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Esri NEdErlaNd 
gEEft kaartEN 
Extra dimENsiEs 
mEt slimmE 
aNalysEs
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Er is intussen heel wat gebeurd in de kaarten 
business en Esri, internationale leverancier van 
geografische informatiesystemen -technologie 
voor het verzamelen, verwerken en analyseren 
van locatiedata-, kreeg zijn goede reputatie niet 
zomaar cadeau. In gesprek met Chief Technology 
Officer Jeroen van Winden van Esri Nederland, die 
ons meteen wegwijs maakt in wat je kan met die 
topkaarten van nu.

Wat doet een Chief Technology Officer?
‘Ik ben verantwoordelijk voor de “tech” in 

Nederland. De technologie wordt ontwikkeld in 

Redlands, Californië. Als distributeur zorgen wij 
ervoor dat de technologie goed ingezet kan worden 
door Nederlandse organisaties. Ik ga bij organisaties 
op bezoek om ze te inspireren met de kracht van 
geografie en mee te nemen in hoe onze technologie 
hen kan helpen bij de uitdagingen waar bijvoorbeeld 
een retailer nu voor staat.’

Wie zijn klant?
‘Onze dienstverlening heeft de vorm van 

software. Die wordt overal gebruikt. Dat is op 
ministerieel niveau begonnen. Nu zijn onder andere 
ook bouwbedrijven, waterschappen, mainports, 

Koningen, tsaren, zeelieden en verzamelaars: iedereen kocht in de 
zeventiende eeuw landkaarten van de firma Blaeu. Ze bevatten destijds 
de nieuwste informatie. Wie de juiste kaarten bezat, kon veilig zeilen 
en wist hoe je interessante handelsbestemmingen bereikte. Als ultieme 
-digitale- kaartenmaker van nu is Esri te zien. Want nog steeds geldt: 
wie de weg kan bepalen met de beste informatie, die trekt aan het 
langste eind. CTO Jeroen van Winden van Esri Nederland gaat in op 
‘The Science of Where’ en wat de branche daar aan kan hebben.
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vastgoedbedrijven, retailers en energiebedrijven 
klant. Van grote organisaties tot kleine start-ups. 
Daar waar locatie belangrijk is, wordt onze software 
gebruikt.’

Waar moet ik aan denken bij kaarten voor de 
bouw of bijvoorbeeld een haven?
‘Allerlei partijen die gebouwen ontwerpen, die aan 

landschaps- of stadsplanning doen, grondbeheerders, 
die hebben allemaal veel aan onze software. Wij 
bieden organisaties digitale kaarten op maat. De 
kaart is het eindresultaat van onderliggende data, 
vaak een combinatie van open data met eigen data 
van de organisatie. Een havenbedrijf wil bijvoorbeeld 
informatie gegoten hebben in kaartvorm waarmee 
je eenvoudig incident management kunt doen, 
waar je assetinformatie in kunt visualiseren om 
werkzaamheden te plannen, waar je de actuele info 
vindt over leasing van percelen en waar precieze 
vaardieptes in staan.’

De sleutel daarvoor zijn de geografische 
informatiesystemen onder de naam GIS. Kun je 
daar iets meer over vertellen?
‘GIS brengt verschillende databronnen bij elkaar. 

Hiermee kun je lagen, datasets eigenlijk, op elkaar 

leggen. Zo ontstaat een twee- of driedimensionale 
kaart. Zo gebruiken organisaties onze software 
ook voor bijvoorbeeld een witte-vlekkenplan. Zij 
combineren openbare data van bijvoorbeeld een 
centrumgebied van een stad met doelgroep- en 
verkoopinformatie om te onderzoeken waar 
een nieuwe winkel geopend kan worden. Dat 
vraagstuk is voor elke retailer anders. Zo wil een 
fastfoodketen dat de locaties aan te lopen zijn, terwijl 
een witgoedleverancier één winkel per 50.000 
huishoudens voldoende vindt. Dit witte-vlekkenplan 
kan erg goed met onze software worden gecreëerd.’

