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Samenvatting
In maart zijn we gestart met dit onderzoek met als doel te leren door te evalueren en de organisatiestructuur 
aan te laten sluiten bij de behoeften van de gebruiker van deze tijd. Zo kunnen we onze meerwaarde als GVAG 
en de betrokkenheid van leden blijven behouden. Dit hebben we gedaan in twee fasen: de evaluatie en 
heroriëntatie. Uit de deskstudie, enquêtes en interviews in de evaluatiefase werd geconcludeerd dat er veel 
dingen goed gaan, maar een heroriëntatie wel gewenst is.

In de heroriëntatie is in een aantal werksessies de visie voor de toekomst en in onze ogen de bijbehorende 
organisatiestructuur bepaald. In deze structuur staan de drie hoofddoelen van de GVAG "belangenbehartiging, 
productontwikkeling en (stimu)leren gebruik" centraal en besteedt het aandacht aan de balans tussen 
verbeteren en vernieuwen van GBI. Daarnaast sluit het naar onze mening aan bij de werkfuncties van de 
gemeentelijke organisatie.

Leeswijzer

Dit verslag is een interactieve verslaglegging van de gehouden enquête en interview, alsmede de werksessies 
waarin het bestuur, de thematrekkers en adviseurs van Antea Group samen aan de slag zijn gegaan met 
opdrachten. Middels deze verslagvorm trachten we iedereen mee te nemen in wat we met elkaar hebben 
besproken en gedaan.



Doel en aanpak onderzoek
Doel

• Leren door na 4 jaar huidig functioneren te evalueren

• Organisatiestructuur aan laten sluiten bij behoeften gebruiker van deze tijd

• Betrokkenheid leden behouden

• Rolverdeling en inhoudelijke taken strategisch-tactisch-operationeel niveau verduidelijken

• Behouden meerwaarde van de GVAG en samen met AG als één team opereren

Aanpak

2 fasen: Evaluatie en heroriëntatie

• Evaluatie: huidige situatie ten opzichte van streefbeeld 2014 uiteenzetten, d.m.v. deskstudie, enquêtes en 
interviews

• Heroriëntatie: organisatiestructuur herstructureren. Aan de hand van huidige knelpunten, context waarin de 
GVAG zich begeeft, en visie voor de toekomst scenario’s opstellen, wegen en een voorkeur bepalen.



Routekaart

Deskstudie

Enquête

Interviews

Context/visie

Scenario’s

Besluit

Een grotere versie van de routekaart is te raadplegen in bijlage 1



Evaluatie
In 2014 heeft de GVAG gekozen voor een verandering in de organisatiestructuur, tevens is hierbij een 
visiedocument opgesteld en een streefbeeld bepaald waar de organisatie in de toekomst wil staan.

In de evaluatie hebben we gekeken naar waar de GVAG staat ten opzichte van dit streefbeeld. Houden we ons 
bezig met de zaken die we toen afgesproken hadden? Indien dit niet het geval is dan hoeft dit niet per definitie 
een probleem te zijn, er is immers in de afgelopen vier jaar veel veranderd.

Wel vinden we het goed achterom te kijken, hiervan te leren, om vervolgens vooruit te kijken. Past de huidige 
organisatiestructuur bijvoorbeeld nog wel bij de wensen en behoeften van de gebruiker?

Voor deze evaluatie zijn we eerst in de stukken van 2014 gedoken en hebben we op basis van deze gegevens 
enquêtes gehouden en interviews afgenomen, om tot een analyse van de huidige situatie en mogelijke 
verbeteringen te komen.



Deskstudie
Zoals benoemd heeft de GVAG in 2014 de organisatiestructuur gewijzigd. In de overgang van GBI4 naar GBI6 is 
gekozen voor 4 nieuwe themagroepen, met een themagroep voorzitter ‘de thematrekker’ en projectgroepen.

Ten grondslag aan deze organisatiewijziging lag een onderzoek dat toentertijd is uitgevoerd en gepresenteerd 
aan alle GVAG leden. De essentie van de wijziging is vastgelegd in een streefbeeld. 

In de deskstudie is er op basis van administratieve stukken op de website en op iBabs een eerste oordeel 
gevormd over de onderwerpen in het streefbeeld. Op de volgende sheet is per onderdeel aangegeven of het 
terugkomt in de administratieve stukken. De inhoudelijke toelichting per onderwerp is terug te vinden in 
bijlage 2.
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Wie we dan zijn…
• Betrokkenheid GVOW behouden
• Gezamenlijk de visie en programma's bepalen en 
vasthouden
• Voorzitters productgroepen (of andere benaming in 
toekomst) sturen op het proces
• To the point en beperken van onderwerpen
• Positief kritische houding
• Informeren en betrekken niet-actieve leden
• Algemeen belang centraal stellen (vertegenwoordigen 
vereniging). 
• Leden inzetten op vaardigheden. Juiste kennis op de juiste 
plaats (Data, ICT, Beheer vs Strategisch, tactisch, operationeel)
• Voorzitters met overzicht van processen en leiderschap
• Initiatief + lef
• Tactisch schakelen tussen verschillende niveaus
• Integrale gedachte vanuit GBI 6

Hoe we het dan doen…
•  Strategisch: bestuur
•  Tactisch: themagroep voorzitter
•  Operationeel/tactisch: 

• Themagroep Woordenboek, 
• Themagroep Data en Geo
• Themagroep Apps/raadplegen
• Themagroep Innovatie
• Aanspreekpunt GBI 4

•  Operationeel: 
• Projectgroepen (wisselend per vraag/opgave)
• Projectgroep GBI 4

•  Verbinding tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
•  Taken en bevoegdheden strategisch, tactisch en operationeel zijn 
duidelijk geformuleerd en gecommuniceerd. 
•  Slimme en snelle overleg- en communicatiestructuur
• Benadering markt door OW en leden door GVOW is helder en 
versterkend

Wat we dan doen…
• Strategisch: visiebepaling, vrijgave onderhoudsprogramma
• Tactisch: gezamenlijk (met OW) opstellen onderhoudsprogramma, realiseren en 
vrijgave van nieuwe apps en toepassingen
• Operationeel: Uitwerking nieuwe apps en toepassingen, testen en goedkeuren 
nieuwe apps en toepassingen.

• Integrale werkvelden:
• Woordenboek GBI (vast team)
• Data/Geo (vast team)
• Apps/raadplegen (vast kernteam, vraag gestuurd voor apps ontwikkeling)
• Innovatie Beheer en ICT (vast team)

• Organiseren activiteiten op projectbasis.
• Krachtenveldanalyse permanent in beeld
• Heldere afspraken en uitgangspunten op tijd, kwaliteit en geld (convenant)
• Visie vertalen en communiceren naar operationeel niveau en leden.
• GVOW laat zich informeren over koers en visie ICT en Beheer door Oranjewoud

Elkaar meenemen
Legenda

Streefbeeld vs. Huidige situatie (deskstudie)
Komt terug en sluit inhoudelijk aan
Komt terug maar sluit inhoudelijk niet aan
Komt niet terug

Markering enquête-streefbeeld
Onderwerpen

Hoe we het dan doen…
• Strategisch: bestuur
• Tactisch: themagroep voorzitter
• Operationeel/tactisch: 

• Themagroep Woordenboek, 
• Themagroep Data en Geo
• Themagroep Apps/raadplegen
• Themagroep Innovatie
• Aanspreekpunt GBI 4

• Operationeel: 
• Projectgroepen (wisselend per vraag/opgave)
• Projectgroep GBI 4

• Verbinding tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
• Taken en bevoegdheden strategisch, tactisch en operationeel zijn 
duidelijk geformuleerd en gecommuniceerd. 
• Slimme en snelle overleg- en communicatiestructuur
• Benadering markt door OW en leden door GVOW is helder en 
versterkend

Deskstudie



Enquête: doel
De deskstudie geeft een eerste inzicht in wat er i.r.t. het streefbeeld gedocumenteerd is. Het geeft echter niet 
antwoord op alle onderwerpen en daarom beperkt inzicht in het functioneren van de organisatiestructuur op 
bijvoorbeeld de betrokkenheid, tevredenheid en samenwerking van leden. 

Middels de enquête wordt getracht aanvullende inzichten te verkrijgen over het streefbeeld en de 
bovenstaande drie onderwerpen.



Enquête: opzet
Om inzicht te krijgen in het functioneren van de organisatiestructuur is de enquête toegespitst op de volgende 
onderwerpen (en geeft daarnaast ook antwoord op onderwerpen in het streefbeeld-> zie blauwe markering 
sheet 8):

- Betrokkenheid
- Tevredenheid
- Samenwerking
- Competenties/vaardigheden
- Pro-activiteit
- Organisatie- en communicatiestructuur
- Bijeenkomsten
- Collegialiteit
- Professionaliteit
- Verbeterideeën

Aangezien het functioneren van de structuur centraal staat zijn er algemene vragen gesteld, maar daarnaast 
ook specifieke vragen op individueel en groepsniveau. Dit biedt hulp om te achterhalen op welk niveau 
(individueel, groep of tussen groepen) verbeteringen mogelijk zijn. Tevens zijn er 4 verschillende enquêtes 
uitgezet naar het bestuur, de thematrekkers, themagroepen en projectgroepen. Hierdoor ontstaat er een 
enquête waarin de groepen elkaar evalueren en er inzicht ontstaat in de verbindingen tussen strategisch, 
tactisch en operationeel niveau.



