JAARPLAN 2016

1.Inleiding
Middels dit jaarplan zijn de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging op
een planmatige aanpak vertaald.
De structuur binnen de vereniging in de driehoek bestuur, themagroepen en
aanvullend projectteams is ook in 2016 het fundament waarbinnen de vereniging
haar functie ten behoeve van de leden uitoefent. Het is het laatste jaar dat het “oude
pakket” GBI4 wordt gevolgd via een projectteam namens onze vereniging.
We blijven positief kritisch en meedenkend, om daarmee onze status als de meest
invloedrijke gebruikersvereniging van Nederland te handhaven.

2. Algemeen
Samen met de AnteaGroup gaan we ook in 2016 werken aan verbetering,
optimalisatie en doorontwikkeling van het product GBI6. De GVAG zal in nauwe
samenwerking

met

vertegenwoordigers

namens

de

AnteaGroup,

trachten

de

doelstellingen te bereiken. Het in september 2013 afgesloten convenant tussen beide
partijen is hierbij leidend alsmede aanvullend, tijdens de in 2015 gehouden
strategiedagen, de uitgesproken alliantie gedachte die door beide partijen is
onderschreven.
Het komende jaar staat in het teken van de afspraken zoals gemaakt tijdens de
strategiedagen. Een belangrijke uitkomst is de pijler: het vervolmaken van GBI
versie 6. Op basis van een tweetal in gang gezette acties moet er een goed beeld
ontstaan wat nog vervolmaakt moet worden en wat er nog ontbreekt. Eindresultaat
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moet zijn dat alle tekortkomingen en onduidelijkheden per 1 november 2016 zijn
weggewerkt. Daarnaast richten de gebruikersvereniging en de AnteaGroup zich
samen uiteraard op verdere doorontwikkeling en experimenten.
Het denken vanuit een integraal programma gebaseerd op standaarden, die meer
disciplines binnen

de gemeenten

bedient,

is de basisbenadering

binnen de

vereniging. We constateren dat er nog steeds leden zijn die de stap van GBI4
richting GBI6 nog niet hebben gemaakt. Afwegingen tot een overstap worden
wellicht binnenkort gemaakt. Evenals vorige jaren hebben een aantal leden gekozen
voor

een

andere

leverancier;

daarnaast

zijn

weer

andere

gemeenten

juist

overgestapt richting het pakket van de AnteaGroup.
Onze inspanningen zijn er op gericht ook deze gemeenten te betrekken bij onze
gebruikersvereniging. Het is van groot belang om voldoende draagvlak te houden
middels een groot aantal leden.

3. Bestuur
Het algemeen bestuur bespreekt de algemene gang van zaken binnen de vereniging
en adviezen vanuit de themagroepen. Binnen het dagelijks bestuur worden deze
bestuursvergaderingen voorbereid door voorzitter, secretaris en bestuursadviseur.
Er zijn in 2016 vijf vergaderingen gepland van zowel het dagelijks- als het algemeen
bestuur. De vergaderingen worden op wisselende locaties gehouden.
Aandachtspunten in 2016 zijn:
-

Afronding Escrow via een mogelijk kettingbeding met AnteaGroup partners
DataQuint en Thinkwise

-

Klanttevredenheidsonderzoek

-

Uitbreiding bestuur van 5 naar 7 leden

-

Ledenvergadering 17 maart 2016

-

Plenaire bijeenkomst met alle groepen op 12 oktober 2016

-

Overleg met directie AnteaGroup

-

Modelcontract in de vorm van licentieovereenkomst met daarin opgenomen
Saas oplossing; toetsing via KING

-

Op sterkte brengen van de themagroepen/projectteams
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4. Themagroepen
Binnen de structuur van de vereniging is er aansluiting bij het ontwerp van GBI6 en
wel op thema-niveau. De opzet van GBI6 is namelijk identiek voor alle elementen
binnen de openbare ruimte. De themagroepen zijn vaste teams die, vier tot vijf keer
per jaar bijeenkomen om met elkaar van gedachten te wisselen over de gewenste
aanpassingen en ontwikkelingen.
Ieder themagroep kent een trekker/voorzitter en bestaat uit 5/6 leden die een sterke
affiniteit hebben met het themaveld. De themagroep wordt ondersteund door een
vakspecialist vanuit AnteaGroup.
De trekkers van de themagroepen komen voorafgaand aan de themagroep
vergadering bijeen onder voorzitterschap van Berto Smit, lid van het bestuur. Ook de
productmanager van de AnteaGroup is hierbij aanwezig.
We onderscheiden 4 themagroepen, die allen adviserend zijn aan het bestuur, te
weten:
-

Woordenboek;

-

Data;

-

App’s / kennis & raadplegen;

-

Innovatie.