Dat roept direct vragen op over privacy en 
geheimhouding. Ik kan me voorstellen dat 
sommige informatie uit jullie enorme database 
vertrouwelijk is of tenminste niet automatisch 
deelbaar?
‘Ja. Ons eerste uitgangspunt is dat wij alleen open 

data beschikbaar stellen binnen onze technologie. 
Daarna is het aan de organisatie welke informatie 
zij in de software willen gebruiken en toevoegen. 
De technologie biedt mogelijkheden om keuzes te 
maken qua privacy. Dit kan per kaartlaag gedefinieerd 
worden: wie mag die gebruiken intern en extern? 
En zelfs binnen de eigen organisatie kan met 

ArcGIS-updAteS

de beschikbare data in ArcGIS 

wordt continue geüpdatet. Nieuw 

is de samenwerking met SpotInfo. 

deze dataset biedt meer dan 40 

kenmerken van alle panden in 

Nederland zoals populatie overdag 

en de gebruiksfunctie. Ook alle 

demografische data van 4Orange uit 

2020 is al beschikbaar. Naast deze 

updates vindt u op de website van esri 

het laatste nieuws:

www.esri.nl/nl-nl/nieuws/2021

Jeroen van Winden 
CTO Esri Nederland

fAScINAtIe vOOr kAArteN

‘kaarten zijn altijd al mijn passie 

geweest. Als jongen stippelde ik 

analoog de route uit als we op 

reis gingen. Ik zocht uit hoe je een 

wereldkaart maakt, een bol op plat 

papier. tegenwoordig doe ik dat 

digitaal. Wel bijzonder dat ik nooit 

gesolliciteerd heb sinds 1994... Na de 

studie Informatica liep ik op een Ict-

beurs tegen esri aan, dat daar stond 

met twee grote plotters om kaarten 

af te drukken. Ik kreeg er een leuke 

stage. die stage was het begin: nog 

steeds werk ik met veel plezier voor 

esri. Nu pendel ik vanuit pijnacker veel 

tussen het hoofdkantoor in rotterdam 

en verschillende organisaties die met 

esri-technologie werken in het hele 

land. de fascinatie is gebleven, al is 

het vak wel veranderd.’
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rollen ingesteld worden wie welke activiteiten mag 
uitvoeren binnen de technologie en wie welke data 
mag zien of bewerken. Of men kan de keuze maken 
om de data niet in de cloud te zetten maar alles 
binnen de eigen infrastructuur te houden.’

Een kaart is nooit klaar. Correct?
‘Klopt. Per seconde kan het wijzigen. Er werken 

in Nederland veel verschillende organisaties 
aan de inrichting van ons land. De techniek om 
informatie in te winnen en op te nemen wordt 
steeds gedetailleerder en de “inwin technieken”, 
die vroeger door de landmeter werden verzameld, 
worden steeds verfijnder. De Nederlandse overheid 
heeft dit goed ingeregeld en deelt deze data 
openbaar. Nederland is misschien wel het land 
wat het meest gedetailleerd in kaart is gebracht. 
Onze klanten winnen zelf ook steeds meer data in 
met bijvoorbeeld drones, maar ook gewoon met 
een smartphone tijdens bijvoorbeeld inspecties. 
Daarnaast hebben we partners zoals Cyclomedia 
die zogenaamde reality-data verzamelen voor onze 
klanten. Al die data integreren wij met elkaar in een 
2D- of 3D-omgeving. Onze kaarten zijn daardoor een 
soort digitale tweeling van de omgeving. Het besef 
van het nut van zulke dynamische kaarten is bij 
iedereen gegroeid, nu ze ook ontsloten worden via 
de smartphone of Google Maps en Apple Maps.’

 
Even inzoomen op retail. Wat kan Esri specifiek 
voor deze branche betekenen?
‘Retailers verzamelen ontzettend veel data over 

locaties, consumentengedrag enzovoort. Uit deze data 
kan nog veel meer informatie gehaald worden door 
ze te combineren met locatiedata. Daarvoor werken 
wij samen met een aantal partners. Locatus is er 
daar één van met informatie over oppervlaktes van 

