
Cursus GIS voor Management 

Geo-informatie vormt in elke overheidsorganisatie een belangrijk pijler binnen de informatievoorziening. Toch 

is het nog vaak het domein van de specialist. Is geo-informatie echt zo bijzonder of past dit naadloos op gene-

rieke concepten voor organisatie en informatievoorziening? Wat zijn de ontwikkelingen die voor de organisatie 

belangrijk gaan worden. Hoe houd je sturing op geo-informatievoorziening? Vragen die veelal leven bij het 

management dat niet direct betrokken is maar wel verantwoordelijk vanuit hun (lijn)functie. In dit trainings-

programma gaan we in op al deze aspecten.  

 

 Inhoud cursus 

Het programma bestaat in de basis uit vier dag-
delen (op locatie) met de volgende onderdelen: 
 Algemene concepten van GIS en geo-

informatie; 
 Ontwikkelingen gerelateerd aan de eigen 

organisatie; 
 Werkbezoek aan een vergelijkbare organi-

satie in de regio; 
 Reflectie en analyse op de eigen organisa-

tie. 
De verdere invulling van het programma is 
maatwerk en wordt in samenspraak met u opge-
zet. Dit geldt ook voor de invulling van het werk-
bezoek.  

 Doelgroep 

De training is bedoeld voor (lijn)managers en 

adviseurs binnen het informatiewerkveld.  

 

 

 Eindtermen 

Aan het einde van de training hebben de 
deelnemers: 
 Inzicht in de basisconcepten van GIS en 

geo-informatie; 
 Inzicht in ontwikkelingen daarin die rele-

vant zijn of worden voor de eigen organi-
satie; 

 Inzicht in hoe een vergelijkbare organisa-
tie geo-informatie heeft ingericht; 

 Inzicht in focuspunten voor de eigen orga-
nisatie voor de korte en lange termijn. 

 

 Aanvullende informatie 

De kosten voor het trainingsprogramma zijn  

€ 3000,- exclusief BTW (maximaal zes deelne-

mers). Gezien de opzet en de rol van discussie 

en reflectie daarin is een minimale deelname 

van twee personen wenselijk.  

 

Voor meer informatie over dit trainingsprogramma kunt u contact opnemen met Jeroen Overbeek 

 (mobiel 06 - 51 70 40 76 of per mail j.b.overbeek@geon.nl).  


