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Voorwoord

Taal
Tijdens het schrijven van dit voorwoord vindt er in en rond mijn woonplaats het Europees Jeugd
Muziekfestival plaats. Ruim 6.000 scholieren uit 20 landen geven deze dagen honderden openlucht
concerten. En op straat hoor ik een kakofonie aan talen: Pools, Spaans, Scandinavische talen, Duits,
Engels. Maar ook talen die ik niet direct kan thuisbrengen. De Toren van Babel is er niets bij. Maar het
mooie is, dat men elkaar toch verstaat en de anderstaligen weet te raken via muziek en zang. Prachtig
om mee te maken!
Deze editie van GBI magazine staat ook in het teken van een taal: de digi-taal. De binaire taal die bestaat uit nullen en enen. En hoewel van een andere orde, zie ik ook overeenkomsten. Net als muziek
ons op vele manieren kan raken, raakt ook de digitalisering van onze samenleving ons allemaal. Was
het tot voor kort nog eigenlijk alleen een onderwerp voor de softwareontwikkelaars en dataspecialisten, binnen Antea Group zijn wij er tegenwoordig echt van overtuigd dat iedereen op de wereld met
de binaire manier van communiceren te maken heeft. Of je nu civiel ingenieur bent, milieukundige,
waterspecialist of beheerder van de openbare ruimte. We hebben iedere dag weer te maken met
nieuwe manieren van data verzamelen, data analyse en het op een juiste manier gebruik maken van
de resultaten. Datagedreven werken noemen wij dat. In dit nummer kunt u er meer over lezen. Evenals over mooie voorbeelden dataverbindingen met partners rondom GBI, uw bodem digitaal op de
kaart (BDOK), ontwikkelingen rondom riolering en nieuwe moderne vormen van weginspectie.
Ik ben ervan overtuigd dat digitalisering uw en mijn vak de komende jaren nog meer zal veranderen,
het raakt ons allemaal. Maar ook hier geldt: C'est le ton qui fait la musique. Het is de toon die de
muziek maakt. Hoe en wat je met alle data doet. Digitalisering en vakmanschap gaan hand in hand!
Veel leesplezier!
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Nieuws

Nieuws
BDOK in GBI: veiligheidsrisico’s en
kosten op voorhand in beeld

Nieuwe klanten
Onlangs hebben de gemeenten Culemborg, Vijfheerenlanden en Waalwijk gekozen voor GBI als
integraal beheerpakket voor de openbare ruimte.
Culemborg werkt sinds 2015 samen met Geldermalsen en Tiel in de bedrijfsvoeringorganisatie
West-Betuwe om gemeenschappelijke voordelen
te behalen. Geldermalsen en Tiel gebruiken al
GBI voor het beheer van de openbare ruimte en
onlangs heeft Culemborg ook gekozen voor GBI
als integraal beheerpakket. Inmiddels is GBI al
opgeleverd en zijn wij trots dat Culemborg met
grote tevredenheid heeft meegewerkt in de oplevering. Wij zijn ervan overtuigd dat ze jarenlang
gemak zullen hebben van GBI.
Per 1 januari 2019 worden de gemeenten Vianen,
Leerdam en Zederik gefuseerd tot gemeente
Vijfheerenlanden. De aanstaande gemeente
heeft natuurlijk ook een beheerpakket voor de
openbare ruimte nodig en daarvoor een aanbesteding gedaan. Op basis van de EMVI criteria zijn
wij trots dat ze uiteindelijk gekozen hebben voor
GBI als integraal beheerpakket voor de openbare
ruimte. Momenteel is het implementatieproces
in volle gang, waar vooralsnog drie separate
databases opgeleverd worden, maar voor de
toekomst is de insteek om ze samen te voegen tot
één uniforme beheeromgeving.
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2019 is een bijzonder jaar voor GBI. Het is namelijk de 20ste keer dat wij de GBI-

verontreinigingen in de grond aangetroffen kunnen worden. En, al voordat er daadwerkelijk

dag voor al onze GBIgebruikers organiseren.

werkzaamheden plaatsvinden.

Een bijzonder jaar betekent ook een bijzondere locatie. 21 maart 2019 zien wij
jou dan ook graag in ‘De Rijtuigenloods’ te Amersfoort. In deze inspirerende om-

BDOK is ontstaan uit een samenwerking tussen Antea Group en Nazca IT Solutions. Binnen deze

geving presenteren wij, zoals je van ons gewend bent, een mooi en interessant

samenwerking worden domein-, data- en ICT kennis optimaal gebundeld waardoor waardevolle

programma rondom GBI, data en beheer.

en eenduidig te ontsluiten informatie ontstaat. Deze informatie hebben wij als BDOK vertaald

GIS Conferentie

Noteer deze dag alvast in je agenda!

naar een digitale kaart en onderliggende rapporten en aanverwante producten.
In BDOK worden de zeven veiligheidsklassen uit de CROW400 (werken in en met

19 en 20 september 2018, WTC Rotterdam

verontreinigde grond) onderscheiden. Aan de hand van deze veiligheidsklassen kunnen bij

De Esri GIS Conferentie is het grootste,

geplande graafwerkzaamheden op voorhand passende maatregelen getroffen worden.

jaarlijkse GIS-evenement in Nederland.

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek

Jaarlijks nemen meer dan 1500 mensen

Veiligheidsklasse Zwart vluchtig/niet vluchtig

deel aan deze tweedaagse conferentie. In

Veiligheidsklasse Rood vluchtig/niet vluchtig

2018 vindt de GIS Conferentie plaats op

Veiligheidsklasse Oranje vluchtig/niet vluchtig

woensdag 19 en donderdag 20 september

Basishygiëne

Jouw mening telt!

De meerderheid leest het magazine

In maart hebben wij jullie mening over

De inhoud van het blad wordt door de

De digitale BDOK kaart kan als laag in GBI ingelezen worden. Dit biedt de beheerder van de

het GBImagazine gevraagd. Dit hebben wij

meeste respondenten (62%) grotendeels

bodem waar gegraven wordt twee grote voordelen. De beheerder is op basis van de WION

gedaan met een tevredenheidsonderzoek.

gelezen. Tijdgebrek is vooral een reden om

verplicht de externe grondroerder te informeren over de veiligheidsmaatregelen. En, bij

Om het magazine ook in de toekomst

het magazine niet volledig te kunnen lezen.

grootschalige reconstructies is informatie omtrent verontreinigingen hele nuttige informatie

zoveel mogelijk aan te laten sluiten op

Daarnaast geeft de helft van de responden-

bij het maken van een zuivere kostenraming. Met BDOK in GBI wordt beheren weer een stuk

jullie wensen hebben wij jouw behoeften

ten aan dat een digitale editie voldoende

doelmatiger, efficiënter én veiliger!

en verbeteringen geïnventariseerd. Tijdens

is en ziet graag tussendoor aanvullingen

het onderzoek hebben wij gevraagd naar

op het magazine. Een derde wil graag

de algemene indruk, de gewenste verschij-

een analoge editie ontvangen. De overige

ningsvorm en hoeveel content er gelezen

respondenten wil zowel een digitale als

wordt. Wij zijn erg tevreden met de input

analoge versie ontvangen.

Wij zijn er trots op dat Culemborg, Vijfheerenlanden en Waalwijk voor GBI als integraal pakket
voor de openbare ruimte hebben gekozen en
heten ze van harte welkom als nieuwe klanten!

Jullie tip is om vooral door te gaan met het
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en veiligheidsmaatregelen in beeld te brengen. Dit is echter ook een tijdrovende klus. BDOK
(Bodem Digitaal Op de Kaart) is dan een efficiënt hulpmiddel om snel inzicht te krijgen waar

Gemeente Waalwijk heeft onlangs ook haar zoektocht naar een beheerpakket voor de openbare
ruimte afgerond. Na een marktverkenning kwam
de gemeente tot de conclusie dat GBI het enige
product is wat voldoet hun de eisen, wensen en
behoeften. Naast het softwareproces wordt er
gewerkt aan een organisatorisch proces, omdat
de gemeente, net als wij, onderkent dat het
slagen van GBI naast de software ook afhangt van
het kennisniveau van de mensen die met GBI aan
de slag gaan.

Meer informatie:
cor.leenstra@anteagroup.com

Om bij graafwerkzaamheden goed werk te leveren is het noodzakelijk om de bodemkwaliteit

20ste GBIdag 2019 in Amersfoort

die wij van jullie hebben gekregen.
We zijn blij dat de mening over het

in Rotterdam.

