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1	 inLeiding

Het rapport van de GDI-Raad, begin januari 2012 overhan-
digd aan Minister-president Kris Peeters stelt: ‘De Vlaamse 
GEO-ICT sector kampt al jaren met een tekort aan ge-
schoold personeel. Dat geldt zowel voor het bedrijfsleven 
als voor de overheid. Er zijn veel te weinig personen die in 
de richting afstuderen en dit terwijl nieuwe toepassingsge-
bieden in het geo-domein ontstaan en steeds meer mensen 
er op verschillende vlakken en in meerdere sectoren mee 
geconfronteerd worden.’

Om een duidelijker beeld te krijgen van de situatie op het 
terrain werd binnen de vakgroep geografie van de Univer-
siteit Gent in de maanden april en mei 2012 een online 
bevraging gedaan bij Vlaamse werkgevers. Enerzijds werd 
nagegaan wat het gewenste profiel is van een werknemer 
in het domein ‘geo-informatie’ (kortweg ‘GI-werknemer’1), 
anderzijds was het ook de bedoeling om te toetsen of de 
huidige Vlaamse opleidingen voldoen aan de noden van de 
GI-werkgevers. De beoogde doelgroep van bevraagde werk-
gevers was heel ruim: zowel bedrijven, studiebureaus als 
overheidsdiensten.

Op basis van de verkregen antwoorden was het mogelijk 
om inzichten te verwerven in de noden van de Vlaamse 
GI-arbeidsmarkt. Op die manier kunnen de hogere onder-
wijsinstellingen bijgestuurd worden en kunnen studenten 
beter voorbereid worden op de arbeidsmarkt.

2	 giS	in	het	onderwijS:		
wat	heBBen	wij	daar	mee	te	maken?

Wanneer we de eindtermen in het secundair onderwijs be-
kijken (zowel in Vlaanderen als in de meeste Europese lan-
den) komt GIS bijna niet aan bod. Meestal wordt verwezen 
naar ‘met een voorbeeld het belang van GIS in de maatschappij 

aantonen’. Hoe beknopt deze formulering ook mag zijn, er 
wordt verwezen naar 2 essentiële zaken: het is een belang-
rijk instrument en het leidt tot burgerzin.

Werken met GIS wordt beschouwd als een ideaal middel 
om leerlingen aan te zetten om na te denken, om zaken te 
observeren, interpreteren ..., GIS als middel voor ruimtelijk 
denken.

Ruimtelijke denken is denken dat betekenis vindt in de 
vorm, grootte, oriëntatie, locatie, richting of traject van ob-
jecten, processen of fenomenen, of de relatieve posities in de 
ruimte van meerdere objecten, processen of verschijnselen.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de eigenschappen van 
de ruimte als kapstok voor het structureren van problemen, 
voor het vinden van antwoorden en creëren van oplossingen.

Figuur 1: Middelen voor ruimtelijk denken
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Wat zijn typische ruimtelijke denkvaardigheden:
•	 ruimtelijke vergelijkingen – het vergelijken van plaatsen
•	 inzicht in ruimtelijke invloed (wat is het effect van de ene 

plaats op een andere plaats in de buurt)
•	 inzicht in en beschrijving ruimtelijke overgang en ver-

andering
•	 het maken van analogieën (deze plaats is vergelijkbaar 

met ...)
•	 het maken van ruimtelijke associaties

Dit zijn essentiële geografische vaardigheden die in de les 
aardrijkskunde aan bod komen. Denk daarbij niet alleen 
aan moderne technologische middelen, maar ook aan at-
lassen, wandkaarten, globes ... Het voordeel van de nieuwe 
technologische middelen is dat het veel simpeler wordt om 
verbanden te leggen, om analyses uit te voeren (figuur 1).

Dus ja, het onderwijs heeft er veel mee te maken.