Hieronder volgt een korte toelichting op de themagroepen

en bijbehorende

aandachtspunten, waarbij de uitkomst van de strategiedagen zoals eerder vermeld
leidend zijn alsmede de geactualiseerde roadmap van de AnteaGroup.
De specifieke eigen jaarplannen van de themagroepen zijn als bijlage onlosmakelijk
onderdeel van dit jaarplan.

4.1 Woordenboek: dit thema is vooral van belang om binnen GBI en de GVAG te
komen tot uniforme terminologie en welke en de hoeveelheid thema’s die we
onderscheiden binnen GBI6. Dus het woordenboek is het informatiemodel, het
gestandaardiseerde 'magazijn'. Hierbij wordt afgestemd met landelijke platforms
zoals Rioned en CROW.
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Aandachtspunten in 2016 zijn:
-

structureren van data en door ontwikkelen

-

via experimenten inspelen op data om hiervan slimmer gebruik te maken

-

actieve rol in IMBOR middels oprichten eigen projectgroep via vakspecialisten

-

Implementatie Gegevens Woordenboek Stedelijk Water in GBI

-

Verbinding met projectgroep GWSW

Een eigen uitgebreider jaarplan van de themagroep woordenboek ligt ten grondslag
aan voornoemde aandachtspunten.
4.2 Data: themagroep houdt zich bezig met uniformiteit binnen de data. Dus hoe
wordt binnen het 'magazijn’ de data ingewonnen, hoe slaan we het op, hoe houden
we het actueel en hoe gebruiken we het, waarbij de kracht van de integraliteit van
GBI-6 optimaal wordt benut. Het gaat steeds meer over integraal beheer van de
openbare ruimte. De data vormt hierin de bekende ‘motor’ en moet solide zijn; juist
voor de doorontwikkeling van GBI naar de toekomst.
Aandachtspunten in 2016 zijn:
-

in het kader vervolmaken de doorontwikkeling van Stuf-GEO met als doel
realisatie van een optimaal functionerend berichtenverkeer

-

instellen projectgroep met als aandachtsveld het migreren van versie 6.3. binnen
de gemeenten

-

het beschrijven van een protocol voor toekomstige versie updates

-

via een experiment onderzoeken in welke behoefte kan worden voorzien door
combinaties te leggen en welke registraties nodig zijn om GBI mee uit te breiden

-

via

een

experiment

onderzoeken

hoe

met

dynamische

gegevens

vanuit

rioolgemalen en/of peilgegevens data te ontsluiten, aan te sluiten en te
interpreteren.
Een eigen uitgebreider jaarplan van de themagroep data ligt ten grondslag aan
voornoemde aandachtspunten.

4

4.3 App’s / kennis & raadplegen: dit is een themagroep waar het dagelijks
gebruik door beheerders van GBI van groot belang is. Vragen die in deze groep
spelen zijn: welke kennis moeten we standaardiseren, welke vragen komen op de
beheerders af, wat moeten we weten, wat kan ik gebruiksvriendelijk laten
ontwikkelen. Het raadplegen van de data door middel van handige app’s als tool voor
het

gebruik

van

GBI.

Een

themagroep

waar

permanent

ontwikkelingen

in

plaatsvinden en meegedacht wordt in de ontwikkeling van nieuwe app’s. Hiermee
wordt een bijdrage geleverd aan een betere en bredere toepassing van GBI.
De themagroep heeft de intentie om zich actiever op te stellen en wil meer
initiatieven ondernemen. Zij zal daar de leden van de GVAG nadrukkelijk voor
benaderen en bij betrekken.
Aandachtspunten in 2016 zijn:
-

het beter laten renderen van GBI door laaghangend fruit te benutten

-

het

door

ontwikkelen

van

GBI

rekening

houdend

met

het

vastgestelde

spoorboekje.
-

aanzienlijke verbreding van de huidige set aan standaard rapportages

-

een

verkenning

van

de

mogelijkheden

richting

integraal

plannen

en

programmeren
-

ontwikkeling concrete apps op korte termijn onderzoek van de wensen vanuit een
aantal gemeenten voor een verdieping en detaillering in de planningsregels.

-

verdere stappen op het gebied van risico-gestuurd beheer en assetmanagement.

