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Inleiding
Het fundament van de vereniging wordt gevormd door de driehoek
bestuur, themagroepen en aanvullend projectteams. Vanuit deze
structuur oefenen wij, ten behoeve van onze leden, onze functie uit.
Ook in 2018 denken wij volop mee en zijn wij positief kritisch. Vanuit de
gedeelde belangen zijn wij zo een volwaardige gesprekspartner voor
Antea Group.
In dit jaarplan beschrijven wij planmatig de activiteiten en
aandachtspunten voor 2018 die vanuit de gebruikersvereniging
plaatsvinden.
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De Gebruikersvereniging Antea Group is de eerste onafhankelijke
gebruikersvereniging voor informatiesystemen t.b.v. het beheer van de openbare
ruimte in Nederland. Met als doel een centrale rol te kunnen spelen bij het
bevorderen, bewaken en borgen van de kwaliteit van de softwareproducten tegen een
acceptabele prijs/prestatieverhouding.

Doelstelling
Wij leveren in 2018 samen met Antea Group een bijdrage aan de
verbetering, optimalisatie en doorontwikkeling van het integrale
beheerinformatiesysteem GBI 6. Ook willen wij het gebruik van GBI
bevorderen. In nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van
Antea Group werken wij aan het realiseren van de doelstellingen. Het
op een alliantie gebaseerde convenant tussen Antea Group en de GVAG
is hierbij zowel leidend. Recentelijk is deze basisgedachte nogmaals
onderschreven.

Daarnaast richten wij ons samen met Antea Group op de
doorontwikkeling van GBI. Op basis van zorgvuldig gekozen en
uitgewerkte experimenten bouwen wij aan een toekomstbestendig
softwarepakket ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte.
De nadruk blijft hierbij liggen op het gebruik van GBI en het faciliteren
van management en bestuur met goede rapportages vanuit GBI. Het
onderbouwen van keuzes en besluiten vanuit de beheerinformatie om
daarmee duurzame oplossingen te bieden voor een betere
buitenruimte blijft een belangrijk uitgangspunt.
De basisbenadering is het bieden van integrale software die meerdere
disciplines binnen gemeenten en andere terreinbeheerders kan
bedienen, gebaseerd op standaarden.

In 2018 vormen de jaarplannen van de themagroepen (zie driehoek
themagroepen) de basis voor de onderwerpen waaraan gewerkt wordt.
Via het thematrekkersoverleg wordt de voortgang besproken en
worden de plannen geactualiseerd. Het is goed om te constateren dat
de themagroepen voltallig zijn en hun functie optimaal kunnen
uitoefenen.

Inleiding

Doelstelling

Organisatie

Er zijn nog steeds leden die de overgang van GBI 4 naar GBI 6 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 Antea Group.
Onze inspanningen zijn erop gericht ook deze gemeenten te betrekken
bij onze gebruikersvereniging. Het is van groot belang om voldoende
draagvlak te houden middels een groot aantal leden.
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Bestuur
Het algemeen bestuur bespreekt de algemene gang van zaken en de
adviezen van de themagroepen. Binnen het dagelijks bestuur worden
de bestuursvergaderingen voorbereid door de voorzitter, secretaris en
bestuursadviseur.

Strategisch

Bestuur

Klik hier voor de bestuurssamenstelling.
In 2018 vinden vijf vergaderingen plaats van zowel het dagelijks als het
algemeen bestuur. De vergaderingen worden op wisselende locaties
gehouden.