Analyse enquête GVAG

Individueel en binnen eigen groep

• Hoge cijfers, kleine spreiding
• Betrokkenheid hoog (bestuur, thematrekkers en –groepen)
• Projectgroepen verdienen aandacht
• Eigen perceptie dat vaardigheden aansluiten bij rol versus 

verwachtingen anderen
• Jaarplannen wel opgesteld, doelen niet altijd gehaald
• Bekendheid visie minder dan gemiddeld

Tussen groepen

• Lagere cijfers, grote spreiding
• Betrokkenheid neemt lager in structuur af 
• Meer samenwerking en ontmoetingen tussen 

groepen gewenst
• Herkenbaarheid disciplines (operationeel) vs. 

integraal (themagroepen) wrikt

Algemeen

• Gemiddelde cijfers, gemiddelde spreiding
• Vakbijeenkomsten nuttig middel gebruik stimuleren, maar 

stimuleren gebruik in totaliteit kan beter
• Communicatie goede stappen gemaakt, maar blijft lastig
• Organisatiestructuur sluit niet aan bij behoefte gebruikers

Toekomst (kernwoorden)

• Inspireren i.p.v. presenteren
• Meer aandacht vakdisciplines
• Verticale (↑↓) verbinding beter   
• Antea Group <> GVAG: rol, regie, financiën kan beter
• Meer op competenties inzetten -> rollen, taken, functies

De volledige lijst met vragen en uitslagen is te raadplegen in bijlage 3



Interviews: doel en opzet
Doel

De interviews geven antwoord op de ‘waarom-vraag’. Waar in de enquêtes enkele knelpunten en 
verbeterpunten vastgesteld zijn, geven de interviews meer inhoudelijke duiding waarom deze knelpunten er 
zijn en hoe deze verbeterd kunnen worden.

Opzet

In de interviews is er daarom gevraagd op:

• Knelpunten -> waarom bestaan de vastgestelde knelpunten?

• Verbeterideeën -> hoe kunnen we in de nieuwe structuur deze knelpunten oplossen? 
De verbeterideeën zijn onderverdeeld inde twee hoofddoelen van de GVAG:
1) Productontwikkeling en 
2) Gebruik/betrokkenheid



Interviews: analyse knelpunten
• Themagroepen: doel en agenda niet helder, veel praten, teveel technisch georiënteerd, 

competenties en kennis van deelnemers sluit te weinig aan op de inhoud van de themagroep. 

• Roadmap GBI: maak wat gebruikers nodig hebben, meet voortgang.

• Structuur niet meer passend: thema’s GVAG sluiten niet aan bij werkgebied van de klant, te weinig 
samenwerking tussen themagroepen, weinig herkenning eigen werkveld/functie met de GVAG structuur

• Bijdrage themagroepen niet optimaal: reactief, minder draagvlak, enthousiasme, rolperceptie

• Te grote kloof tussen de achterban (GBI gebruikers) en de GVAG

• Meerwaarde GBI voor individu te weinig bekend



Interviews: analyse verbeterideeën
- Productontwikkeling: 

- Laat waarde GBI zien voor bestuurders, beleidsmakers en informatiemanagers. 

- Presenteer samenhang roadmap GBI en (meer)jaarplan GBI -> frequenter, met een duidelijk doel en 
meten op tijd, geld en kwaliteit.

- Laat de nieuwe indeling themagroepen aansluiten bij het werkgebied van de gebruiker

- Gebruik/betrokkenheid: 

- Meer elkaar ontmoeten (best practices) -> binnen vakgebied en regionaal

- Juiste bemensing groepen

- Gebruiker centraal (haal waardevolle informatie/feedback op!)

- Opleiden -> thematrekkers, intercollegiale trainingen

- Wees persoonlijk: communicatie, ontmoeten, uitleggen



Geopperde ideeën organisatiestructuur

Vakbijeenkomsten Vakbijeenkomsten Vakbijeenkomsten

Calculations/
beheer

Thematrekker

Experts

Vaste eigen 
onderwerpen/ 
thema’s

Projectgroepen

Dataverbindingen/
Informatie

Thematrekker

Adviseur/ beleid

Vaste eigen 
onderwerpen/ 
thema’s

Projectgroepen

Basisregistratie/
Gegevensbeheer

Thematrekker

Geo

Vaste eigen 
onderwerpen/ 
thema’s

Projectgroepen

Integrale ontwikkelingen (Thematrekkers + bestuur + ontwikkelaars GBI)
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Heroriëntatie
Uit de evaluatie en context- en visiesessie is gebleken dat de huidige organisatiestructuur niet afdoende 
aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruiker van deze tijd. Bij het go/no-go moment (stap 3.1.3 
routekaart) is er daarom besloten door te gaan en de organisatiestructuur te heroriënteren.

In deze fase is allereerst samen met bestuurders, thematrekkers en adviseurs van Antea Group de context 
waarin de GVAG zich begeeft uitgezet. Daarna is er met het “Coverstory” model van Grove gedroomd over wat 
de GVAG en GBI in de toekomst moet zijn, om vervolgens tot een visie te komen.

Aan de hand van de enquêtes, interviews en werksessies zijn de “ingrediënten” vervolgens in de scenariosessie 
vertaald naar een aantal mogelijke organisatiestructuren, welke gewogen zijn op 12 wegingscriteria.



Interactieve opdracht context
Bestuursleden, thematrekkers en de 
adviseurs van Antea Group hebben 
met elkaar de context waarin de 
GVAG zich volgens hun begeeft 
beschreven en geordend op poster 
rechts.

Doel is om bewust te worden van 
de huidige en komende 
ontwikkelingen die op de GVAG 
afkomen
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Trends

- Assetmanagement
- Duurzaamheid
- Manager heeft goede 

info nodig
- Big data
- Andere overheid 

(samenwerken vs. zelf 
doen)

- ICT standaarden

Politieke factoren

- Burgerparticipatie
- Transparantie
- Publiekswaarde
- Privacy
- Vergelijken met de 

buren

Technologische factoren

- Data integratie
- Flexibel
- Snelheid 

informatievoorziening
- Communicatievorm
- Online
- Slimme technologieën 

(o.a. sensoring)
- Mogelijkheden 

techniek vs. wetgeving 
privacy

Economisch klimaat

- Meer uit de € halen
- Afweging kosten en 

baten
- Meer budget 

gemeenten
- Meer 

verantwoordelijkheden 
gemeenten

- Onderscheidend 
vermogen

Klantbehoefte

- Meerwaarde GBI
- Gehoord worden
- Flexibel
- Gemakkelijk
- Meedenken aan de 

ontwikkeling
- Smart data
- Software vs. proces

Onzekerheden

- Gratis vs. Betaalde 
software: open source

- Beheersysteem nodig 
in de toekomst?

- Samenwerking met ICT: 
aanbesteding/flexibel?

- Alles kan, maar wat 
moet?

- Snelle technologische 
ontwikkelingen

Samenvatting context



Technologisch
- Tegenwoordig veel standaarden die gebruikt kunnen/moeten worden, maar deze 

moeten wel aan bepaalde voorwaarden (wetgeving), zoals privacy voldoen.
- Op welke thema’s zijn we trendzetters of trendvolgers? Keuzes maken, prioriteren.
- Gebruiker vraagt om technologisch complexe vraagstukken snel en simpel op te 

lossen, kan niet altijd -> verwachtingsmanagement op performance, gemak en 
vaardigheid

Politiek
- Burgerparticipatie vs. politieke wil (wat de burger wil is niet altijd wat de politiek wil 

–> keuzes maken)
- Wie is de beheerder van de openbare ruimte?
- Meer behoefte aan plannen en begroten, daar is nu te weinig aandacht voor
- Samenwerken is de sleutel tot succes, maar vraagt wel een aanpassing van de 

huidige organisatiestructuur en bemensing (cultuur/competenties)
- De behoefte van de GVAG sluit niet altijd 1 op 1 aan met de vakmensen die bij de 

gemeente met GBI werken. Vanwege de schaalgrootte en dus capaciteit van de 
gemeente zijn niet bij iedere gemeente dezelfde vakmensen in dienst. Vraagt een 
persoonlijke benadering

Economisch
- Gemeenten hebben meer budgetten, maar verantwoording van budgetten is ook 

strenger (niet zomaar extra geld)
- Prestatie, risico’s en kosten afwegen -> meer uit elke € halen

Reflectie context



Visie (1) “Coverstory”
Bestuursleden, thematrekkers en de adviseurs 
van Antea Group hebben met elkaar vrij 
gedroomd over waar de GVAG en het product 
GBI in de toekomst staan. Dit is gedaan aan de 
hand van de “Coverstory”, zie de plaat rechts.

De coverstory dient als eerste stap in 
visievorming waarin op een ludieke manier in 
woord en beeld kan worden aangegeven waar 
we over dromen.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj42rr17vXYAhWKuhQKHa30DPQQjRwIBw&url=https://grovetools-inc.com/products/cover-story-vision&psig=AOvVaw2y0lbpWmxjB4tpIRAMWWpG&ust=1517062043278606
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj42rr17vXYAhWKuhQKHa30DPQQjRwIBw&url=https://grovetools-inc.com/products/cover-story-vision&psig=AOvVaw2y0lbpWmxjB4tpIRAMWWpG&ust=1517062043278606


De GVAG geeft op de cover van haar blad aan dat er vanuit de vereniging met zeer actieve leden de 
ontwikkeling van GBI richting geeft. Voor deze bijdrage wordt de vereniging onderscheiden en 
Sweco gebruikers worden zo jaloers dat ze overstappen naar de GVAG.

Op de eerste pagina is te lezen dat de GVAG streeft naar leden die zo actief zijn dat de Antea Group 
service de handen vol heeft aan het verwerken van innovatieve ideeën. Daarnaast wil de GVAG het 
gebruik onder de managers stimuleren en laten zien dat er m.b.v. GBI meer uit elke euro te halen 
valt (aantoonbaar rendement).