Vakbeurs
openbare ruimte
26 en 27 september, Jaarbeurs Utrecht

Concrete voorbeelden gewenst

magazine overwegend positief is en gaan

Hét totaal-evenement voor ontwerp,

Twee derde van de respondenten geeft

met behulp van jullie mooie en nuttige

inrichting, onderhoud en beheer van

aan tevreden te zijn over het magazine. Er

feedback bezig om het GBI-magazine nóg

openbare ruimte. Op de beursvloer staan

is met betrekking tot de content her-

beter te maken!

honderden bedrijven met de allernieuwste

kenbaarheid met het werkveld. Ook de
balans tussen techniek en proces vinden
deze tevreden lezers goed en voldoende

Meer informatie:
luuk.bos@anteagroup.com

producten en diensten. In de lezingzalen

Meer informatie:
jessica.ruijs@anteagroup.com

deskundig.

worden presentaties gegeven waarbij je
de nodige kennis opdoet. Vakbeurs van
de Openbare Ruimte biedt het perfecte

Algemene indruk

plaatsen van artikelen over interessante

platform om elkaar te ontmoeten, kennis
te halen en te delen en de laatste nieuwe
ontwikkelingen te ervaren.

onderwerpen. Maar, er mag wel meer op

Positief

concrete voorbeelden worden ingegaan.

Neutraal

Ook een kijkje in het bouwproces zou een

Negatief

waardevolle toevoeging zijn.
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Rioolgegevens?
Hoe gaan we daarmee om in GBI?
Met de introductie van de BGT is het inwinnen van gegevens

Rigt Venema: ‘Hiermee is het aantal klikmomenten gereduceerd en dat

spectiedata namelijk de enige houvast om inzicht te krijgen in het stelsel en

verschoven van GBI naar GEO. Dit heeft impact op het registreren

bespaart dus tijd. Daarnaast kan het aanpassen van het stelsel nu direct

vervolgens mee te plannen en begroten. De rioolinspectie onderkent altijd

van rioolgegevens. Normaal gesproken worden GEO-gegevens

na inspectie. Er kunnen kleine mutaties in het stelsel worden ingevoerd en

een aantal dezelfde stappen'.

het toevoegen van nog onbekende putten, die zijn geconstateerd tijdens

eenmalig ingewonnen en meervoudig gebruikt. In GBI worden
deze gegevens verrijkt met beheerkenmerken. Echter, riolering is
geen onderdeel van IMGEO en in de praktijk is er daarom soms
behoefte om rioolgegevens direct in GBI in te winnen.

de inspectie, is nu mogelijk. De add-on geeft dus extra functionaliteit voor

RIBX en inspectie

het tekenen van het rioolstelsel en verhoogt het gebruiksgemak voor de be-

Allereerst wordt een nieuw rioolinspectie project gedefinieerd. Met een Ri-

heerder.’ Tevens is de GVAG bezig met het verhogen van het gebruiksgemak.

ool Inspectie Bestand eXchange (RIBX), dat aangemaakt kan worden in GBI,

Het projectteam Wishes gaat aan de slag met riooltekenen en rioolkaart.

kunnen deze gegevens worden uitgewisseld. RIBX is een standaard formaat
voor het uitwisselen van inspectiedata. Hierna kan het aangemaakte RIBX,

Rioolkaart

onafhankelijk van GBI, gevalideerd op de GWSW server van RIONED. De

De tweede add-on is Rioolkaart. Frank beschrijft: ‘De rioolkaart is een

inspecteur kan met het gevalideerde RIBX bestand in het veld met behulp

geannoteerd rioolstelsel, waarin labels en de stroomrichting van strengen

van bijv. een camera zijn waarnemingen registreren en verrijkt het RIBX met

en putten opgenomen zijn, maar ook het toevoegen, (her)positioneren van

deze inspectiegegevens. De verrijkte RIBX wordt ingelezen in GBI. Voorheen

deze labels en een export naar DXF mogelijk is.’ De rioolkaart is daarmee in

gebeurde dit via SUF-RIB, maar tegenwoordig is het inlezen en uitlezen van

de praktijk geschikt voor het informeren van afnemers, die met deze geëx-

RIBX de standaard in GBI.

porteerde kaart in het veld aan de slag kunnen.
Classificeren en inzicht
GWSW

Aan de hand van NEN3399: 2004 vindt een classificatie van de waarnemin-

Een ander actueel onderdeel rondom gegevensbeheer is de komst van het

gen plaats. Deze staat ten opzichte van de 2015 versie een gedetailleerdere

GegevensWoordenboek Stedelijk Water. GWSW wordt gemaakt door het

classificatie toe. Op de kaart zijn alle geclassificeerde waarnemingen en

Echter, riolering is geen onderdeel van IMGEO en in de praktijk is er daarom

kennisinstituut RIONED en zorgt voor een uniforme taal, wat het uitwisselen

video’s zichtbaar, die geschikt zijn voor kwalitatieve analyses. Waar zitten

soms behoefte om rioolgegevens direct in GBI in te winnen. We hebben aan deze

van data gemakkelijker maakt. Frank Zwiers: ‘Met GBI willen wij bijdra-

bijvoorbeeld scheuren of wortels en hoe erg zijn ze?

wens gehoor gegeven en functionaliteiten aan GBI toegevoegd om dit te realiseren.

gen aan deze onbelemmerde gegevensstromen en daarom aansluiten op

Frank Zwiers (expert GBI - Antea Group) en Rigt Venema (adviseur Beheer - Antea

standaarden, dus zeker ook op GWSW.’ Rigt licht toe: ‘De datatransitie naar

Plannen en toetsen

Group) geven een toelichting op deze nieuwe functionaliteiten voor gegevensregistra-

GWSW is een grote opgave. Daarom hebben we de GWSW structuur naast

Met behulp van de GBIapp-kwalitatief plannen riolering kan vervolgens voor

tie en vertellen hoe de kwaliteit van data gewaarborgd wordt in het rioolinspectie-

het huidige Gegevenswoordenboek GBI opgenomen, zodat het mogelijk is om

de komende jaren worden gepland. Deze planning wordt teruggeschreven

proces.

op een eigen tempo en zonder dataverlies te registreren conform GWSW.’

in GBIbasis, zodat de maatregelen zichtbaar zijn op de kaart. De maatre-

Gegevensregistratie

Rioolinspectieproces

gewijzigd of toegevoegd. Op basis van eigen inzicht kunnen maatregelen

Frank geeft aan dat het opnemen en uitwisselen van rioleringsgegevens tussen GEO

Naast het verrijken van de data, is het ook van belang dat de kwaliteit

bijgesteld worden. Het resultaat van dit proces is dat je weet wat je echt

en GBI nog te weinig plaats vindt. ‘Enerzijds komt dit, doordat de BGT zich richt op

van het riool in beeld wordt gebracht. Rigt: ‘Bij rioolbeheer is de in-

gaat doen en het bestek uit kunt zetten naar de aannemer.

gelen kunnen met de add-on maatregeltoets daarna eenvoudig worden

alles boven de grond’. Rigt voegt hier aan toe: ‘en anderzijds houden veel rioolbeheerders het gehele proces liever in eigen hand. Deze twee redenen hebben geleid

Registratie en kwaliteit zijn beide belangrijk!

tot de wens om rechtstreeks in GBI te kunnen tekenen en dit niet over te laten aan de

Rigt en Frank concluderen: ‘Bij het werken met rioolgegevens is het

GEO afdeling.’

enerzijds van belang dat de data op een juiste manier wordt verrijkt en
anderzijds dat de kwaliteit van de data wordt gewaarborgd. Riooltekenen,

Riooltekenen

rioolkaart en de aansluiting op GWSW dragen hieraan bij. En, we zijn voort-

Daarom is riooltekenen als add-on toegevoegd aan GBI. Frank geeft aan dat je met

durend bezig om met behulp van GBI het rioolinspectieproces zo efficiënt

deze add-on eenvoudig en snel putten en strengen rechtstreeks in GBI kunt tekenen,

en doelmatig mogelijk te maken.’

verbinden en verplaatsen.

Meer informatie:
frank.zwiers@anteagroup.com
rigt.venema@anteagroup.com
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Datagedreven werken in gemeentelijke organisaties

Van onderbuikgevoel naar

databril

Parkeerproblemen in het stadscentrum; onveilige fietspaden of een duurzame aanpak voor zwerfvuil: vraagstukken die in elke willekeurige gemeente spelen. En waarbij een datagedreven aanpak
voor écht effectieve oplossingen kan zorgen. Maar hoe maak je als gemeentelijke organisatie de
stap naar datagedreven werken?