3	 BeSChrijving	van	de	Steekproef

De link naar de online bevraging werd verspreid via ver-
schillende kanalen:
•	 AGIV website (april 2012)
•	 AGIV digitale nieuwsbrief (mei 2012)
•	 FLAGIS mailinglijst (mei 2012)
•	 AGORIA Geo-ICT mailinglijst (mei 2012)

In totaal namen 103 respondenten deel aan het onderzoek. 
Er werd vastgesteld dat een groot aantal respondenten de be-
vraging niet of slechts gedeeltelijk heeft ingevuld. Dat kan 
waarschijnlijk verklaard worden door de opmerking van een 
aantal respondenten dat de bevraging te lang was. Slechts 
20 respondenten hebben de volledige bevraging ingevuld. 
Echter is het zo dat voor de weergave van de resultaten per 
vraag het maximaal aantal respondenten is gebruikt (dus 
voor sommige vragen 20 respondenten en voor sommige 
vragen meer). Bij iedere vraag wordt weergegeven aan de 
hand van waarde N (in het bijschrift) hoeveel respondenten 
deze vraag hebben ingevuld. Aangezien enkel beschrijvende 
statistieken worden gegeven en er geen vergelijkende statis-
tische tests zijn die verschillende vragen combineren, is de 
variatie van de steekproefgrootte geen probleem. 

Vertegenwoordigers van zowel privé-bedrijven (bv. Geo-ICT 
bedrijven, architectenbureaus, landmetersbureaus), over-
heidsdiensten (gemeentelijk, Vlaams en federaal niveau) 
als hogere onderwijsinstellingen hebben deelgenomen aan 
de bevraging. De verdeling van de respondenten is gelijk-
aardig over de verschillende Vlaamse provincies (Figuur 2), 
enkel Limburg is zwak vertegenwoordigd. De meerderheid 
van de deelnemende organisaties is afkomstig uit Oost-
Vlaanderen (26%) en Antwerpen (24%). Ondanks de klei-
ne oppervlakte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is 
er blijkbaar een groot aantal GI-werkgevers gevestigd, aan-
gezien 18% van de respondenten daar is gevestigd.

Figuur 2: Percentage volgens Vlaamse provincie (N = 79)

De lagere respons in sommige provincies is vermoede-
lijk te wijten aan een lager aantal GI-werkgevers in deze 
provincies. De lagere respons kan immers niet verklaard 
worden door een heterogene verspreiding van de bevra-
ging (aangezien de bevraging via e-mail verspreid is). De 
meerderheid van de respondenten (84%) geeft dan ook aan 
via e-mail op de hoogte gebracht te zijn van de bevraging 
(Figuur 3) en vermoedelijk is dat via de AGIV-nieuwsbrief, 
aangezien deze per mail verstuurd wordt. 

Figuur 3: Percentage per distributiemethode (N = 19)

De hoofdactiviteiten van de respondenten (Figuur 4) bestaan 
voor het grootste deel (47%) uit niet-gedefinieerde activitei-
ten zoals onderwijs, architectuur, Geo-ICT, dienstverlening, 
meetoplossingen, een combinatie van meerdere activiteiten 
… Verder zijn er heel wat organisaties die voornamelijk be-
zig zijn met dataverwerking (21%) en in mindere mate met 
databanken (9%), presentatie (6%) en datawinning (5%) (2).

Figuur 4: Gemiddeld percentage per hoofdactiviteit (N = 79) 

De functies van de respondenten (Figuur 5) lopen sterk uit-
een: de meerderheid geeft aan een niet-gedefinieerde func-
tie uit te oefenen (bv. GIS-coördinator, lector, beleidsme-
dewerker,…). Verder zijn heel wat respondenten die een 
functie uitoefenen van directeur (22%), projectmedewer-
ker (15%), project manager of afdelingshoofd (11%).
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Figuur 5: Gemiddeld percentage per functie (N = 79)

In Figuur 6 wordt weergegeven hoeveel werknemers er 
zijn per deelnemende organisatie. Voornamelijk grote or-
ganisaties (251-1000 werknemers) hebben deelgenomen 
(23%), gevolgd door organisaties van wisselende groottes. 
De reden van het grote deel respondenten van grote orga-
nisaties kan liggen aan het feit dat meerdere personen van 
één organisatie hebben deelgenomen, wat kan zorgen voor 
een lichte afwijking van de resultaten. 

Figuur 6: Gemiddeld percentage volgens klassen van aantal werknemers 

(N = 79)

De leeftijdscategorieën binnen de organisaties (Figuur 7) 
variëren sterk; het grootste deel van de werknemers valt 
in de leeftijdsklasse van 30 tot 40 jaar (39%). Werknemers 
ouder dan 50 jaar zijn het zwakst vertegenwoordigd (13%). 