Tactisch

Themagroeptrekkers
Grijs

Aandachtspunten in 2018 zijn:

Groen
Woordenboek

•

Oriënterend overleg met gebruiksvereniging NedGraphics

OV

•

Actualisatie/aanpassing statuten tijdens ledenvergadering

Water

•

Bijeenkomst(en) met afdelingsmanagers gemeenten

•

Verdere ontwikkeling communicatie met leden

•

Vanuit innovatiebril kijken naar vraagstukken

•

Ledenvergadering 15 maart 2018 o.a. uitreiking award

•

Plenaire bijeenkomst met alle groepen op 4 oktober 2018

•

Overleg met directie Antea Group
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Et cetera
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Themagroepen
Themaniveaus

Projectteams

Binnen de structuur van de vereniging is er aansluiting op thema niveau
bij het ontwerp van GBI 6. De opzet van GBI 6 is namelijk identiek voor
alle disciplines binnen het beheer van de openbare ruimte. De
themagroepen zijn vaste teams die, vier tot vijf keer per jaar
bijeenkomen om met elkaar van gedachten te wisselen over het
gebruik, de gewenste aanpassingen en ontwikkelingen. Begin 2018
wordt alles in het werk gesteld om de bezetting van de themagroepen
weer op de gewenste sterkte te krijgen. Klik op de onderstaande
themagroepen om de jaarplannen per thema te bekijken:

Projectteams houden zich bezig met specifieke vraagstukken. Deze
vraagstukken worden door de themagroepen opgenomen in een
projectplan. Het spreekt voor zich dat we hierbij GVAG-leden betrekken
om deze activiteiten te verrichten. De projectteaminvulling bestaat uit
een wisselende groep, die vanuit een pool van GVAG-leden wordt
samengesteld. Door de projectmatige opzet 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.

•

Woordenboek

•

Data

•

Apps & kennis

•

Innovatie

In 2018 zijn/worden onder andere de volgende projectteams actief:

Iedere themagroep heeft een trekker/voorzitter en bestaat uit 5/6
leden die een sterke affiniteit hebben met het themaveld. Elke
themagroep wordt ondersteund door een adviseur vanuit Antea Group.

•

GWSW

•

IMBOR

•

Asset Management

•

StUF-Geo IMGeo

•

Wishes

De trekkers/voorzitters van de themagroepen komen voorafgaand aan
de themagroep vergaderingen bijeen onder voorzitterschap van een lid
van het bestuur. Ook de productmanager van de Antea Group is hierbij
aanwezig.
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Klik hier voor de samenstelling van de themagroepen.
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Themagroepen
Vakbroedersbijeenkomsten

Expert meetings

Ieder jaar wordt er door de GVAG verschillende vakbroedersbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens vakbroedersbijeenkomsten
(dagdeel) worden actuele thema's en mooie toepassingen van GBI
besproken en gepresenteerd, met als belangrijkste doel het delen van
kennis met vakgenoten van een specifieke discipline en het stimuleren
en verbeteren van GBI. Ieder lid van de GVAG mag hier zich voor
aanmelden.

Nieuw sinds 2017 zijn Expert meetings. Een Expert meeting is een
bijeenkomst die geïnitieerd wordt vanuit een themagroep. Net zoals bij
projectteams gaat een Expert meeting over een specifiek vraagstuk,
deze is alleen kleiner van aard zodat deze in 1 meeting behandeld kan
worden.

In 2018 staan de volgende vakbroedersbijeenkomsten op de planning:
•

Wegen

•

Groen

•

Riolering

•

Verlichting

De vraagstukken worden door de themagroepen opgenomen in een
projectplan. GVAG-leden kunnen zich via de website aanmelden voor
deze meetings.

Agenda
Klik op het symbool voor een overzicht van al onze
bijeenkomsten.
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vacatures
Er zijn vacatures vacant bij een aantal themagroepen en
projectteams. Wil je hier meer over weten, klik dan op het
symbool.

