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Na de drastische ingreep 
in ons dagelijks leven door 
COVID-19 hebben we onze 
weg weer gevonden en ons 
aangepast. Maar hoe spannend 
voelden die eerste weken 
toen we van persconferentie 
naar persconferentie gingen. 
Geconfronteerd met keuzes 
en opties die van te voren niet 
reëel leken en die vertalen naar 
de impact voor onze eigen 
persoonlijke en professionele 
omgeving.

Door Paula Dijkstra en  

Liza Groenendijk

Zo ook voor de FIG Working Week, een event 
waar GIN, het Kadaster en ITC (Universiteit 
Twente) en geo-professionals zich al sinds 2015 
voor inzetten. De eindsprint voor het event was 
net in gang gezet door de ‘Local Organizing 
Committee’ (LOC). Het aantal aanmeldingen 
zag er veelbelovend uit: met ruim 1100 inge-
schreven deelnemers leken we het doel van 
1500 deelnemers zéker te gaan halen. Maar toen 
kwam in februari de kentering. De eerste grote 
internationale events in maart werden afgelast 
en sponsoren en keynote sprekers trokken zich 
terug. En de vraag werd steeds luider: “Gaat de 
FIG Working Week door in mei?”

‘IJs in de maag’
Desondanks besloten we om in volle vaart door 
te gaan met alle voorbereidingen. Het bestuur 
van de stichting FIG Working 2020 boog zich 
samen met FIG, gevestigd in Denemarken, over 
de impact van een mogelijke annulering. Vol-
gens een goed Deens gezegde hielden we ‘ijs 
in de maag’ en probeerden we kalm te blijven. 
De contracten zouden ons dwingen om begin 
april een definitief besluit te nemen.  
Op 23 maart presenteerde Mark Rutte aange-
scherpte maatregelen: geen bijeenkomsten 
tot 1 juni. Duidelijk, maar met gemengde 
gevoelens van teleurstelling en opluchting... 

Nu moesten we beginnen met het annule-
ringsproces. 

Genereus aanbod uit Ghana
De volgende FIG Working Week in 2021 was in 
Ghana gepland. Echter vlak voor het informeren 
en terugbetalen aan de deelnemers, deed de 
LOC van Ghana ons een genereus aanbod: of de 
LOC van FIG2020 geen interesse had om het een 
jaar te verschuiven. Ghana zou dan in 2025 hun 
Working Week organiseren. 
Dat moesten we even goed op ons laten inwer-
ken. Wederom vele vragen om te beantwoorden: 
hoe ziet de wereld er dan uit qua maatregelen? 
Is er een vaccin? Kunnen we dan rekenen op 
evenveel mensen? Welke locaties zijn beschikbaar? 
Is het mogelijk om meer flexibiliteit in te bouwen?

 FIG2020 gemarkeerd met artikelenreeks
Dit besluit gaf ons ook de energie om FIG2020 
te markeren in mei. Op basis van de aangele-
verde papers voor FIG2020 zijn online artikelen 
geschreven door de Nederlandse FIG commu-
nity en de FIG commissies. Deze zijn op de oor-
spronkelijke dagen van de Working Week 2020 
gepubliceerd op de website van de FIG en GIM 
International. In deze Geo-Info uitgave vinden 
jullie een selectie van deze artikelen, speciaal 
toegespitst op de Nederlandse context.

Nu op weg naar FIG 2021
Met trots kijken we terug op de hectische 
maanden waarin we als bestuur en LOC van 
FIG2020 hebben laten zien dat we veerkrachtig 
zijn en onze verantwoordelijkheid nemen om 
er in uitdagende tijden te zijn voor elkaar en 
voor onze community. We hebben zin in de 
FIG Working Week 2021, die van 20 tot 24 juni 
zal plaatsvinden, dit keer in Utrecht. Hoe het 
eruit zal zien weten we nog niet. We laten de 
standaarddraaiboeken los en openen een 
nieuw hoofdstuk. Daarbij volop vertrouwend 
op onze creativiteit en innovatiekracht! 

Paula Dijkstra (Kadaster) –  
Co-Conference director FIG2020 / FIG2021,  
bereikbaar via paula.dijkstra@kadaster.nl
Liza Groenendijk (ITC, UTwente) –  
LOC Programma, bereikbaar via: 
e.m.c.groenendijk@utwente.nl

Creatief op afstand, 
innovatief door weer en wind
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