Figuur 7: Gemiddeld percentage werknemers per leeftijdscatego-

rie (N = 42)

Wat betreft de geslachten, zijn 67% van de werknemers 
van de deelnemende organisaties mannelijk en 33% zijn 
vrouwelijk (Figuur 8). 

Figuur 8: Gemiddeld percentage werknemers per geslacht (N = 42)

Het grootste deel van de werknemers van de deelnemende or-
ganisaties heeft een universitair diploma (38%), gevolgd door 
een niet-universitair Bachelor-diploma (26%) (Figuur 8).  
Verder zijn er 16% werknemers met een niet-universitair 
Master-diploma, 13% met een secundair diploma en 7% 
met een diploma lager onderwijs. Dit wijst erop dat GI-
werkgevers voornamelijk hoger opgeleiden tewerkstellen. 

Figuur 9: Gemiddeld percentage werknemers per opleidingscategorie (N 

= 41)

4	profieL	huidige	gi-werknemerS

In dit deel van het rapport worden resultaten weergegeven 
over de GI-werknemers, dus het deel van de werknemers 
dat specifiek werk uitvoert gelinkt aan geo-informatie. 

Gemiddeld 41% van het totaal aantal werknemers per or-
ganisatie voert GI-werk uit (Figuur 10), al zijn er ook orga-
nisaties waar dit percentage oploopt tot 100% (bv. Geo-ICT 
bedrijven), wat wijst op een sterke specialisatie van som-
mige organisaties. 

Figuur 10: Gemiddeld percentage GI-werknemers per organisatie (N = 54)

Van de GI-werknemers, heeft het grootste deel een hogere 
universitaire opleiding (45%). Verder is er ook een groot 
aantal werknemers met een niet-universitair Bachelor-
diploma (29%) en een niet-universitair Master-diploma 
(17%). Opmerkelijk is dat 9% van de GI-werknemers een 
diploma secundair onderwijs heeft; dit is bv. het geval bij 
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gemeentes, landmeetbureaus, Geo-ICT bedrijven en karte-
ringsinstituten. In vergelijking met de werknemers in het 
algemeen (Figuur 9), zien we dat bij de GI-werknemers 
geen mensen zijn met enkel een diploma lager onderwijs. 

Figuur 11: Gemiddeld percentage GI-werknemers per opleidingscategorie 

(N = 34)

Als we de specifieke diploma’s bekijken van de GI-werkne-
mers (Figuur 12), dan bestaat 32% uit heel uiteenlopende 
niet-gedefinieerde categorieën (bv. ruimtelijke planning, 
bouwkunde, geologie, biologie, taalkunde, vastgoedkunde, 
economie, scheikunde). Dit is een opvallend verschijnsel, 
aangezien er zou verwacht worden dat een dergelijke func-
tie ingevuld wordt door een persoon met een GI-gerelateerd 
diploma. Daarna komen de diploma’s geografie (16%), land-
meetkunde – industrieel ingenieur (14%), bio-ingenieur 
(12%), informatica (11%), landmeetkunde – universitair 
(10%) en in heel beperkte mate burgerlijk ingenieur (5%). 

Figuur 12: Gemiddeld percentage GI-werknemers per diplomacategorie 

(N = 32)

In Figuur 13 worden de GI-werknemers bekeken per GI-
categorie, zoals gedefinieerd door De Bakker en Toppen 
(3). 32% van de huidige werknemers wordt beschouwd als 
Geo-ICT expert, 22% als gebruiker (4), 22% als coördinator 
en 18% als data manager. 6% van de GI-werknemers kon 
niet in deze klassen ondergebracht worden (bv. service en-
gineer, product manager, ontwikkelaar, algemene directie). 
Opvallend is het feit dat bijna 1 op 5 GI-werknemers een 
coördinerende rol heeft. 

Figuur 13: Gemiddeld percentage GI-werknemers per GI-categorie (N = 34)

5	 Behoefte	gi-werknemerS

In het vorig deel van het rapport werden resultaten weerge-
geven over de huidige GI-werknemers. In dit deel worden 
resultaten voorgesteld van de behoeftes naar GI-werkne-
mers. 

In Figuur 14 wordt aangetoond dat het overgrote deel van 
de respondenten (90%) vindt dat er een groei is in de be-
hoefte aan Geo-ICT know-how. 

