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Inleiding
Dit is het jaarverslag 2021 van de Gebruikersvereniging Antea Group. De GVAG is opgericht in 2001 en
bestaat dus ruim 20 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. Door COVID-19 zijn veel reguliere
activiteiten niet doorgegaan. Net als de GVAG heeft ook Antea Group 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 heeft in december Bart van der Vlies
te kennen gegeven een andere baan te
hebben gevonden in de gemeente Haarlem.
Begin 2022 zal hij afscheid nemen.
Het bestuur wordt ondersteund door Bé de
Winter en Berto Smit. Be 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 2021:
• Voorzitter: de heer Arco Hofland, burgemeester
gemeente Rijssen-Holten
• Secretaris/Penningmeester: de heer Kees van Dalen,
wethouder gemeente Houten
• Lid: de heer Berto Smit, teammanager beheer
openbare ruimte, afval- en reiniging en
accommodatiebeheer in de gemeente Dronten en
bestuursadviseur GVAG;
• Lid: Bart van der Vlies , afdelingsmanager openbare
werken gemeente Velsen;
• Bestuursadviseur: Bé de Winter (bestuursadviseur;
administratieve taken);
• Communicatieadviseur: Linda Hof
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Het dagelijks bestuur (voorzitter,
secretaris/penningmeester en
bestuursadviseur) is ter voorbereiding op de
bestuursvergaderingen meerdere keren
bijeen geweest op locatie maar vooral 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 en uitrol
van de nieuwe motor van GBI;

• 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
contractuele relatie 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 de eerste gemeenten eind 2021 zijn
overgestapt naar GBI World.
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Themagroepen
Er zijn 5 themagroepen in de structuur van
de GVAG, onder te verdelen in 3 categorieën:
belangenbehartiging, productontwikkeling en
(stimu)leren gebruik. Aansluitend bij de
primaire doelstellingen van de GVAG.

openbare ruimte en voor een andere pakket
hebben gekozen of een aanbesteding zijn
gestart.

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.
Binnen de themagroepen hebben de nodige
wijzigingen zich voorgedaan als gevolg van
mobiliteit op de arbeidsmarkt danwel dat
gemeenten op een andere wijze invulling
hebben gegeven aan het beheer van de
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Het jaar 2021 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.
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Themagroepen
De themagroepen hebben de overleggen gebruikt om focus aan te brengen op de doorontwikkeling van
GBI. De onderwerpen/thema’s die daarnaast zijn behandeld: dashboards, SLA, IMBOR, SOR, Common
Ground en beloningssystemen.
Tijdens het voorzittersoverleg kwam naar voren dat we het delen van kennis tijdens
themagroepoverleggen nog meer willen stimuleren. Daarom is er afgesproken dat tijdens een
themagroepoverleg een gemeente iets vertelt of presenteert over zijn/haar gemeente i.r.t. GBI.
2x per jaar vergaderen de themagroepen tegelijk en starten we plenair zodat de themagroepen ook
onderling en met het bestuur kennismaken en in contact komen. 27 mei jl. heeft deze bijeenkomst online
plaatsgevonden. Onder andere Antea Group heeft een presentatie gehouden over GBI World. 3 en 4
november bestond uit een uitgebreid programma in het teken van ontmoeten met o.a. een rondleiding
innovatiecentrum AG, diner, overnachting, overleggen en een presentatie over de GVAG structuur. Met
aansluitend de bijeenkomst in Thialf over Common ground.
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Projectteams
De volgende projectteams zijn in 2021
opgestart en/of afgerond:

• Projectteam IMBOR
• Projectteam Dashboard GBIinsights
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Leden
Per 1 januari 2022 heeft de vereniging 78
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 9 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 vijfde 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, in
2018 gemeente Almelo en in 2019 de BARorganisatie de award in ontvangst nemen.
Vorig jaar werd de award aan gemeente
Valkenswaard toegekend. De winnaar van de
award voor 2021 is gemeente Maasgouw.
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Wil je weten waarom de gemeente
Maasgouw een welverdiende winnaar is?
Bekijk hier de samenvatting van de uitreiking
terug.

Themagroepen

Projectteams

Leden

Overig

Kennisbijeenkomsten
In 2021 heeft de GVAG verschillende
kennisbijeenkomsten georganiseerd, zoals:

• Vakbijeenkomst Verlichting en GBI
• Parallelsessie Gebruik wordt beloond
• Themasessie SOR
• Bijeenkomst GBI World – Allround
kampioen!
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Kennisbijeenkomsten
Antea Group heeft verschillende
bijeenkomsten over de ontwikkeling
van GBI georganiseerd, de GVAG was
hierbij nauw betrokken:
• GBIdag
• GBI informatiebijeenkomsten
• GBI Academy sessies
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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 regelmatig
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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Ontwikkeling GVAG
Tijdens de bijeenkomst in Thialf op 3 en 4
november is met de aanwezige bestuurs- en
themagroepleden gesproken over een
herijking van de opzet van de themagroepen.
De presentatie die daar is gehouden is,
hebben we op het forum geplaatst en geeft
inzicht in de overwegingen en
achtergronden. Op de bijeenkomst in Thialf is
vastgesteld dat dit de koers voor de toekomst
moet zijn en dat betekent het volgende:

Met deze nieuwe structuur wil het bestuur
van de GVAG dichter op de ontwikkeling
zitten. Maar ook het voor leden mogelijk
maken om zonder een al te zware belasting
toch actief een bijdrage te kunnen leveren
aan de doorontwikkeling van de GVAG en het
product GBI.
Wij zullen in 2022 de verdere invulling en
bemensing van de kerngroep vorm gaan
geven.

- Een kerngroep GVAG
- Expertgroepen (satellietgroepen)
- Webinars

Klik hier voor meer informatie.
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Uitgave: mei 2022
Contact: secretariaat@gvag.nl
www.gvag.nl