En van welke maatregelen kun je nu al voorspel-

hoe zit het eigenlijk met privacy en gegevensbe-

•

Datagedreven werken zorgt voor gerichtere,

len of ze wél of niet werken?

scherming?

betaalbare en controleerbare oplossingen

Vragen die steeds beter en gerichter beantwoord

Datagedreven werken vraagt om andere werk-

toe en de successen die we behalen worden

Gemeenten hier nu al succes mee kunnen

kunnen worden met data. Data die binnen en

processen, tools én kennis. Maar vooral ook om

gevierd. We laten de meerwaarde van

boeken dankzij de beschikbaarheid van vele

buiten gemeentelijke organisatie meer en meer

een andere manier van denken en samenwerken.

datagedreven werken zien. Maar ook wat

in- en externe databronnen

beschikbaar komt. Dit stelt beleidsmakers en

De ervaring leert zelfs dat 60% van de inspanning

daar voor nodig is. Denk aan financiële

Datagedreven werken vraagt om andere werk-

bestuurders in staat om nieuwe inzichten op

gericht is op cultuurverandering. Dit vraagt om

middelen, competenties van medewerkers,

processen en technieken

te doen, feitelijke situaties in kaart te brengen,

een aanpak waarin een organisatie zich stap voor

Organisaties zich dankzij de innovatieladder

voorspellingen te doen en gerichte maatregelen

stap datagedreven werken eigen maakt. Waarin

stap voor stap kunnen ontwikkelen tot een

te nemen. Datagedreven werken dus.

domeinkennis, technische expertise en kennis

datagedreven werken in de organisatie. Dit

van processen én veranderen elkaar vinden.

doen we door primaire processen aan te

•

In dit artikel lees je dat:

•
•

datagedreven organisatie

die besluiten op alle niveaus sneller, beter, con-

Om organisaties hierin op weg te helpen, ontwik-

troleerbaar en herhaalbaar maakt. Dit resulteert

kelde Antea Group samen met Centric ‘De Inno-

5 Datagedreven werken leidend - In deze laat-

in een betere bedrijfsvoering: budgetten worden

vatieladder’. Vijf stappen waarmee organisaties

ste fase wordt datagedreven werken leidend

immers efficiënter en effectiever ingezet. Maar

succesvol de transitie maken naar datagedreven

in uw organisatie.

het voorkomt ook discussies over het nemen van

werken. Een plan dat klein begint, maar dat er

maatregelen en de inzet van middelen. Resul-

gaandeweg voor zorgt dat datagedreven werken

Samengevat

taat: een leefomgeving die veiliger, duurzamer,

dé leidende aanpak wordt in een organisatie. Het

Datagedreven werken kan gemeentelijke

betaalbaarder wordt. En een gemeentelijke orga-

stappenplan in vogelvlucht:

organisatie veel brengen. Sneller, gerichter en

nisatie die sneller kan reageren en gerichter kan

8

ICT-infrastructuur.

Een transitie in vijf stappen

en door samenwerking binnen en buiten de
organisatie te vergroten.

kostenefficiënter werken. Maar ook betere en
1 De zorg voor draagvlak en coalitievorming -

duurzamere oplossingen voor onze leefomge-

Hierin brengen we medewerkers bijeen die

ving. Om tot deze aanpak komen is wel een

‘We hebben het vermoeden dat…’, ‘Op basis van

Een ontdekkingstocht

graag willen samenwerken rondom datage-

juiste volgorde van zetten én een brede exper-

benchmarks mogen we aannemen dat...’ en ‘Een

Toch is datagedreven werken voor veel organi-

dreven werken en die als ambassadeur deze

tise nodig. Van datavraagstukken en ICT, maar

steekproef leert ons …’ Hoeveel maatregelen,

saties geen gemeengoed. Het is vaak nog een

aanpak verder willen brengen.

ook van cultuurverandering én samenwerking.

ingrepen en investeringen nemen we jaarlijks

kwestie van pionieren, draagvlak creëren en

op basis van aannames, onderbuikgevoelens en

eerste kleine succesjes boeken. Datagedreven

businessvragen brengen we datagedreven wer-

satie zich deze manier van werken eigen maken

incomplete informatie…? Vaak brengen ze ons

werken is een ontdekkingstocht waarin je als

ken in de praktijk en leren we van ervaringen.

én succesvol toepassen in de opgaven van nu én

een eind in de goede richting, maar helemaal

organisatie of afdeling de gebaande paden

Welke databronnen zijn beschikbaar, wat is de

die van morgen.

zeker weten doen we het nooit. Want, is zwerfaf-

verlaat. Waar moet je beginnen, met wie werk je

kwaliteit, hoe analyseer je data en hoe zet je

val, verkeersveiligheid of parkeren werkelijk een

samen én hoe maak je een goede businesscase?

data om naar toepasbare adviezen en maatre-

probleem én waar en wanneer dan?

Welke databronnen en data-typen gebruik je en

gelen?

voorspellingen

| Klanten en projecten | GBImagazine zomer 2018

eerste kleine succesjes boeken

4 Verankering - In deze fase verankeren we

Datagedreven werken is een manier van werken

aansluiten op vraagstukken in de leefomgeving.

Het is vaak nog een kwestie van
pionieren, draagvlak creëren en

passen, door weerstanden te overwinnen

Sneller, beter, controleerbaar

Feitelijke situaties, betrouwbare

3 Verbreding - Het aantal initiatieven neemt

2 Proof of concept - Door te experimenten met

In vijf stappen kan iedere gemeentelijke organi-

Meer informatie:
rob.janssen@anteagroup com
GBImagazine zomer 2018 | Klanten en projecten |
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Anders omgaan met de
CROW systematiek

Schadebeeldregistratie voor de wegen in Ede
Schadebeeldregistratie in Apeldoorn
Eind 2016 was Pieter Ausema bij de gemeente
Apeldoorn bezig met schadebeeldregistratie. Tot

Eind 2016 vroeg Albert Eikenaar,

dan toe werden de schadecijfers uit de CROW-

coördinator wegen bij Gemeente

inspectie direct door de inspecteur buiten

Ede, aan Antea Group om te helpen

eens verschillende interpretaties. Nieuw in Apel-

het wegbeheer anders in te richten.
De beheerders waren prima in staat
om de kwaliteit van de verhardingen
op peil te houden, maar het werd
wel steeds lastiger. Er werden andere

vastgelegd. Verschillende inspecteurs geven wel
doorn was dat alle schades van de asfaltverhardingen binnen de bebouwde kom in de (digitale)
kaart werden ingetekend. Deze werden daarna
met GIS-analyses vertaald naar de CROW-cijfers
per wegvakonderdeel. Dit bood een veel objectiever beeld van de daadwerkelijk omvang en
toestand van een specifiek wegvakonderdeel.

eisen gesteld en men wilde aansluiten bij de landelijke standaarden. Al
snel bleek dat men bij de gemeente
Ede moeite had met de staande

Toepassing in Ede
Voor Albert Eikenaar, coördinator wegen in Ede,
was dit precies wat hij al jarenlang wilde voor
zijn verhardingen. Op de keper beschouwd werd
de weginspectie in Ede eigenlijk alleen gedaan

Betere vertaling naar maatregelen

betrekken. Zo kunnen bijvoorbeeld gebieden

om de aansprakelijkheid van de gemeente af te

elementverhardingen

rondom verpleeg- en verzorgingshuizen hogere

een ‘black box’. Pieter Ausema heeft

dekken. Het daadwerkelijke onderhoud werd

De maatregelen die voor elementverhardingen

prioriteit krijgen.

de afgelopen periode de gemeente

door de beheerders uiteindelijk toch vooral zelf

vanuit de CROW-systematiek in de basisplanning

intensief ondersteund op weg naar

bepaald aan de hand van hun eigen beoordeling.

werden voorgesteld waren voor de gemeente

Wat gaan we doen in 2018?

Besloten werd tot een pilot waarin schadebeeld-

niet herkenbaar en bruikbaar. Inmiddels is nader

De basis is gelegd. 2018 gaan Ede en Antea

registratie voor zowel asfalt- als ook voor de ele-

onderzocht hoe ook voor de elementenverhar-

Group gebruiken om het proces verder fijn te

mentenverharding meegenomen zou worden.

ding via het systeem een betere vertaling kan

slijpen. De maatregelen voor elementen zijn

CROW systematiek. Het was te veel

een nieuwe benadering.

worden gemaakt naar onderhoudsmaatregelen.

nu in FME workbenches ingericht, zodat de

Positieve pilot asfalt èn elementen

Hiervoor is teruggegrepen naar de bestaande

gemeente zelf in staat is om de maatregelen te

De pilot is in maart 2017 uitgevoerd. Een deel

strategie in Ede (zie kader).

bepalen.
Ook wordt de hoofdinfrastructuur deze zomer

van de kern Bennekom is zowel met de klassieke
CROW-methodiek geïnspecteerd als via de

Volledig herstraten wegvakonderdelen als

nogmaals geïnspecteerd door Roelofs. Het is

methode van de schadebeeld-registratie. Uit de

- de kwaliteit voor meer dan 40% slecht is

technisch nog niet mogelijk de schades volau-

pilot bleek dat de schades uit beide inspecties
herkenbaar waren voor de beheerders. Maar

of
- meer dan 30% dwarsonvlakheid heeft

tomatisch in beeld te brengen. Maar door het
gebruik van GPS en de hogere resolutiebeelden
is de aannemer wel in staat om nauwkeuriger de

ook bleek dat de voorgeschreven maatregelen in
de klassieke CROW basisplanning niet aansloten

Gedeeltelijk herstraten wegvakonderdelen

schades in beeld te brengen.

bij de werkwijze van de gemeente. Na de aan-

(alleen de plekken met schade) bij

Op langere termijn wil de gemeente met de his-

sluitende maatregeltoets, waarbij de vakbeheer-

- matige en ernstige oneffenheden

torie aan registraties het effect van de gekozen
maatregelen evalueren.

der aan de hand van de daadwerkelijke schades
een passende maatregel had bepaald, kon men,
in ieder geval voor asfalt, beter uit de voeten.