Figuur 14: Merkt u binnen uw organisatie een groei in de behoefte aan 

Geo-ICT know-how? (N = 30)

In Figuur 15 wordt voorgesteld hoe men omgaat met deze 
groeiende behoefte. Uit deze figuur blijkt dat de meeste 
werkgevers ervoor zorgen dat de GI-werknemers kunnen 
meegroeien, hetzij door een cursus bij externen (72%), het-
zij door zelfstudie (66%),.Vaak worden specifieke Geo-ICT 
profielen aangenomen (48%) en in 28% van de gevallen 
worden deze opdrachten uitbesteed aan externe specialis-
ten. Op de vraag of het nuttig zou zijn om in Vlaanderen 
Geo-ICT gerelateerde opleidingen te organiseren (Figuur 
16) wordt dan ook hoofdzakelijk geantwoord dat dit heel 
nuttig zou zijn (76%). Het is dan ook duidelijk dat er een 
markt bestaat voor bijkomende Geo-ICT opleidingen. 

Bij de vragen vanaf 17 wordt steeds gepeild naar de be-
hoeften (technische competenties, gewenste expertise, 
verwachte evolutie, gewenst opleidingsniveau, gewenst di-
ploma) voor de verschillende GI-categorieën die ook aan 
bod kwamen in Figuur 3. 

Uit Figuur 17 wordt duidelijk dat er bij GI-werkgevers voor-
al vraag is naar kennis inzake dataverwerking, databanken 
en geo-webontwikkeling. 

De antwoorden op de vraag ‘Wat is de gewenste expertise 
per GI-domein?’ zijn van kwalitatieve aard en kunnen niet 
in een grafiek of tabel worden samengevat. De antwoorden 
werden samengevat in Figuur 18, waarbij de grootte van de 
woorden evenredig is met de frequentie van voorkomen. 
Opvallend is dat er heel wat woorden zijn met een sterk 
ruimtelijke link. 



Jaarboek De Aardrijkskunde 2012 13

Figuur 15: Hoe gaat u om met deze groeiende behoefte aan Geo-ICT know-how? (N = 29, doordat meerdere 

antwoorden mogelijk zijn, is de som van de percentages in vele gevallen hoger dan 100. Daarom wordt deze 

figuur voorgesteld aan de hand van een staafdiagram en niet aan de hand van een cirkeldiagram waar de som 

van de percentages per definitie gelijk is aan 100)

Figuur 16: Zou u het nuttig vinden dat er in Vlaanderen Geo-ICT gerelateerde bijscholingen georganiseerd 

worden? (N = 29)

Figuur 17: Wat zijn de belangrijkste technische competenties van een persoon werkzaam in het domein GI 

binnen uw organisatie? (N = 28)

Figuur 18: Woordenwolk met antwoorden op de vraag ‘Wat is de gewenste expertise per GI-domein’? Woorden 

die vaker voorkomen, werden groter afgebeeld (©Tagxedo 2012)
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Uit Figuur 19 kunnen we afleiden dat er voornamelijk een 
groei wordt verwacht binnen de domeinen geo-webontwik-
keling, databanken en dataverwerking. 

Uit Figuur 20 blijkt dat voor de domeinen databanken, da-
tamodellering, juridische kennis en management een voor-
keur wordt gegeven aan een universitair diploma, terwijl 
dit bij datawinning, dataverwerking, presentatie, program-
meren, webontwikkeling en geo-webontwikkeling eerder 
een niet-universitair Bachelor-diploma is. Uit Figuur 21 
blijkt dan weer dat voornamelijk het diploma van informa-
tica gegeerd is voor de domeinen databanken, program-

meren, webontwikkeling en geo-webontwikkeling. Andere 
diploma’s zoals Geografie, en Landmeetkunde/Geoma-
tica zijn opvallend genoeg niet uitgesproken gewenst voor 
een bepaald GI-domein, ondanks het feit dat ruimtelijke 
kwaliteiten heel belangrijk blijken bij GI-werknemers  
(Figuur 18). 

Opvallend is het antwoord bij Figuur 22, waaruit blijkt dat 
de respondenten vinden dat er niet genoeg geschoolde af-
gestudeerden beschikbaar zijn voor de GI-arbeidsmarkt 
(64%). Een minderheid (27%) vindt dat dit aantal wel vol-
doende is. 

