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Inleiding
Dit is het jaarverslag 2020 van de Gebruikersvereniging Antea Group. De GVAG is opgericht in 2001 en
bestaat dus ruim 19 jaren en heeft haar functie en rol inmiddels overduidelijk bewezen. De vereniging
neemt een positief kritische houding aan in de relatie met Antea Group. De vereniging stelt zich op om
vanuit gedeelde belangen te opereren als gesprekspartner bij de totstandkoming en actueel houden
van de GBI-software.
Door middel van de betrokkenheid en participatie van de vrijwillig actieve leden hebben we ook dit jaar
weer de belangen van de gebruikers van het GBI behartigd. 2020 was is dat kader een bijzonder jaar.
Door COVID-19 zijn veel reguliere activiteiten niet doorgegaan. Ook Antea Group heeft op een
fantastische wijze invulling gegeven aan alternatieve mogelijkheden voor de GBIdag en de
doorontwikkeling van GBI.

Het bestuur wil hierbij de actieve leden bedanken voor hun inzet.
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Bestuur
Dit jaar hebben we afscheid genomen van
Richard Cöp en Peter Leferink. Richard is aan
de slag gegaan bij de gemeente Heerenveen
en Peter is directeur geworden van
bouwbedrijf Bramer. Door een wijziging van
de functie van Sanne Duin binnen de
gemeente Velsen is Bart van der Vlies van
dezelfde gemeente toegetreden tot het
Algemeen Bestuur.
Daarnaast is ook de rol van bestuursadviseur
gewijzigd. De functie is verdeeld over 2
personen. Bé de Winter richt zich vooral op
de administratie activiteiten van de GVAG.
Berto Smit zijn activiteiten zijn gericht op de
ondersteuning van het Dagelijks Bestuur,
Algemeen Bestuur en de afstemming met
Linda Hof en Antea Group (Bas Boonstra).
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Om een goede aansluiting te hebben op de actuele
ontwikkelingen met Antea Group is Bas Boonstra
aanwezig bij de AB-vergaderingen.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2020:
• Voorzitter: de heer Arco Hofland, burgemeester
gemeente Rijssen-Holten
• Secretaris/Penningmeester: de heer Kees van Dalen,
wethouder gemeente Houten
• Lid: de heer Berto Smit, directeur ruimtelijk domein
en dienstverlening gemeente Dronten en
bestuursadviseur (afstemming DB, AB en
AnteaGroup);
• Lid: Bart van der Vlies , afdelingsmanager openbare
werken gemeente Velsen;
• Bestuursadviseur: Bé de Winter (bestuursadviseur;
administratieve taken);
• Communicatieadviseur: Linda Hof
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Bestuur
Het dagelijks bestuur (voorzitter,
secretaris/penningmeester en
bestuursadviseur) is ter voorbereiding op de
bestuursvergaderingen 7 keer bijeen geweest
op locatie of in digitale vorm.
Bij het bestuur zijn de volgende
onderwerpen o.a. aan de orde geweest:
• Bemensing van de themagroepen;
• Samenstelling bestuur;