Themagroepen
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Data
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Vacature
(trekker/voorzitter)

Vacature
(trekker/voorzitter)

Hanno de Hoog | Den Bosch
(trekker/voorzitter)

Richard Cöp | Leeuwarden
(trekker/voorzitter)

Frank Zwiers | Antea Group)

Marien van Zwol | Antea Group)

Marc de Jong | Antea Group

Adri Wiersma | Antea Group

Klik hier voor de volledige bezetting

Klik hier voor de volledige bezetting

Klik hier voor de volledige bezetting

Klik hier voor de volledige bezetting

→ Naar het plan

→ Naar het plan

→ Naar het plan

→ Naar het plan

Woordenboek
Terugblik 2017

Thema’s 2018

Themagroep Woordenboek is vooral van belang om binnen GBI en de
GVAG te komen tot uniforme terminologie en welke thema’s we
onderscheiden binnen GBI 6. Dus het woordenboek is het
informatiemodel, het gestandaardiseerde 'magazijn'. Hierbij wordt
afgestemd met landelijke platforms zoals RIONED en CROW en andere
themagroepen.

Themagroep Woordenboek wil zich in 2018 (evenals in 2017) vooral
richten op de volgende speerpunten:

•

GWSW

Een belangrijk punt voor de komende jaren is de implementatie van het
IMBOR. Naar verwachting kan het IMBOR op den duur het standaard
woordenboek voor het beheer van de buitenruimte worden. De
themagroep zal het proces volgen en daarbij de belangen van de GBI
gebruikers behartigen. Hiervoor zal er een projectgroep ingesteld
worden, vergelijkbaar met de projectgroep GWSW.

•

IMBOR

•

IMKL2015

Deze laatste groep heeft haar werkzaamheden afgerond en zal in 2018
nog een korte evaluatie van hun werkzaamheden opstellen. Ook de
verdere ontwikkeling van het GWSW zal nauwlettend gevolgd worden.

A. doorgaan met standaardiseren van:

B. van versie 3 naar versie 4:
•

Alleen standaarden

•

Flexibel

•

Koppelen van databronnen

•

Slim gebruik van bestaande data

Terug naar de themagroepen
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Data
•

Speerpunten 2018
De themagroep Data zoekt in 2018 meer aansluiting op de praktijk. We
gaan als themagroep concreet aan de slag met het opstellen en
ontwikkelen van ideeën, uitwerken van wensen en behoeften. Het
gebruik van GBI en het belang van (goede) data staan hierbij centraal.
Tevens gaan we nadrukkelijk meer samenwerken met de andere
themagroepen. Zo gaan we optrekken met themagroep Woordenboek
op het vlak van de ontwikkelingen rondom IMBOR.
De themagroep Data richt zich in 2018 op de volgende speerpunten.
Voor elk punt wordt een werkgroep of projectgroep in het leven
geroepen.
•

Gebruik van het koppelvlak
De StUF-Geo IMGEO koppeling is in de loop van 2018 zover dat
deze als eerste versie uitgerold kan worden. In 2018 heeft de
werkgroep de taak om te borgen dat de functionele wensen goed
verwerkt worden.

•

Historie
Opstellen van een visiedocument Historische data in beheer op
basis van de wensen en behoeften van de gebruikers.

•

Interactie met gebruikers
In 2018 gaat de themagroep Data zich richten op het verbeteren
van de interactie tussen gebruikers van GBI en Antea Group. Het
forum heeft hierbij een belangrijke rol. De leden van de
themagroep Data gaan op regelmatige basis casussen plaatsen en
reageren op berichten van andere gebruikers

•

Wishes
Bij de gebruikers van GBI ontstaan wishes (wensen). Om deze
wishes goed te beoordelen en om te bepalen welke wel of niet
interessant zijn om verder te onderzoeken wordt een projectgroep
opgericht.

IMBOR
Wat betekent dit voor gebruiker en proces, hoe gaat de transitie
eruit zien?

•

GWSW
Terug naar de themagroepen

Wij onderzoeken wat de resultaten van de Businesscase GWSW
betekenen voor de gebruiker.
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Apps & kennis
Speerpunten 2018
Het jaarplan van de themagroep Apps & Kennis van de GVAG legt de
focus op de speerpunten uit het jaarplan 2017 en worden onverkort
voortgezet. De themagroep Apps & Kennis richt zich in 2018 op de
onderstaande speerpunten:
•

Flexibiliteit Appsbank

•

Workflow(s) verkennen
Van standaard functionaliteit naar ondersteunen van processen.