Figuur 19: Verwacht u binnen onderstaande domeinen in de komende jaren een afname of een groei wat be-

treft de behoefte naar GI-werknemers? (N = 23)

Figuur 20: Welk opleidingsniveau geniet uw voorkeur voor deze domeinen? (N = 19)

Figuur 21: Welk specifiek diploma geniet uw voorkeur voor deze domeinen? (N = 24)
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Figuur 23: Op welk vlak vindt u dat afgestudeerde studenten van bv. Geografie/Geomatica voldoende kennis 

hebben? (N = 22)

In Figuur 23 zien we dat voor de domeinen datawinning, 
dataverwerking, beeldverwerking en presentatie voldoen-
de kennis aanwezig is bij afgestudeerden die klaar zijn 
voor de GI-arbeidsmarkt. Echter is het zo dat wat betreft 
kennis over databanken, webontwikkeling en geo-webont-
wikkeling niet genoeg kennis aanwezig is bij de afgestu-
deerden.

Bij de volgende vraag (Figuur 24) zien we dat werkgevers 
in het algemeen bereid zijn om hun werknemers een bij-
scholing te laten volgen. Dit is vooral het geval voor de 
domeinen databanken en geo-webontwikkeling en in min-
dere mate voor de domeinen datawinning, dataverwerking, 
beeldverwerking, programmeren, webontwikkeling, juridi-
sche kennis en management.

Figuur 24: Op welk vlak bent u bereid om werknemers binnen uw organisatie een bijscholing te laten volgen? 

(N = 21)

Figuur 22: Vindt u dat de huidige Vlaamse opleidingen voldoende ge-

schoolde afgestudeerden aflevert? (N = 22)
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Wat betreft het aanbieden van stageplaatsen voor studen-
ten, is de meerderheid van de respondenten (62%) hiertoe 
bereid (Figuur 25). 

Figuur 25: Bent u geïnteresseerd in het aanbieden van onbezoldigde sta-

geplaatsen voor studenten? 

6	ConCLuSieS

In dit rapport werden enkele eerste resultaten beschreven 
van de GI-enquête die in april en mei 2012 werd gehouden. 
Hieronder worden de belangrijkste bevindingen samenge-
vat. Aangezien het aantal respondenten laag was, kan deze 
studie niet als representatief voor de GI-arbeidsmarkt be-
schouwd worden, maar de bevraging kan ons wel helpen 
om eerste inzichten te krijgen over de behoeften van GI-
werkgevers. 

De competenties die momenteel het belangrijkste zijn voor 
GI-werknemers zijn kennis over dataverwerking en data-
banken. Op vlak van dataverwerking (en ook datawinning, 
beeldverwerking en presentatie) zijn GI werkgevers tevreden 
over de kennis van afgestudeerden, terwijl ze minder tevre-
den zijn over de kennis van databanken (en ook webontwik-
keling en geo-webontwikkeling). Er is een duidelijke groei-
ende vraag in de behoefte aan Geo-ICT know-how. Organi-
saties gaan daar momenteel voornamelijk mee om door hun 
werknemers te laten bijscholen of door een specifiek profiel 
aan te werven. Er is echter blijkbaar niet genoeg aanbod wat 
betreft opleidingen, want de meerderheid van de respon-
denten zou het heel nuttig vinden dat bijkomende Geo-ICT 
bijscholingen georganiseerd worden voor hun werknemers. 
In het geval dat GI-werkgevers specifieke profielen aanwer-
ven, dan is het meest uitdrukkelijk gewenste diploma voor 
de domeinen databanken, programmeren, webontwikkeling 
en geo-webontwikkeling (allemaal Geo-ICT domeinen) dat 
van een informaticus. Opvallend is dat andere diploma’s (bv. 
Geografie of Landmeetkunde/Geomatica) veel minder uit-
drukkelijk gewenst zijn voor de verschillende GI-domeinen, 
terwijl er toch een noodzaak is aan werknemers met sterke 
ruimtelijke inzichten en kennis. 

Op basis van deze bevraging, zal het mogelijk zijn om in 
de toekomst een nieuwe bevraging op te stellen, die min-
der tijd van de respondenten vraagt om zo een meer re-
presentatief beeld te verwerven over de behoeften van de 
GI-arbeidsmarkt. Bovendien zou een beloning voor de niet 

afgehaakte respondenten (bv. een te winnen boekenbon) 
stimulerend kunnen werken. 

