Dinsdag 24 en woensdag 25 november 2015
Congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch
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Maak gebruik van GeoBuzz. Reserveer ook een standplaats,
ministand of praattafel. Zie www.geobuzz.nl/beurs.

Het jaarlijkse, veelzijdige en onafhankelijke congres met beurs over geo-informatie

ALLE RUIMTE
Kom naar GeoBuzz als congres-/
beursbezoeker of reserveer een
standplaats.
- Een veelzijdig, breed en
interactief programma.
- Een beurs met veel bedrijven,
organisaties en onderwijsinstellingen.
- Ruime netwerkmogelijkheden.
Algemene gegevens
Evenement: GeoBuzz
Datum:
Dinsdag 24 en
woensdag 25 november
Locatie:
Congrescentrum 1931
‘s-Hertogenbosch
Website:
www.geobuzz.nl
E-mail:
info@geobuzz.nl
Telefoon:
06-53297741
Twitter:
@geobuzz_event
Facebook: GeoBuzzEvent

Gebruikt u Geo-informatie, bent u
Geo-specialist of wilt u de
mogelijkheden van geo-informatie
ontdekken? GeoBuzz biedt
hiervoor alle ruimte.

GeoBuzz is een initiatief van en wordt georganiseerd door:
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www.geobuzz.nl

Programma
Het programma gaat over: innovatie, organisatie,
techniek, toepassingen en wet & regelgeving in de
sectoren agri-food, architectuur, bouw, financiën,
geo-ICT, gezondheid, energie, openbare orde &
veiligheid, openbare ruimte, recreatie, terreinbeheer,
vastgoed, verzekering, water & klimaat.

Speciale bijeenkomsten op GeoBuzz
Op GeoBuzz 2015 zijn er speciale bijeenkomsten door
diverse organisaties.
200 jaar Topografische Dienst
Op 24-11 zijn er bijzondere presentaties n.a.v. het
200-jarig bestaan van de Topografische Dienst. Deze
worden georganiseerd door het Kadaster, omlijst met
een speciale tentoonstelling.
30 jaar Geodan
Het innovatieve en toonzettende bedrijf Geodan
bestaat 30 jaar. Een bedrijf dat zich onderscheidt in
het toepassen van nieuwe, innovatieve technologiën
waarin geo-informatie toepasbaar wordt gemaakt. Op
GeoBuzz organiseert Geodan een spannend
programma. Kom dat meemaken.
OS Geo conferentie
De stichting OS Geo organiseert op 25-11 de jaarlijkse
conferentie. Na een plenaire start zijn er workshops en
hands-on sessies.
Studentenprogramma
De stichting Arbeidsmarkt Geo-informatie organiseert
op 25-11 een studenten-programma. Een kans ook
voor bedrijven en organisaties op de beurs om
studenten te ontvangen en hen de arbeidsmogelijkheden te laten zien.

Bedrijfspresentaties
Iedere dag zijn er van 14.45 - 15.15 uur bedrijfspresentaties. Die zijn zeker de moeite waard. Ze laten
de marktontwikkelingen zien.

Thema-programma’s op GeoBuzz

Inspirerende programma’s en workshops

AGRI
Er is een AGRI-plein. Voor het AGRI-theater waar een
tweedaags programma is, wordt een plein ingericht
voor ontmoeting van de AGRI met de geosector. Op
24-11 staat ‘het perceel’ centraal. Op 25-11 gaat het
over innovatieve technieken in de AGRI-sector, met
name over sensors en sensing.

Dataland organiseert samen met het Gemeentelijk Geo-Beraad op
24-11 een programma.

Energy
Op het Energyplein staan de netleveranciers Enexis,
Alliander en Stedin. Met hen is een tweedaags
programma samengesteld. Op het plein zelf wordt een
spelvloer neergelegd.
BIM
Het BIM-loket organiseert een tweedaags programma
over het gebruik en de waarde van geo-informatie in de
bouw- en infrasector. 3D ontwikkelingen, praktijkervaringen en innovaties komen in het programma aan
bod.
BGT
1 januari 2016 gaat de BGT verplichting in. De
Basisregistratie Grootschalige Topografie wordt dan
het verplichte geografische basisbestand. Op GeoBuzz
is er nog de gelegenheid in een tweedaags programma
om informatie uit te wisselen, kennis op te doen en de
laatste stand van zaken te weten te komen. Het
programma wordt georganiseerd door het ministerie
van I&M.
INSPIRE
De wereld eindigt niet bij de Nederlandse grens.
Europa werkt steeds meer samen. Geo-informatie is
globaal. In een tweedaags programma wordt het
belang en de rol van het Europese project INSPIRE
belicht. Waarom heb je goud in handen? Grasduinen in
Inspire en Hoe je van halen naar brengen gaat.

Het Kadaster heeft twee dagen lang in twee zalen een mooi
programma. Daarnaast is het Kadaster op de beurs aanwezig met een
bijzondere Kadaster-Experience.
Ruimteschepper vormt een zaal twee dagen lang om tot een vrije
ruimte met bijzondere presentaties, lezingen en discussies.

Deelnamemogelijkheden
Congres - Beurs - Catering
Toegang tot alle programmaonderdelen en de beurs, inclusief
hele dag koffie/thee/fris, lunch,
borrel en hapjes. Zie
www.geobuzz.nl/deelname voor
alle tarieven.

ESRI verzorgt op 24-11 een programma met workshops die gericht
zijn op de praktijk.

Met een organisatiedeelname
kunnen meerdere medewerkers
met een flinke korting deelnemen.

De NCG bereidt bijzondere presentaties voor zoals: “de Zoektocht
naar een Farao” door Robert Voûte en “3D-visualisaties” gegeven
door het KNMI.

Studenten kunnen op 25-11 voor
€10,- deelnemen.

Een actueel thema is de bodemzakking in Groningen. Daarover is op
25-11 een programma.

Als de eerste medewerker van
een gemeente, waterschap of
provincie zich aanmeld voor het
congres kan een tweede
medewerker zich vrij inschrijven.

Naast de thema’s zijn er iedere dag 12 workshops, geselecteerd na
een oproep om voorstellen in te dienen.

Volop interactie op GeoBuzz
GeoTalks
Op de beurs staat het GeoTalk theater. Iedere dag zijn in het
theater speeches van 10 minuten van mensen met ideeën, ambites
en ervaringen die de moeite waard zijn om over te vertellen. Dat
doen zij gloedvol.
Debatten
Er komt een speciale lagerhuis debat-arena op GeoBuzz. Daarin zijn
dagelijks drie debatten. Met onderwerpen waarover de meningen
verschillen of die discussie oproepen. Geo-deskundigen, gebruikers
en mensen die nog onbekend zijn met geo-informatie gaan met
elkaar in debat onder deskundige leiding.
Praktijk workshops
In een computer-ruimte worden hands-on workshops gegeven.

Alleen beursbezoek (gratis)
Het is mogelijk om de beurs vrij
te bezoeken. Er kan dan niet
meegedaan worden aan het
programma. De catering kan ter
plaatse gekocht worden. Het is
wel noodzakelijk om van te voren
aan te melden via
www.geobuzz.nl/deelname.
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Het programma staat in detail vermeld op www.geobuzz.nl/programma. Neem even de tijd om het door te nemen want het is een boeiend, uitgebreid en breed programma voor mensen uit diverse sectoren.
Interessant voor geo-deskundigen, diegenen die geo-informatie in wat voor vorm ook gebruiken en voor mensen die nog onbekend zijn met geo-informatie.

