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Missie Ravi
De Ravi wil een goede geo-informatievoorziening 
ten behoeve van publieke taken tegen maatschap-
pelijk zo laag mogelijke kosten bevorderen. 

De Ravi streeft er naar een gezaghebbend en onaf-
hankelijk overlegorgaan te zijn. Daarbij neemt de
Ravi het initiatief om kennis en ervaring van de 
overheidswereld, het bedrijfsleven, de weten-
schapswereld en het internationale GI-netwerk bij 
elkaar te brengen en in te zetten.

1993 - 1995
Structuurschets geo-informatie

1993 - 1995
Structuurschets geo-informatie

geo-informatie
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Interoperabiliteit

Semantiek/
Inhoud

IcT

Juridische
voorwaar-

den

=beïnvloeding

NGII

• Beleid
• Data
• Informatie Technologie
• Kennis
• Standaardisatie

NGII-data

• Fundamentele  
• Thematische  
• Meta-informatie
• Geo-informatie clearinghouse  
• Historische geo-gegevens

NGII-standaarden

• Belangrijke bouwsteen van de NGII
• Algemene standaarden
• Harmonisatie van standaarden
• Implementatie van standaarden

NGII-standaarden

• definitie   

Het maken van afspraken over het verzamelen, 
bewerken, beheren en verstrekken van geo-informatie.    

Inclusief: normen, praktijkrichtlijnen, standaarden

Ravi

PBG stand.

NEN

cie geo-info

TC 287

CEN ISO

TC 211subcommissie

liaison

NL organisatie
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representatie versus 
presentatie

driedeling

producten

IMWA
IMRO
GFO NEN3116

NEN3256

NEN1878

gegevens
branches

NEN3610

levering

NPR3611

LKI

Brugfunctie

 Platform-
functie van
  de Ravi

Water-
sector

BOCO
LKI

GFO-
vastgoed

RO-sector

Nuts-
sector

Probleemstelling

• Grotere vraag naar Ravi’s kennis
• Overgang van aanbod naar vraag
• Gebruik vergroot

– Daarom:
• Kan niet al het werk worden gedaan
• Ravi kan zijn rol niet waar maken

Businessplan
• Verbeteren ontsluiting van kennis
• Verbeteren communicatie
• Vergroten gebruik van standaarden
• Verbeteren beheer van standaarden
• Verder innoveren

1999 - 2003
•Ontwikkeling communicatiepunt
•Voorlichting
•Ondersteuning, cq samenwerking

–publieke en private organisaties
–ontwikkeling tools en applicaties

•Harmonisatie
–sectoren aansluiten op NEN 3610

•Innovatie
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bedankt
voor uw

aandacht!