• Monitoring van de ontwikkeling van de
nieuwe motor van GBI (gereed eind 2020);
• Samenwerking Antea Group / DataQuint
en de actuele ontwikkelingen daarin;
• Hoe in verbinding blijven met de leden ten
tijde van COVID-19 en welke vormen van
communicatie passen daar het beste bij.
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Het bestuur heeft geanticipeerd op de
stagnerende samenwerking tussen Antea
Group / DataQuint. Wij hebben positie
geclaimd om via onze themagroepen mede
inhoud te geven aan de doorontwikkeling
van GBI. Daarnaast is er meerdere keren
overleg geweest met de nieuwe CEO van
Antea Group (Tanja van Lendzion) over de
ontwikkelingen.
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.
Tevens zijn wij verheugd dat de ontwikkeling
van een nieuwe GBI motor op schema ligt en
dat eind 2020 de nieuwe motor getest kon
worden. Dit zijn belangrijke stappen voor de
ontwikkeling van GBIworld.
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Themagroepen
Er zijn 5 themagroepen in de nieuwe (vanaf
2019) structuur van de GVAG, onder te
verdelen in 3 categorieën:
belangenbehartiging, productontwikkeling en
(stimu)leren gebruik. Aansluitend bij de
primaire doelstellingen van de GVAG.
De themagroepen kennen een vaste
structuur en behandelen actuele thema’s en
onderwerpen, zie jaarplannen. De
themagroepen bestaan uit ongeveer 6 leden,
waarvan een persoon de rol van voorzitter
heeft. Daarnaast wordt iedere themagroep
ondersteund door een strategisch en/of
inhoudelijk adviseur van Antea Group. Er zijn
momenteel vacatures binnen de
themagroepen.
Samenstelling en taken van de
themagroepen: klik hier
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Het jaar 2020 stond voor de GVAG in het
teken van de ontwikkeling van GBI en de
COVID-19 pandemie. Dit heeft voor
beperkingen gezorgd, maar ook voor nieuwe
mogelijkheden. Per themagroep zijn de
werkzaamheden van afgelopen jaar
beschreven.
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Themagroep Belangenbehartiging
Algemeen
De themagroep is niet toegekomen aan om alle onderwerpen uit het jaarplan van 2020 te
behandelen. De themagroep heeft de overleggen vooral gebruikt om de themagroep beter te
positioneren binnen de GVAG en focus aan te brengen op de doorontwikkeling.
Uitgevoerde werkzaamheden
• Brainstorm doelstellingen belangenbehartiging dat heeft geleidt tot: Een door Antea Group
ontwikkelde concept Service Level Agreement (SLA) tussen contractpartners en Antea Group
waardoor ieders positie en verwachtingen over en weer duidelijk zijn vastgelegd. Het concept
wordt in 2021 in het bestuur van de GVAG besproken.
• Eerste aanzet proces belangenbehartiging: Om de output van GBI meer in te zetten ten behoeve
van managementinformatie om daarmee het management en bestuur meer inzicht te geven van
de waarden van beheerdata en het areaal dat beheerd wordt.
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Themagroep Basisregistratie en gegevensbeheer
Algemeen
De themagroep Basisregistraties en gegevensbeheer had in het jaarplan van 2020 een viertal
speerpunten benoemd. Enerzijds door de veranderde samenwerking met DataQuint en anderzijds
door de COVID-maatregelen zijn de speerpunten niet gehaald. De meeste speerpunten worden
daarom aangehouden/doorgeschoven naar 2021.
Uitgevoerde werkzaamheden per speerpunt

• Routekaart IMBOR: In 2020 zijn overleggen geweest over IMBOR tussen de betrokken
themagroepen. De opdracht voor een projectgroep is geformuleerd, aan de hand daarvan zijn
projectgroepleden geworven. Dit heeft geresulteerd in een aftrap van de projectgroep in januari
2021.
• Expertmeeting DISGEO/SOR in relatie tot BOR: Met name door de COVID-maatregelen heeft deze
expertmeeting niet plaatsgevonden. Het thema blijft echter actueel en is opgenomen in het
jaarplan van 2021.
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Themagroep Basisregistratie en gegevensbeheer
Uitgevoerde werkzaamheden per speerpunt
• Het gebruik van StUF-Geo IMGeo koppelvlak in de praktijk: Door de veranderde samenwerking
met DataQuint is de uitrol hiervan gestagneerd. Onderwijl heeft Antea Group met als onderdeel
van GBIconnector een nieuwe en verbeterde versie ontwikkeld, waarvan de eerste
implementaties eind Q1 van 2021 starten. Dit onderwerp wordt daarom opnieuw opgenomen in
het jaarplan van 2021.
• Doorontwikkeling GWSW => Hebben geen acties op plaatsgevonden in GVAG verband. Antea
Group heeft met de GBIconnector een nieuwe export en import voor RIBx gebouwd. Daarnaast
staat in Q1 en Q2 de ontwikkeling van GWSWorox op de roadmap. Ook heeft dit onderwerp een
raakvlak met IMBOR, aangezien deze standaarden in elkaar moeten grijpen in de database en
software van GBI. Dit onderwerp wordt daarom meegenomen naar het jaarplan van 2021.
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Themagroep Planning en beheer
Thema 1 – Gegevens externen koppelen met GBI
Thema
Met GBI kan een integrale planning worden gemaakt en worden gevisualiseerd. Deze planning is
hoofdzakelijk gevuld met onderhoudswerkzaamheden van de gemeentelijke onderhoudsprojecten en
vaak aangevuld met de reconstructies en grootschalige projecten.
Om tot een juiste integrale afweging te komen zijn gemeenten ook sterk afhankelijk van partners en
externe invloeden. Denk hierbij aan bv. woningbouwcorporaties, nutsvoorzieningen, etc. De planningen
van externen kunnen natuurlijk ook worden toegevoegd aan GBI, bv. d.m.v. een aangeleverde shapefile.
Dit is dan statisch en niet actueel.
Uitgevoerde werkzaamheden (casus gemeente Hengelo)
• In GBI is een extra projectenlaag toegevoegd waarin de Projecten van de woningbouwcorporatie worden ingevoerd;