Nieuwe mogelijkheden prioritering

Landelijke standaard èn eigen inzichten

Op basis van de pilot is besloten om in 2017 ook

De gemeente pakt bij voorkeur een hele straat

Door de nieuwe methode van inspecteren op

de rest van de gemeente Ede met behulp van

in één keer op. Door met de juiste maatregelen

schadebeeld-registraties sluit de gemeente

de schadebeeldregistratie te gaan inspecteren.

en schadebeeldregistratie in de kaart te werken

aan bij de landelijke standaarden en kan zij de

Wel was nog een nader onderzoek nodig om

komen nieuwe mogelijkheden voor het stellen

onderhoudsmaatregelen objectiever bepalen en

voor de elementverhardingen (klinkers, tegels

van prioriteiten in beeld. Op basis van de kwa-

beter afstemmen op de eigen strategie.

en dergelijke) de vertaling van inspectie naar

liteitsambities per gebied kan men de prioriteit

maatregelen aan te scherpen.

van straten onderling bepalen. Op termijn wil
Ede hier ook meer gebiedskenmerken bij gaan
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Meer informatie
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Mis de boot niet

Het succes van
goede data

OMGEVINGSWET: Gemeente Lelystad

IMBOR: ICT-samenwerkingsverband Equalit

KETENDENKEN: De BAR-organisatie heeft

heeft met onze Data-analyse Omgevings-

is met behulp van de IMBOR toonbank aan

haar ambities verankerd in het Programma

wet (waarbij BOR-data belangrijke input is)

het voorsorteren op dit nieuwe informatie-

“consolidatie en rationalisatie applicaties en

onderzocht hoe verschillende registraties

model.

processen”. Een team van I-adviseurs,

op elkaar aansluiten en wat het zou beteke-

A-adviseurs en specialisten werken samen

nen bij openstelling voor de buitenwereld.

aan hetzelfde doel.

De winkel moet

Het is iedereen inmiddels duidelijk dat de wereld om ons heen

Wanneer ik kijk naar Antea Group durf ik wel te

standsfraude of het analyseren van het klantproces

benden waarop IMBOR van toepassing is,

verandert, versnelt en digitaliseert. Kreten als ‘Data is het nieuwe

stellen dat wij als ingenieurs- en adviesbureau

op gemeentelijke websites. Dat laatste leidt steeds

lijkt een kip-en-ei probleem te ontstaan. Een

goud’ of ‘Alles is data’ worden steeds meer in de mond genomen.

niet meer mee zouden tellen als we in onze

vaker tot een interactief platform waarbij centraal

standaard kan pas gebruikt worden als deze

projecten niet zwaar in zouden zetten op slim om-

staat hoe de klant geholpen wil worden, hoe kun-

gereed is, terwijl een standaard pas goed aan

gaan met data en bijbehorende technologieën.

nen we met behulp van data maximale waarde

gaat sluiten wanneer deze in de praktijk gebruikt

Bij veel klanten zie ik hetzelfde standpunt. Bij

bieden voor de klant. Wat zou het mooi zijn als

wordt.

nagenoeg alle organisaties wordt geïnvesteerd in

we dit ook kunnen realiseren op het vlak van de

Ons advies is om de huidige BOR-data voorlopig

de steeds verdergaande digitalisering van onze

leefomgeving. In mijn beleving fungeert de steeds

te blijven registreren op de oude manier, maar

samenleving. In dit artikel deel ik graag mijn

concreter wordende OMGEVINGSWET hierbij als

om al wel aan de slag te gaan met de omzetting

beeld op een aantal uitdagingen op dit pad.

katalysator én als basis voor verdere digitalisering.

naar IMBOR. Dat kan bijvoorbeeld met behulp

Als gemeente kun je deze boot niet missen.

van onze IMBOR-toonbank. Hiermee kunnen uw

behoorlijk wat uitdagingen. Bij de meeste ge-

huidige processen blijven lopen, maar is ook in-

meenten opereren beheerders van de openbare

Zijn dit nu modetermen, of is dit een ontwikkeling waar je als organisatie eigenlijk niet meer aan ontkomt? Marien van Zwol vertelt.

Een andere mindset

maar u kunt nu al
stappen zetten

Het verzilveren van de investering in data is niet

Kip-en-ei probleem

zichtelijk in hoeverre de huidige data aansluit op

ruimte behoorlijk autonoom. Daar is op zich niks

altijd even makkelijk expliciet te krijgen. Dit is

Het ABC (actueel, betrouwbaar en compleet)

de nieuwe standaard en kan toegewerkt worden

mis mee, maar het maakt het lastig om een am-

zeker het geval als een organisatie datagedreven

krijgen van data is cruciaal. Dat is echter makke-

naar de transitie.

bitie als integraal beheer door te voeren. Het is

werken nog niet op de kaart heeft staan. Zo

lijker gezegd dan gedaan vanwege de schaal-

is een belangrijke verandering in mindset het

grootte waarop dit tegenwoordig moet gebeu-

Ketendenken

besef dat Data niet langer alleen als een hulp-

ren. Er zijn zoveel kanalen, klanten, producten

In een datagedreven organisatie is geen plek

middel is, maar een doel op zich. Je kunt deze

en diensten waarlangs gecommuniceerd wordt.

voor suboptimalisatie. Het KETENDENKEN

Samen op pad

ontwikkeling heel goed herkennen aan allerlei

De enige manier om dit te bereiken is om te

en daar naar handelen is de enige manier om

In een wereld waarin alles lijkt te kunnen op het

nieuwe businessmodellen die ontstaan. Op de

blijven werken aan standaarden, zowel landelijk

integrale processen te verbeteren. Wederzijds

vlak van de techniek is het lastig om te bepalen

commerciële markt zijn partijen, zoals online

als binnen de eigen organisatie.

begrip creëren tussen verschillende schakels in

wat moet en wat nuttig is. Antea Group helpt u

reis-, overnachtings- en taxiservices inmiddels
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openblijven,

dan ook goed om te zien dat gemeenten steeds
vaker een integraal beheer adviseur werven.

de keten is echter geen sinecure. Hier is sprake

graag op het uitdagende pad naar een succes-

gemeengoed en typische voorbeelden van

Landelijke ontwikkelingen gaan echter niet snel,

van een nodige verandering van gedrag. Bijvoor-

volle datagedreven organisatie. Van het creëren

datagedreven organisaties.

dat blijkt bijvoorbeeld uit de tijd die nodig is

beeld, als de afdeling Bouw niet bereid is om

van draagvlak tot de fase waarbij u al uw beslis-

om IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare

tijdig en correct vergunningaanvragen te verwer-

singen kunt nemen op basis van goede data.

Ook binnen de (lagere) overheid ontstaan inmid-

Ruimte) goed aan te laten sluiten op het gebruik

ken, zullen de collega’s van Belastingen nooit het

dels initiatieven waarbij digitalisering centraal

door de beheerder van de openbare ruimte.

aantal bezwaarschriften kunnen reduceren.

staat. Denk hierbij aan het detecteren van bij-

Door de enorme hoeveelheid aan belangheb-

Binnen het werkveld BOR zie ik hier ook nog

Meer informatie:
marien.vanzwol@anteagroup.com
GBImagazine zomer 2018 | Klanten en projecten |
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Vernieuwende inzet van
GBI brengt alle opgaven
in beeld

Openbare ruimte brandpunt ontwikkelingen in Bergeijk
Openbare ruimte brandpunt

Aansluiten andere plannen buitenruimte

In Bergeijk is het beheerbeleid vastgelegd onder de titel BORA: Beheer Open-

Met deze projectenlaag hadden we alle beheer-projecten in beeld. Vervol-

bare Ruimte en Accommodaties. Inmiddels is Bergeijk toe aan de derde gene-

gens hebben we ook alle andere plannen en projecten die betrekking kunnen

ratie. BORA I stond in het teken van het ontschotten van de beheer-budgetten.

hebben op buitenruimte zoals water, mobiliteit en ruimtelijke ordening ook

Onder het motto “Op de koffie bij ...” heeft Andy Engel op de GBIdag 2018

BORA II stuurde actief beheer aan op basis van kwaliteitsscores. ‘Maar voor

visueel gemaakt. Andy daarover: ‘Het uitvoeren van beleid voor klimaatadap-

een presentatie gehouden over de wijze waarop de afdeling Beheer Open-

ons werd steeds meer duidelijk dat het brandpunt voor veel ontwikkelingen

tatie, verbeteren van fiets-infrastructuur of energie krijgt zo een concrete plek

bare Ruimte van de gemeente Bergeijk het beheerbeleid BORA (Beheer

samenkomt op één plek; de openbare ruimte.’ vertelt Andy, ‘Eind 2017 zijn we

in onze lange termijn planning.’ De afstemming met andere beleidsvelden en

daarom gestart met de eerste verkenningen voor BORA III. We kregen al snel

stakeholders is onmisbaar. ‘Wij, afdeling beheer, nodigen iedereen in Bergeijk

door dat het nieuwe BORA anders vormgegeven moest worden. We zagen een

uit in onze zogenaamde ‘focus-caffee-sessies’ om samen de doorkijk voor de

hoop ontwikkelingen op ons af komen, zoals de vervangingsopgave, klimaat-

lange termijn compleet te maken’.

verandering, energie- en warmtetransitie, vergrijzing en andere demografische

We werken zo aan een integrale plankaart voor de lange termijn. Met GBI kun-

ontwikkelingen en tot slot bereikbaarheid en mobiliteit.

nen we dat proces visueel ondersteunen en flexibel houden.

