
Geo-informatie.  
Iedereen gebruikt het. 
Overal.2. Economische groei

Het potentieel van geo-informatie is gigantisch. 
Zonder dat de burger, bedrijven en overheden zich 
hier niet altijd van bewust zijn is geo-informatie een 
belangrijk onderdeel van de dagelijkse activiteiten 
en vaak cruciaal in bedrijfsprocessen. 

3. Onderwijs en onderzoek
De geo-sector heeft belang bij een ruime arbeids-
markt voor geo-informatie professionals. Dat vraagt 
een breed aanbod aan opleidingen in geo-informa-
tie en technologie.

Meer weten?
Neem contact op met GeoBusiness Nederland  
via 085 – 30 32 614, info@geobusiness.nl.  
of ga naar www.geobusiness.nl

Speerpunten
GeoBusiness Nederland richt zich op  

samenwerking tussen bedrijven, overheids- 

organisaties, en wetenschap- en onderwijs- 

instellingen en de rol die geo-informatie speelt 

bij maatschappelijke vraagstukken, zoals de 

leefomgeving, gezondheid, zorg en het sociale 

welzijn van de bevolking.

1. Een gelijkwaardig en eerlijk speelveld
De geo-sector is een overzichtelijke sector. De  
verschillende stakeholders kennen elkaar goed en 
ontmoeten elkaar in reguliere overleggen. Samen-
werken in de geo-sector refereert aan de “driehoek”, 
de organisatie en positie van de drie stakeholders: 
bedrijven, overheidsorganisaties, en wetenschap- 
en onderwijsinstellingen. 



GeoBusiness Nederland is de branchevereniging 
voor bedrijven die werken met geo-informatie. In 
de vereniging werken bedrijven samen met als doel 
geo-informatie beter te benutten, het marktvolume 
te vergroten en de marktwerking te bewaken. 

GeoBusiness Nederland zorgt ervoor dat haar le-
den kunnen opereren in een markt die open, com-
petitief en vrij van obstakels is. 

Waarom lid worden 
GeoBusiness Nederland

Als lid van GeoBusiness Nederland maakt u deel 
uit van een geweldig netwerk van bedrijven actief 
op het gebied van geo-informatie en -technologie. 

Dit netwerk zorgt ervoor dat kennis en ervaringen 
worden uitgewisseld en waar mogelijk samen wordt 
ondernomen. GeoBusiness Nederland geeft u een 
ingang bij beleidsmakers en politici waardoor u in-
vloed kunt uitoefenen op nationale en internationale 
beleidsafspraken.

Netwerken 
Samen belangen behartigen 

Samen kansen zoeken,  

creëren en benutten 

Samen innoveren

De vereniging behartigt de belangen van haar leden 
door goede contacten te onderhouden met overhe-
den, instellingen en belangenorganisaties in nieuwe 
markten. 

Voorbeelden zijn afspraken over de beschikbaar-
heidsstelling van (overheids)informatie, markt-over-
heid-verhoudingen en het gezamenlijk promoten 
van geo-informatie in nieuwe markten.

Wie zijn lid van GeoBusiness Nederland?

Bedrijven die producten en/of diensten leveren 
op het gebied van geo-informatie, of die actief 
gebruiker zijn van geo-informatie, zijn lid van Ge-
oBusiness Nederland. Dit zijn onder meer: inge-
nieursbureaus, adviesbureaus, landmeetkundige 
bureaus, dataleveranciers, datadienstenleveran-
ciers, systeembouwers, webbouwers, milieuad-
vies bureaus en softwareontwikkelaars.

Lidmaatschap

Om lid te worden van GeoBusiness Nederland 
vult u het aanmeldformulier in. Dit kunt u down-
loaden op www.geobusiness.nl. 


