Welkom!
Workshop
Werkplaats AI en Locatiedata & DiS Geo
Naomi Himmelreich (SVB-BGT, team Werkplaats AI & Locatiedata)
Jan Bruijn (SVB- BGT, team Werkplaats AI & Locatiedata)
Martijn Odijk (DiS Geo)
Zet je geluid op mute
Pak alvast pen en papier

Welkom!
Verloop

Programma

• Zet je camera aan als je wil!

10.00

• Geluid op mute, tenzij je de beurt krijgt

10.00 – 10.10 Kennismaking

• Stel je inhoudelijke vragen in de chat, Naomi
geeft je de beurt tijdens vragenrondes

10.10 – 10.40 Introductie door Jan Bruijn en
Martijn Odijk & Vragenronde

• Malou Bromberg beantwoordt technische
vragen gedurende de workshop in de chat

10.40 – 11.10 Interactieve brainstorm Deel 1

• Naomi Himmelreich leidt het proces, legt het
programma uit en zorgt dat je aan het woord
komt

11.15 – 11.50 Interactieve brainstorm Deel 2

Start workshop

11.10 – 11.15 PAUZE

11.50 – 12.00 Vragen en afsluiting
12.00

Einde workshop

Locatiepact
kennisplatform
wijs met locatie

De werkplaats
Artificial
Intelligence en
locatiedata

Ambitie
Via samenwerking, kennisuitwisseling en afspraken
de toepassing van AI en locatiedata verder brengen.
Open platform
Professionals uit bedrijfsleven, kennisinstellingen
en overheid bijeen. Iedereen kan meedoen.

Actiegericht
Identificeren van knelpunten, werken aan
oplossingen.

In 2020 voor een periode van één jaar!

Locatiepact
kennisplatform
wijs met locatie

Aanpak

Inspirerende plenaire werkplaats meetings
▪ Ontmoeten: Inspirende presentaties, netwerken
▪ Leren: orienteren en kennismaken
Innoveren in werksessies:
▪ Concrete businesscases
▪ Kennisontwikkeling en onderzoek
▪ Regionale hackatons en master classes
Locatiepact conferentie
▪ Gezamenlijke afsluiting vieren!
▪ Presentaties resultaten
▪ En een vervolg geven?

Wat is AI?

Bijeenkomst AI en DIS-GEO
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BGT voorspelling op basis van fysieke kenmerken
● Hoge nauwkeurigheid op panden

● Zeer hoge nauwkeurigheid op

water
● Moeite met onderscheiden
onbebouwd terrein (erven)

○
○
○
○

○
○
○
○

Water
Oevers
Grasland
Bos
Panden
Onverhard terrein
Half verhard
Gesloten verharding

Resultaten

AI en locatiedata

Bijeenkomst AI en DIS-GEO

▪

Interpreteren van beeldmateriaal

▪

Ondersteunen handhavingstaken

▪

Proactief in beheer en veiligheid

▪

Actuelere basisregistraties

▪

Antwoorden op ongestelde vragen
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Eigenschappen van AI

Bijeenkomst AI en DIS-GEO

▪

Snelle en massale verwerking

▪

Vervangt repeterend werk van een specialist

▪

Ontdekt patronen en verbanden

▪

Beeldverwerking veel nauwkeuriger dan menselijk
oog.
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DiS Geo: geobasis onder maatschappelijke opgaven
►Maar maatschappelijke opgaven
vragen om samenhangende
informatie
►Daarom gaan we het geo-

fundament verbouwen
►Binnen een meer wendbare
nationale geo-informatie
Webinarvan
DiSBinnenlandse
Geo AI | 28 Zaken
april 2020
Ministerie
en Koninkrijksrelaties

infrastructuur
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DiS Geo doelstellingen en sporen 2020

Webinarvan
DiSBinnenlandse
Geo AI | 28 Zaken
april 2020
Ministerie
en Koninkrijksrelaties
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Waar liggen kansen voor AI in DiS Geo?
Inwinning uit beeldmateriaal
bij objectenregistratie:
bij transitie (opbouw bestand)
Bijhouding basisregistraties: triggers
voor mutatiedetectie
In kwaliteitscontroles – inconsistenties
binnen en tussen basisregistraties
Gebruik van aanvullende gegevens
voor basisregistraties in kader
maatschappelijke opgaven (zoals
energietransitie), bijv. detectie
zonnepanelen op basis van AI
Webinarvan
DiSBinnenlandse
Geo AI | 28 Zaken
april 2020
Ministerie
en Koninkrijksrelaties

11

• Meer info:
• www.geobasisregistraties.nl
• DISGEO@minbzk.nl

Contactpersoon:
Martijn Odijk:
martijn.odijk@minbzk.nl

Webinarvan
DiSBinnenlandse
Geo AI | 28 Zaken
april 2020
Ministerie
en Koninkrijksrelaties
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Brainstorm: waar zit gebruikerswaarde?
Onderwerpen

Rollen

• Groep 1: Welke objecten ontbreken nu in de
geobasisregistraties? Geef prioriteit voor
gebruiker(sgroep) aan.

• Voorzitter: zorgt ervoor dat iedereen aan
het woord komt

• Groep 2: Welke inconsistenties tussen
basisregistraties zijn bekend en zou je willen
opsporen/oplossen? Geef prioriteit voor
gebruiker aan.

• Pitcher: zorgt voor de terugkoppeling aan
het einde

• Groep 3: 1 keer per jaar worden luchtfoto’s
verwerkt. Hoe kunnen we de
basisregistraties nog actueler maken? Welke
objecten hebben dan prioriteit?

• Notulist: zorgt voor aantekeningen

• Tijdsbewaker: houdt de tijd in de gaten

Tot 11.10 uur!

Brainstorm: waar kan AI helpen en waar niet?
1. Hoe kan je de uitkomst uit de eerste ronde realiseren? Bedenk een
aanpak en het beeldmateriaal/ de data die je gebruikt.
2. Geef aan hoe je AI daarbij kunt inzetten. Wat moet je AI-algoritme
leren? Wat is het voordeel daarvan?
3. Zijn er ook andere manieren om je doel te bereiken?
Dezelfde groepjes, dezelfde rollen!
Tot 11.45!

Dank jullie wel!
• Wil je meer weten over de Werkplaats of heb je interesse deel te
nemen? Stuur een mail naar janbruijn@svb-bgt.nl
• Heb je nog andere vragen of opmerkingen n.a.v. deze workshop?
Stuur een mail naar janbruijn@svb-bgt.nl
• Heb je vragen over DiS Geo of volgende workshops? Stuur een mail
naar info@disgeo.nl

En nu?
• Malou Bromberg stuurt een evaluatie-enquête van de workshop;
• Jan Bruijn en Martijn Odijk gaan na hoe we AI een plek kunnen geven
in het programma DIS-GEO;
• De vraag aan gemeenten en bedrijven:
• Vanmorgen heb je veel ideeën langs zien komen. Met welke uitdaging zou je
binnen je gemeente aan de slag willen gaan?
• Bedrijven die kennis hebben en concrete ervaring over de onderwerpen die
langs kwamen: geef ons door waar jullie kennis en ervaring uit bestaat en hoe
je zou kunnen en willen bijdragen.

• Mail naar naomihimmelreich@svb-bgt.nl