Een GI-domein dat momenteel niet werd meegerekend, is 
het aspect van mobiele GI-applicaties (bv. op smartphones, 
tablets,…). Dit GI-domein is aan een sterke opmars bezig 
en zal bij voorkeur in toekomstige bevragingen opgeno-
men worden in de lijst. 

Enkele	bedenkingen	die	uit	de	bevraging	naar	voor	
komen	zijn	de	volgende:
•	 Geo-ICT is een hot topic. 
•	 Er is een duidelijke behoefte aan bijkomende Geo-ICT 

opleidingen.
•	 Informatici zijn momenteel de meest gewenste profielen 

binnen de GI-arbeidsmarkt.
•	 Andere opleidingen (bv. Geografie of Landmeetkunde/

Geomatica) leveren geen afgestudeerden op met een 
specifiek Geo-ICT profiel en zouden hierop in kunnen 
spelen door een meer praktijkgerichte Geo-ICT opleiding 
aan te bieden in sterke samenwerking met de GI-arbeids-
markt (bedrijven, overheidsdiensten,…). Deze opleiding 
zou kunnen opgestart worden als wisselwerking tussen 
verschillende universitaire en hogeschoolvakgroepen (bv. 
Geografie, Landmeetkunde, Informatica,…). 

eindnoten

1 De gehanteerde definitie van geo-informatie is de volgende: geo-in-

formatie = GI = geografische informatie = alle ruimtelijk gerefereer-

de informatie (informatie is het geselecteerde deel uit de gegevens 

dat voor een bepaalde toepassing of doel relevant is).

2 Deze GI-categorieën komen aan bod in een groot aantal vragen van 

de enquête. Hieronder worden de definities gegeven.

 –  Datawinning: vastleggen van ruimtelijke meetgegevens zonder 

verwerking ervan

 –  Dataverwerking: verwerking van ruimtelijke meetgegevens tot 

een geografisch product

 –  Beeldverwerking: opnemen, opslaan en bewerken in computer-

systemen van geografische beelden in de vorm van elektronisch 

gecodeerde beeldelementen.

 –  Presentatie: visualisatie van geografische informatie.

 –  Databanken: een plaats waar (al dan niet geografische) informatie 

over bepaalde onderwerpen in digitale vorm verzameld, opgesla-

gen en geconsulteerd kan worden

 –  Programmeren: schrijven van een computerprogramma

 –  Webontwikkeling: ontwikkelen van websites

 –  Geo-webontwikkeling: ontwikkelen van websites waar geografi-

sche informatie ter beschikking wordt gesteld

 –  Datamodellering: beschrijven hoe geografische gegevens in een 

informatiesysteem gestructureerd zijn.

 –  Juridische kennis: kennis over regelgeving omtrent geografische 

informatie

 –  Management: manier waarop een proces, project of organisatie 

wordt geleid

3 De klassen gedefinieerd door De Bakker en Toppen (2009) zijn de 

volgende:
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 –  Gebruiker: deze persoon maakt gebruik van geo-informatie bin-

nen bepaalde domeinen (bv. ruimtelijke planning, waterbeleid, 

mobiliteit,…)

 –  Data manager: deze persoon is verantwoordelijk voor het beheer 

van geo-informatie en metadata

 –  Geo-ICT expert: deze persoon is verantwoordelijk voor ICT taken 

die gelinkt zijn aan geo-informatie (bv. geoportaal, ruimtelijke da-

tabanken, webservices,…)

 –  Coördinator: deze persoon coördineert de verschillende taken 

gelinkt aan geo-informatie (bv. project manager, diensthoofd geo-

data,…)

 (Referentie: De Bakker, M. en Toppen, F., 2009. Changes in the 

geospatial education landscape, a short overview of 20 years in the 

past and a forecast for the next years. Vision paper EUGISES 2010, 

European GIS Education Seminar, 9-12 September 2010. 4 pp.)

4 Een groot aantal respondenten beschouwde alle GI-werknemers als 

‘Gebruiker’, terwijl het eigenlijk de bedoeling was om de hoofdtaak 

van de GI-werknemers te kiezen. In dit geval werd bij de gegevens-

verwerking het totaal aantal GI-werknemers verminderd met de 

andere categorieën (data manager, Geo-ICT expert, coördinator en 

‘Ander’) om zo tot het aantal ‘gebruikers’ te komen.