In de sidebars staan stukken over dat de GVAG voor tevreden gebruikers zorgt, de GVAG zo populair 
is dat er een ledenstop is, er gestreden wordt om de voorzittersrol (die nu overigens uitmuntend 
ingevuld is) en dat er een GBI tablet in de versnipperaar valt, omdat GBI overal gebruikt wordt.

Centraal hierbij staat dat we samen (GVAG en AG) er alles uit halen!

In het GBI blad staat de burger centraal: dankzij GBI meer tevreden burgers. GBI is door middel van 
co-creatie een toonaangevend en gerenommeerd product/dienst.

Op de eerste pagina is te lezen dat GBI een innovatief en betrouwbaar product/dienst is met goede 
data-integratie, een persoonlijke topservice heeft en voor en door de burgers gemaakt is samen 
met de beste adviseurs.

In de sidebars staan stukken over de in het leven geroepen GVAG academy, een toelichting over 
linked data en dat verbinden/samenwerken de sleutel is tot succes.

Enkele quotes m.b.t. de thema’s die in het blad staan zijn: “Burgemeester/wethouder aan het 
woord”, “GBI onmisbaar voor de beheerder”, “Dit pakket hadden we al veel eerder moeten kiezen”, 
“Het is zoals wij het willen”, “Inzicht met een paar drukken op de knop”. Kortom: een topproduct, 
dichtbij de gebruiker.

Samenvatting coverstory



- Zowel AG als GVAG stelt de eindgebruiker centraal. Deze gebruiker 
moet meer betrokken worden in het proces en de tevredenheid 
van deze gebruiker moet leidend zijn.

- Zowel de GVAG als AG willen trots uitstralen. Trots zijn op 
enerzijds het product GBI en anderzijds het gebruik van GBI door 
verschillende disciplines. Branding van het product GBI kan hier 
een rol in spelen, maar voorwaarde is dan wel dat we er samen 
van overtuigd zijn dat het product GBI zó goed is dat het ook 
actiever verkocht kan worden.

- De GVAG en AG willen bij de ontwikkeling van GBI meer samen 
aan het stuur zitten. AG geeft al ruimte aan de GVAG voor het 
meedenken, maar de GVAG vindt dat ze deze rol actiever moet 
claimen en meer ideeën aan moet gaan dragen, om zo haar 
toegevoegde waarde te kunnen vergroten. 

- Er moet goed nagedacht worden over de inhoud van de bijdrage 
die de GVAG aan GBI wil leveren. Er kan bijvoorbeeld naar keuze 
een verhouding gekozen worden naar de hoeveelheid inspanning 
die gaat naar het aandragen van performance ideeën en 
innovaties (bijv. 80%-20% - naar keuze). Deze keuze heeft invloed 
op de bemensing van de GVAG, aangezien er andere 
competenties nodig zijn bij het nadenken over innovaties en 
performance.

SAMENSTAAN WE VOOR EEN BETER GBI!

Reflectie coverstory



Visie (2) “GVAG”
Bestuursleden, thematrekkers en de 
adviseurs van Antea Group hebben 
gezamenlijk de visie op zowel de 
productontwikkeling als het 
gebruik/betrokkenheid uitgewerkt.

De woorden in de visie geven antwoord 
op eerder genoemde zaken uit de 
evaluatie en coverstory.
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Bij productontwikkeling van GBI moet missie: “tevredenheid van de gebruiker”, centraal staan.
Sleutelbegrippen hierbij zijn: 
- Co-creatie 
- Een eigen product van de GVAG, om zo meer eigenaarschap te voelen
- Ontwikkeling altijd voor de burger te doen
- Aantoonbaar zijn
- Innovatie en GBI verbeteren los van elkaar te ontwikkelen en af te wegen

De weg hier naartoe is eerst zorgen voor een stabiel product, het vervolgens te flexibiliseren, in een 
keten te laten functioneren en lerend te laten zijn.

De samenwerking tussen de GVAG en AG staat hierbij centraal, waarbij de beste adviseurs 
ondersteunen. De grootste uitdaging hierbij is timing: timing van het opnemen van standaarden, 
dataverbindingen, het implementeren van innovaties. Bij ontwikkelingen wordt er altijd naar de 
doelgroep gekeken, maatwerk geleverd en wordt er gespiegeld aan de blauwe diamant.

Bij het stimuleren van gebruik van GBI en betrokkenheid bij de GVAG moet wederom de missie zijn 
om de hoogst mogelijke tevredenheid van de eindgebruiker na te streven.
Sleutelbegrippen hierbij zijn:
- Co-creatie (vanuit de alliantiegedachte)
- GVAG als initiator
- GVAG als lobbyist/belangenvertegenwoordiger
- Het gebruik actief te stimuleren
- De verbinder te zijn tussen alle betrokkenen bij GBI
- Een gesprekspartner te zijn over GBI (lezingen e.d.)

De grootste uitdagingen hierbij zijn om een passende ambitie te hebben (in capaciteit, middelen en 
kwaliteit -> kunnen we het?) en de afstemming met DataQuint.

De GVAG handelt altijd vanuit de waarden: vertrouwen, transparantie, A.M.E.N. (Afspraak Maken 
En Nakomen) en rol-zuiverheid.

Productontwikkeling

Gebruik en betrokkenheid

Samenvatting visie



Algemeen
- Inzetten op co-creatie waarbij de tevredenheid van de eindgebruiker centraal staat
- De GVAG streeft ernaar meer het eigenaarschap (wij-gevoel) bij GBI te krijgen
- Discussie: aparte visie voor productontwikkeling en gebruik/betrokkenheid of één visie? 

Door deze twee los te trekken voorkomt het de focus op productontwikkeling (huidig), 
maar zorgt het niet voor een eenduidige stip op de horizon.  Laat deze eventuele 
tweedeling geen belemmering vormen voor het opstellen van een missie en visie.

Toelichting productontwikkeling
- Samen halen we alles eruit, waarbij de tevredenheid van de gebruiker (op zowel 

strategisch, tactisch als operationeel niveau) centraal staat. 
- De waarde die de burger aan bepaalde aspecten van GBI hecht kan uiteengezet worden in 

een matrix, welke steun biedt bij het prioriteren van innovaties binnen GBI.
- De markt is turbulent, dus het product moet goed zijn.
- Denk vanuit de ketengedachte – wat is de plaats van GBI binnen de gehele keten en welke 

stappen moeten we nemen om daar te komen?
- Zorg voor een balans tussen bestaande verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen.

Toelichting gebruik/betrokkenheid
- Is het stimuleren van het gebruik niet het bestaansrecht van de GVAG? Wellicht hier meer 

op in zetten (capaciteit, middelen)
- De GVAG wil meer het podium pakken om zelf met ideeën te komen. Er is ruimte vanuit 

AG, maar die wordt nog te weinig benut. 
- De GVAG wil de vertegenwoordiger zijn van GBI naar zowel de gebruikers intern als de 

partners extern. Daarnaast gesprekspartner zijn bij toonaangevende bijeenkomsten.
- Hierbij is het belangrijk dat er duidelijke, transparante afspraken op basis van vertrouwen 

worden gemaakt en deze afspraken worden ook worden nagekomen.

Reflectie visie



Scenario’s
Op basis van de resultaten uit de deskstudie, enquête, interviews, coverstory en visie zijn voor de huidige 
structuur en drie geopperde scenario’s wegingsfactoren bepaald om iedere structuur zo goed en feitelijk 
mogelijk te kunnen scoren op hun toegevoegde waarde.

De drie mogelijke scenario’s komen voort uit de gehouden interviews en de wegingsfactoren zijn gedestilleerd 
uit de interviews en voorgaande werksessie.

Op basis van de wegingsfactoren is er een aanzet gedaan tot het nader inhoudelijk uitwerken van één scenario 
en is er in de sessie een variant op dit scenario naar voren gekomen.



Deelnemers zijn begonnen met het 
opstellen van wegingsfactoren. Vervolgens 
is er een per factor een weging (1-5) 
toegekend.

Aan de hand van de wegingsfactoren zijn 
de geopperde scenario’s geprioriteerd. Per 
wegingsfactor is voor elk scenario een 
horizontale vergelijking gemaakt, waarbij 
er gescoord is van ++ tot – (beter of 
minder dan de andere scenario’s).

De scores zijn vermenigvuldigd met de 
weging en bij elkaar opgeteld tot 
totaalscores, waarna er een eerste aanzet 
is gedaan om het scenario met de hoogste 
totaalscore inhoudelijk uit te werken.

Wegingsfactoren Weging

Inhoudelijk

• Waarde outcome uit GBI voor bestuurders, 
beleidsmedewerkers en informatiemanagers

5

• Waarde GBI voor dagelijkse gebruiker 4,5

• Beleef eigenaarschap-transparant-
aantoonbaar

3,5

• Verbeteren 2,5

• Vernieuwen 2
Aanpak

• Co-creatie (bouwplan, jaarplan, roadmap en 
monitoring)

3

• Dichtbij de gebruiker (functie-regio-behoefte) 4

• Juiste bemensing GVAG (passie, energie, 
aantrekkelijkheid)

4,5

• Complexiteit structuur (maakbaar, haalbaar, 
aantal)

4

Interactie

• Verbinding-draagvlak met gebruiker 4

• Actief (stimu)leren gebruik 3,5

• Tevredenheid gebruiker 4

• Belangenbehartiger (gehoord worden)  3,5

Scenario’s 
prioriteren



Scenario 1 (huidig model)

Operationeel

Tactisch

Grijs

Groen

OV

Water

Etc.

