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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 2019 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 2019 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 2019 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.

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 2019 vormen de jaarplannen van de themagroepen de basis voor de
onderwerpen waaraan gewerkt wordt. Het is goed om te constateren
dat de themagroepen (bijna) voltallig zijn en hun functie optimaal
kunnen uitoefenen.
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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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Organisatie
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.
Klik hier voor de bestuurssamenstelling.
In 2019 vinden verschillende vergaderingen plaats van zowel het
dagelijks als het algemeen bestuur. De vergaderingen worden op
wisselende locaties gehouden.
Aandachtspunten in 2019 zijn:
•

Functioneren en bezetting nieuwe organisatiestructuur

•

Verdere ontwikkeling communicatie met leden

•

Vanuit innovatiebril kijken naar vraagstukken

•

Ledenvergadering 21 maart 2019 o.a. uitreiking award

•

Plenaire bijeenkomst met alle groepen op 3 oktober 2019

•

Overleg met directie Antea Group
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Themagroepen
Themagroepen

Projectteams

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 2019
wordt alles in het werk gesteld om de bezetting van de themagroepen
weer op de gewenste sterkte te krijgen. De verschillende
themagroepen zijn:

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. Door de projectmatige opzet is het vaak een
tijdelijke groep, totdat het (deel)product is opgeleverd. Kenmerken van
projectgroepen zijn: kennis op maat, minder structureel tijdsbeslag van
betrokkenen, een grotere flexibiliteit en veel personen kunnen actief
zijn binnen de vereniging.

•

Belangenbehartiging

•

Basisregistratie en gegevensbeheer

•

Planning en beheer

•

Informatiemanagement en beleid

•

Stimuleren gebruik

De projectteams in 2018 zijn allemaal afgerond. Gedurende 2019 zal
door de themagroepen nieuwe projectteams geformeerd worden.
Werving van projectteamleden vindt plaats door middel van de website
van de GVAG. Projectteam Wishes is een terugkerend projectteam met
iedere keer een ander onderwerp en andere samenstelling.

Iedere themagroep heeft een voorzitter en bestaat uit 5/6 leden die
een sterke affiniteit hebben met het themaveld. Elke themagroep wordt
ondersteund door een mentor vanuit het bestuur en een adviseur
vanuit Antea Group.
Klik hier voor de samenstelling van de themagroepen.
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Themagroepen
Vakbijeenkomsten

Expert meetings

Ieder jaar wordt er door de GVAG verschillende vakbijeenkomsten
georganiseerd. Tijdens vakbijeenkomsten (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.

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 2019 staan de volgende vakbijeenkomsten op de planning:
•

Wegen

•

Groen

•

Riolering

•

Verlichting

•

Kunstwerken

•

Spelen

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 bij een aantal themagroepen en
projectteams. Wil je hier meer over weten, klik dan op het
symbool.

Themagroepen
Belangenbehartiging

Basisregistratie en
gegevensbeheer

Planning en beheer

Informatiemanagem
ent en beleid

Stimuleren gebruik

Geen voorzitter

Tiemen Verhoeks
(voorzitter)

Vacature
(voorzitter)

Sandra Ilbrink
(voorzitter)

Geen voorzitter

Iepe Soet | Antea
Group)

Marien van Zwol |
Antea Group)

Marc de Jong | Antea
Group

Adri Wiersma | Antea
Group

Eric Moonen | 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

Klik hier voor de
volledige bezetting

→ Naar het plan

→ Naar het plan

→ Naar het plan

→ Naar het plan

→ Naar het plan
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Belangenbehartiging
Planning

Thema: Proces
belangenbehartiging
Omschrijving

-

Q1 voorstel procedure opstellen

-

Q2/Q3 procedure uitwerken en implementeren

Een lid van de GVAG kan een klacht of opmerking hebben
over GBI. Dit kan hij/zij rechtstreeks melden bij Antea
Group. Het kan voorkomen dat de klacht of opmerking niet
(volledig) wordt opgepakt of opgelost. In dat geval kan een
lid zich melden bij de GVAG. Vanuit haar rol als
belangenbehartiging kan de GVAG vervolgens de
klacht/opmerking proberen op te lossen. De themagroep
stelt hiervoor een standaardproces op.

