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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 2021 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 2021 die vanuit de gebruikersvereniging
plaatsvinden.

bestuur

GVAG

themagroepen

Inleiding

Doelstelling

Organisatie

Themagroepen

projectteams

Communicatie

Ledenwerving

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 2021 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. Een
belangrijk uitgangspunt is het onderbouwen van keuzes en besluiten
vanuit de beheerinformatie om daarmee duurzame oplossingen te
bieden en goede investeringsbeslissingen te maken voor een betere
buitenruimte
De basisbenadering is het bieden van integrale software die meerdere
disciplines binnen gemeenten en andere terreinbeheerders kan
bedienen, gebaseerd op standaarden.

In 2021 vormen de jaarplannen van de themagroepen de basis voor de
onderwerpen waaraan gewerkt wordt. Gezien de ontwikkelingen
rondom GBI en de COVID-19 maatregelen worden de thema’s in het
jaarplan gedurende 2021 door de themagroepen aangescherpt.
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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. De GVAG is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden
voor het Algemeen Bestuur van onze vereniging. Klik hier voor de
bestuurssamenstelling.

We willen graag een toekomstbestendig GBI, daarom blijven we met
Antea Group de software verbeteren. Onder meer door het huidige GBI
6 door te ontwikkelen en hiermee alvast het fundament te leggen voor
GBI World.

In 2021 vinden verschillende vergaderingen plaats van zowel het
dagelijks als het algemeen bestuur. De vergaderingen worden digitaal
of op wisselende locaties gehouden. Aandachtspunten in 2021 zijn:

Het bestuur gaat in samenwerking met Antea Group een webinar
organiseren voor wethouders en directeuren van gemeenten die lid zijn
van de GVAG. Hiermee willen we de verbinding met bestuur vergroten.
Doel is globaal inzicht wat een beheersysteem doet en kan, waar het
bestuurlijk kan helpen en ondersteunen én wat de toegevoegde
waarde kan zijn voor o.a. de omgevingsvisie.

•

Volgen ontwikkeling GBI 6

•

Volgen ontwikkeling GBIworld

Webinar voor bestuurders

De behartiging van de belangen van onze leden staat voorop en voor
de korte termijn is onderhoud en continuïteit van GBI voor ons als een
zeer belangrijk punt aangemerkt.
•

Functioneren en bezetting organisatiestructuur

•

Verdere ontwikkeling communicatie met leden

•

Vanuit innovatiebril kijken naar vraagstukken

•

Ledenvergadering 2021 o.a. uitreiking award

•

Plenaire (of digitale) bijeenkomst met alle groepen in oktober
2021

•

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 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

Gedurende 2021 zal door de themagroepen nieuwe projectteams
geformeerd worden. Werving van projectteamleden vindt plaats door
middel van de website van de GVAG.

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. . Er zijn momenteel vacatures binnen de
themagroepen.
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.

Door de COVID-19 maatregelen is het waarschijnlijk in 2021 ook niet
mogelijk om met groepen elkaar te ontmoeten. In 2020 hebben we
geëxperimenteerd met webinars. In 2021 staan de volgende
vakbijeenkomsten (webinars) op de planning:
•

Wegen

•

Verlichting

•

Groen

•

Waterbeheer

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

Berto Smit
(voorzitter)

Tiemen Verhoeks
(voorzitter)

Herman Wiss
(tijdelijke voorzitter)

Sandra Ilbrink
(voorzitter)

Daan van Grieken
(voorzitter)

Marc de Jong | 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
Thema: De GVAG op de kaart zetten door samen te werken

Thema’s Jaarplan
Thema: Dashboard management
Omschrijving: Definiëren de informatiebehoefte bij het management
voor een dashboard. Deze informatie wordt bij het management van
verschillende gemeenten opgehaald door bijvoorbeeld een filmpje,
telefonische enquête en/of bijeenkomst.

Omschrijving: Mogelijke samenwerkingen met externe partijen in kaart
brengen. Deelname GVAG bij een externe (landelijke) projectgroep?
Externe organisaties uitnodigen voor bijeenkomsten? Externe
organisaties laten deelnemen in themagroepen?

Thema: SLA
Omschrijving: Een generieke SLA opstellen tussen GVAG en AG voor
gemeenten met gehoste omgeving.