•

Vrijer invulbaar & flexibeler qua inzet & werking van de rekenmotor
van GBI. Met aansluitende kennis.
•

Daarnaast geeft de themagroep Apps & Kennis aandacht aan:

Beeldkwaliteit verbeteren
Volgend op verbeteringen door Antea Group met betrekking tot
beeldkwaliteit en monitoring.

Asset Management
Basisprincipes van asset management en risico gestuurd beheer
herkenbaar in GBI en een projectgroep voortzetten.

•

Interactieve werkwijze themagroep
Voortzetten van deze actieve werkwijze.
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Apps & Kennis
Flexibilisering rekenmotor GBI

Verwerken actuele ontwikkelingen

De opgaven voor flexibilisering van de rekenmotor van GBI zijn:

Met ingang van 2018 zijn de gemeentelijke spelregels m.b.t. de
begroting veranderd. Het BBV schrijft voor dat ‘investeringen’ in
goederen met ‘maatschappelijk nut’ (zoals wegen en rioleringen etc.).
verplicht moeten worden geactiveerd. Op de begroting zie je dan niet
meer de volledige lasten van de investering terug, maar alleen de rente
en aflossing. GBI moet hier op aansluiten en b.v. inzicht kunnen geven
in welke kosten uit de kostenraming van de apps het betreft, of wat b.v.
de jaarlijks verwachte lasten van geraamde investeringen zijn.

•

•

•

Flexibeler rekenen:
•

Meer flexibiliteit in zelf samenstellen van beheergroepen
dan de huidige vastgelegde combi’s.

•

Rekenen mogelijk met (gemeente specifieke)
datastructuur.

•

Aansluiten op IMBOR én het standaard GBI woordenboek
van Antea Group.

•

Flexibiliteit in aansluiten op (gemeente specifiek)
woordenboek, met behoud van de landelijke standaarden.

•

BBV richtlijnen verwerken in GBI overzichten m.b.t. afschrijven &
overhead: doorvertalen in relevante overzichten.

Asset Management:
•

•

•

Woordenboek:

Principes van Asset Management / risico gestuurd
zichtbaar toepassen in beheergroepen/ strategie.

Kennisbank:
•

Eenvoudiger kennis bewerken.

•

Eenvoudiger (standaard) prijzen etc. updaten.
Terug naar het thema overzicht

Eenduidiger GBI:
•

Kleinere ICT footprint en betere integratie van Apps &
Kennis met de (grafische) motor
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Apps & Kennis
Asset Management
De principes van Asset Management worden steeds belangrijker voor
gemeentelijke beheerders. GBI is daar belangrijk bij, de software biedt
al goede mogelijkheden, maar is van oorsprong niet gebouwd als Asset
Management systeem. En een belangrijke groep GBI gebruikers is ook
zo ver nog niet. De ontwikkeling van asset management voor de
gemeentelijke wereld is nog volop in beweging. CROW stelt op dit
moment een generieke asset beheersystematiek op, met specificatie
voor verhardingen. Op langere termijn is het logisch om daar bij de
ontwikkeling van GBI op aan te sluiten.

De themagroep Apps & Kennis stelt voor om de projectgroep Asset
Management ook in 2018 voort te zetten. Deze projectgroep kan zich
vooral richten op de implementatie van de opgaven op middellange (en
mogelijk langere) termijn om de principes Asset Management verder te
borgen in de ontwikkeling van GBI.