Openbare Ruimte en Accommodaties) heeft herzien. GBI is daar op een
vernieuwende manier bij ingezet. Samen met Arjan Wagemakers, adviseur
bij Antea Group, neemt Andy ons nog even mee langs de belangrijkste
resultaten.

Beheeropgave in homogene clusters
‘We zijn gestart om de gemeente op te delen in homogene clusters’, licht Andy
toe. Deze clusters zijn door Antea Group gedigitaliseerd en als laag in GBI toegevoegd. Dit is de basis om alle ontwikkelingen op het juiste moment en op de

Kwaliteit- en schaalsprong

juiste plek te laten landen. Arjan vult aan: ‘Vervolgens zijn alle beheer-objecten

Door deze aanpak is een duidelijke kwaliteitssprong gemaakt doordat de bui-

met bijbehorende data uit GBI gehaald en binnen deze clusters geprojecteerd

tenruimte integraler, duurzamer, toekomstbestendiger wordt aangepakt.

in een dynamisch dashboard. Hiermee kregen we snel inzicht wat er op voor

Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstellingen die we ons vooraf voor
BORA III gesteld hebben:

beheer allemaal moest gebeuren in de verschillende clusters.’ Het maakte het
mogelijk alle werkzaamheden integraal, in samenhang te programmeren met
•

Duidelijke focus: Waar moeten we onze aandacht op richten;

behoud van flexibiliteit. De resultaten van deze programmeersessies hebben
•

Degelijke onderbouwing: Communicatie in cijfers en beeld;

we weer vastgelegd in een “projectenlaag” in GBI.
•

Helder inzicht in opgaven: Planning, Geld, Tijd;
•

Optimale integraliteit: Samen integraal afwegingen maken, uitnodigend.
Arjan en Andy tot slot: ‘We hebben een schaalsprong gemaakt in snelheid en
innovatie door geautomatiseerd grotere hoeveelheden data te verwerken en te
presenteren.’

Meer informatie:
arjan.wagemakers@anteagroup.com

14 | Klanten en projecten | GBImagazine zomer 2018

GBImagazine zomer 2018 | Klanten en projecten |

15

Terugblik
GBIdag 2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
de Gebruikersvereniging bleek Almelo dit
jaar de trotse winnaar van de GBI-award.
We konden via beeld meegenieten van
feestvreugde bij het beheerteam in Almelo
na de bekendmaking.

Terugblik GBIdag 2018

‘De kracht van samen’

’s Middags sprak Gerard Kemkers
over de kracht van samen en
de parallellen met de topsport.
Bijzonder actueel natuurlijk aange-

Donderdag 15 maart 2018 in ReeHorst in Ede

zien hij de dag ervoor afscheid had
genomen van FC Groningen. De
visies liepen te ver uiteen en het
vertrouwen in een goede samenwerking was weg, verklaarde hij.

Een goede traditie is ook dit jaar weer voortgezet. Ruim 250 klanten,

Het belette hem niet de middag een mooi en in-

businesspartners en Antea Group-ers vonden elkaar in de ReeHorst in

spirerende start te geven. Vanuit zijn belevenissen

Ede voor de jaarlijkse GBIdag. We blikken graag nog even terug op de

en ervaringen als topsportcoach gaf hij vier belang-

Iepe Soet lichtte vervolgens het

Is het toeval dat het kersverse collegeakkoord van de ge-

stellen dat het werken vanuit geïsoleerde

programma van de dag toe. Speciale

meente Leeuwarden de titel ‘De kracht van samen’ draagt?

(beheer) eilandjes niet meer houdbaar

aandacht besteedde hij aan de

Richard Cöp liet in een rustige en inspirerende stijl zijn visie

is. Hij ziet de GBIdag graag als een

ambities van GBI rond datagedreven

op beheren in de culturele hoofdstad van 2018 zien. Kern

‘flashmob’ waarmee een conglomeraat

werken. GBI betekent ‘gemeentelijk

van zijn boodschap is dat we de stap moeten durven maken

van betrokkenen rond GBI bij elkaar komt

beheer informatiesysteem’. Die

van werken op basis van (alleen maar technische) normen

en samen aan de slag gaat. Dit leidt dan

naam willen wij waar maken,

naar werken op basis van publiekswaarden. Assetmanage-

weer tot succesvolle nieuwe openingen,

omdat wij gegevens omzetten naar

ment biedt voor Leeuwarden mooie aanknopingspunten.

zoals het gebruik van sensoring gekop-

informatie.

Bijvoorbeeld door te kijken naar aspecten als betrouwbaar-

peld aan GBI.
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heid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid.

plaats van copy-paste;
2. Maak een plan en betrek daar meerdere expertises bij: compleet, maar niet star. We zijn geneigd
alle aandacht te focussen op wat niet goed gaat;
3. Houd aandacht voor de mens: durf complimenten te maken voor het vele dat wel goed gaat;
4. Tot slot zijn belangrijkste advies: Jij presteert
beter door 'wij' centraal te stellen.

rijke tips voor samenwerken en prestaties:

highlights van deze succesvolle dag.

Tonie Speelman opende de dag door te

1.Stilstand is achteruitgang: blijf innoveren in

Verder was er een verscheiden-

Op de infomarkt heerste een geanimeerde sfeer. De stands

Alle aanwezigen dank.

heid aan parallelsessies waarin de

werden druk bezocht en er werd volop bijgepraat met oude

bezoekers konden kiezen. Door

en nieuwe bekenden. Twee opvallende dingen mogen niet

We kijken terug op een

het afwisselende programma kon

onvermeld blijven. Ten eerste was er de sensor-bus, waarmee

ieder wel een goede keuze maken

Antea Group liet zien met welke nieuwe hulpmiddelen (sensors

uit de presentaties en workshops

en drones) je het bereik van GBI en je beschikbare informatie

Voor meer beelden van de GBIdag ver-

over beheer, data en GBI.

kan vergroten. Daarnaast was de GVAG ludiek aanwezig met een

wijzen wij u naar: GBIbeheersysteem.nl

barista-bakfiets, waar speciale ‘GVAG-koffie’ verkrijgbaar was.

Heeft u nog belangstelling voor één van

geslaagde dag!

de presentaties?
Mail naar: GBIdag@anteagroup.com
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Column

Informatie ligt op straat
Kent u ze nog: die man/vrouw die precies weet waar/wat aan de hand is in het
dorp? Zelfs kleine details waren voor deze man en vrouw, als medewerker van
de gemeente, geen geheim. Hij of zij had geen digitale informatie nodig om te
weten wat er moest gebeuren. Het is allemaal wel flink veranderd. Het beheer en
onderhoud van alles wat op en langs de weg gebeurt, kan niet meer zonder onze
informatiesystemen. We weten immers ook dat alles een verhaal heeft. Op basis
van die verhalen, weten we onze openbare ruimte in iedere gemeente steeds
beter op orde te houden.
Onze burgers weten dat ook. Dat we problemen met straatverlichting, riolering
of openbaar groen niet gesignaleerd zouden hebben, kan op weinig begrip rekenen bij onze inwoners. Eerlijk is eerlijk, onze voelsprieten in en langs de straat,
weten doorgaans heel goed onze gevoelige snaar te raken als problemen worden
doorgegeven.
Veel van onze leden gebruiken daarom met veel ambitie GBI 6 van Antea Group.
Maar….. gebruiken we onze systemen wel optimaal? Hebben we in de gaten dat
het gebruik van data (liever gebruik ik het woord “gegevens”) pas zin heeft als
we dat omzetten naar informatie? Informatie stuurt ons handelen en voedt onze
beslissingen. De gegevens alleen zijn als bouwstenen zonder cement. Hoe we
meerwaarde halen uit de informatie op straat, kunnen we heel goed van elkaar
leren.
De collega’s in Almelo weten dat bijvoorbeeld heel mooi te doen. Misschien een
idee om ze eens te vragen om uit te leggen hoe ze dat hebben aangepakt? Zo
combineren we vakmanschap en collegialiteit in onze gebruikersvereniging. En
dat je daarvoor ook in Almelo moet zijn is bewezen. Ze waren immers de trotse
en terechte winnaars van de Award van de GVAG op de GBIdag in Ede? En wie
weet… bent u de toekomstige winnaar van deze mooie bokaal als u beseft dat
alles data is en geschikt is om opgewerkt te worden tot informatie. De informatie
van de straat.