Terug naar de themagroepen
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Basisregistratie en gegevensbeheer

We informeren leden van de actuele stand van zaken en creëren bewustwording bij
de gebruikers van GBI. We bespreken welke impact deze ontwikkelingen al dan niet
gaan hebben op GBI.

Thema’s Jaarplan
Thema: Routekaart IMBOR
Omschrijving: IMBOR is een belangrijke standaardisatie voor de wereld
van beheer. Dit raakt niet alleen gegevensopbouw maar ook het
gebruik van deze gegevens. De themagroep Basisregistraties en
gegevensbeheer wil daarom samen met de themagroep Planning en
beheer optrekken.
De themagroepen willen een duidelijke visie en route van Antea Group
met betrekking tot de toepassing van IMBOR in GBI. Wat is de impact
enerzijds op de registratie van beheerobjecten en anderzijds op
beheertoepassingen?
Voor implementatie is een projectgroep IMBOR opgericht. Het doel van
de projectgroep is om op een positief kritische wijze bij te dragen aan
dat gene wat tot nu toe is ontwikkeld en Antea Group te voorzien van
input voor de verdere uitwerking van het IMBOR.
De beheerfase na implementatie van IMBOR blijft onder de
verantwoordelijkheid van de themagroep vallen.

Omschrijving: DISGEO (Doorontwikkeling in Samenhang Georegistraties) met als onderdeel de Samenhangende Objectenregistratie
(SOR) gaat van invloed zijn op het werkveld van BOR en GBI. Tijdens
deze expertmeeting worden de deelnemers bijgepraat over de
ontwikkelingen en worden eerste ervaringen in de praktijk gedeeld.

Doelstelling

Eind Q2 wordt een aankondiging gepubliceerd van de expertmeeting. In Q3 zal de
expertmeeting plaatsvinden.
Thema: Het gebruik GBIconnector in de praktijk
Omschrijving: De software is er, de eerste StUF-Geo IMGeo koppelvlak
implementaties gaan plaatsvinden, De uitwisseling met RIBx is voorhanden en de
GWSWorox module wordt ontwikkeld. Wat zijn de ervaringen in de praktijk met
deze data-integratie mogelijkheden van GBI?
De themagroep wil erop toezien dat de software aansluit op hoe de dataketens
binnen BOR in de praktijk lopen. Ervaringen in de praktijk, zowel positief als negatief,
wil de GVAG gebruiken om eventuele gebruikswensen in kaart te brengen.
In Q1 en Q2 vinden de eerste implementaties plaats. De themagroep wenst uiterlijk
in Q3 een terugkoppeling te ontvangen van Antea Group over hoe deze
implementaties zijn verlopen. In Q4 worden de gebruikswensen in kaart gebracht en
brengt de themagroep advies uit aan Antea Group.
Thema: Doorontwikkeling GWSW

Thema: Expertmeeting DISGEO/SOR in relatie tot BOR

Inleiding

Terug naar de themagroepen

Organisatie

Omschrijving: Onder andere door de expertmeeting in 2019 is gebleken dat de
standaard GWSW veel toepassingsmogelijkheden biedt.
De themagroep wil er op toezien dat deze mogelijkheden optimaal benut worden
binnen GBI. In Q2 of Q3 gaat de themagroep evalueren in hoeverre de GWSW en de
uitwisseling GWSWorox en RIBX kunnen worden toegepast binnen GBI
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Planning en beheer
Thema’s Jaarplan

Thema: IMBOR

In 2021 zal de themagroep vooral de ontwikkeling van het nieuwe GBI
Maps nauwlettend volgen vanuit de blik van een beheerder van de
openbare ruimte.
Uiteraard blijft het goed functioneren van de huidige versie onze
aandacht houden.

Omschrijving: Het volgen van de verdere ontwikkeling en uitrol van het
IMBOR. Wat zijn de gevolgen voor de beheerders. Kan de beheerder al
zijn taken met dit systeem uitvoeren of is een aanpassing van
werkwijzen of het IMBOR noodzakelijk? Hoe gaat IMBOR in het nieuwe
GBI zijn plaats vinden? Wat zijn de gevolgen voor het gebruik van de
bestaande en de nieuw te ontwikkelen Apps?