Wenselijk is dat in de tussentijd, op korte termijn, de basisprincipes van
Asset Management en risico gestuurd beheer met behulp van GBI
kunnen worden ingevuld. Op zodanige wijze dat zowel de huidige GBI
gebruikers, als voorlopers op het gebied van asset management,
hiermee uit de voeten kunnen.
Na de succesvolle verkennende workshop Asset Management & GBI in
2016 heeft een kleine groep van actieve Asset Management gemeenten
zich in 2017 enkele malen gebogen over de functionele vertaling van
Asset Management op korte termijn GBI. Het resulterende advies wordt
begin 2018 aan Antea Group aangeboden. Daarmee wordt een
belangrijke stap gezet om GBI ook in de toekomst een relevant en
toonaangevend beheersysteem te laten zijn en blijven in een
veranderende beheerwereld.
Terug naar het thema overzicht
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Apps & Kennis
Interactieve werkwijze themagroep
De themagroep zet in 2018 de eerder ingezette interactieve werkwijze
voort. We streven er naar om actieve werksessies en workshops te
organiseren in plaats van reguliere vergaderingen. Zodat we als
themagroep concreet aan de slag gaan met opstellen en ontwikkelen
van ideeën, uitwerken van wensen en behoeften en daarmee vaart
maken, energie bij de deelnemers losmaken en we onze inbreng in de
ontwikkeling van GBI vergroten. Daarbij kiezen we nadrukkelijk voor een
focus op de voorgaande speerpunten uit het jaarplan.
De voorzitter van de themagroep en de adviseur vanuit Antea Group
hebben periodiek overleg om de voortgang van de actiepunten te
bewaken.

Terug naar het thema overzicht
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Apps & Kennis
Workflows in & met GBI
Steeds vaker wordt de basisfunctionaliteit van GBI ingezet voor
specifieke klantgerichte en vraag specifieke oplossingen. De
basisstructuur en opzet van GBI wordt daarbij ‘op maat’ ingericht en
ingevuld om specifieke beheertaken en dataprocessen te
ondersteunen. Het gaat hierbij meer om ‘toepassen’ van GBI, dan om
wezenlijke bouwopgaven, alhoewel er natuurlijk soms op onderdelen
wat aanpassingen of aanscherpingen wenselijk zijn. Onderwerpen
kunnen zijn: ‘live’ inprikken op GBI data, mobiele toepassing,
werkbonnen genereren etc.

Uitwerkingen & experimenten vinden plaats door de themagroep
Innovatie i.s.m. specifieke gemeenten.

In 2018 verkennen we (samen met de themagroep Innovatie) de
mogelijkheden om een omslag te maken van standaard functionaliteit
naar ondersteunen van dataprocessen: workflows. We organiseren een
gezamenlijke brainstorm / overleg met andere themagroepen. De
themagroep Apps (Data en Woordenboek) formuleren daarin de
opdracht/opgave voor de themagroep Innovatie om
voorbeelden/quickwins voor handig(er) ondersteunen van specifieke
dataprocessen met behulp van GBI.

Terug naar het thema overzicht
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Apps & Kennis
Beeldkwaliteit verbeteren
De themagroep heeft geconstateerd dat het proces van beeldkwaliteit
aanzienlijk verbeterd kan worden in GBI. Het proces van monitoring
moet soepeler en eenvoudiger verlopen in GBI en beter functioneren.
De themagroep volgt de functionele verbeteringen zoals deze door
Antea Group worden gerealiseerd.
Daarnaast heeft de themagroep de ambities/wens uitgesproken dat
beeldkwaliteit beter verankerd wordt in de Apps en Kennisbank.
Bijvoorbeeld door eenvoudig(er) weginspectiescores om te zetten in
beeldkwaliteitsscores, beeldkwaliteit en schaalbalken integraal op te
nemen in Apps en kennis van cyclische rekenmotor, tot Kiezen en
Monitoring.
Ook het opnemen van definities van beeldkwaliteit in het GBI
Woordenboek draagt bij aan een betere integratie van beeldkwaliteit in
GBI. De themagroep volgt en toetst hierbij de ontwikkelingen door
Antea Group.

