
 

 



 

 

  

  
Score Van Vliet GEO-ICT BV 
Visie      

Missie      

Strategie      

Doelen: financieel      

Doelen: organisatieontwikkeling      

Doelen: marktbenadering      

Doelen: producten en dienst-ontwikkeling      

Rendementsverbetering      

Versterken en uitbouwen positie      

Stuurbaarheid realisatie      

 
Opvallende succesfactoren 
Internationalisatie      

Marktbenadering (focus/pmc) ! ! ! !  

Interne efficiëntieverbetering ! ! !   

Omzetverhoging ! ! ! !  

HR-beleid      

Duidelijke Competentie-ontwikkeling      

Consistente Managementstijl      

Innovatie ! ! ! !   

Productdifferentiaties ! ! !   

 
 
 
 



 

 
Oordeel Nominatiecommissie 
Van Vliet GEO-ICT BV presenteert zich als de absolute specialist in een bijzondere sector, te weten 
die van Geografische ICT, of ruim vertaald: alle denkbare koppelingen tussen geografische data en 
andere ICT-systemen. Van Vliet biedt een breed scala aan diensten, en richt zich met name op de 
plaatselijke lagere overheden, en daarnaast op makelaars en archeologische bedrijven.  
Van Vliet stelt zich op als een betrouwbare en flexibele partner, die meedenkt met zijn klanten 
om de beste resultaten te bewerkstelligen en die probeert om zijn klanten zo goed mogelijk te 
adviseren en zoveel mogelijk te ontzorgen. 
Innovatie is het sleutelwoord bij Van Vliet, want hij is continu bezig om zijn diensten verder te 
verbeteren en investeert volop in de modernste (ICT-)systemen. Met behulp van GIS 
(Geografische Informatie Systemen) en Van Vliets specialistische kennis is hij in staat tot het 
volledig in kaart brengen - in de meest uitgebreide zin des woords - van geografische en data 
omgevingen/systemen, zodat gebruikers/opdrachtgevers beleid kunnen baseren en maatregelen 
kunnen treffen op basis van de door van Vliet verstrekte informatie. 
 
De Nominatiecommissie is van mening dat Van Vliet GEO-ICT BV op basis van die gronden 
uitgeroepen kan worden als winnaar/vertegenwoordiger in de Geografische ICT-branche en 
tevens in aanmerking dient te komen voor de Nationale Business Succes Award 2015. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Van Vliet GEO-ICT BV  is door de commissie tevens genomineerd als kanshebber voor: 
 
Hoofdprijs: Nationale Business Succes Award  2015 
•  Beste werkgever 
•  Meest innovatieve onderneming 
•  Snelste groeier 
•  Beste Start Up 
•  Beste vrouwelijke ondernemer/CEO 
•  Groenste bedrijf van Nederland 
•  Beste in Online Business 
 
Sectoren-awards: 
•  Beste in ICT 
•  Beste in High Tech 
•  Beste in Hospitality/Zorg 
•  Beste in Maritiem / Deltatechniek 
•  Beste in Agri & Food 
•  Beste in Logistiek 
•  Beste in Bouw 
•  Beste in Chemie 
•  Beste in Finance 
•  Beste in Retail / Consumergoods 
•  Beste Kleinbedrijf 
•  Beste in Zakelijke dienstverlening 
  

Van Vliet GEO-ICT BV is winnaar/vertegenwoordiger 2015 in de 
Geografische ICT-branche 

Nominatiecommissie 
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Award 
 
Betreft  
Van Vliet GEO-ICT BV 
 
 
Oordeel commissie 
Positief 
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Hoofd Dagelijkse 
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Toelichting op de beslissing van de commissie 
 
Profiel Van Vliet GEO-ICT BV  – beschrijving activiteiten 
 
Van Vliet GEO-ICT BV heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een toonaangevende, 
regionaal opererende onderneming op GIS-gebied, met een sterke positionering. Het bedrijf biedt 
een breed scala aan specialistische diensten op het gebied van GIS en ICT en heeft inmiddels een 
uitstekende reputatie opgebouwd. Het bedrijf wordt algemeen als een van de leidende bedrijven 
van Noord-Nederland gezien en weet haar grote kennis van GIS en ICT en haar klant- en service-
gerichte aanpak uitstekend met elkaar te combineren, waardoor zij een zeer grote mate van 
tevredenheid bij haar klanten weet te bereiken.  
 
 
Opmerkelijk Onderscheidend Vermogen 
 
Van Vliet GEO-ICT BV is een van de leidende bedrijven op het gebied van Geo-ICT. Zij onderscheidt 
zich vooral door haar grote specialistische kennis en combineert een gedegen natuurkundige en 
wiskundige kennis bij het vertalen van klantenwensen naar oplossingen op het gebied van 
geografische kaarten en/of databases. 
De concrete succesfactoren voor van Vliet zijn dat hij beschikt over zeer specialistische kennis van 
de te gebruiken software, dat hij volledig op de klant is gericht en altijd in staat een oplossing 
voor het vraagstuk van de klant te bieden en dat hij communicatief in staat is met alle 
stakeholders bij de opdrachtgevers verbinding te leggen en draagvlak te creëren. 
De komende jaren zal er vooral op het vlak van het gebruiken van de informatie en de kwaliteit 
van de informatie nog veel ontwikkeling plaatsvinden. Dit leidt tot snellere en betere inzichten bij 
de beleidsmakers en tot kosteneffectievere besluitvorming. 
Aparte vermelding verdient het feit dat Van Vliet in zijn eigen dorp een eigen draadloos netwerk 
heeft aangelegd (DenHorn online) met behulp waarvan alle inwoners een abonnement voor een 
draadloze internetverbinding kunnen afsluiten.  
Van Vliet is als eenmansbedrijf een bijzondere dienstverlener met specialistische kennis en een 
groot klantgericht vermogen.  Dit geeft hem zeker in Noord Nederland een bijzonder gewaarde 
positie en met als resultaat een bloeiende eigen adviespraktijk. 
 
 
Positie in de markt 
 
Van Vliet GEO-ICT BV is opgericht in 2008. Het is gevestigd in Den Horn (GR) en is vooral regionaal 
actief.  
Het bedrijf valt op bij de Nominatiecommissie door de uitstekende reputatie die het in de branche 
heeft. In een markt die continu in beweging is, weet Van Vliet GEO-ICT BV door zijn vooruit-
strevende instelling uitstekend te anticiperen op de laatste nieuwe trends en ontwikkelingen en 
is het zijn concurrenten vaak een slag voor.  

De Nominatiecommissie ziet in de Van Vliet GEO-ICT BV een stabiele, vooruitstrevende 
onderneming die naar verwachting in de toekomst nog veel successen kan behalen binnen de 
markt. 
 