• De woningbouwcorporatie heeft toegang tot GBI-online;
• Geautoriseerde medewerkers van de woningbouwcorporatie hebben
schrijf-rechten op de projectenlaag van de corporatie.
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Themagroep Planning en beheer
Thema 1 – Gegevens externen koppelen met GBI
Vervolg (casus gemeente Hengelo)
• De beschreven werkzaamheden zijn uitgerold in GBI en wordt in 2021 in productie genomen;
• De Nutspartijen en de woningbouwcorporatie toegang geven tot de gemeentelijke Projecten.
De woningcorporatie via GBIonline en de Nutsbedrijven krijgen de Projecten inzichtelijk in het
vergunningensysteem Moor d.m.v. een WFS koppeling.
• De Coördinator projecten bespreekt periodiek de Projecten met de Woningbouwcorporatie en de
Nutsbedrijven.
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Themagroep Planning en beheer
Thema 2 – IMBOR
Thema.
Het datamodel IMBOR dat door de CROW wordt ontwikkeld en door enkele gebruikers al is ingevoerd zal
het datamodel worden dat over een aantal jaren naar verwachting door alle beheerders gebruikt zal
worden. Het IMBOR wijkt op diverse punten meer of minder af van het huidige woordenboek. Naast de
gegevensbeheerders hebben ook de beheerders te maken met de impact van het IMBOR. Het IMBOR
kan als bedreiging voor de bestaande werkprocessen gezien worden maar de standaardisatie kan ook
kansen opleveren. De onbekendheid van het IMBOR bij vele gebruikers vormt een bedreiging voor een
succesvolle omarming van de methodiek door beheerders en management
Uitgevoerde werkzaamheden
• De gewenste brainstorm sessie met de themagroep Basisregistratie en gegevensbeheer kon door de
COVID-19 maatregelen niet plaats vinden. We hebben tijdens het themagroepoverleg van 7 oktober
2020 een presentatie gekregen over IMBOR, we zijn bijgepraat over de materie en over de
projectgroep IMBOR.
Vervolg
Gelet op de relatie tussen het datamodel en de apps is het belangrijk dat wij aangehaakt blijven in 2021.
Een afvaardiging vanuit de themagroep neemt deel aan de projectgroep IMBOR.
Inleiding
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Themagroep Planning en beheer
Thema 3 – Ontwikkeling GBIappsbank en GBIkennisbank
Thema
Antea Group is bezig met de doorontwikkeling van GBI, waaronder ook de GBIapps- en kennisbank.
Als themagroep worden we hier periodiek over bijgepraat. De themagroep wil input geven voor de
doorontwikkeling van de GBIapps-en kennisbank op basis van thema’s en ontwikkelingen in het
vakgebied van de beheerder.
Uitgevoerde werkzaamheden
• Overleg 1-7-2020 infosessie verbeterpunten 6.3.8
• Overleg 16-11-2020 brainstorm doorontwikkeling van de GBIapps-en kennisbank 2021

Vervolg
• Meedenken over verdere invulling bouwopgave GBIapps- en kennisbank 2021
• Monitoren voortgang
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Themagroep Informatiemanagement en beleid
Thema 1 – Assetmanagement en Baggeren
Thema
Vraagstelling: wat moet ik aan gegevens hebben om op hoger niveau mijn assets (water) te beheren
en te prioriteren? Hoe betrek ik vakcollega’s?
Uitgevoerde werkzaamheden
• Vervolgsessie projectgroep met Den Bosch, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân
• Nieuwe ‘baggerapp’: functionele specs bepaald, consensus datamodel bij projectgroep

• Inrichting voor deelnemende gemeenten klaar
Vervolg
• Eventuele proefballon flexibiliseren appsbank ‘klantgericht’
• (Fysieke) vakbijeenkomst Waterbeheer organiseren en behoefte peilen voor community