Thema: Doorontwikkeling GBI Maps
Omschrijving:
• De Flexibele Rekenmotor was een veelbelovende ontwikkeling die
het (integraal) plannen en beheer betere mogelijkheden zou
geven. De ontwikkeling is echter stil komen te vallen. De goede
uitgangspunten willen we terug laten komen in het nieuwe GBI en
inhoudelijk bijdragen aan de ontwikkeling.
• Deelnemen aan projectgroepen die aan de ontwikkeling van het
nieuwe GBI werken om naast de Geo-informatie ook de kwaliteit
en mogelijkheden van de beheermodule te borgen.

Thema: Integrale planning
Omschrijving: Een integrale planning moet in het nieuwe GBI beter
mogelijk zijn dan in het bestaande systeem; op een eenvoudige,
praktische wijze gegevens van externe partijen koppelen en gebruiken.

Terug naar de themagroepen
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Informatiemanagement en beleid
Thema: Building Information Modeling (BIM)

Thema’s Jaarplan

Omschrijving: Is BIM geschikt als nieuw thema (brainstorm) en zo ja,
wat willen we gaan onderzoeken/ontwikkelen (vervolg)?

Thema: Assetmanagement en Baggeren
Omschrijving: Wat moet ik aan gegevens hebben om op hoger niveau
mijn assets (water) te beheren en te prioriteren? Hoe betrek ik
vakcollega’s? Eventuele proefballon flexibiliseren appsbank
‘klantgericht’. En een (Fysieke) vakbijeenkomst Waterbeheer
organiseren waar we de behoefte peilen voor een community. Indien
er behoefte is, een community opbouwen o.b.v. nieuwe app.

Thema: Gevolgen Common Ground voor GBI
Omschrijving: Wat voor gevolgen heeft de adaptie van Common
Ground binnen GBI voor de informatiehuishouding in en rondom GBI?
Kunnen we dit in “Jip en Janneke taal” inzichtelijk maken?

Thema: Omgevingswet
Omschrijving: Na de impactsessie de wisselwerking
Meerjarenonderhoudsprogramma en Klimaatatlas onderzoeken: wat
moeten wij faciliteren om opgaven vanuit omgevingswet en vanuit
onderhoud op elkaar afstemmen o.b.v. integraal kaartmateriaal

Terug naar de themagroepen
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Stimuleren gebruik
Thema: Opbouw community GBI World

Thema’s Jaarplan
Thema: Gebruikerservaringen GBI World
Omschrijving: Periodiek in gesprek gaan met gemeenten die de
overstap hebben gemaakt naar GBI World (update met nieuwe motor)
om zo de tips en ervaringen van deze gebruikers op te halen en te
delen met alle GVAG leden.

Omschrijving: In overleg met Antea Group kijken hoe we de gebruikers
van GBI kunnen inzetten om bijvoorbeeld uitlegfilmpjes te maken over
bepaalde functionaliteiten in GBI of om zelf gemaakte oplossingen te
delen. Daarnaast zou ook het forum van de GVAG bijvoorbeeld direct
gekoppeld kunnen worden aan GBI World om kennis uit te wisselen.
Om dit op te bouwen zou kunnen worden gedacht aan een
beloningsysteem.

Thema: Themabijeenkomsten / webinars
Omschrijving: Doorgaan met het organiseren van (landelijke) Webinars
over bepaalde onderwerpen of disciplines. Hierbij zoeken naar kennis
en ervaring die bij de gebruikers beschikbaar is om te delen. Daarnaast
kijken of mogelijk ook digitaal weer een start kan worden gemaakt met
de regiobijeenkomsten, later in het jaar ook mogelijk weer fysiek.

Terug naar de themagroepen
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nieuws

vacatures

Communicatie
info

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.
In tijden waar leden niet fysiek bijeen mogen komen door de COVID-19
maatrgelen, zetten we nieuwe vormen van communicatie in. We
hebben afgelopen jaar ervaring opgedaan met webinars en digitale
bijeenkomsten. Prima instrumenten om snel en effectief te schakelen
en kennis met elkaar te delen.
Uiteindelijk willen we naar een combinatie van fysieke bijeenkomsten
waar je elkaar kan ontmoeten en digitale bijeenkomsten waar je
gemakkelijk zonder reistijd kunt aansluiten. Het zal meer hybride
worden dan voorgaande jaren om nog meer leden met elkaar te
verbinden.

evenementen

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

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.
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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 2021 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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Uitgave: januari 2021
Contact: secretariaat@gvag.nl
www.gvag.nl

