
 Noting works better than a career 

Month of Work Human Geography and Spatial Planning  

12 – 29 November 2018 

Tuesday 27 November 2018: 
In-house day for bachelor and master students 
Enroll until 20 November 2018 

 
 

• Esri Nederland (only in Dutch) 

 
Wanneer:            dinsdag 27 november 2018 van 13.30 – 17.30 uur 
Waar:                 Kantoor ESRI Nederland, groothandelsgebouw Rotterdam 

Inclusief:             introductie ESRI, Cases met ArcGIS, presentatie over een project 
Max. aantal studenten: 50 

 

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen 
hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht van een geografisch informatiesysteem (GIS), is het mogelijk 

een verschil te maken.  
Een vooruitstrevend GIS werkt op elk device, overal en altijd. Het GIS van Esri is het ArcGIS-
platform. ArcGIS integreert informatiebronnen en sluit aan op andere systemen. Het is met dit 
platform mogelijk om processen te ondersteunen en zo goed onderbouwde beslissingen te nemen.  
Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met kaarten en 
geografische analyses. Wereldwijd werken meer dan 350.000 organisaties dagelijks met de 
innovatieve technologie van Esri. In Nederland bestaat het brede netwerk uit meer dan 1.000 

Nederlandse organisaties, waaronder grote steden, overheden en het bedrijfsleven. 
 
Programma: 
13.30 tot 13.45 uur: Welkom en introductie Esri Nederland 
13.45 tot 14.00 uur : Introductie Insights for ArcGIS 

14.00 tot 15.00 uur: Casus: Kickstart jouw ruimtelijke analyses met Insights 
15.00 tot 15.30 uur: Rondleiding Groothandelsgebouw 

15.30 tot 15.45 uur: Rondleiding kantoor Esri Nederland  
15.45 tot 16.30 uur: Presentaties  
Vanaf 16.30 uur: Borrel 
 
Hierbij kort wat meer informatie over de casus: 
 

Maak kennis met Esri en kickstart jouw ruimtelijke analyses met Insights 
De toenemende beschikbaarheid van open data van hoge kwaliteit maakt het mogelijk om 
ruimtelijke vraagstukken op verschillende manieren te analyseren en beantwoorden. Tijdens deze 
cases ga je met je groep aan de slag met de innovatieve tool Insights for ArcGIS om inzichten te 
krijgen in verkeersongevallen op basis van een grote hoeveelheid data. Kaarten, tabellen en 
grafieken gaan ervoor zorgen dat jullie met vernieuwende inzichten komen die aan het einde van 
de workshop door de verschillende groepen gepresenteerd worden. Daarnaast maak je kennis met 

Esri in Nederland door verschillende collega’s te spreken, een rondleiding door het kantoor en een 
rondleiding door het iconische Groothandelsgebouw in Rotterdam – waarin Esri gevestigd is. 

 
 


