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• Drinkwater
▪ 175 miljoen liter drinkwater per dag

▪ Distributie in 65 gemeenten

▪ Voor 1,3 miljoen mensen

▪ Drinkwaternet van 13.000 km

• Riolering
▪ Rioleringsbeheer in 40 gemeenten

▪ Voor 645.000 mensen

▪ Rioleringsnet van 3.327 km + 1.928 km grachten

Pidpa : waterbedrijf - provincie Antwerpen



ArcGIS 10.2 omgeving

• ArcMap / ArcFM / custom tools voor gis-editors

• Focus op gis-databeheer

• GeoLink webviewer voor 400 gebruikers - van technieker tot gis-expert

• Integratie met SAP, LIMS, SCADA, documentbeheer, …

Even terug in de tijd…
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Tijdperk oude Belgen



Actie nodig :

• Technologische realiteit : ArcGIS 10.2 is end-of-life 

• Keuze te maken : ArcMap 10.6 of meteen ArcGIS Pro ?

• Uitdaging om de intens gebruikte 24/7 oplossing te vervangen 

• Nieuwe functionele noden mbt analyse, rapportage, gerichte apps,…

Even terug in de tijd…

MRT 2019 SEP 2019 JUN 2020 JAN 2021 MRT 202150 BC …

Project GIS2020



Fase 1 : IT-technische POC (Geo-ICT team)

• Evaluatie ArcGIS Pro 2.5 / ArcGIS Server 10.7 / UN 

• Onderzoek : inzetbaarheid, maturiteit, data-migratie, tools, cloud of on-prem,...

• Conclusie : krachtige technologie, veel potentieel, complex

GIS2020
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Opleiding
• Workshop inrichten ArcGIS Portal, ArcGIS Pro voor ArcMap gebruikers

• Project ism Esri Nederland & Tensing → veel kennis opgebouwd in POC

• UN model heeft een stijle leercurve, veel trial & error



Fase 2 : GIS-upgrade
▪ Uitgebreid projectteam met Geo-ICT & business gis-experten

▪ Inrichten GDB & UN datamodel, ArcGIS Pro config, templates, layouts,…

▪ Migratie data, mxd’s, geolink sites, integratie UN, nieuwe functies,…

▪ Uitwerken Gis Knowledge Base (GKB stappenplannen)

▪ Opleidingsplan : 8 GIS experten

GIS2020
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Opleidingsplan
▪ 40 ArcGIS Pro Editors : 2 maand voor de go-live

▪ 30 ArcGIS Pro Viewers : 2 maand voor de go-live

Go-Live



Opleidingsplan : GIS experten (8)

•Ervaring met ArcMap/ArcCatalog, mxd, templates, layouts,…

•Kennis van databeheer, import/export, basis FME, …

Profiel

•Esri training ‘Gebruik van ArcGIS Pro’ als basis

•Extra opleiding over Pidpa POC resultaten en UN

•Kennisdeling vanuit Geo-ICT team
Opleiding

• Intensieve samenwerking en kennisopbouw tijdens project

•Opbouw GKB documenten, procesgerichte documentatie

Aanpak



Opleidingsplan : ArcGIS Pro editors (40)

•Basiskennis van ArcMap data-editing via stappenplannen

•Diverse groep, verschillende kennis/interesse niveau’s, # disciplines

Profiel

• Selectie uit Esri training ‘Gebruik van ArcGIS Pro’ in e-classroom olv Esri

•Ondersteund met Pidpa data en door Pidpa GIS experten

Opleiding

•Gedurende ±2 maand wekelijkse ‘oefensessie’ olv GIS-experten 
→ tijd blokkeren in de agenda’s voor kennisdeling !!

•GKB documenten op maat van de gebruikers

•Gespreide kennisopbouwAanpak



Opleidingsplan : ArcGIS Pro viewers (30)

•Hoofdzakelijk gebiedsingenieurs

•Basiskennis ArcMap(view), of nieuw met GIS

Profiel

•Esri training ‘Gebruik van ArcGIS Pro’ , autonome e-learning

•Met kick-off/terugkom moment, ondersteund door Pidpa gis-experten

Opleiding

•Doel : zelf basic kaarten, layouts,… samenstellen ahv templates

• Initiatief ligt bij de gebruiker om de opleiding te doorlopen

Aanpak



Wat met de Geolink gebruikers ?

•Potentieel iedereen binnen Pidpa , van technieker tot manager

•Externe gebruikers van gemeente, brandweer, aannemers,…

Profiel

•Via documentatie en training video

•Werking GeoLink maximaal intuïtief

Opleiding

•GeoLink is qua look & feel behouden → vlotte overgang bij go-live

•Achterliggend wel nieuwe technologie

•Geleidelijke uitrol nieuwe functionaliteiten
Aanpak



• Neem de investering in opleiding mee op in het project 
Hou ook rekening met voorbereiding sessies en documentatie tijd

• Gebruik standaard Esri trainingen als basis
Maar vul aan met eigen data en oefeningen → herkenbare context

• Zorg voor extra begeleiding door gis-experten uit de organisatie 
Geeft lagere drempel om vragen te stellen

• Zet 1 kanaal op voor alle vragen bv. gis@pidpa.be
Permanente opvolging , consequent & snel reageren, FAQ breed communiceren !

• E-learning is een uitdaging voor veel medewerkers
Groepsdynamiek is minder / zelf tijd reserveren niet evident, uitstel → afstel

• Blokkeer agenda’s voor opleidingen en oefensessies

Tips  & Lessons learned

mailto:gis@pidpa.be


Contact : gis@pidpa.be


