• Advies bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen
• Remote sensing – geodesie – geostatistiek – geo-informatie
• Analyse en visualisatie van data en informatie
• Onafhankelijk intermediair tussen informatiebehoefte en -aanbod
• Doelgerichte welgeformuleerde rapportage en publicaties
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Mijn voornaamste ‘missie’ is het vanuit een gedegen technisch-wetenschappelijke kennis
stimuleren van de maatschappelijke toepassing van innovatieve geo-informatietechnieken. Dit
heeft twee aspecten: enerzijds een inhoudelijke expertise op hoog niveau, anderzijds de
maatschappelijke toepassing. Als ik erin slaag hiertussen een brug te slaan, bevredigt en fascineert
mij dat en mijn ervaring is dat fascinatie de sleutel tot succes is. De rol van onafhankelijk
intermediair tussen behoefte en aanbod van geo-informatie en adviseur bij de toepassing van
innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen is mij op het lijf geschreven.
Ik heb de academische opleiding Geodesie cum laude afgesloten en bovendien sterrenkunde
gestudeerd, heb daarna eerst als wetenschapper bij de tu Delft gewerkt en vervolgens als adviseur
bij Rijkswaterstaat op het gebied van innovatie van geo-informatie. In 2006 startte ik het bedrijf
Swartvast om de hierboven genoemde drijfveren in praktijk te brengen.
Een diepgaande kennis en een gedegen manier van werken is het startpunt voor mijn
werkzaamheden. Bij bijvoorbeeld de aanbesteding van inwinning en controle van het Actueel
Hoogtebestand Nederland in 2009 heb ik dat kunnen tonen. Bij de daaropvolgende projectleiding
heb ik laten zien dat ik de grote lijnen in de gaten houd en met niet-parallel lopende belangen kan
omgaan. Ik heb een ruime ervaring met informatiebehoeftebepalingen. Fascinerend is daarbij dat je
behalve je kennis ook je communicatieve en sociale vaardigheden gebruikt om je te verplaatsen in
je gesprekspartner en de juiste zaken boven water te krijgen.
Mijn grootste kwaliteiten zijn vermoedelijk een groot analytisch vermogen, scherpzinnigheid
en een gedegen manier van werken. Recentelijk analyseerde ik, om het informatieaanbod beter te
kunnen laten aansluiten op de behoeften voor de primaire taken van Rijkswaterstaat, onder hoge
tijdsdruk zo’n honderd heel verschillende documenten op het gebied van de informatiebehoefte en
destilleerde ik uit meer dan tienduizend pagina’s de informatiebehoefte, gespecificeerd in termen
van ruim 700 functionele vragen, specificaties en gegevenssoorten.
Mijn schrijfvaardigheid staat als uitmuntend bekend – een van mijn opdrachtgevers noemde
mij “de man die sneller schrijft dan zijn schaduw”. Ik heb een grote vaardigheid informatie te
structureren en te vertalen in goedgeschreven en helder ingedeelde documenten en rapporten, die
bovendien precies afgestemd zijn op de doelgroep. Daarbij heb ik als meerwaarde dat ik tegelijk
inhoudelijk deskundig ben en zorgvuldig in taal en vormgeving.
Meer informatie over mijn ervaring en de uitgevoerde projecten vindt u op mijn webpagina’s. Daar
is ook meer te vinden over waar een brede belangstelling allemaal wel niet toe leidt (‘het gezicht
achter Swartvast’). Ik geef graag meer informatie of kom langs voor een gesprek.
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