-

uitbreiden kennisbank met informatie en de ambitie om in de wereld binnen en
rondom GBI ook verkenningen uit te voeren op het gebied van Benchmark
Beheer Openbare Ruimte, Business Intelligence, GIS analyses en Workflow

Een eigen uitgebreider jaarplan van de themagroep apps, kennis en raadplegen ligt
ten grondslag aan voornoemde aandachtspunten.
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4.4 Innovatie: deze themagroep is vooral toekomstgericht bezig. Vooral met de
ontwikkeling van GBI richting de toekomst (2-5 jaar). Deze themagroep houdt ook in
belangrijke mate ontwikkelingen op technologisch gebied bij en adviseert aan het
bestuur van de GVAG en AnteaGroup omtrent nieuwe ontwikkelingen en een
eventueel volgende versie van GBI.
Aandachtspunten in 2016 zijn:
-

het doen van een aantal experimenten met GBI als performance op de data
richting management en bestuur

-

GIS engineering (via instellen projectteam)

-

rol GVAG oppakken als regisseur

-

het op sterkte brengen van de themagroep

De themagroep gaat na een 2-tal jaren van functioneren en experimenteren na
evaluatie ingaande 2016 een andere koers varen onder leiding van een nieuwe
voorzitter. De innovatie en doorontwikkeling van GBI moet richting de frontoffice
waardoor er meer inzicht ontstaat voor management en bestuur.

4.5

Projectteams:

deze

houden

zich

bezig

met

specifieke

vraagstukken

geformuleerd door de te onderscheiden themagroepen in een specifiek projectplan.
Het spreekt voor zich dat we hierbij GVAG-leden betrekken om deze activiteiten te
verrichten. Dit is een wisselende groep die vanuit een pool van GVAG-leden wordt
samengesteld. Door de projectmatige opzet is is het vaak een tijdelijke groep, totdat
het (deel)product is opgeleverd. Werkend vanuit een pool van specialisten brengt
kennis op maat, minder structureel tijdsbeslag van betrokkenen, een grotere
flexibiliteit en veel personen kunnen actief zijn binnen de vereniging.
In 2016 zijn/worden de volgende projectteams actief:
-

GWSW

-

Stuf-GEO - vervolg

-

Alternatieve wijze van plannen

-

Rioolkaart

-

Vervolmaking GBI6
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4.6 Projectteam GBI4
Niet alle GVAG-leden zitten in de modus van GBI6. Er zal ook aandacht en support
nodig zijn voor deze GVAG-leden. Dit projectteam biedt deze support. Duidelijk is dat
GBI6 inmiddels zo ver is ontwikkeld dat productontwikkeling binnen GBI4 niet meer
plaatsvindt, wel het reguliere onderhoud betreffende de werking van het pakket.
De formele onderhoudsverplichtingen van GBI 4 wordt zeven jaar na de laatste
installatie van GBI 4 beëindigd; dat betekent per 4 oktober 2018. De werkelijke
onderhoudsverplichting eindigt daarmee per 31-12-2018.
De GVAG heeft door middel van het projectteam GBI4 blijvend aandacht gehad voor
het

op

een

gepaste

wijze

onderhouden

van

het

product

en

bijbehorende

inspanningen. Uiteraard zullen de strikt noodzakelijke aandachtspunten afgehandeld
worden daar qua ontwikkeling het vizier is gericht op GBI6. In 2016 zal het
projectteam haar werkzaamheden naar verwachting afronden. Er resteren voor de
komende jaren geen aandachtspunten voor deze groep, de afhandeling is de
verantwoordelijkheid van de AnteaGroup.

5. Werkgroep MCPR
De werkgroep MCPR is belast met de communicatie richting en participatie van de
leden.

De

werkgroep

faciliteert

het

bestuur

en

de

themagroepen.

In

zijn

algemeenheid wordt het ontmoeten van gebruikers onderling en het stimuleren van
actief gebruik van GBI als een belangrijk opgave gezien.
Met het aantrekken van de nieuwe communicatieadviseur zal nog meer de nadruk
worden gelegd op het contact met de leden. Niet het bezoeken van leden maar via
allerlei vormen van sociale- en digitale media zal op een interactieve wijze de
verbinding tussen de leden worden gestimuleerd. Ook zal verder inhoud worden
gegeven aan de in 2015 gestarte vakbroedersbijeenkomsten met aansluitend contact
via in te stellen forums.
De website van de vereniging zal toegankelijker worden gemaakt middels een totale
upgrading c.q. vernieuwing.
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Aandachtspunten in 2016 zijn:
-

Stimuleren communicatie vanuit Themagroepen richting leden
Vakbroederbijeenkomsten op thema’s riolering, groen en verlichting
Vernieuwing website
Instellen forums
klanttevredenheidsonderzoek
Bijdrage leveren aan GBI nieuws

6. B G T
GBI 6 ontwikkelt zich parallel met de ontwikkeling van de landelijke basisregistratie
grootschalige topografie (BGT). Hier liggen voor de gemeenten kansen om de
informatievoorziening binnen de gemeente efficiënter en meer integraal op te zetten.
Dit is overigens lang niet alleen techniek. Kansen liggen vooral op organisatorisch en
inhoudelijk gebied binnen de gemeenten.
Voor specifieke onderwerpen kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige kennis
binnen de afzonderlijke themagroepen. Deze kunnen gevraagd en ongevraagd
adviseren.
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