
Rapportage en redactie

Rapportages zijn geen doel maar een middel om iets met een maatschappelijke relevantie 
te bereiken. Niettemin is rapporteren een discipline op zich, waarbij taalgevoel en vaar-
digheden in het helder en doelgericht structureren noodzakelijk zijn. Swartvast combi-
neert deze vaardigheden met inhoudelijke kennis en kan project- en onderzoeksresulta-
ten optimaal in een rapport gieten. Daardoor is kennisdeling en presentatie gewaarborgd.

Waarmee kan Swartvast u van dienst zijn?

• Advies bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie
• Advies op het gebied remote sensing en aardobservatie, geodesie en geostatistiek
• Begeleiding bij de informatiekringloop: van informatiebehoefte via informatiestrategie 

naar informatie-inwinning en -gebruik
• Analyse, specificatie, controle, verwerking en 

visualisatie van data en geo-informatie
• Onafhankelijk intermediair tussen vragers en 

aanbieders van geo-informatie en tussen 
overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten

• Slaan van de brug tussen kennis en de 
toepassing ervan in de praktijk

• Vertalen van informatie naar helder 
gestructureerde, doelgerichte en welgeformuleerde rapportages en publicaties

Contactinformatie

Meer weten? Eens praten? 
Neem contact op!

Swartvast
Ir. L.M.Th. (Rens) Swart
Catharijnepoort 22
2152 es  Nieuw-Vennep
telefoon +31 6 28 33 45 94
e-post rens@swartvast.nl

Voor meer informatie,
uitgevoerde projecten en 
pdf-rapporten: zie 
www.swartvast.nl 

“Wat is onze informatiebehoefte?”
“Sluiten onze producten aan op de gebruikerswensen?”
“Wat bieden nieuwe technieken ons?”
“Voldoet dit product aan onze eisen?”
Swartvast adviseert!

Advies bij inwinning 
van geo-informatie
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Welke geo-informatie hebt u precies nodig?

U hebt geo-informatie nodig voor uw processen. Maar welke informatie precies? Wat 
zijn de wensen van de gebruikers? Hoe vertalen die zich in specificaties? Sluit de huidige 
informatie aan op de behoeften van de gebruikers? Is de informatie goed ontsloten? Slui-
ten de informatiestromen binnen de organisatie op elkaar aan?

Swartvast is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de informatiebehoefte van ge-
bruikers en de aansluiting van de behoefte op de beschikbare informatie. Niet zelden is er 
sprake van een kloof tussen de behoefte van de organisatie en wat de markt aanbiedt. 
Ook binnen de organisatie sluit het informatieaanbod niet altijd goed aan op het gebruik.

De informatiekringloop maakt de cyclus van informatie inzichtelijk.

Swartvast heeft een ruime ervaring met het in kaart brengen van informatiebehoefte en 
de analyse tot een informatiestrategie. Een brede inhoudelijke kennis wordt gecombi-
neerd met uitstekende communicatieve en analytische vaardigheden. Daarmee wordt 
effectief bijgedragen tot het dichten van de kloof tussen informatievraag en -aanbod.

• Voor Rijkswaterstaat Waterdienst bracht Swartvast de wensen van de eindgebruikers 
van lodingen met betrekking tot opslag en ontsluiting in kaart, signaleerde de flessen-
halzen en stelde verbeteringen voor.

• Voor de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (stowa) werkte Swartvast mee 
aan het in kaart brengen van de behoeften van waterkeringbeheerders m.b.t. hoogte-
modellen en het vertalen daarvan naar specificaties te stellen aan laseraltimetrie.

• Voor Rijkswaterstaat bracht Rens Swart met Infram de informatiebehoefte van water-
keringbeheerders in kaart in de vorm van gekwantificeerde inspectieparameters.

Vakgebieden

De vakgebieden waarop Swartvast advies en begeleiding kan aanbieden zijn:

• geo-informatie; • informatieanalyse; •  remote sensing en aardobservatie:
• geodesie; • beeldverwerking;     luchtfotografie, laseraltimetrie,
• geostatistiek; • visualisatie;     satellietbeelden, Insar, …

Hoe vergaren we benodigde informatie? Wat is de stand der techniek?

Als eenmaal de informatiebehoefte in kaart gebracht is, wordt in de ‘informatiestrategie’ 
onderzocht hoe deze het beste kan worden vervuld. Swartvast analyseert de wensen 
vanuit het gezichtspunt van de gebruiker en stelt daar op basis van een gedegen kennis 
van de techniek en markt de beschikbare operationele producten tegenover.

Ook kan Swartvast adviseren over beschikbare technieken, hun mate van potentie voor 
de gebruiker en het stadium van volwassenheid en dus operationele inzetbaarheid.

Remote sensing: waarnemingen op afstand

Swartvast is met name deskundig op het gebied van remote sensing oftewel teledetectie: 
waarnemingen vanuit satellieten, vliegtuigen, helikopters en onbemande platforms. Deze 
hebben een grote potentie doordat ze in korte tijd op een uniforme wijze grote opper-
vlakken in kaart brengen en met diverse sensoren een scala aan informatie opleveren.

• Voor Rijkswaterstaat Data-ict-Dienst maakte Swartvast een inventarisatie van remote-
sensingtechnieken en -platforms, beoordeelde de potentie voor inspectie van waterke-
ringen en legde een relatie met faalmechanismen en inspectieprocessen.