Woordenboek Data
Apps & 
kennis

Innovatie 

Strategisch Bestuur

Themagroeptrekkers

Projectteams
Projectteam

Projectteams

Pool

Vakbroeders 
bijeenkomsten



Vakbijeenkomsten Vakbijeenkomsten Vakbijeenkomsten

Calculations/
beheer

-Thematrekker

-Experts

-Vaste eigen 
onderwerpen/ 
thema’s

-Projectgroepen

Dataverbindingen/
Informatie

-Thematrekker

-Adviseur/ beleid

-Vaste eigen 
onderwerpen/ 
thema’s

-Projectgroepen

Basisregistratie/
Gegevensbeheer

-Thematrekker

-Geo

-Vaste eigen 
onderwerpen/ 
thema’s

-Projectgroepen

Integrale ontwikkelingen (Thematrekkers + bestuur + ontwikkelaars GBI)

Bestuur

Scenario 2 (geopperd uit interviews)

Insteek vanuit functie 
van de gebruiker. 

Drie domeinen:
- Basisregistratie
- Calculations
- Dataverbindingen

Verbinding met 
projectgroepen en 
vakbijeenkomsten.



Apps

Vakbijeenkomst Vakbijeenkomst VakbijeenkomstVakbijeenkomst

Bestuur

Data Woordenboek Innovatie

Wishes
(integraal/tactisch vertalen thema -> product)

Productgroep

Rood

Productgroep

Blauw

Productgroep

Grijs

Productgroep

Groen

Wishes als integrale groep: 
speciale groep die directe 
verbinding heeft tussen de 
integrale thema’s Apps, Data, 
Woordenboek en Innovatie 
en de productgroepen. 

Introductie productgroepen.

Data & Woordenboek 
kunnen worden 
samengevoegd

Scenario 3 (geopperd uit interviews)



Vakbijeenkomsten Vakbijeenkomsten Vakbijeenkomsten Vakbijeenkomsten

Data

Woordenboek

Apps

Innovatie

Bestuur

Productgroep

Groen

Productgroep

Grijs

Productgroep

Blauw

Productgroep

Rood

Scenario 4 (geopperd uit interviews)

Productgroepen centraal, 
waarbij de integrale groepen 
Data, Woordenboek, Apps en 
Innovatie verweven zitten in 
de productgroepen.



Wegingsfactoren Weging

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Beoordeling Score Beoordeling Score Beoordeling Score Beoordeling Score

Inhoudelijk

Waarde outcome uit GBI voor bestuurders, 
beleidsmedewerkers en informatiemanagers

5 2,5 12,5 4,5 22,5 2,5 12,5 2,5 12,5

Waarde GBI voor dagelijkse gebruiker 4,5 2,5 11,25 4,5 20,25 4,5 20,25 4 18

Beleef eigenaarschap-transparant-aantoonbaar 3,5 2 7 4,5 15,75 3 10,5 2 7
Verbeteren 2,5 3 7,5 3,5 8,75 4,5 11,25 3,5 8,75
Vernieuwen 2 2,5 5 4,5 9 2,5 5 2,5 5

Aanpak
Co-creatie (bouwplan, jaarplan, roadmap en monitoring) 3 2,5 7,5 4 12 2,5 7,5 2 6
Dichtbij de gebruiker (functie-regio-behoefte) 4 3,5 14 4 16 3,5 14 2,5 10
Juiste bemensing GVAG (passie, energie, aantrekkelijkheid) 4,5 3,5 15,75 5 22,5 3 13,5 3,5 15,75
Complexiteit structuur (maakbaar, haalbaar, aantal) 4 3 12 4,5 18 1 4 2,5 10
Interactie
Verbinding-draagvlak met gebruiker 4 2 8 4,5 18 2,5 10 2 8
Actief (stimu)leren gebruik 3,5 2,5 8,75 4 14 3 10,5 3,5 12,25
Tevredenheid gebruiker 4 3,5 14 4 16 3 12 3,5 14

Belangenbehartiger (gehoord worden)  3,5 3 10,5 3,5 12,25 3,5 12,25 3 10,5

Totaalscore 133,75 205 143,25 137,75

Weging: 1-5 Berekening score: Legenda punten Horizontale vergelijking

Beoordeling: ++ tot -- Weging x beoordeling ++ 5 Veel beter

+ 4 Beter

O 3 Gemiddeld

- 2 Minder

-- 1 Veel minder

Hoogste score:
Inhoudelijke uitwerking

Wegingsscore scenario’s



Uitwerken scenario’s
De deelnemers hebben ervoor 
gekozen scenario 2 uit te werken. Dit 
scenario is uitgewerkt op strategisch, 
tactisch en operationeel niveau vlak 
met inhoudelijk de taken, groepen en 
bemensing. Doel is om het scenario 
hoger te laten scoren op 
wegingsfactoren. 

Projectgroep Wishes
- Voorbereiden wish
- Review wish
- Accepteren wish

Taken: - Monitoren bouwplan; - bewaken integraliteit



Strategisch
Bestuur
Taken: Kaders stellen, besluitvorming, leveren thematrekker, toetsen, roadmap
vaststellen, extern richten, in stuurgroep met AG over belangen.

Tactisch 
Management (Thematrekkers + mentoren uit bestuur)
Opstellen jaarplannen, roadmap mede bepalen, waarborgen verbinding S-T-O (intern 
gericht), inhoudelijke sturing & coördinatie voortgang.

Operationeel
Themagroepen (Gegevensbeheer, calculations (beheer/experts) en 
adviseur/beleidsmaker)
Verbeteren wishes, vernieuwen ontwikkelen GBI, gebruik (stimu)leren, collegiale 
training.

Uitwerking scenario 2



Vakbijeenkomsten (dynamisch)

Calculations/
beheer

-Thematrekker 
(portefuillehouder
waarden/doelen)

-Experts

-Vaste eigen 
onderwerpen/ thema’s

(structureel)

-Projectgroepen
(wishes)

Dataverbindingen/
Informatie

-Thematrekker
(portefuillehouder
waarden/doelen)

-Adviseur/ beleid

-Vaste eigen 
onderwerpen/ thema’s 
(structureel)

-Projectgroepen
(wishes)

Basisregistratie/
Gegevensbeheer

-Thematrekker
(portefuillehouder
waarden/doelen)

-Geo

-Vaste eigen 
onderwerpen/ thema’s 
(structureel)

-Projectgroepen
(wishes)

Management 
(Integraal: Thematrekkers + mentoren bestuur + ontwikkelaars GBI)

Opstellen jaarplannen, roadmap mede bepalen, waarborgen verbinding S-T-O (intern gericht), inhoudelijke sturing & coördinatie voortgang.

Bestuur

Kaderstellend, besluitvorming, leveren thematrekker, toetsend, roadmap vaststellen, extern gericht, in stuurgroep met AG over belangen.

Model scenario 2



Scenario 2+
In de scenariosessie is naast een inhoudelijke uitwerking op de vorige sheets door de deelnemers een 
aanvulling gegeven op scenario 2. Waar in scenario 2 expliciet de bijdrage aan productontwikkeling van GBI 
(harde kant) naar voren komt, zitten de andere twee doelstellingen van de GVAG: betrokkenheid 
(belangenbehartiging) en (stimu)leren gebruik (zachte kant) meer op de achtergrond verweven in de structuur.

Hieruit is het idee geopperd om de structuur van de GVAG zo in te richten dat de drie hoofddoelstellingen 
nadrukkelijk naar voren komen. Met andere woorden: één groep die zich bezighoudt met belangenbehartiging 
(betrokkenheid), één groep (met 3 subgroepen) die aan productontwikkeling werkt en één groep die zich 
ontfermt over het (stimu)leren van het gebruik.

Deze aanvulling (scenario 2+) is op de volgende sheets schematisch uitgewerkt.



Strategisch
Bestuur
Taken: Kaders stellen, besluitvorming, leveren thematrekker, Toetsen, roadmap
vaststellen, extern richten

Tactisch 
Management (Thematrekkers + mentoren uit bestuur)
Opstellen jaarplannen, waarborgen verbinding S-T-O (intern gericht), inhoudelijke sturing 
& coördinatie.

Operationeel
Themagroepen 
- Belangenbehartiging (Aanspreekpunt, vakbond, betrokkenheid)
- Productontwikkeling (Verbeteren wishes, vernieuwen ontwikkelen GBI)
- (stimu)leren gebruik (vakbijeenkomsten, in de regio, collegiale trainingen)

Uitwerking scenario 2+



Bestuur

Kaderstellend, besluitvorming, Leveren thematrekker, Toetsend, roadmap vaststellen, extern gericht

Planning/beheer

- Thematrekker
(portefuillehouder 
waarden/doelen)

- Experts

-Structurele
onderwerpen/thema’s

Projectgroepen 
- Incidentele en/of

integrale vragen
- Wishes

Informatiemanagement
/beleid

- Thematrekker
(portefuillehouder 
waarden/doelen)

- Adviseurs/beleidsmakers

-Structurele
onderwerpen/thema’s

Projectgroepen
- Incidentele en/of                                                                                               

integrale vragen
- Wishes

Basisregistratie/
Gegevensbeheer

- Thematrekker
(portefuillehouder 
waarden/doelen)

-Gegevensbeheerder

-Structurele
onderwerpen/thema’s

Projectgroepen
- Incidentele en/of

integrale vragen 
- Wishes

Productontwikkeling

Aanspreekpunt
“Vakbond”

Belangenbehartiger
Betrokkenheid

Belangenbehartiging

Management  
Thematrekkers + mentoren bestuur + ontwikkelaars GBI

Opstellen jaarplannen, waarborgen verbinding S-T-O (intern gericht), inhoudelijke sturing & coördinatie, 
portefeuillehouders (waarden/doelen)

Vakbijeenkomsten
Collegiale trainingen

In de regio

(Stimu)leren gebruik

Management
Thematrekker + mentor 

bestuur

Management
Thematrekker + mentor 

bestuur

Model scenario 2+



D
ata

K
en

n
is

In
zich

t

Open data
Dataverbindingen

Meerjarenplanning
Calculations

IMGEO
IMBOR

Vernieuwen
(ontwikkelen)

Verbeteren
(wishes)

Toelichting scenario 2+

Missie/visie 

Structuur  Cultuur 

In de nieuwe structuur is 
rekeningen gehouden met 

vernieuwen en verbeteren van GBI. 
Naast ontwikkeling krijgt het 

verbeteren een promintentere rol, 
bv. door de belangenbehartiging 

als aanspreekpunt en projectgroep 
Wishes

De driehoek “Data, Kennis, Inzicht” kan over de groep die zich over 
productontwikkeling ontfermt gelegd worden:

- Basisregistratie/gegevensbeheer verbetert en vernieuwt hoe GBI met ruwe 
databronnen omgaat, zoals IMGEO/IMBOR.

