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Creatieve denkers opgelet!
Wil jij stunten met data? En kun jij in 1 week iets bedenken met maatschappelijke 
meerwaarde? Kom dan naar dé denktank voor de geo-wereld en doe mee …

a WEEK



Stel, je hebt alle data over Nederland tot je beschikking. Wat bedenk jij dan? Bruis 
jij van de ideeën en draag je met jouw innovatie graag bij aan de maatschappij? 
Meld je dan aan en doe mee! 

ID in a Week; een unieke ervaring voor studenten
Dit driedaagse evenement geeft je de kans binnen te kijken bij 
het Kadaster, te netwerken en niet onbelangrijk. .. je beleeft  
drie toffe dagen met andere studenten in een leuk programma!
Dit jaar vragen we de deelnemers om met het thema ‘maat-
schappelijke meerwaarde’ aan de slag te gaan. Wat kan jij  
‘op de kaart zetten’?  

Presenteer je innovatie tijdens GeoBuzz 2016
GeoBuzz is een tweedaags congres over geo-informatie.  
Jaarlijks komen hier bedrijven, onderwijs en het Kadaster samen 
om informatie te delen, innovaties te laten zien en elkaar te  
inspireren. Verzin jij de meest creatieve oplossing tijdens ‘ID in  
a Week’? Dan presenteer je jouw innovatie tijdens GeoBuzz!  
Wie weet zit jouw toekomstige werk gever wel in de zaal…

Meer informatie en inschrijven?
www.kadaster.nl/id

Vragen?
Mail naar id-in-a-week@kadaster.nl

Praktische info
Wat: Driedaags evenement voor studenten 
Wanneer: 8, 9 en 10 november 2016
Waar: Zwolle (Kadaster kantoor)
Kosten:  Geen!
Taal: Nederlands en Engels

Tip! Informeer bij je opleiding of je studiepunten kunt krijgen voor  
ID in a Week.

Wat krijg je?
Een compleet verzorgd driedaags programma met onder andere:
- Inspirerende spreker
- Dagelijks een heerlijke lunch en diner
- Twee overnachtingen in Zwolle
- De kans om te netwerken met mensen uit het Geo-werkveld 
- Afsluiting met een borrel
- Gratis toegang tot GeoBuzz op 23 november
En als je wint, presenteer je jouw idee tijdens GeoBuzz!  
Een mooie kans om jezelf ‘op de kaart te zetten’.

Het Kadaster en Esri geven tijdens ID in a Week alle ruimte, data en  
gelegenheid aan young professionals om zich verder te ontwikkelen.

#IDWEEK 
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