NEURON BGT

secretariaat@gvag.nl

VICREA, BEDREVEN IN BASISREGISTRATIES

www.gvag.nl

OPWERKEN, INWINNEN, OPBOUWEN, BEHEREN, COMMUNICEREN

Wim Groeneweg
Voorzitter GVAG

www.vicrea.nl
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GVAG
Nieuws
Ontwikkelingen

Projectteam Wishes
Het nieuwe proces rondom het projectteam Wishes begint steeds meer vorm te krijgen. Met veel
enthousiasme zijn er de afgelopen tijd al verschillende thema’s opgepakt, waaronder paspoorten,

Gemeente Almelo winnaar GBI Award

Field-export/synchronisatie en Rioolkaart/Riooltekenen. De eerste resultaten zijn veelbelovend en wij
als GVAG zijn blij met het nieuwe projectteam.

Tijdens de GBIdag 2018 is voor de tweede keer de GBI award uitgereikt. Hiermee wordt een gemeente

Proces

in de schijnwerpers gezet, die vooruitstrevend is, GBI optimaal gebruikt en zich inzet voor de gebrui-

Het proces en de taakomschrijving van het projectteam Wishes is duidelijk vastgelegd. Elk kwartaal

kersvereniging. Verleden jaar won Echt-Susteren. Dit jaar is Almelo de winnaar.

maakt het bouwteam een uitdraai van de binnengekomen wishes en rubriceert deze naar (hoofd)
functionaliteit. De meest urgente (hoofd)functionaliteit wordt op de Roadmap gezet. Hierna begint het

Tijdens de ALV nam Peter Leferink van de gemeente Almelo de award in ontvangst. Wegens een

werk van het projectteam.

belangrijk overleg bij de gemeente over de herontwikkeling van de organisatie konden niet meer
collega’s vanuit Almelo aanwezig zijn op de GBIdag. Daarom werd ’s ochtends vroeg op het gemeen-

Taakomschrijving

tehuis de uitslag al bekend gemaakt. Bekijk het filmpje, via de link op het forum, hoe dit nieuws werd

Het projectteam heeft drie hoofdtaken die we specificeren in de volgende drie bouwfases;

ontvangen.

1. Voor de bouw: beoordelen en prioriteren van alle wishes die binnen de gekozen labeling van een

Waarom Almelo?

2. Tijdens de bouw: het projectteam kijkt mee met de bouw en reviewt het geleverde (deel)product.

(hoofd)functionaliteit vallen. Op basis hiervan bepaalt het projectteam de scope van dit onderdeel.
Almelo heeft voor alle disciplines een goede datavulling van GBI en een integrale afstemming op de
kaart. Daarnaast is GBI verbonden met andere applicaties en vervult de gemeente een regionale voorbeeldfunctie. De gemeente levert veel actieve leden in de verschillende themagroepen, projectgroe-

Ze toetst dan of het product voldoet aan de wensen.
3. Na de bouw: na de bouw is er nog een algehele test met een acceptatie van de verbetering. Hierna
wordt de wish vrijgegeven voor gebruik en wordt dit in de nieuwe release van GBI aangeboden.

pen of als spreker tijdens vakbijeenkomsten. Proficiat!
De leden van het projectteam zijn dus in alle drie de bouwfases betrokken. Op deze wijze denken
Wil jij een vraag stellen aan de gemeente Almelo? Ga dan naar het forum van de GVAG.

zij actief mee en leveren een bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen in GBI. De samenstelling van het
projectteam verandert per thema. Dit betekent dat we continue op zoek zijn naar enthousiaste leden
om deel te nemen. Per thema vraagt dit een tijdsbesteding van ongeveer drie afspraken (prioriteren,
ontwerpen en accepteren) van één dagdeel
en twee Skype afspraken (reviews) van een
uur. Alle leden van de GVAG kunnen zich
inschrijven voor de pool om Wishes over
specifieke thema’s te prioriteren.
Meer informatie of meedenken in het team?
www.gvag.nl of mail naar l.hof@gvag.nl.
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GVAG
Nieuws
Ontwikkelingen
Evaluatie GVAG
De wereld om ons heen veranderd continu, nieuwe beheerthema’s en ontwikkelingen volgen elkaar
in een snel tempo op. Daarom wil de GVAG graag onderzoeken of haar structuur nog past bij deze
tijd. We willen als vereniging groeien en tegelijkertijd de betrokkenheid van de leden behouden. We

Vacatures GVAG

vinden het belangrijk dat leden elkaar makkelijker vinden. Ook streven we een duidelijke rolverdeling
na tussen Antea Group en de GVAG. Om deze redenen hebben we besloten de huidige organisatiestructuur te evalueren.

Op dit moment staan er voor meerdere
project- en themagroepen vacatures open.

Routekaart evaluatie

•

Deelname in één van de themagroepen

Dit proces doorlopen we aan de hand van een routekaart met twee fases: de evaluatie (fase 1) en
•

Verschillende thema’s voor projectteam

heroriëntatie (fase 2). In maart hebben het doel en traject van het onderzoek geformuleerd: wat gaan

Wishes

we doen en vooral hoe we het gaan doen. Na bestuurlijke consensus over de route zijn we aan de
•

Projectgroep GWSW

slag gegaan met de evaluatie. In deze fase is er door middel van een enquête onder de actieve leden
•

Projectgroep IMBOR

geëvalueerd waar de vereniging ten opzichte van het in 2014 opgestelde streefbeeld staat. Daarnaast
zijn er in interviews mooie discussies gevoerd over verbeterideeën op het gebied van productontwik-

Heb je belangstelling om bij te dragen aan

keling, het (stimu)leren van gebruik en het verhogen van de betrokkenheid binnen de GVAG.

de GVAG? Schroom niet en bezoek de GVAG

Groen in GBI

website. Aanmelden voor project- en

Meer dan 25 vakgenoten bezochten op 17 april 2018 de vakbijeenkomst Groen in de gemeente

Heroriëntatie organisatiestructuur

themagroepen kan door te mailen naar

Rheden. Actuele thema’s rondom groen in de openbare ruimte en in GBI zijn behandeld. De gemeente

De uitkomsten van de discussies vormden de basis voor de tweede fase van het proces: de heroriën-

l.hof@gvag.nl.

Rheden en de BUCH-gemeenten gaven interessante presentaties.

tatie. Aan de hand van de evaluatie en een werksessie, kwamen we tot de conclusie dat er een andere
organisatiestructuur gewenst. Alleen zo kan de GVAG beter aansluiten bij de behoeften en thema’s van

Mark Hazeleger van de gemeente Rheden gaf als gastheer de aftrap met een presentatie over het

de gebruiker. Met de uitkomsten van de evaluatie en context zijn we vervolgens aan een toekomst-

inspecteren en uitwisselen van VTA met behulp van GBI. In 2014 heeft de gemeente besloten om bos-

bestendige visie gaan bouwen, waarin een zo hoog mogelijke tevredenheid van de eindgebruiker onze

beheer in GBI te zetten. Vanuit verschillende losse documenten hebben ze een paspoort gemaakt met

missie is. Uit de goede ideeën zijn vier mogelijke scenario’s gerold. Momenteel zijn we bezig met de

de gegevens die de gemeente graag wil zien en bijhouden. Met een uitdraai van GBI (oppervlaktes)

inhoudelijke uitwerking van het voorkeursscenario. In juni wordt hierover een besluit genomen. We

zijn de subsidies nu makkelijker aan te vragen. Nog maar weinig vakgenoten registreren bosbeheer in

houden jullie op de hoogte.

GBI, vandaar de vele vragen aan Mark.
Marco Angelone, Groentechnicus bij de BUCH, heeft een presentatie gegeven over boomveiligheid.
BUCH staat voor de ambtelijke fusie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. In 2017
is een start gemaakt met Strategisch Bomenbeheer Bomenwacht. Hierin is allereerst de data ingewonnen over de bomen in de gemeenten en zijn de beleids- en beheergegevens aan de hand van een
vragenlijst in beeld gebracht. In 2019 volgt een pilot waarin voor 250 bomen per gemeente een BVC+

Nieuwsbrief GVAG

inspectie wordt uitgevoerd. Daaruit volgt een snoeiplanning waarbij met een tablet het werk wordt
uitgevoerd, gecontroleerd en goedgekeurd. Een digitale en innovatieve manier van werken.

Wil je geen nieuws meer missen van de

Nadien was er ruimte om met elkaar GBI-ervaringen uit wisselen over zaken als snoeiplanningen,

GVAG, schrijf je dan snel in voor

bestek-hoeveelheden en het berekenen van toekomstige beheerkosten. Met de vragen en discussies

de nieuwsbrief:

wordt alweer nagedacht over het vervolg van deze bijeenkomst. De presentaties van deze middag
staan op het forum.