- Planning/beheer draagt bij aan de optimalisatie van GBI op gebied van 
kennis (geïnterpreteerde data waarmee wordt gerekend)

- Informatiemanagement/beleid zoekt naar hoe nieuwe inzichten uit deze 
data toe te passen in GBI (bijvoorbeeld het leggen van nieuwe 

dataverbindingen).

In het proces tot nu toe is er aandacht 
besteed aan de missie/visie van de GVAG 
en de structuur (vorige sheet). De cultuur 
(bemensing/competenties) is onderdeel 

van het implementatieplan.
Het verder inhoudelijk uitwerken van de 

groepen ‘belangenbehartiging’ en 
‘(stimu)leren gebruik’ vormen ook 

onderdeel van het implementatieplan



Opiniërend voorstel voorkeursscenario
Tijdens de bestuursvergadering op 24 mei 2018 is er over de uitwerking van scenario's 2 en 2+ gediscussieerd 
om tot een voorkeursscenario te komen. 

In deze vergadering is de voorkeur uitgesproken voor scenario 2+, in het vervolg ‘voorstel nieuwe 
organisatiestructuur GVAG’ te noemen, en dit als opiniërend voorstel te toetsen bij de thematrekkers en 
themagroepen. Dit is gedaan tijdens de geplande bijeenkomsten van deze groepen tussen 28 en 31 mei. Met 
behulp van deze feedback wordt op 7 juni het voorstel aangepast.



Feedback themagroepen
Complimenten!

• Er is herkenning tussen de structuur GVAG en gemeentelijke organisatie

• Het is een goed en nauwkeurig proces

• “Ik kan me wel in deze structuur vinden”

Vragen

• Hoe gaan we persoonlijk communiceren?

• Als vereniging zijn we het aan onze stand verplicht de leden na het besluit de tijd te geven feedback te 
kunnen geven?

• Hoe bereiken met communicatie alle leden?

• Waar positioneren we applicatieontwikkelaars?

• Voor degene die niet bij het proces betrokken zijn gaat het snel, besteed hier aandacht aan

• Geef de projectgroepen een prominentere rol, om zo de betrokkenheid te behouden. 
Hierbij zijn 2 varianten aangedragen (zie volgende 2 sheets):

1. Lijn tussen themagroepen en projectgroepen omhoog, ze zijn qua omvang en belangrijkheid immers gelijkwaardig 
aan elkaar

2. Projectgroepen loskoppelen, vanuit (integrale) vraag projectgroep oprichten, aansturen en bemensen (een 
combinatie van) vanuit betrokken themagroepen



Bestuur

Kaderstellend, besluitvorming, Leveren thematrekker, Toetsend, roadmap vaststellen, extern gericht

Planning/beheer

- Thematrekker
(portefuillehouder 
waarden/doelen)

- Experts

-Structurele
onderwerpen/thema’s

Projectgroepen 

- Wishes
- Incidentele vragen

Informatiemanagement
/beleid

- Thematrekker
(portefuillehouder 
waarden/doelen)

- Adviseurs/beleidsmakers

-Structurele
onderwerpen/thema’s

Projectgroepen

- Wishes
- Incidentele vragen

Basisregistratie/
Gegevensbeheer

- Thematrekker
(portefuillehouder 
waarden/doelen)

-Gegevensbeheerder

-Structurele
onderwerpen/thema’s

Projectgroepen

- Wishes
- Incidentele vragen

Productontwikkeling

Aanspreekpunt
“Vakbond”

Belangenbehartiger
Betrokkenheid

Belangenbehartiging

Management  
Thematrekkers + mentoren bestuur + ontwikkelaars GBI

Opstellen jaarplannen, waarborgen verbinding S-T-O (intern gericht), inhoudelijke sturing & coördinatie, 
portefeuillehouders (waarden/doelen)

Vakbijeenkomsten
Collegiale trainingen

In de regio

(Stimu)leren gebruik

Management
Thematrekker + mentor 

bestuur

Management
Thematrekker + mentor 

bestuur

1



Bestuur

Kaderstellend, besluitvorming, Leveren thematrekker, Toetsend, roadmap vaststellen, extern gericht

Planning/beheer

- Thematrekker
(portefuillehouder 
waarden/doelen)

- Experts

-Structurele
onderwerpen/thema’s

Informatiemanagement
/beleid

- Thematrekker
(portefuillehouder 
waarden/doelen)

- Adviseurs/beleidsmakers

-Structurele
onderwerpen/thema’s

Basisregistratie/
Gegevensbeheer

- Thematrekker
(portefuillehouder 
waarden/doelen)

-Gegevensbeheerder

-Structurele
onderwerpen/thema’s

Productontwikkeling

Aanspreekpunt
“Vakbond”

Belangenbehartiger
Betrokkenheid

Belangenbehartiging

Management  
Thematrekkers + mentoren bestuur + ontwikkelaars GBI

Opstellen jaarplannen, waarborgen verbinding S-T-O (intern gericht), inhoudelijke sturing & coördinatie, 
portefeuillehouders (waarden/doelen)

Vakbijeenkomsten
Collegiale trainingen

In de regio

(Stimu)leren gebruik

Management
Thematrekker + mentor 

bestuur

Management
Thematrekker + mentor 

bestuur

Projectgroepen

Wishes
Dynamisch

Incidentele en/of integrale vragen 

2



Voorkeursbesluit
Tijdens de bestuursvergadering van 7 juni is de feedback van de thematrekkers- en themagroepbijeenkomsten
(voorgaande 3 pagina’s) besproken. Er is gekeken hoe de opmerkingen in het model verwerkt kunnen worden. 
Hierin is de keuze gemaakt om de projectgroepen los van de themagroepen en onder alle groepen op te 
nemen in het model. Projecten kunnen namelijk vanuit iedere themagroep geïnitieerd worden en een integrale 
aanpak vereisen.
Wel zijn vragen in een projectgroep vaak gelieerd aan één themagroep. Daarom is gekozen stippellijnen in de 
projectgroep op te nemen. Organisatorisch is dit ook makkelijker, aangezien de themagroep die een project 
initieert, ook de projectleider aanlevert en de projectgroep (sectoraal/integraal) samenstelt.

Tevens is er tijdens de bestuursvergadering aandacht besteed een verder uitwerking van de taken en 
competenties van de verschillende rollen in het voorstel voor de nieuwe organisatiestructuur.

Op de volgende pagina is het model conform het voorkeursbesluit opgenomen. 



Bestuur

Kaderstellend, besluitvorming, Leveren thematrekker, Toetsend, roadmap vaststellen, extern gericht

Planning/beheer

- Thematrekker
(portefuillehouder 
waarden/doelen)

- Experts

-Structurele
onderwerpen/thema’s

Informatiemanagement
/beleid

- Thematrekker
(portefuillehouder 
waarden/doelen)

- Adviseurs/beleidsmakers

-Structurele
onderwerpen/thema’s

Basisregistratie/
Gegevensbeheer

- Thematrekker
(portefuillehouder 
waarden/doelen)

-Gegevensbeheerder

-Structurele
onderwerpen/thema’s

Productontwikkeling

Aanspreekpunt
“Vakbond”

Belangenbehartiger
Betrokkenheid

Belangenbehartiging

Management  
Thematrekkers + mentoren bestuur + ontwikkelaars GBI

Opstellen jaarplannen, waarborgen verbinding S-T-O (intern gericht), inhoudelijke sturing & coördinatie, 
portefeuillehouders (waarden/doelen)

Vakbijeenkomsten
Collegiale trainingen

In de regio

(Stimu)leren gebruik

Management
Thematrekker + mentor 

bestuur

Management
Thematrekker + mentor 

bestuur

Projectgroepen

Wishes
Dynamisch

Incidentele en/ ofintegrale vragen

Voorkeursbesluit



Voorkeursbesluit en uitleg model
In het voorkeursbesluit is er ook gekeken naar inhoudelijke aanvullingen en toelichtingen op het model. Het 
bestuur heeft aan de hand van onderstaande oefening de taken en competenties per groep verder uitgewerkt.

Op de volgende sheet is het organisatiemodel van het voorkeursbesluit per rol uitgewerkt (toelichting, taken, 
competenties).

Taken (detailleren) Competenties

Werk per onderdeel te taken 
gedetailleerder uit

Bepaal per rol de competenties

Aandachtspunten: Rollen:

- Taken per rol - Bestuurslid

- Leider project - Mentor

- Roadmap - Thematrekker

- Jaarplan - Themalid

- Communicatie (positie + wie?) - Projectlid



Bestuur

Planning/
beheer

Informatie
manage-

ment
/

beleid

Basis-
registratie

/
Gegevens

beheer

ProductontwikkelingBelangen

Management  

Gebruik

Management Management

Projectgroepen

Bestuur

Toelichting
De GVAG staat onder leiding van het bestuur.
Het bestuur bestaat uit:
- Voorzitter 
- Secretaris/penningmeester
- Bestuursadviseur
- Leden
Daarnaast is er vanuit Antea Group ook een
bestuursadviseur aanwezig.