• Zo ja, community o.b.v. nieuwe app
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Themagroep Informatiemanagement en beleid
Thema 2 – Omgevingswet
Thema
Vraagstelling: Hoe kun je geometrie inzetten bij opgaven Omgevingswet?
Uitgevoerde werkzaamheden
Op basis van acties 2019 (inventarisatie, catalogus, visualisatie geometrie):
• Presentaties leveranciers omgevingsvisies gedeeld
• Leveranciers benaderd voor als spreker voor impactsessie (hebben onvoldoende capaciteit)
• Organiseren van impactsessie overgedragen aan themagroep Belangenbehartiging
Vervolg
Na de impactsessie: Wisselwerking Meerjarenonderhoudsprogramma en Klimaatatlas onderzoeken:
(wat moeten wij faciliteren om opgaven vanuit omgevingswet en vanuit onderhoud op elkaar
afstemmen o.b.v. integraal kaartmateriaal)
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Themagroep Informatiemanagement en beleid
Thema 3 – Building Information Modeling (BIM)
Thema
Vraagstelling: Is BIM geschikt als nieuw thema en zo ja, wat willen we gaan
onderzoeken/ontwikkelen?
Uitgevoerde werkzaamheden
• Presentatie door Iepe Soet van AG gekregen als eerste kennismaking met BIM
• Voorstel gedaan om deze presentatie te geven op GVAG-/GBIdag. Alsnog in 2021?
Vervolg

• Inventarisatie/brainstorm om te bepalen of dit thema geschikt is. Zo ja: vervolg bepalen
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Themagroep (Stimu)leren gebruik
Thema 1 – Regiobijeenkomsten
Uitgevoerde werkzaamheden
Er was oorspronkelijk een regiobijeenkomst gepland in de gemeente Nissewaard. In verband met de
corona beperkingen is gekozen om een webinar in plaatst van de bijeenkomst te organiseren. De webinar
is georganiseerd op 1 september 2020 met als onderwerp GBI en riolering. Met ca. 20 deelnemers kijken
we terug op een geslaagd eerste webinar.
Resultaat
1. Kennis opgedaan met het organiseren van een webinar;
2. Enthousiaste deelnemers en een goede kennisoverdracht voor de vakdiscipline riolering;
3. Een format om verder uit te rollen.
Vervolg
De wens om jaarlijks een aantal bijeenkomsten te organiseren blijft. Afhankelijk van de ontwikkelingen
rond COVID-19 wordt in 2021 bekeken of dit webinars zijn en/of bijeenkomsten weer mogelijk zijn.
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Themagroep (Stimu)leren gebruik
Thema 2 – Nieuw product en update
Uitgevoerde werkzaamheden
Tijdens de overlegmomenten van de themagroep is dit standaard één van de onderwerpen geweest op
de agenda. Door de ontwikkeling van GBIworld is dit thema op een andere manier ingevuld:
kennisinbreng bij de ontwikkeling van GBIworld.
Resultaat
Zowel individueel als met de themagroep zijn we afgelopen jaar aangeschoven bij een aantal sessies
rondom de ontwikkeling van GBIworld; algemene bijeenkomsten t.a.v. GBI en themasessies die
specifieker gericht zijn op de themagroep Stimuleren gebruik; ‘Mobiel werken met GBI’ en ‘Functioneel
beheer in GBI’.
Vervolg
Dit thema blijft in het kader van GBIworld belangrijk en zal in 2021 op verschillende onderwerpen
worden gecontinueerd.
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Themagroep (Stimu)leren gebruik
Thema 3 – Nieuwe initiatieven en co-creatie
Uitgevoerde werkzaamheden
Dit onderwerp heeft in 2020 minder aandacht gehad; tijdens de reguliere overleggen is het onderwerp
verkend.
Resultaat
Wensen: beloningssysteem voor GBI gebruikers om nieuwe onderwerpen te promoten. Bijvoorbeeld
voor een gebruiker die een nieuw paspoort heeft ontwikkeld.
Vervolg
Blijft op de agenda staan.
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Themagroep (Stimu)leren gebruik
Thema 4 – Promoten GBIonline
Uitgevoerde werkzaamheden
De ontwikkeling van het nieuwe GBI heeft ons ingehaald met betrekking tot dit onderwerp.
Dit platform bestaat uit een online omgeving.
Resultaat
Meedenken in de ontwikkeling van GBIworld.
Vervolg
Op de agenda voor 2021 staat ‘Gebruikerservaringen GBIworld’. We gaan gemeenten interviewen die in
Q1 2021 de update met de nieuwe motor uitrollen. Hoe stimuleren we het gebruik van GBIworld? Waar
loop je tegen aan bij de overgang? Zijn alle processen beschikbaar? Etc.
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Projectteams
De volgende projectteams zijn in 2020
opgestart en/of afgerond:
• Projectteam Baggeren
• Projectteam IMBOR
• Projectteam wishes: GBIonline
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Leden
Per 31 december 2020 had de vereniging 90
leden. Ons ledental is dalende vanwege met
name herindelingen van gemeenten. Ook
hebben we te maken met opzeggingen
vanwege het overstappen naar een pakket
van een andere leverancier. Als gevolg van
herindelingen zullen minder maar grotere
gemeenten ontstaan hetgeen voor onze
vereniging betekent dat het aantal inwoners
wat via GBI wordt bediend zeker niet daalt.
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Verder zien we dat er nog diverse gemeenten
wel GBI-gebruiker is maar nog geen lid van
de GVAG. Dit vraagt een blijvende inspanning
om deze gebruikers via een lidmaatschap te
betrekken bij de gebruikersvereniging. Het is
van belang dat ook die gemeenten de
toegevoegde waarde van de GVAG gaan
onderkennen. Het belang om met elkaar als
GBI-gebruikers als sterke gesprekspartner op
te treden richting Antea Group is cruciaal.
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Algemene Ledenvergadering
Ieder jaar wordt de algemene
ledenvergadering (ALV) tijdens de GBIdag
gehouden. Door de COVID-19 maatregelen
was dat dit jaar niet mogelijk.
Het bestuur heeft alle GVAG leden een brief
gestuurd met daarbij een link naar de
stukken voor de jaarvergadering. Leden
konden indien er vragen waren, schriftelijk
reageren of deelnemen aan de MS-teams
vergadering van 3 juni. Het bestuur nam deel
aan deze vergadering.
Het bestuur heeft geen schriftelijke reacties
ontvangen en er waren geen specifieke
vragen van leden tijdens de digitale
vergadering. De jaarstukken zijn tijdens de
vergadering vastgesteld door de voorzitter
van de GVAG.
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GBI award
Het is het vierde jaar dat de GBI award door
de GVAG is uitgereikt. Een award waarin een
gemeente in de schijnwerpers wordt gezet,
die vooruitstrevend is, GBI optimaal gebruikt
en zich inzet voor de gebruikersvereniging. In
2017 mocht gemeente Echt-Susteren en in
2018 gemeente Almelo de award in
ontvangst nemen. Vorig jaar werd de award
aan de BAR-organisatie toegekend. De
winnaar van de award voor 2020 is
gemeente Valkenswaard.
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Omdat de overhandiging van de award dit
jaar niet tijdens de ALV op de GBIdag kon
plaatsvinden, heeft Bé de Winter een bezoek
gebracht aan de winnende gemeente. Daan
van Grieken heeft de award in ontvangst
genomen.
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Kennisbijeenkomsten
In 2020 heeft de GVAG verschillende
kennisbijeenkomsten georganiseerd, zoals:
• Vakbijeenkomst Verlichting en GBI
• Meet & greet GVAG
• Webinar Riolering en GBI

