Хаико ван дер Вегт (M), како стратешки советник за географски прашања и
инфраструктура на просторни податоци, бил одговорен за координација при
имплементирање на ИНСПИРЕ - директивата во холандскиот катастар и бил член во
проектот „Европска локациска рамка (ELS)“ финансиран од страна на Европската комисија.
Тој е вклучен во Проектот за дизајн, имплементација и развој на националниот геопортал
за јавни сервиси за карти (PDOK) што е дел од холандската инфраструктура на просторни
податоци.
Како експерт од областа на инфраструктурата на просторни податоци учествувал во
имплементацијата на голем број СДИ - проекти во Бутан, Република Северна Македонија,
Мозамбик, Санта Лучија итн. Хаико е постојан коресподент од холандскиот катастар за
Еурогеографикс - Европска асоцијација на националните агенции за мапирање, катастар и
земјишна регистрација, член на работните групи за основните/базични податоци и
интеграција на податоците во рамките на Комисијата при Обединетите нации за глобално
управување со геопросторните податоци (UN-GGIM). Тој има и работно искуство од
приближно 5 години како менаџер за бизнис и маркетинг - комуникации во
Еурогеографикс, Франција. Моментално е на позицијата менаџер во Холандскиот катастар.
Хаико е дипломиран картограф и географ, а дипломата ја има стекнато на Универзитетот
во Утрехт, Холандија.
Јандирк Буленс дипломирал во областа на инфорамитичките и комуникациските
технологии и геоматика во 1985 на Универзитетот во Вагенинген. Од 1990 година работи
како ГИС - специјалист на Универзитетот во Вагенинген. Тој е вклучен во проекти чиј фокус
се различните аспекти за геоинформациите и член е на Комисијата за инфраструктура на
геоинформации при Холандската геодетска комисија. Во моментов, тој е член на ИНСПИРЕ
- експертската тематска работна група за почва чија цел е подготовка на податочна
спецификација за размена на почвените податоци во Европа.
Јандирк е специјалист за инфраструктура на просторни податоци (SDI) и е вклучен во
проекти во Холандија, Романија, Руската Федерација, Република Северна Македонија и во
Етиопија.
Работел за „Геоновум“ како поддршка при имплементација на ИНСПИРЕ - директивата во
Холандија.
Дополнително помогнал во изработката на Студија за проширување на ИНСПИРЕ моделите на податоци и нивната стандардизација, како и во изработката на Студија за
проценка и евалуација од споделувањето и јавниот пристап до податоците од ИНСПИРЕ
помеѓу јавните органи.
Во моментов е одговорен за спроведување договор на Европската комисија за дефинирање,
идентификување и за презентирање на добрите практики на Европската Унија и
национално управување со информациите за животна средина, системи и портали кои се
користат за активно ширење информации за животната средина во Европската Унија и
нејзините земји членки.
Во фокусот на неговиот работен ангажман се следните области: употребата на податоци,
нивното моделирање, стандардизацијата, визуализацијата, споделувањето, користењето и
квалитетот на просторните податоци.
Да се слушнат потребите и барањата на корисниците, според негово мислење, е
суштинскиот фактор за успех.