Het bestuur acteert op strategisch niveau.

Taken bestuurslid Competenties
Kaders stellen

Besluitvorming

Toetsen

Extern richten

Netwerk kennen/in stand houden

Strategische doelen formuleren

Zichtbaar zijn

Bestuurlijk-organisatorisch
 Visie

Sociaal communicatief
 Samenwerken
 Overtuigingskracht/motiveren
 Netwerken
 Communicatieve vaardigheden

Taakgericht
 BesluitvaardigheidTaken bestuursadviseur

Financiën beheren

Leveren thematrekker

Ondersteunen bestuur + 
voorbereiden vergadering

Leden bezoeken/werven

Aansturing communicatieadviseur



Bestuur

Planning/
beheer

Informatie
manage-

ment
/

beleid

Basis-
registratie

/
Gegevens

beheer

ProductontwikkelingBelangen

Management  

Gebruik

Management Management

Projectgroepen

Mentor
(bestuurslid met mentorrol)

Toelichting
Een mentor ondersteunt/begeleidt een thematrekker
in zijn/haar ontwikkeling, alsmede de inhoud, aanpak en 
interactie.

Het mentorschap is een rol die ingevuld wordt door een
bestuurslid en is bedoeld om de verticale verbinding
tussen groepen te behouden, maar ook om thematrekkers
in staat te stellen hun taken op een juiste manier uit te
kunnen laten voeren. Iedere mentor is gekoppeld aan één
thema/thematrekker.

De mentor is actief op strategisch/tactisch niveau en neemt
net als de thematrekker plaats in de managementlaag.

Taken Competenties (naast bestuur)
Eerste aanspreekpunt en 
begeleiden thematrekker

Coachen thematrekker op 
inhoud, aanpak en interactie

Wegwijs maken binnen de GVAG

Vraagbaak en schakelpunt 
tussen bestuur en uitvoering 
(primair strategisch-tactisch)

Signaleringsrol

Regelmatig bij themagroepen 
aanwezig zijn

Bestuurlijk-organisatorisch
 Leidinggeven/coachen

Sociaal communicatief
 Betrokkenheid

Intellectueel
 Moed/doorzettingsvermogen
 Inlevingsvermogen

(schakelen inhoud/bestuur)



Bestuur

Planning/
beheer

Informatie
manage-

ment
/

beleid

Basis-
registratie

/
Gegevens

beheer

ProductontwikkelingBelangen

Management  

Gebruik

Management Management

Projectgroepen

Thematrekker
(voorzitter themagroep)

Toelichting
Een thematrekker is i.s.m. een adviseur van Antea Group
de voorzitter van een themagroep.
Hij/zij stelt in samenwerking met andere thematrekkers
en adviseurs van Antea Group jaarplannen op en 
bewaakt de voortgang m.b.t. gestelde doelen/
inhoudelijke thema’s. Daarnaast weet hij/zij wensen
vanuit de groep te vertalen richting bestuur en is 
daarmee een belangrijke tactische schakel tussen 
strategisch en operationeel vlak. 

De thematrekker is aanwezig bij zijn/haar themagroep
bijeenkomsten, maar neemt ook plaats in de 
managementlaag, waarin thematrekkers onderling en
samen met de mentoren uit het bestuur afstemmen.

Taken Competenties
Mede voorbereiden en voorzitten 
overleggen

Informeren prijs- en productbeleid richting 
bestuur

Bewaken voortgang en kwaliteit van thema-
en projectgroepen (verbinding S-T-O)

Bemensing themagroepen (i.o.m. 
bestuursadviseur) en projectteams

Adviseren bestuur over visiedocument GVAG

Adviseren over door Antea Group 
ingebrachte businesscases

Opstellen jaarplannen (wat gaan we doen?)

Inhoudelijke sturing & coördinatie

Definiëren van projecten en zorg dragen voor 
uitvoering projecten (opdrachtgeversrol) 

Vertalen advies vanuit themagroep naar 
bestuur

Bestuurlijk-organisatorisch
 Leidinggeven/coachen

Sociaal communicatief
 Betrokkenheid

Intellectueel
 Moed/doorzettingsvermogen
 Inlevingsvermogen

(schakelen inhoud/bestuur)



Bestuur

Planning/
beheer

Informatie
manage-

ment
/

beleid

Basis-
registratie

/
Gegevens

beheer

Productontwikkeling

Nader uit te 
werken

Belangen

Management  

Nader uit te 
werken

Gebruik

Management Management

Projectgroepen

Themagroeplid

Toelichting
Er zijn 5 themagroepen in de nieuwe structuur
van de GVAG, onder te verdelen in 3 categorieën
(aansluitend bij de primaire doelstellingen van de GVAG):
- Belangenbehartiging, fungeert als aanspreekpunt cq. 

“vakbond” voor alle GVAG leden.
Productontwikkeling, welke gefocust is op de ontwikkeling
van GBI. Omdat iedere gebruiker GBI voor andere doel-
einden gebruikt, is er gekozen voor een opdeling in drie
themagroepen, gebaseerd op gemeentelijke functies:

- Basisregistratie/gegevensbeheer
- Planning/beheer
- Informatiemanagement/beleid

- (stimu)leren gebruik, welke zich bezighoudt met het delen
en showcasen van GBI kennis. Regionaal van elkaar leren.

De themagroepen kennen een vaste structuur en 
behandelen structurele thema’s/onderwerpen

Taken Competenties
Bijdrage leveren aan 
visievorming themagroep

Innoveren van thema

Aanspreekpunt, “vakbond” voor 
betrokkenheid

Vakbijeenkomsten (in de regio) 
bezoeken en bijdrage leveren

Feeling houden met omgeving 
omtrent ontwikkelingen

Komen met verbetervoorstellen 
(zoals bij wishes)

Bijdrage leveren aan 
visievorming themagroep

Sociaal communicatief
 Samenwerken
 Betrokkenheid

Intellectueel
 Creativiteit
 Vakmanschap

Taakgericht
 Inzet
 Flexibiliteit



Bestuur

Planning/
beheer

Informatie
manage-

ment
/

beleid

Basis-
registratie

/
Gegevens

beheer

ProductontwikkelingBelangen

Management  

Gebruik

Management Management

Projectgroepen

Projectgroeplid

Toelichting
Projectgroepen houden zich bezig met een vooraf
gedefinieerd vraagstuk. Dit vraagstuk kan komen uit één
themagroep, maar ook uit meerdere groepen.  
Ze zijn hierbij opdrachtnemer en dynamisch: de opdracht 
wordt gekenmerkt door een kop en een staart.
Projectgroepen zijn daarnaast tijdelijk en kennen een 
korte doorlooptijd (bv. zoals Wishes).
Resultaten worden overgedragen aan de opdrachtgever
(meestal de themagroep).

Taken Competenties

Inbrengen van vakkennis

Testen projectvoorstellen

Meedenken

Opdrachtnemer

Bestuurlijk-organisatorisch
 Resultaatgerichtheid

Sociaal-communicatief
 Samenwerken

Intellectueel
 Specialist

Taakgericht
 Inzet



Vervolg - implementatieproces
Een model voor de organisatiestructuur is natuurlijk meer dan alleen een plaatje. Om de nieuwe organisatiestructuur 
operationeel te kunnen stellen, dient voorafgaand een implementatieproces plaats te vinden. In dit proces wordt er 
aandacht besteed aan:

- Overlegstructuur (bv. Contactmomenten)

- Bemensing 
Hierin kiest de GVAG bewust voor om bestaande themagroep leden zoveel mogelijk in te passen in de nieuwe 
structuur. De bedoeling hierbij is niet dat groepen in totaliteit worden omgevormd naar de nieuwe structuur, maar 
dat er samen met leden op individueel niveau gekeken wordt naar welke nieuwe positie in de toekomstige 
organisatiestructuur het beste bij het individu past.

- Datum inwerkingtreding nieuwe structuur

- Afronding/overdragen huidige thema’s + bepalen nieuwe thema’s
De insteek is om meer invulling te geven aan zaken die bij de leden zelf spelen. Naast de thema’s die door Antea
Group worden aangeleverd, kunnen leden aangeven waarover ze mee willen denken en waarom. Zo bepalen we 
samen toekomstige thema’s.

- Standaardiseren/uniformeren format jaarplannen
Met een uniforme inhoudsopgave voor alle themagroepen komt het jaarplan meer centraal te staan

- Uitwerking groepen ‘belangenbehartiging’ en ‘(stimu)leren gebruik’

De komende periode wordt bovenstaand proces uitgewerkt in een implementatieplan, welke tijdens de plenaire 
bijeenkomst op 4 oktober met de leden wordt besproken.



Bijlage 1: routekaart



Bijlage 2: deskstudie (1/2)
Streefbeeld 2014 Huidige situatie

Betrokkenheid GVAG behouden Wel vergaderingen en bijeenkomsten, maar nog niet op het gewenste niveau. 
Voorbeeld: pogingen om bestuurders samen te laten komen voor waarde GBI 
ervaren, niet gelukt.

Gezamenlijk de visie en programma’s 
bepalen en vasthouden

Visie wordt door bestuur/thematrekkers bepaald, geen input 
themagroepen/projectgroepen. Daarnaast geen toetsing of de doelen van het 
jaarplan gehaald zijn

Voorzitters productgroepen sturen op 
het proces

Niet terug te vinden.

To the point en beperken van 
onderwerpen

Vergaderingen hebben wel een agenda maar geen duidelijk doel

Positief kritische houding Kritische rol richting Antea Group is goed georganiseerd. Maar intern kan beter, 
t/m 2014 resultaathoofdstuk in het jaarverslag, daarna niet meer.