• Pubquiz GVAG
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Kennisbijeenkomsten
Antea Group heeft verschillende
bijeenkomsten over de ontwikkeling
van GBI georganiseerd, de GVAG was
hierbij nauw betrokken:
• Webinar ontwikkeling GBI
• GBIdag
• 4 GBI informatiebijeenkomsten
• Strategiebijeenkomst

• Sessie GBIappsbank
• Expertmeeting Riolering
• Sessie mobiel werken met GBI
• Gebruikersbeheer in GBI
• Brainstorm online rapportage en
indicatoren
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Secretariaat en communicatie
Het bestuur, de themagroepen en de
projectteams zijn door de bestuurs- en
communicatieadviseur ondersteund.
De bestuursadviseur is belast met het
secretariaat, ledencontact en de financiële
administratie van de vereniging.
Onze communicatieadviseur heeft zich
voornamelijk ingezet op communicatie en
participatie met onze leden, in het bijzonder
richting themagroepen en projectteams.
De website wordt regelmatig vernieuwd en
maandelijks ontvangen onze leden een
nieuwsbrief. Ook het forum is een belangrijk
communicatiemiddel waar leden met elkaar
in contact komen en kennis met elkaar delen.
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Relatie met Antea Group
Het samenwerkingsconvenant (2013) zoals
afgesloten tussen de GVAG en Antea Group is
de basis voor de samenwerking.
Vertegenwoordiger namens Antea Group als
gesprekspartner voor het bestuur was de
heer Bas Boonstra.

Verder heeft er regelmatig afstemming
plaatsgevonden tussen Antea Group en de
bestuursadviseur over de voortgang van de
gemaakte afspraken en overige zaken.

Het bestuur heeft daarnaast frequent
overleg met de CEO van Antea Group (Tanja
van Lendzion) over de ontwikkelingen.
Bij de themagroep vergaderingen waren
adviseurs van Antea Group als vaste
vertegenwoordiger aanwezig en vormen de
schakel tussen de themagroepen en Antea
Group.
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Uitgave: januari 2021
Contact: secretariaat@gvag.nl
www.gvag.nl