Doel/resultaat
-

Standaardproces belangenbehartiging

-

GVAG leden worden gehoord

-

Transparantie en duidelijkheid scheppen voor leden
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Belangenbehartiging
Planning

Thema: Gezamenlijke belangen

-

Omschrijving

Q4 onderwerpen bedenken en voorbeeld uitwerken

Als collectief bereik je meer dan als individu. De GVAG gaat
de gezamenlijke belangen richting Antea Group behartigen.

Doel/resultaat
-

Live voorbeeld uitwerken

Terug naar de themagroepen
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Planning

Thema: Gesprekspartner
Omschrijving

De GVAG en AG gaan meer gezamenlijk optrekken en een
gezamenlijk standpunt richting andere partijen innemen.

-

Q2 voorbereiding: wie, hoe, wanneer, waar, vorm

-

Q3 eerste experiment

-

Q1/Q2 2020 SWOT

Doel/resultaat
-

Netwerk in beeld, proactief stakeholder zijn

-

Netwerk benutten en warm houden

-

Meeluisteren / mee doen en aansluiten

Terug naar de themagroepen
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Thema: Standaarden

-

Omschrijving

-

Richtinggevend & toeziend op het proces van
ontwikkeling

-

Informeren van gebruikers

-

Concreet beeldvorming IMBOR, DIS GEO, IMGeo 2.2

Q2 Visie Antea aangaande IMBOR en DIS GEO

Doel/resultaat
-

Succesvolle implementatie van standaarden

-

Juiste balans tussen theorie en praktijk

Terug naar de themagroepen
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Basisregistratie en gegevensbeheer
Planning

Thema: Gegevensbeheer

-

Omschrijving

-

Actieve monitoring implementatie StuF-Geo koppelvlak.

-

Op de hoogte blijven van ontwikkeling producten in en
om GBI

-

Data-integratie (extern in GBI en vanuit GBI naar buiten)

-

Consistente data, tooling

Q1/Q2 demonstratie StUF-Geo 2 richtingen
verkeer

Doel/resultaat
-

Betrouwbare geautomatiseerde gegevensuitwisseling

-

Praktische hulpmiddelen bij het beheren van gegevens
(met de hand/in Bulk)

Terug naar de themagroepen
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Thema: Gebruik

-

Omschrijving

-

Documentatie datamodel (kennis en inzicht)

-

GBI online omarmen en het vergemakkelijken, het
publiceren van GBI data

-

Meer mogelijkheden testen door eindgebruikers

-

Plantopografie

N.t.b.

Doel/resultaat
-

Gebruiker kent de uitgangspunten van het datamodel
en kan de juiste keuzes maken

-

Breder gebruik GBI Online

-

Reduceren van bugs bij nieuwe releases
Terug naar de themagroepen
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Planning en beheer
Thema: Integraal plannen en
programmeren
Omschrijving
Doel op lange termijn is GBI beter benutten bij het integraal
plannen en programmeren. Met gebruik van GBI als tool
van & door beheerders, met uitkomsten en resultaten die
inzichtelijk zijn voor management & bestuur. Kernwoorden
zijn met GBI meer helderheid over de afstemming en
integrale planning. Met GBI transparante keuzes kunnen
maken en afwegingen maken van prioriteiten en projecten.
Een eenduidig financieel kader voor meerjarenprogramma’s
van groot onderhoud en vervangingen. GBI benutten om te
plannen en programmeren met (kaart)informatie.

Doel/resultaat
Eenduidige basisopzet in/met GBI die gemeenten kunnen
benutten voor hun integrale meerjarenplanning en
programmering. Uniforme basis die generiek bruikbaar is
voor (alle) GBI gemeenten om hun eigen situatie in detail
mee in te richten en in te vullen.