Informeren en betrekken niet-actieve 
leden

Informeren wel, betrekken niet. Verslagen zijn na te lezen op de site en met het 
forum is er een aanzet gedaan iedereen te betrekken. Gaat de goede kant op. 

Algemeen belang centraal stellen Voor iedereen helder waar de GVAG voor staat, maar iedereen werkt nog wel 
vanuit eigen expertise

Leden inzetten op vaardigheden. 
Juiste kennis op juiste plaats (data, 
ICT, beheer – S-T-O)

Deels, mensen worden wel op expertise in groepen verdeeld, maar niet op de 
competenties als persoon (rollen Belbin)

Voorzitters met overzicht van 
processen en leiderschap

Rol van het bestuur is duidelijk en zetten middels agenda’s/vergaderingen de 
lijnen op strategisch niveau uit

Initiatief en lef Veel GBI gemeenten zijn GVAG lid, maar nog niet allemaal, waarom niet?

Tactisch schakelen tussen 
verschillende niveaus

Naast goede werk communicatieadviseur Linda Hof weinig contactmomenten 
tussen bestuur, themagroepen en projectgroepen om ervaringen te delen. De 3 
groepen ontmoeten elkaar wel regelmatig onderling, maar niet elkaar

Integrale gedachte vanuit GBI6 Themagroep data waarborgt dat de kracht van de integraliteit van GBI 6 
optimaal wordt benut.

“Wie we dan zijn” “Wat we dan doen”

Streefbeeld 2014 Huidige situatie
Strategisch: visiebepaling, vrijgave 
onderhoudsprogramma

Bestuur stelt visie op en bespreekt met Antea Group

Tactisch: gezamenlijk (met AG) 
opstellen onderhoudsprogramma, 
realiseren en vrijgave van nieuwe 
apps en toepassingen

Tactisch niveau is meer een samenvoeging van strategisch en operationeel. Ze 
voeren taken van beide niveaus uit, maar missen een unieke taak die aan het 
tactisch niveau gebonden is.

Operationeel: Uitwerking nieuwe 
apps en toepassingen, testen en 
goedkeuren nieuwe apps en 
toepassingen

Projectgroepen spelen in op operationele behoefte. Indien nodig nieuwe 
projectgroepen opgericht (whishes bijv.). Zeer dynamisch.

Integrale werkvelden:
 Woordenboek GBI (vast 

team)
 Data/Geo (vast team)
 Apps/raadplegen (vast 

kernteam, vraag gestuurd 
voor apps ontwikkeling)

 Innovatie Beheer en ICT 
(vast team)

Deze vier themagroepen hebben een duidelijk doel en plan is vastgesteld in 
jaarplan per themagroep. 

Organiseren activiteiten op 
projectbasis

De standaard themagroepen zijn aanwezig en maatwerk wordt geleverd door de 
projectgroepen

Krachtenveldanalyse permanent in 
beeld

??

Heldere afspraken en 
uitgangspunten op tijd, kwaliteit en 
geld (convenant)

Er worden duidelijke afspraken gemaakt, maar nog niet eenduidig vastgelegd. Er 
zit een groot verschil in hoe de jaarplannen van de themagroepen vastgelegd 
worden (uitgebreid vs. Simplistisch).

Visie vertalen en communiceren 
naar operationeel niveau en leden

Visiedocument is terug te vinden in iBabs, maar niet op de site. Het plan wel, 
maar de visie niet.

GVAG laat zich informeren over 
koers en visie ICT en beheer door 
Antea Group

Bij elke themagroep zit een adviseur van Antea Group, maar er is behoefte aan 
spiegelteams tussen GVAG en AG.



Bijlage 2: deskstudie (2/2)

Streefbeeld 2014 Huidige situatie

Strategisch: Bestuur Bestuur houdt zich uitsluitend bezig met strategische vraagstukken

Tactisch: themagroep voorzitter Thematrekkers zijn een goede verbinding tussen het strategische en operationele 
niveau.

Operationeel/tactisch:
 Themagroep Woordenboek, 
 Themagroep Data en Geo
 Themagroep Apps/raadplegen
 Themagroep Innovatie
 Aanspreekpunt GBI

Themagroepen komen vaak bij elkaar en organiseren ook gezamenlijke brainstorm 
sessies

Operationeel
 Projectgroepen (wisselend per 

vraag/opgave)
 Projectgroep GBI

Projectgroepen leveren maatwerk

Verbinding tussen strategisch, tactisch 
en operationeel niveau

Bijeenkomsten zorgen voor een goede horizontale integratie, maar er zijn nog weinig 
bijeenkomsten die zorgen voor verticale integratie

Taken en bevoegdheden strategisch, 
tactisch en operationeel zijn duidelijk 
geformuleerd en gecommuniceerd

Er is in 2014 een structuurgids voor de GVAG opgesteld, waarin de taken en 
bevoegdheden van de verschillende groepen uiteengezet zijn. Deze gids is alleen niet 
op de site terug te vinden en verdient een update. 
Taken worden wel voor themagroeptrekkers en –leden en voor projectgroepleden
uitgewerkt, maar niet voor het bestuur.

Slimme en snelle overleg- en  
communicatiestructuur

Slim en snel overleggen is beter geworden door het forum en functioneert goed door 
het iBabs systeem. Linda Hof is goed bezig met de communicatiestructuur, maar in 
jaarplannen, verslagen e.d. tussen themagroepen kan dit uniformer.

Benadering markt door AG en leden 
door GVAG is helder en versterkend

Samenwerkingsconvenant is gedateerd. Toegevoegde waarde van de GVAG is er 
zeker, maar (nog) niet duidelijk vastgelegd

“Hoe we dat doen”



Bijlage 3: resultaten enquête (1/4): bestuur
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Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Betrokkenheid Ik voel mij betrokken bij het bestuur van de GVAG 8,4 8-10

Ik voel me verbonden met de organisatie 7,8 5-10
Activiteit Ik stel me proactief op binnen het bestuur 9 8-10

Mijn inbreng tijdens een werkoverleg doet er toe 8 7-10
Taken Ik ben op de hoogte van het takenpakket van het bestuur 8,6 7-10

Vaardigheden Mijn vaardigheden sluiten aan bij de rol als bestuurslid 9 8-10
Visie Ik ben actief betrokken bij de visievorming van deze 

organisatie
8,2 5-10

Doelen Ik ben op de hoogte van het jaarplan van de GVAG 9 8-10

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Betrokkenheid Het bestuur straalt verbondenheid uit met haar leden 7,8 6-10

De organisatie kent een grote mate van collegialiteit 8,6 7-10
Afstemming Antea Group De samenwerking tussen het bestuur van de GVAG en Antea

Group verloopt goed
7,8 7-9

Afspraken Afspraken/acties worden binnen het bestuur smart vastgelegd 7,4 7-8
Bijeenkomsten Ik vind het aantal bestuursbijeenkomsten… Precies goed

Ik ben bij ….% van de bestuursbijeenkomsten geweest de 
afgelopen vier jaar 

60-80 (3), 80-100 (2)

Kritische houding Het bestuur neemt een positief kritische houding aan ten 
opzichte van Antea Group

8,4 8-10

Visie Ik ben van mening dat alle bestuursleden de visie uitdragen 7,8 7-8
Doelen De GVAG behaalt de doelen die in het jaarplan opgesteld zijn 6,8 5-8

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Communicatiestructuur Ik ben tevreden met de communicatiestructuur van de GVAG 7,4 5-8
Organisatiestructuur Ik ben tevreden met de organisatiestructuur van de GVAG 6,8 5-8
Ontwikkelingen Ik ben op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Antea

Group op het gebied van GBI
6,8 5-8

Stimuleren gebruik Ik vind dat de vakbijeenkomsten een toegevoegde waarde 
leveren bij het stimuleren van het gebruik van GBI

6,8 5-8

Ik vind dat de GVAG voldoende doet om het gebruik van GBI 
naar eindgebruikers te stimuleren

6,2 4-8

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Betrokkenheid De themagroepen zijn betrokken bij het bestuur 6,8 5-8
Communicatie De communicatie tussen het bestuur en de themagroepen 

verloopt goed
7,2 7-8

De communicatie tussen de themagroepen en de 
projectgroepen verloopt goed

6 5-7

Samenwerking Ik ben tevreden over de samenwerking tussen het bestuur en 
de themagroepen

6,2 5-7

Het aantal ontmoetingen tussen bestuur, themagroepen en
projectgroepen is ...

Te weinig (2)
Precies goed (2)

Visie Ik ben van mening dat iedereen binnen de themagroepen 
bekend is met de visie

5,2 3-7

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Verbeteridee onderwerp Heb je een idee hoe op één of meerdere bovenstaande vragen 

de score verbeterd kan worden? Noteer dan het vraagnummer 
en jouw idee.

Zie uitdraai

Verbeteridee algemeen Heb je nog andere verbeterideeën voor de GVAG? Noteer ze 
hier.