Kijk op www.gvag.nl of
mail naar Linda Hof (l.hof@gvag.nl)
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GBIservices

Het Kenniscentrum:
dé plek voor al uw
softwarevragen

Natuurlijk zitten de dame en de heren van het Service Center (voorheen de helpdesk) elke
werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur voor u klaar om al uw vragen over de software van GBI te
beantwoorden. Maar sinds kort is er nog een plek waar u, ook buiten kantooruren, terecht
kunt met uw vragen: het Kenniscentrum!

Kenniscentrum

Een tipje van de sluier… het klantenportaal

Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te nemen op het Kennis-

Er wordt nog verder gewerkt aan de verbetering van onze service. Achter

centrum (via https://support.gbiservices.nl/). Het is een online pakhuis vol

de schermen vinden op dit moment namelijk de eerste brainstorms plaats

kennis, informatie, documentatie, how-to’s en instructies. Handig gerang-

over een klantenportaal. Een persoonlijke, online klantomgeving, waarbin-

schikt per applicatie en voorzien van een fijne zoekfunctie.

nen u onder meer meldingen kunt aanmaken en volgen en waarop de
voor u relevante gebruiksinformatie wordt gepubliceerd. We houden u de

Natuurlijk staat het Kenniscentrum nog in de kinderschoenen en kunt u

komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen…

nog niet alle denkbare antwoorden vinden. Maar het begin is er! Samen
met u willen we het pakhuis gaan vullen en maken we er de komende tijd

Ondertussen zijn we benieuwd wat u van het Kenniscentrum vindt. Kijk

graag een complete vraagbaak van!

dus gerust eens rond en laat ons uw suggesties, ideeën, opmerkingen en
vragen weten via support@GBIservices.nl.

Meer informatie:
nico.punter@anteagroup.com
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Visie
op beheer
Meldingen en klachten
over de openbare ruimte
adequaat afhandelen?

C

M

Y

Werken aan
een betere buitenruimte

ZET BURGERS AAN
DE KNOPPEN MET DE
APP BURGERSCHOUW

Gemeenten staan voor een complexe opgave als het gaat om beheer van de
openbare ruimte. Ze streven naar een leefbare en beheer(s)bare toekomst, net als

CM

Antea Group. Tegelijkertijd zijn er flinke uitdagingen, zoals bezuinigingen,

MY

Als een burger of bedrijf een probleem in de openbare
ruimte signaleert, wordt van de gemeente verwacht dat
deze snel en adequaat reageert. BeheerVisie helpt
gemeenten om meldingen snel en gestructureerd af
te handelen. Transparant en binnen vastgestelde
normtijden. Elke medewerker beschikt over dezelfde,
actuele informatie. Elke afspraak wordt gegarandeerd
nagekomen. Kortom, met de juiste applicatie bewijst de
gemeente een betrouwbare partner te zijn.

CY

decentralisaties, fusies en een veranderende samenwerking met burgers en
opdrachtgever
eigenaar

CMY

bedrijven. Dit vraagt om een integrale en transparante aanpak. Over sectoren

K

Uw inwoners betrekken bij de
kwaliteit van de openbare ruimte?

ambitie

Een goed onderhouden leefruimte woont een stuk
prettiger. Met de app Burgerschouw beoordelen
wijkbewoners met een tablet of smartphone in de hand
zelf de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte.
Dat levert belangrijke stuurinformatie op en maakt de
burgerschouw sneller, efficiënter en aantrekkelijker
voor burgers om aan mee te doen.

www.beheervisie.nl

plan

SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES

en burgers.
BEHEERMANAGER

meten
uitvoering

contract

toezicht

infotheek
basisregistratie

Ook digitaal schouwen? Ga voor meer informatie over
de app Burgerschouw naar centric.eu/burgerschouw.

BeheerVisie is onderdeel van Conxillium

heen, met oog voor de gehele levenscyclus én in samenwerking met bedrijven

review

voorbereiding

Beproefde visie op beheer
Hoe kom je nu tot integraal en transparant beheer? Antea Group heeft al ruim zestig jaar ervaring
met het beheer van de openbare ruimte. Onze beproefde visie hebben we samengevat in onze
“blauwe diamant”.
Via vaste logische stappen - ambitie, plan, contract, toezicht, meten en review - legt de blauwe

www.centric.eu

diamant de bijdrage van elk taakveld vast. De beheermanager zorgt voor het samenspel van de
taakvelden. Zo worden alle assets conform de gestelde doelen en gedurende de hele levenscyclus
beheerd. Zichtbaar wordt welke risico’s en kosten hierbij horen. Deze aanpak leidt tot daadwerkelijk

BeheerVisie Adv. 105x148mm.indd 1

integraal en transparant beheer.

29-01-18 09:58

Uw beheeropgave optimaal ondersteund
Openbare verlichting

Bij het maken van de juiste keuzes spelen goede informatie en expertise een cruciale rol. En dat
betekent: weten wat je doet, werken op basis van betrouwbare gegevens en transparant zijn in de
resultaten die je boekt. Antea Group ontwikkelde daarom GBI 6, beheersoftware die de beheeropgave
van jouw gemeente in alle facetten ondersteunt; voor elke beheertaak en -rol en op basis van actuele

Slimme verlichting
verovert Nederland!
Steeds meer OV-beheerders
van gemeenten stappen over
op CityTouch, hét Philips
lichtmanagementsysteem
voor slimme verlichting. Dat
levert flinke besparingen op!
CityTouch is ook ‘connected’
met het GBI beheersysteem
van Antea Group. Hierdoor
zijn de assetdata, foutmeldingen en energieverbruik van CityTouch in
het GBI beheersysteem
zichtbaar en up-to-date.
Meer weten? Volg ons
webinar “Optimaal profiteren
met slimme verlichting”.
Ga naar www.philips.nl/
slimmeverlichting#webinar
en je wordt in je eigen tijd
en tempo bijgepraat.

en accurate gegevens.
GBI-gemeenten

Veelzijdig partner
Of het nu gaat om bestuurlijke vraagstukken,
de realisatie van een succesvolle integrale
aanpak, technisch en operationeel beheer, datamanagement of krachtige beheersoftware: de

“Ik doe meer
met minder
geld”

HAAL BUITEN
NAAR BINNEN

specialisten van Antea Group staan voor je klaar.
Ruim tweehonderd gemeenten in Nederland
ondervinden elke dag de voordelen van onze
beheeradviezen en ons GBI. Samen zorgen we
ervoor dat mensen onbezorgd kunnen genieten
van een goede en leefbare buitenruimte. Want
daar gaat het uiteindelijk om.

WWW.CYCLOMEDIA.NL
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GBIsoftware
GBI 6 - De componenten

GBI is een modern systeem dat efficiënt en effectief beheer van de openbare

GBI: veelzijdig, flexibel en eenvoudig

> Integrale aanpak georganiseerd

Altijd inpasbaar

ruimte mogelijk maakt en ondersteunt. Voor alle beheerniveaus, altijd toepas-

Gemeenten staan voor een complexe opgave

Alle applicaties zijn in eenvoudige en herkenbare

GBI 6 past altijd binnen jouw informatiearchitec-

baar en eenvoudig in gebruik. Ruim honderdvijftig gemeenten in Nederland

wat betreft beheer van de openbare ruimte. Net

stappen te doorlopen. Omdat de applicaties

tuur. Met ruim honderdvijftig organisaties als

> GBIappsbank - GBI 6 biedt voor elke

als Antea Group streven ze naar een

voor de verschillende disciplines op dezelfde

gebruiker, hebben we ruime ervaring in allerhan-

beheertaak taakgebonden apps. Elke app haalt

leefbare en beheer(s)bare toekomst. Bezui-

manier werken, vervagen grenzen tussen de

de omgevingen en oplossingen. We beschikken

de benodigde informatie op uit de kennisbank

nigingen, decentralisaties, fusies en verande-

disciplines. Planningen zijn makkelijk te combi-

over de kennis en methodieken om uw systeem

en combineert die data met objectgegevens.

rende samenwerking met burgers en bedrijven

neren.

goed in te richten en conversies succesvol uit te

De apps-bank biedt standaard GBI-apps zoals cy-

voeren.

clisch plannen en data-raadplegen. Als opdracht-

ondervinden elke dag de voordelen van GBI 6. Zo dragen we met elkaar bij aan
een leefbare buitenruimte waarvan mensen onbezorgd kunnen genieten.

zijn nieuwe uitdagingen. Deze vragen om een
integrale en transparante aanpak. Over sectoren

> Kennis eenduidig beschikbaar

heen, met oog voor de gehele levenscyclus én in

Modern beheren vraagt om transparantie.

Gestroomlijnd installatieproces

samenwerking met bedrijven en burgers.