Inleiding
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Planning per vakgebied/discipline als input aanleveren voor
gezamenlijke afstemming, bepalen en prioriteren van
projecten. Niet alles hoeft in GBI. GBI vooral benutten voor
objectgegevens (reaal, kwaliteit, inspecties) en
berekeningen (maatregelpakket en prijzen) en de eigen
vakgerichte meerjarenplanning en urgentie. Kaartlagen
over elkaar heen kunnen leggen. Eenmalig vastleggen,
meervoudig gebruik. De integrale programmering en het
afwegingskader (politiek, vakinhoud, kosten) kan ook
buiten GBI plaatsvinden.
Planning

- Q2: Input verzamelen van diverse gemeenten over hun
planningsproces: hoe loopt dit, waar loop je tegenaan,
voorbeelden met GBI
- Q3: Hoofdlijnen uniform werkproces meerjarenplanning
definiëren / beschrijven. Rekening houden met
verschillende schaalgrootte / complexiteit van gemeenten
- Advies opstellen waar GBI voor gebruiken bij integrale
planning en programmering. En waar niet voor
- Meedenken in verbeteracties GBI. Roadmap /
ontwikkelagenda
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Terug naar de themagroepen
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Planning en beheer
Thema: Flexibele rekenmotor
Omschrijving

GBI gebruikers hebben behoefte om niet alleen met de
huidige gestandaardiseerde apps te kunnen rekenen, maar
ook meer lokale ambities, omgevingsfactoren en
domeinwaarden mee te kunnen nemen. Daarnaast is ook
IMBOR als nieuwe standaard in opkomst. De GVAG werkt
mee aan het ontwikkelen van een nog flexibeler
rekenmotor in GBI.
Inzicht in budget, jaarbegroting en lange
termijnontwikkeling. Koppelen aan beleid. Life Cycle
Costing (LCC) & kapitaallasten BBV. Impact IMBOR op
beheerstrategieën & kennisbank

GBI gebruiken voor meer maatwerk in de berekeningen,
afgestemd op de lokale ambities, omgevingsfactoren en
domeinwaarden. Zowel kwalitatief doorrekenen (op basis
inspecties), als cyclisch (life cycle costing,
levensduurbenadering).

Doelstelling

Op termijn ook andere databronnen en gegevens kunnen
benutten voor je planning. Denk aan een rekenmotor die
gebruik maakt van data van sensoren/smart city. Meerdere
parameters kunnen benutten. Op termijn ook prijzen en
strategieën kunnen uitwisselen met andere GBI gebruikers,
ervaringsprijzen / nacalculatie kunnen benutten, mogelijk
ook verschillende abstractieniveaus van berekeningen.
Planning

Doel/resultaat

Inleiding

Actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rioolinspecties en BBV
voorschriften daarin meenemen. Generieke methodiek, die
rekening houdt met verschillen tussen vakgebieden (bv
groen vs. wegen). Transparante, inzichtelijke en herleidbare
berekeningen, inzicht in de gehanteerde strategieën en
cycli, gebruik van standaarden en basisgegevens, maar
instelbare parameters voor de lokale situatie.

Organisatie

- Q1: bijpraten themagroep op stand van zaken en lopende
ontwikkeling
- Q1: strategie bepalen & rol themagroep voor meedenken
ontwikkeling op (middel)lange termijn
- Q3/4: testen & proefdraaien huidige (concept)
functionaliteit)
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Terug naar de themagroepen
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Informatiemanagement en beleid
Planning

Thema: Asset Management

- Q1: toelichting ramsheep AG aan themagroep

Omschrijving

- Q1/Q2: overleg over baggeren met Leeuwarden en
SudWestFryslan

thema overgenomen uit themagroep Innovatie 2018
- ISO 55000/PAS 55

- Q1/Q2: Community baggeren/AM: bijeenkomst en visie
delen

- Driehoek prestatie- risico-kosten

- Q2/Q3: Pilot: Ramsheep invullen voor baggeren en
gebruiken voor baggerbeleid

- Open GBI

Q4: Implementatie en evaluatie
Doel/resultaat
- Van norm naar effect/waarde

- Twee uitgevoerde experimenten in 2019:
1 Innovatief baggeren
2 Communityvorm bepalen
Terug naar de themagroepen

Inleiding

Doelstelling

Organisatie

Themagroepen

Communicatie

Ledenwerving

Informatiemanagement en beleid
Planning

Thema: Omgevingswet

- Q2: Inventarisatie Geometrie OG

Omschrijving

- Q2/Q3: Visualisatie MJOP ->brengen. Compatible!