Zie uitdraai



Bijlage 3: resultaten enquête (2/4): thematrekkers
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Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Betrokkenheid Ik voel me verbonden met de organisatie 7,5 7-8
Activiteit Ik stel me proactief op als thematrekker 8 7-9
Taken Ik ben op de hoogte van het takenpakket van de 

thematrekkers
9 9

Vaardigheden Mijn vaardigheden sluiten aan bij de rol als thematrekker 8 8
Ontwikkelingen Ik ben op de hoogte van ontwikkelingen binnen Antea Group 

op het gebied van GBI
7,5 10

Visie Ik ben op de hoogte van de visie van de GVAG 7 6-8

Ik pas de visie toe in mijn bijdrage aan de GVAG 7 6-8

Doelen Ik ben op de hoogte van de jaarplannen van mijn themagroep 8 8

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Betrokkenheid De thematrekkers voelen zich verbonden met de GVAG 8 8

Ik weet wat er speelt binnen de themagroep 7 6-8
Afstemming Antea Group De samenwerking tussen de themagroepen van de GVAG en 

Antea Group verloopt goed
7 7

Afspraken Afspraken/acties worden binnen de themagroep smart 
vastgelegd 

7 7

Bijeenkomsten Ik vind het aantal thematrekkersbijeenkomsten… Precies goed

Ik ben bij ….% van de thematrekkerbijeenkomsten geweest de 
afgelopen vier jaar 

0-20 (1)
80-100 (1)

Kritische houding De thematrekkers nemen een positief kritische houding aan 
tegenover Antea Group 

7 7

Er is ruimte voor inbreng van verbeteringen 7 7
Doelen Mijn themagroep behaalt de doelen die in het jaarplan 

opgesteld zijn
7 7

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Communicatiestructuur Ik ben tevreden met de communicatiestructuur van de GVAG 6,5 6-7
Organisatiestructuur Er is goed geïnformeerd over de veranderingen in de 

organisatie
5 5

Ik ben tevreden met de organisatiestructuur van de GVAG 5 5
Stimuleren gebruik Ik vind dat de vakbijeenkomsten een toegevoegde waarde 

leveren bij het stimuleren van het gebruik van GBI
9 8-10

Ik vind dat de GVAG voldoende doet om het gebruik van GBI 
naar eindgebruikers te stimuleren

6 6

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Betrokkenheid Het bestuur is betrokken bij de thematrekkers 7 7

De thematrekkers zijn betrokken bij de themagroepen 7 7
Het bestuur inspireert en motiveert 7 7

Communicatie De communicatie tussen mij, het bestuur en de 
themagroepen verloopt goed

6 6

Samenwerking Ik ben tevreden over de samenwerking tussen het bestuur en 
de thematrekkers

6 6

Het aantal ontmoetingen tussen bestuur, themagroepen en 
projectgroepen is …

Te weinig (1)
Precies goed (1)

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Verbeteridee onderwerp Heb je een idee hoe op één of meerdere bovenstaande vragen 

de score verbeterd kan worden? Noteer dan het vraagnummer 
en jouw idee.

Zie uitdraai

Verbeteridee algemeen Heb je nog andere verbeterideeën voor de GVAG? Noteer ze 
hier.

Zie uitdraai



Bijlage 3: resultaten enquête (3/4): themagroepen
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Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Verbeteridee onderwerp Heb je een idee hoe op één of meerdere bovenstaande vragen 

de score verbeterd kan worden? Noteer dan het vraagnummer 
en jouw idee.

Zie uitdraai

Verbeteridee algemeen Heb je nog andere verbeterideeën voor de GVAG? Noteer ze 
hier.

Zie uitdraai

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Betrokkenheid Ik voel me verbonden met de organisatie 7,4 6-10
Activiteit Ik stel me proactief op binnen de themagroep 7,5 5-9

Ik pak problemen actief aan 7,2 5-8
Wanneer er iets misgaat, ga ik gelijk op zoek naar een oplossing 7,6 5-10

Taken Ik pas mogelijke verbeteringen toe in mijn functie/taak 8 6-10

Ik ben op de hoogte van het takenpakket van de 
themagroepleden

7,6 6-9

Vaardigheden Mijn vaardigheden sluiten aan bij de rol als themagroeplid 8 6-9
Ontwikkelingen Ik ben op de hoogte van ontwikkelingen binnen Antea Group op 

het gebied van GBI
7,3 4-10

Ik weet wat er speelt binnen de themagroep 7,7 6-9
Visie Ik ben op de hoogte van de visie van de GVAG 7,4 4-9

Ik pas de visie toe in mijn bijdrage aan de GVAG 7,3 4-9

Doelen Ik ben op de hoogte van de jaarplannen van mijn themagroep 8,8 7-10

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Betrokkenheid Mijn themagroepleden voelen zich verbonden met de organisatie 8 6-10

Er heerst betrokkenheid binnen de themagroep 7,7 5-9
Afstemming Antea Group De samenwerking tussen de themagroepen van de GVAG en Antea

Group verloopt goed
6,9 3-9

Afspraken Afspraken/acties worden binnen de themagroep smart vastgelegd 7,5 6-9
Bijeenkomsten Ik vind het aantal themagroepbijeenkomsten Weinig(1) Goed(11)

Ik ben bij ….% van de themagroepbijeenkomsten geweest de 
afgelopen vier jaar 

0-20(1) 40-60(1) 60-
80(1) 80-100(9)

Kritische houding Er is ruimte voor inbreng van verbeteringen 7,8 5-10
De themagroepleden nemen een positief kritische houding aan 
tegenover Antea Group

7,6 7-9

Visie Ik ben van mening dat iedereen binnen de themagroep de visie 
uitdraagt

7,1 5-9

Doelen Mijn themagroep behaalt de doelen die in het jaarplan opgesteld 
zijn

6,6 3-9

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Communicatiestructuur Ik ben tevreden met de communicatiestructuur van de GVAG 6,9 3-9
Organisatiestructuur Er is goed geïnformeerd over de veranderingen in de 

organisatie
6,7 3-9

Ik ben tevreden met de organisatiestructuur van de GVAG 6,9 3-9
Stimuleren gebruik Ik vind dat de vakbijeenkomsten een toegevoegde waarde 

leveren bij het stimuleren van het gebruik van GBI
8,3 6-9

Ik vind dat de GVAG voldoende doet om het gebruik van GBI 
naar eindgebruikers te stimuleren

6,6 3-9

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Betrokkenheid De thematrekker is betrokken bij mijn themagroep 8,2 7-9

Het bestuur is betrokken bij mijn themagroep 7,6 5-9
Projectgroepen zijn betrokken bij de themagroepen 6,9 6-9

Communicatie De communicatie tussen mij, het bestuur en de 
thematrekkers verloopt goed

7,7 6-10

Samenwerking Ik ben tevreden over de samenwerking tussen de 
thematrekker en de themagroepleden

7,7 6-9

Het aantal ontmoetingen tussen bestuur, themagroepen en 
projectgroepen is …

Te weinig (5) 
Precies goed (7)

Visie Ik ben van mening dat alle thematrekkers de visie uitdragen 7,1 4-9



Bijlage 3: resultaten enquête (4/4): projectgroep
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Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Verbeteridee onderwerp Heb je een idee hoe op één of meerdere bovenstaande vragen 

de score verbeterd kan worden? Noteer dan het vraagnummer 
en jouw idee.

Zie uitdraai

Verbeteridee algemeen Heb je nog andere verbeterideeën voor de GVAG? Noteer ze 
hier.

Zie uitdraai

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Betrokkenheid Ik voel me verbonden met de organisatie 7,1 4-10

Ik voel me verbonden met mijn team 7,1 4-10
Activiteit Ik neem(/nam) graag initiatief binnen de projectgroep 7,8 5-9

Ik pak problemen actief aan 8,4 7-10
Wanneer er iets misgaat, ga ik gelijk op zoek naar een oplossing 8,2 7-10

Taken Ik ben op de hoogte van mijn takenpakket 6 3-8

Ik weet wat er van mij wordt verwacht 6,3 3-9

Ik doe vaak meer dan wat er van mij/binnen mijn taak wordt gevraagd 7,8 6-10
Vaardigheden Mijn vaardigheden sluiten aan bij de rol als projectgroeplid 8,2 7-9
Ontwikkelingen Ik ben op de hoogte van ontwikkelingen binnen Antea Group op het 

gebied van GBI
6,9 3-8

Visie Ik ben op de hoogte van de visie van de GVAG 6,8 5-9

Ik pas de visie toe in mijn bijdrage aan de GVAG 6,6 4-9

Doelen Ik ben op de hoogte van de opdrachtomschrijving van mijn 
projectgroep

7,7 2-10

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Betrokkenheid Er heerst betrokkenheid binnen de projectgroep 6,4 3-9
Afstemming Antea Group De samenwerking tussen de projectgroepen van de GVAG en Antea

Group verloopt goed
6,3 3-8

Bijeenkomsten Ik vind (vond) het aantal projectgroepbijeenkomsten Weinig (1) Goed (6)

Ik ben bij ….% van de projectgroepbijeenkomsten geweest 0-20 (1), 60-80(1),
80-100 (6)

Visie Ik ben van mening dat iedereen binnen de projectgroep de visie 
uitdraagt

6,2 4-9

Doelen Mijn projectgroep behaalt de gestelde doelen van de gekregen 
opdracht

5,9 4-8

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Communicatiestructuur Ik ben tevreden met de communicatiestructuur van de GVAG 6,1 4-9
Organisatiestructuur Ik ben tevreden met de organisatiestructuur van de GVAG 5,2 2-9
Stimuleren gebruik Ik vind dat de vakbijeenkomsten een toegevoegde waarde leveren bij 

het stimuleren van het gebruik van GBI
7,9 6-10

Ik vind dat de GVAG voldoende doet om het gebruik van GBI naar 
eindgebruikers te stimuleren

5,8 2-10

Onderwerp Vraag Gem. Spreiding
Betrokkenheid Het bestuur is betrokken bij mijn projectgroep 5,1 1-9

De themagroepen zijn betrokken bij mijn projectgroep 5,4 2-8
Communicatie De communicatie tussen mijn projectgroep, de 

themagroepen en het bestuur verloopt goed
5,3 2-8

Samenwerking Ik ben tevreden over de samenwerking tussen de 
projectgroepen en de themagroepen

5,8 2-8

Ik ben tevreden over de samenwerking tussen de 
projectgroepen en het bestuur

5,2 2-8

Het aantal ontmoetingen tussen bestuur, themagroepen en 
projectgroepen is 

Te weinig (3)
Precies goed (3)