De beheerkennis die als uitgangspunt wordt

Kiest u voor GBI 6, dan wil je natuurlijk een

GBI

TM

ontsluiten van data

GBI
databank

ren

pu

bli

cer
en

GBI
appsbank

cre
ëre
n

Creëren en actueel
houden van data

be

he

GBI
basis
GBI
kennisbank

toepassingen laten ontwikkelen.

gehanteerd is vastgelegd en altijd traceerbaar.

soepele introductie in uw organisatie. Bij de

> GBIkennisbank - Omvat alle onmisbare

GBI 6 maakt het verschil

Prijzen en maatregelen zijn af te stemmen op

implementatie werken wij daarom volgens een

beheerinformatie: ervaringscijfers, maatregel-

Vanuit de drive om de buitenruimte beter te

de plaatselijke situatie. Iedere gebruiker put uit

beproefd stappenplan. Hierin nemen onze ex-

pakketten, levensduurgegevens en prijzen. De

maken, ontwikkelde Antea Group met GBI 6

dezelfde gegevens.

perts data, ICT-omgeving en gebruikers stap voor

kennisbank borgt de opgebouwde kennis en

stap mee. We vinden het belangrijk dat jij goed

beheerervaring in uw organisatie en maakt het

een nieuwe generatie beheersoftware, die uw
Publiceren en/of

gever kun je echter ook individuele taakgerichte

beheeropgave in alle facetten ondersteunt.

> Datamanagement gewaarborgd

toegerust met GBI op pad gaat. Een aantal basis-

delen van deze informatie mogelijk. Resultaat:

De Gebruikersvereniging GVAG is hierbij nauw

Actuele en betrouwbare gegevens: ze zijn onmis-

opleidingen is onderdeel van het stappenplan.

essentiële beheerkennis is breed toegankelijk

betrokken. Dit geeft GBI 6 een aantal unieke

baar voor wie werkt aan ontwerp, realisatie en

eigenschappen die gebruikers een voorsprong

beheer van de openbare ruimte. Door het gebruik

GBIaddons

geven.

van standaard informatiemodellen, aangevuld met

Met GBIaddons kunt u GBI 6 uitbreiden en

en beperkt zich niet meer tot de hoofden of de
bureaulades van enkele medewerkers.

een eigen gegevenswoordenboek, communiceert

nieuwe mogelijkheden creëren. Dit biedt de

> GBIdatabank - Beheerdata is beschikbaar

> Beheren op het juiste niveau

GBI 6 makkelijk en veilig met de databronnen in de

flexibiliteit om naar wens extra functionaliteiten

via de GBIdatabank. Dit is de plek waaruit ge-

GBI biedt taakgerichte apps die zijn afgestemd

hele keten. Dit biedt legio mogelijkheden voor de

toe te voegen of een koppeling te maken met

bruikers hun gegevens putten voor de uitvoering

op de verschillende niveaus van beheer (strate-

conversie van bestaande data, de integratie met

(data van) een derde partij. Met deze GBIad-

van specifieke taken. De informatie is beschermd

gisch, tactisch en operationeel). Alle tools zijn

andere systemen en een optimale aansluiting op

dons is het mogelijk om data te combineren en

tegen ongewenste mutaties en is op elk detail-

Beheren en toepassen

op maat beschikbaar: voor beleidsmedewerker

Geo/BGT.

analyses uit te voeren, zonder te wisselen tussen

niveau te raadplegen. GBIdatabank biedt ver-

van data

en uitvoeringscoördinator, voor wethouder en

de applicaties. Bekende voorbeelden zijn de kop-

schillende mogelijkheden zoals het raadplegen,

> Altijd en overal beschikbaar

pelingen met onze partners Cyclomedia, Moor

analyseren en ontsluiten van data.

GBI 6 is een webbased systeem dat altijd en

en Infraviewer.

wegbeheerder.

overal met mobiele apparaten bereikbaar en

> GBIbasis - In GBIbasis leggen we de harde

beschikbaar is. Bovendien is GBI 6, in samen-

beheergegevens (waar, wat, kenmerken) geïn-

werking met onze partner DataQuint, geschikt

tegreerd vast. Administratieve en geografische

gemaakt voor het inspectiepakket GeoVisia.

kenmerken komen samen in een ruimtelijke

Het is dus mogelijk om inspectieresultaten op

database. Datastromen, aangeboden uit diverse

locatie realtime door te voeren. Daarnaast kun-

bronnen, worden gecontroleerd, gevalideerd en

nen gebruikers selecties van GBI exporteren en

veilig beschikbaar gesteld.

raadplegen in the cloud.
> Gegevenswoordenboek GBI - Het idee
achter GBI is dat alle beheercomponenten met
elkaar verbonden zijn en elkaar aanvullen. Het
GBIwoordenboek speelt hierin een centrale rol.
Het woordenboek zorgt ervoor dat alle onderdelen op een gestandaardiseerde manier met
elkaar kunnen communiceren. Hierdoor beschikt
iedereen altijd en overal over de juiste en meest
relevantie informatie.
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GBI
Onze
Partners

Wij halen het beste uit de markt. Voor het in stand houden en het ontwikkelen van
GBI maken wij gebruik van de expertise en kennis van gerenommeerde partners.
Voor de ontwikkeling van onze software, maar ook om additionele data en informatie te ontsluiten. Wij schakelen graag de expertise van deze specialisten in.
Voor de ontwikkeling van GBI hebben we een uitgebreid partnerprogramma met
partners op diverse terreinen. Hieronder een overzicht:

Montad advertentie,
levert Iepe aan

Geschikt voor GBI
Sluiten met een geborgde koppeling aan
op GBI, waardoor extra waarde wordt

Strategische
bouwpartner
van GBI
www.thinkwisesoftware.com

Data en beheer
gedreven werken

gegenereerd.

Nederland is één van de meest bemeten landen ter wereld.
Maar hoe maken we van al die data bruikbare informatie? En hoe
houden we gegevens objectief, actueel en betrouwbaar?
Een datagedreven aanpak zorgt voor écht effectieve oplossingen. Als
onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau biedt Antea Group ervaren
specialisten voor het inwinnen, beheren en ontsluiten van data.

Informatieservice

BDOK

Leveren met additionele gegevens uit diverse
databronnen informatie en inzicht.

Capitar levert diensten die het
moderne werken ondersteunen,
met een focus op bedrijfskritische
informatie en communicatie.

Secure Web- en Applicatie Hosting
- Backup en Disaster Recovery
- Identity en Access Management
- Compliance ISO 27001

NedBGT! Dé oplossing
voor bronhouders die
kiezen voor kwaliteit!

Kennispartners

BGT Als het gaat om de invoering van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), kunt u niet

Leveren een bijdrage in de ontwikkeling van

Helpen ons en wij helpen hen om toekomstgerichte en landelijk gedragen oplossingen
te maken.

Geo partners

vroeg genoeg beginnen met de voorbereidingen. Er komt nogal wat bij kijken om bestaande informatie

StUF-Geo IMGeo.

te laten voldoen aan de eisen van de BGT. NedGraphics heeft al menig klant geholpen in de
voorbereidingsfase.
NedBGT, dé BGT oplossing, is ontwikkeld om u te ondersteunen in alle fasen van de totstandkoming
van de BGT. Zowel in de transitiefase als in de beheerfase, waarbij ook de datadistributie optimaal
wordt ondersteund.
Kwaliteit Een investering in de juiste software leidt tot betere dienstverlening, betere samenwerking

Bouwpartners

en kostenbesparing. Dat is het voordeel van kiezen voor kwaliteit. Maakt u gebruik van onze
adviesdiensten (projectleiding, quick scan, conformiteitstoets, plan van aanpak, masterclass) dan heeft

Helpen ons om de meest optimale software

u alle zekerheid dat u een rendabele en duurzame investering doet. Bel of mail ons voor een nadere

te ontwikkelen, die aansluit op de wensen en

kennismaking!

behoeften uit de markt.

ICT partners
ICT Adviespartners adviseren ons om de
juiste keuzes te maken.

«Uw ﬂexibele
specialist in
Hosting, Cloud,
Consulting en
Development»
CAPITAR.COM
+31 88 695 00 00

Overige partners

Telefoon (0347) 32 96 00
info@nedgraphics.nl, www.nedgraphics.nl

Leveren een specifieke bijdrage.

Amsterdamseweg 34B
6712 GJ EDE
+31 88 695.00.00
info@capitar.com

NEG.0022 NedBGT_Advertentie_210x297.indd 1
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GBI
contact
GBI
Iepe Soet
iepe.soet@anteagroup.com

GBI
colofon
GBImagazine
is een uitgave van
Antea Group
Postbus 24
8440 AA Heerenveen

Beheer
Bas Boonstra
bas.boonstra@anteagroup.com

Data & Informatie
Tonie Speelman
tonie.speelman@anteagroup.com
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U ontvangt het GBImagazine per post als u als GBI-relatie
bent opgenomen in ons relatiebestand.

ISSN
2589-6253

Wilt u:
Zich inschrijven om GBImagazine ook te ontvangen?
GBImagazine juist niet meer ontvangen?
Uw adresgegevens controleren of wijzigen?
GBImagazine liever digitaal ontvangen?
Een andere vraag stellen of een tip geven?
Mail naar: GBInieuws@anteagroup.com

klimaatneutraal
natureOffice.com | NL-001-426732

GBI 6
www.gbibeheersysteem.nl
www.gbiservices.nl

gedrukt

www.anteagroup.nl