Vanuit de omgeving kijken, met nadruk op participatie
vanuit wettelijk kader

- Q4: Groen/blauw/grijs combineren met klimaatatlas
- Q4: Participatie-> klimaatdialogen

Doel/resultaat
Data/output combineren met klimaatatlas voor integrale
presentaties:
- Visualisatie en interpretatie
- Experiment Klimaatatlas

- Standaardformat specifiek voor gemeente

Terug naar de themagroepen
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Informatiemanagement en beleid
Thema: ABC dienstverlening

Planning

Omschrijving

- Q1: Kwaliteitskaart aanbieden aan deelnemers
themagroep

- Kwaliteitskaart maken als informatiedienst, met “open”
data

- Q1/Q2: Input deelnemers verwerken
- Q3: Output verwerken en presenteren (plenair)

- Actueel, Betrouwbaar en Compleet (ABC)

Doel/resultaat

“Kwaliteit op de kaart” bij minimaal 2 gemeenten

Terug naar de themagroepen
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Stimuleren gebruik
Thema: Positieve ervaringen / best
practice delen

Planning
- Q1: GBI-dag inventariseren: Wat heb jij te delen?
- Q2 : Inventariseren en voorbereiden bijeenkomsten: wat,
wie, hoe?

Omschrijving
GBI ondersteunt gemeenten op diverse wijzen bij het
beheerproces. Een aantal actieve gebruikers hebben op
onderdelen praktische oplossingen bedacht. Doel van de
themagroep is om deze oplossingen op te halen om
vervolgens het delen van deze best practice te faciliteren
zodat andere gebruikers deze ook kunnen toepassen.

- Q3 : Eén bijeenkomst ‘Planmatig’ en één bijeenkomst
‘Specifiek thema’.
- Q4/begin 2019: Beide bijeenkomsten kopiëren naar een
andere regio.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:
- Planmatige behoefte: een praktische toepassing voor de
ondersteuning van de beleidscyclus.
- Specifieke thema’s: specifieke onderwerpen die landelijk
spelen.
Doel/resultaat
- 4 Regiobijeenkomsten waarin een deze praktische
toepassingen worden gedeeld.
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Stimuleren gebruik
Thema: Nieuw product en update

Planning

Omschrijving

- Q2 Terugkoppeling ervaring en optimalisatie proces naar
themagroep belangenbehartiging.

Bij de introductie van een nieuwe product/update is
wenselijk dat het voldoet aan de verwachtingen en
daarmee gedragen wordt door de gebruiker. Tevens is
wenselijk om gebruikers beter te informeren hoe zij
optimaal gebruik kunnen maken van de nieuwe
toepassingen.

- Q3 Inventariseren mogelijkheden: hoe gebruikers kunnen
worden geïnformeerd (vorm).
- Q4 Concretiseren één vorm (verkopen, verpakken,
lanceren).

Doel/resultaat

- Optimalisatie proces voor introductie van een nieuw
product/update.
- Vorm bedenken hoe gebruikers beter worden
geïnformeerd over de mogelijkheden van een nieuw
product/update (bijv. filmpje of collegiale trainingen?)

Terug naar de themagroepen
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Stimuleren gebruik
Planning

Thema: Nieuwe initiatieven en

- Q1: GBIdag – verzamelen behoeften gebruikers.

co-creatie

- Q2: Partijen bij elkaar brengen en behoefte concretiseren
in overleg met het ontwikkelteam.

Omschrijving
Sommige gebruikers hebben behoefte aan een specifieke
uitbreiding/toepassing in GBI die niet binnen het
ontwikkelprogramma worden ontwikkeld. Doel is om
gebruikers met een vergelijkbare behoefte bij elkaar te
brengen en middels een pilot te komen tot uitwerking en
afspraken over co-creatie en financiering.

- Q3/Q4: Uitwerking in de vorm van een pilot en komen tot
(eerste) afspraken over co-creatie en financiering.

Doel/resultaat
- Ervaren door middel van een concrete case/pilot.

- (Eerste) afspraken over co-creatie en financiering.

Terug naar de themagroepen
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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 2019 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

Inleiding

Doelstelling

Klik voor de ledenlijst

Organisatie

Themagroepen

Communicatie

Ledenwerving

Uitgave: februari 2019
Contact: secretariaat@gvag.nl
www.gvag.nl