winkels, welke panden leeg staan, hoeveel bezoekers 
er in winkelgebieden rondlopen. Die data stelt Locatus 
beschikbaar aan hun klanten met onze software. 
4Orange, een andere partner, ontsluit psychografische 
en demografische data en locatie-analyse via onze 
software. De firma Spotinfo verzamelt gegevens over 
gebouwen en kan met onze software uitspraken 
doen over de waarde, oppervlakte en type. Is het je 
ooit opgevallen dat het assortiment per locatie van 
een winkel kan variëren? Dit doen bedrijven op basis 
van klantprofielen. De gebruikers van onze software 
combineren de data vanuit onder andere Locatus en 
4Orange om tot nieuwe inzichten te komen. Deze 
inzichten gebruiken ze om het assortiment perfect 
af te stemmen met de verschillende doelgroepen 
per filiaal. Het inzetten van human movement data 
is daarnaast erg populair: welke locaties worden veel 
bezocht? Hoeveel mensen lopen er door mijn straat 
of winkelcentrum? En hoeveel lopen er ook werkelijk 
bij mijn winkel naar binnen? Samen met de gemeente 
Hilversum zijn we gestart met een mobiliteitsanalyse. 
Druktemeters checken of het te druk wordt in 
winkelgebieden. Ook via AI (Artificial Intelligence, 
red.) kun je berekenen hoeveel wandelaars, fietsers en 
auto’s ergens langskomen. Retailers met interesse in 
flitsbezorging kunnen met onze software bijvoorbeeld 
berekenen of dat wel haalbaar is vanuit een bepaald 
distributiepunt. GeoAI is erg in opkomst.’

OK. Tenslotte, is er nog sprake van een pandemie-
effect op jullie activiteiten?
‘Locaties worden anders ervaren qua demografie. 

Thuiswerken betekent een andere benadering. De 
“waar vraag” is alleen maar belangrijker geworden. 
Daar krijgen we steeds meer de vinger achter door het 
koppelen van systemen. Via onze kaarten krijgt data 
steeds meer toegevoegde waarde.’

WAt IS je fAvOrIete retAIlmerk:

Ik ben gek op auto’s, kom graag in 

showrooms. Ik noem geen merk, vooral 

de digitale techniek onder de klep 

geeft de doorslag

WAt zAl de GrOOtSte 

verANderING WOrdeN IN 

retAIllANdSchAp eN zIchtbAAr IN 

pOSt-cOvId:

retail zal niet weggaan, maar gaat 

anders werken. er zal meer virtueel 

gewinkeld worden, meer thuisbezorgd 

en mensen gaan naar een winkel 

voor de totaalbeleving. maar dan 

zijn ze misschien wel bereid om wat 

langer te reizen. data zal de inzichten 

gaan bieden voor retailers om op in 

te spelen

Welk retAIlmerk heeft vOlGeNS 

jOu de beSte StrAteGIe ONlINe 

eN OfflINe:

Apple. dat heeft de stap al gezet. In de 

flagshipstore zoek je producten uit, 

daarna worden die thuisbezorgd. In de 

Apple Store beleef je het merk en word 

je gek gemaakt. Apple was daarmee 

echt een pionier

hOe zOu eeN retAIlmerk zIch 

mOeteN pOSItIONereN:

flexibel. deze tijden zijn geen 

bedreiging maar een kans. dat zie je 

ook bij de restaurants. de afhaaloptie 

draait wellicht meer omzet dan de 

terrassen momenteel. Speel in op 

zulke kansen

Welk retAIlmerk mIS je Nu Al:

eigenlijk niks. Ik mis andere dingen. 

Wat ik mis is horeca, verder is aan 

alles te komen

WAt zIjN jOuW tOp drIe 

WINkelStedeN:

Ik doe nooit boodschappen. een 

nieuw overhemd koop ik in mijn dorp 

pijnacker, zuid-holland. daar shop ik 

ook één keer per jaar. de rest vind ik 

in een e-commerce omgeving. Ik koop 

ben verder max verstappen-fan. zelf 

heb ik geen grote prestaties te melden. 

met wandelen win je geen bekers

GuIlty pleASure:

foute muziek draaien van bijvoorbeeld 

de Snollebollekes of Amstel live

beSte AdvIeS:

doe vooral wat je leuk vindt, want daar 

ben je goed in

WAAruIt beStAAt eeN perfecte 

dAG vOOr jOu:

On a roadtrip. Wat ik al twee jaar van 

plan ben, is een camper-trip door de 

vS, uitgesteld door covid-19. de kids 

zijn nu op de goede leeftijd, dus deze 

gaan we zo snel mogelijk inhalen

vOOr WAt IN het leveN beN je het 

meeSt dANkbAAr:

de stage bij esri. maar primair mijn 

twee kinderen

IS er IetS WAArvAN je Al heel 

drOOmt:

Ik ben niet zo veeleisend. ben gelukkig 

met wat ik heb

AlS je mOrGeN zOu kuNNeN 

WAkker WOrdeN met eeN GOede 

eIGeNSchAp Of tAleNt erbIj, WAt 

zOu dAt zIjN:

dan zou ik heel graag musiceren 

zonder bladmuziek. Ik zou spontaan 

muziek willen kunnen maken. ben wel 

jaloers op mensen die dat kunnen

WAt mAAkt de StAd SlIm:

een stad is pas slim als je gebruik 

gaat maken van de juiste technologie 

die de stad is binnengebracht. data 

omzetten in bijvoorbeeld kaarten waar 

je besluiten op kunt nemen. dan word 

je pas slim

pOSt cOvId-19, WAAr kIjk je het 

meeSt NAAr uIt:

Spontaan naar een strandterras 

gaan. In mijn geval bijvoorbeeld naar 

Scheveningen en op de boulevard 

bedenken waar je gaat zitten

 

www.esri.nl/locationintelligence

vooral gadgets

WAt zIjN jOuW tOp drIe 

WINkelceNtrA: 

Ik ga liever niet naar een groot en 

massale locatie. een middelgroot 

centrum zoals hartje delft heeft mijn 

voorkeur

WAt IS je tOp 3 fAvOrIete f&b-

cONcepteN IN eeN WINkelGebIed:

dan kom ik toch het liefst in 

multi-cultiwijken. voor een broodje 

döner, chinees eten of Surinaams. 

met zo’n lokaal broodje heb ik meer 

dan met een snack van een grote 

multinational. het liefst eet ik aan het 

strand in een strandtent of in onze 

eigen buitenkeuken in de tuin. de 

ingrediënten daarvoor haal ik graag bij 

de keurslager of bij de hanos

Welk retAIlcONcept WAS IN 

cOvId-19 tIjd tOch ON tOp Of 

mINd IN pOSItIeve zIN: 

Als je een proefrit wil maken, worden 

de auto›s nu bij je voor de deur gezet. 

Slim

Welke retAIlcONcepteN zulleN 

pOSt-cOvId OverleveN:

de volledige e-commerce omgeving. 

en de retailers die meer gaan spelen 

met «beleving». je gaat in de winkel 

een tv uitzoeken en bestelt die online. 

haak hierop in. zonder digitale tak 

denk ik dat je het moeilijk gaat krijgen

WAAr beN je GrAAG AlS je eveN 

tIjd vOOr jezelf NOdIG hebt:

Wandelen in de natuur. dat deed ik al 

voor de pandemie

pASSIe vOOr:

buiten koken. het benaderen van de 

perfect gegrilde steak, zoals ik heb 

gezien in de vS, dat is wel een doel

GrOOtSte INSpIrAtIe:

‹de oprichter van esri (jack 

dangermond, red.) heeft Nederlandse 

roots en is met niets begonnen. het 

gaat hem niet om geld verdienen 

maar het is echt zijn passie, onze 

technologie voor kaarten. hij is al 50 

jaar ceO en dGA. een 75-jarige met 

superveel energie

dIt rAAkt mIj perSOONlIjk: 

Als ik een slecht digitale kaart zie op 

een nieuws-website. zo’n kaart moet 

informeren, maar heel vaak wordt het 

tegenovergestelde bereikt door slechte 

datavisualisatie-keuzes

tOpSerIe NetflIx:

breaking bad

fAvOrIet vervOerSmIddel:

de auto, of alles met wielen waar ik 

zelf mee mag rijden. veel en ver rijden 

vind ik leuk: de wereld zien vanaf 

de weg

ultIeme ONtSpANNING:

Ik neig Netflix te zeggen. een 

vakantie is heerlijk maar tijdelijk. met 

bingewatchen verzet je echt je zinnen

beSte SpOrtpreStAtIe:

het ek 1988 staat nog op mijn netvlies. 

�
‘�dE�“waar�vraag”�
is�allEEn�maar�
bElangrijkEr�
gEwordEn’