Terug naar de themagroepen
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Innovatie
Terugblik 2017
Het jaarplan van 2017 is ontwikkeld op basis van een in 2016
uitgevoerde inventarisatie van onderwerpen binnen de toenmalige
samenstelling van de Themagroep Innovatie.
Bij de totstandkoming van het jaarplan 2017 en de bespreking hiervan
eind 2016 binnen de Themagroep, is met name stilgestaan bij het
doel/taak van de Themagroep Innovatie. Mede in relatie tot de andere
Themagroepen die binnen de GVAG actief zijn, is door het opnemen
van intermezzo’s in het jaarplan 2017 getracht zichtbaar te maken
waarop de Themagroep Innovatie zich eigenlijk voor de toekomst
(primair) zou moeten richten. Voor het jaarplan 2018 zijn deze
intermezzo’s dan ook leidend geweest voor de gekozen onderwerpen
voor 2018.
Met inachtneming van het hiervoor gestelde heeft de Themagroep in
het jaarplan 2017 de volgende speerpunten opgenomen:
•

Boeien en binden

•

Praktische innovatieve oplossingen rondom het dagelijks gebruik van
GBI

•

De vuurtoren
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De agenda zoals we deze voor de Themagroep Innovatie hadden
voorgesteld in het jaarplan 2017 is te ambitieus geweest. Feit is dat het
onderwerp “Boeien en binden” wel goed is verlopen, zij het met enige
vertraging. Resultaat van de Themagroep vergaderingen is wel dat we
vooral goed hebben gesproken over onze rol/taak en doelstelling die
primair leidend zouden moeten zijn in onze innovatie agenda en de
onderwerpen voor de komende jaren en die van 2018 meer concreet.
Het nader uitdiepen van onderwerpen is een taak die er niet even bij
wordt gedaan en, zo is de conclusie o.b.v. jaarplan 2017, vraagt om een
andere vorm van uitwerking (bv. in een projectgroep).

Thema’s 2018
De Themagroep Innovatie wil zich in 2018 vooral richten op de
volgende speerpunten:
•

Expertmeeting/inspiratiesessie rondom Innovatie

•

Circulair Asset Management

•

Open GBI
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Innovatie
Expertmeeting/inspiratiesessie rondom innovatie
Het is gewenst om als themagroep bewust stil te staan bij onze
gewenste ontwikkelrichting en onze stip op de horizon, met elkaar in de
toekomst te kijken. Innovatie staat immers voor: Vernieuwing en/of
ontwikkeling van nieuwe ideeën en dingen. De allermooiste
omschrijving voor Innovatie is misschien wel: “Zich met een
onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige
vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten.”

Bepalen termijnagenda themagroep
jaarplannen 2019 e.v.

Voorbereiden
expertmeeting/inspiratiesessie

Brainstormen als themagroep, getriggerd worden, nieuwe ideeën
opdoen door middel van een inspiratiesessie met een trendwatcher,
innovatieve deskundigen uit bedrijfsleven, successtory’s,
onderwijs/wetenschap en overheidsland kunnen ons voeden de
ontwikkelrichting waarin we als themagroep willen (verder)gaan vorm
te geven en van “richting naar koers” te brengen. Het bepalen van onze
visie en doelstellingen voor de themagroep. Voor nu en voor de nabije
toekomst.
Visie en doelstellingen benoemen
voor koers 2 – 5 jr.

Belangrijk is dat de expertmeeting goed bezocht wordt. Voor de
themagroep Innovatie is dat een indicatie dat dergelijke meetings
bijdragen aan het innovatie karakter van de GVAG.

Inspiratiesessie met
trendwatchers/deskundigen

Terug naar het thema overzicht
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Innovatie
Circulair Asset Management
De eerste stap tot ontwikkeling van Asset Management binnen GBI is
reeds in gang gezet. Feit is dat hierbij vooralsnog vooral expliciete
aandacht wordt gegeven aan de LCC benadering vanuit aanleg en
beheer en onderhoud als onderdeel van het denken cf. de principes van
Asset Management.

Document vaststellen

De waarden die i.r.t. ‘global goals’ staan zijn hierbij nog onvoldoende
expliciet of slechts impliciet en daarmee volgend meegenomen. Het
vormgeven van het vraagstuk circulair i.r.t. GBI is dan ook een
innovatierichting die tot meerwaarde en onderscheidend vermogen van
GBI kan leiden.

Denkrichting ontwikkeling GBI t.a.v.
circulair assetmanagement vastleggen

Circulaire uitgangspunten
benoemen

Terug naar het thema overzicht

Inleiding

Doelstelling

Organisatie

Themagroepen

Communicatie

Ledenwerving

Innovatie
Open GBI
Identificeren vragen die GBI
nu niet beantwoordt

Als we aan GBI denken, zien we een software-systeem voor ons
waarmee we kunnen creëren, bewerken, muteren en rekenen.
Daarmee ondersteunt GBI processen rondom het beheer van de
openbare ruimte. Maar er zijn meer vraagstukken rondom het beheer
van de openbare ruimte en de areaalgegevens die in GBI zijn
opgeslagen dan met het softwaresysteem GBI beantwoord kunnen
worden. Al deze vraagstukken in GBI laten programmeren is niet
haalbaar.

Keuze van twee vragen

Een oplossing hiervoor is een ‘open benadering’: een innovatieve
combinatie van ICT-techniek, in- en externe gegevens, GBI en kennis op
het gebied van data (datascience) waarmee vraagstukken kunnen
worden aangevlogen. GBI is daarmee niet alleen een softwareproduct
maar omvat ook de wijze waarop we informatievraagstukken oplossen.
Dit vergt een ‘open mind’, anders denken: als het er in zit, is het er ook
uit te halen. De themagroep wil op dit vlak een experiment uitvoeren
waarmee kan worden aangetoond dat er veel meer uit GBI te halen valt
dan het softwareproduct op dit moment aanbiedt.

Experiment (laten) uitvoeren
Evalueren (resultaat, tijd middelen, aanpak)
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nieuws

vacatures

Communicatie
info

evenementen

De communicatieadviseur van de GVAG zorgt ervoor dat de ingezette
lijn, van meer de nadruk leggen op het contact met de leden, verder
gestalte krijgt. Via allerlei vormen van sociale- en digitale media zal op
een interactieve wijze de verbinding tussen de leden worden
gestimuleerd.

Website
De website van de vereniging wordt wekelijks geactualiseerd en dient
als actief communicatiemiddel. Op de website staat o.a. informatie over
de GVAG, nieuwsartikelen en vacatures. In de agenda staan alle
evenementen en meetings die door de GVAG georganiseerd worden.

Nieuwsbrieven
Ieder lid (contactpersoon) van de GVAG ontvangt maandelijks de
digitale nieuwsbrief van de GVAG. In de nieuwsbrief staan de nieuwste
ontwikkelingen, activiteiten en evenementen. Alle oudere
nieuwsbrieven staan opgeslagen op de website. Leden kunnen zich
aanmelden voor de nieuwsbrief.

Forum
Een makkelijk en toegankelijk middel om snel een vraag te stellen of
informatie te delen, is het forum. Leden kunnen meediscussiëren over
diverse onderwerpen.
Praat mee op het forum
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Ledenwerving
Het proces van nieuwe klanten enerzijds en beëindiging contract met
Antea Group anderzijds zal blijvend invloed hebben op ons
ledenbestand. Ook is waar te nemen dat vanwege
samenwerkingsverbanden en herindelingen het ledenbestand onder
druk is komen te staan. Het is dus van belang om een levensvatbare
vereniging te blijven, die namens een voldoende representatief aantal
gemeenten de GBI belangen behartigd, een actief wervingsbeleid te
voeren.
We zijn van plan ons in 2018 te oriënteren op die gemeenten die in de
afgelopen jaren een nieuwe relatie zijn geworden van Antea Group.
Op de volgende wijze zal inzet worden gepleegd om nieuwe leden te
werven:
•

Afspraak/gesprek via bestuursadviseur

•

Connectie bestuursleden inzetten

•

Inzet themagroepleden

•

Contact via relatiebeheerders Antea Group
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Klik voor de ledenlijst
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