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Voorwoord

Kilimanjaro
Ik las onlangs dat er - opnieuw - plannen worden gemaakt om een lift aan te leggen die je naar de top
van de Kilimanjaro brengt. De hoogste berg van Afrika spreekt door haar geïsoleerde ligging en vorm,
als (slapende) vulkaan met besneeuwde top, velen tot de verbeelding. Ieder jaar weer gaan er zo’n
vijftienduizend klimmers op weg om deze indrukwekkende berg te bedwingen.
En dan een lift naar deze unieke top, als toppunt van innovatie en technologische ontwikkeling. Je
kunt je afvragen of deze ontwikkeling past bij het doel, de uitdaging en de unieke duurzame omgeving.
Antea Group wil ook naar de top! Wij willen het beste advies- en ingenieursbureau van Nederland
zijn. Onze lift is het duizenddagenplan. De afgelopen duizend dagen zijn alle medewerkers van ons
bedrijf hierbij betrokken geweest. Expliciet werken aan resultaat, zichtbaarheid en innovatie. Met
elkaar, en zeker ook met onze klanten. In het interview met directeur Rob van Dongen leest u hier
meer over.
En hoewel het duizenddagenplan deze maand officieel wordt afgerond, blijven wij bezig met klimmen.
Ook wij vragen ons elke keer af wat de goede weg is. Wat de juiste ‘lift ’ is. Op het gebied van de
technologische ontwikkeling, digitalisering en nieuwe datavraagstukken. Maar ook voor de
duurzaamheid van de leefomgeving. Rond de actuele thema’s klimaat & water, gezondheid in de
openbare ruimte, de vervangingsopgave en Datascience. In de vierhoofdartikelen in deze editie gaan
wij daar uitgebreid op in.
Onderweg naar de top. Al duizend dagen. Met u als beheerder van onze leefomgeving en met de
gebruikersvereniging GVAG. Met elkaar stellen wij doelen, waarden en middelen vast.
En ja, daar horen technologische ontwikkelingen bij. Samen ontdekken wij wat onze ‘lift ’ is.
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Nieuws
Pilot met de slimme armaturen
van Sustainder

Kennis
en inspiratie
Vakbeurs Openbare Ruimte
2-3 oktober, Jaarbeurs Utrecht

Innovatieve
monitoring kademuren
Nederland is rijk aan water. Dat water moet op

Agenda

GBI kan koppelen met Sustainder.

Hét totaalevenement voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.

De gegevens van armaturen,

Tijdens de beurs kun je aanschuiven bij hoogwaardige lezingen over uiteenlopende thema's

zoals type en het ingestelde

en vraagstukken, gegeven door professionals uit het vakgebied.

18 JUNI

dimregime, kun je zo direct raad-

Zo leer je alles over de laatste trends en ontwikkelingen van de

Hello Future Festival

plegen in GBI. Hiermee verhoog

openbare ruimte. Op de beursvloer is de openbare ruimte in acht

Werkspoorkathedraal, Utrecht

je de kwaliteit van de areaalgege-

sectoren verdeeld, waaronder advies en beheer.

20-21 JUNI

vens in GBI en voorkom je dubbel
werk.

zijn plek blijven, ook in de steden. Ons land telt

Smart City Event

Meer informatie:
bas.boonstra@anteagroup.com
www.openbareruimte.nl

Zuiderstrandtheater, ‘s-Gravenhage

ruim 2.000 kilometer aan kademuur. Met een

In de armaturen zitten sensoren

van Sustainder heeft geplaatst. Per uur gene-

kapitaalswaarde van 20 miljard euro is dit een

die temperatuur, scheefstand en lichtsterkte

reren al deze armaturen bijna 10.000 metin-

20 SEPTEMBER

kostbaar bezit. Het monitoren van deze kade-

meten. Optioneel zijn er ook meer geavanceerde

gen. Dat is een kwart miljoen per dag. Om alle

muren kost jaarlijks 50 tot 100 miljoen euro.

sensoren mogelijk, die bijvoorbeeld fijnstof en

metingen veilig en betrouwbaar in GBI te krijgen,

COB Congres
Nederlands kenniscentrum voor
ondergronds bouwen en
ondergronds ruimtegebruik

geluid meten. Alle sensorinformatie wordt peri-

maakt Antea Group gebruik van een professio-

De constructieve veiligheid van veel kademu-

odiek naar GBI gestuurd om in GBI en met tools

nele Data Service Hub, die garandeert dat er

ren boert achteruit. Vaak zijn ze lang geleden

rondom GBI geanalyseerd te worden.

geen informatie verloren gaat. Ook is de infra-

aangelegd en is de belasting op naastliggende

structuur van de gemeente maximaal beveiligd.

Dag van
de Omgevingswet

verharding in de stadscentra flink toege-

Hiermee krijg je een grote hoeveelheid aan

Met de koppeling tussen Sustainder en GBI

10 oktober, Provinciehuis Utrecht

nomen. Hierdoor treedt deformatie op. De

informatie (Data Lake). En, meer inzicht in de

kunnen we stellen dat de ogen en oren van de

Met de recente publicatie van de

kademuren komen in beweging en kunnen

buitenruimte, zodat je besluiten beter kunt

buitenruimte steeds verder open gaan en data

Omgevingsregeling staat het wettelijk

plotseling bezwijken. Dit heeft grote gevolgen.

onderbouwen. Voorspellend onderhoud komt

gedreven werken in de openbare ruimte vanaf

stelsel een heel eind in de steigers. Dit jaar

De impact op de verkeersdoorstroming in de

op deze manier steeds dichterbij. Dat noemen

dit moment gewoon mogelijk is!

verwachten we nog de Aanvullingswet

stad is enorm en de kosten voor het treﬀen

wij data gedreven werken!

van noodmaatregelen zijn fors.
Op dit moment wordt er een pilot uitgevoerd

2-3 OKTOBER

GeoBuzz

Vakbeurs Openbare Ruimte
Jaarbeurs, Utrecht

Samen ondernemen
met locatiedata

9 OKTOBER

de diverse Aanvullingsbesluiten. Met op

19 -20 november 2019, 's-Hertogenbosch

Supernova en Media Plaza, Utrecht

10 oktober 2019 nog ruim een jaar te gaan

GeoBuzz is het grootste jaarlijkse congres

Grondeigendom, het Invoeringsbesluit en

Wil je meedoen in de pilot of
meer informatie:
adri.wiersma@anteagroup.com

Gaasperdammertunnel, Amsterdam

Overheid 360: Digitale Transformatie

zal de aandacht meer verschuiven naar

waar geo-informatie deskundigen,

10 OKTOBER

om de vervangingsopgave maatschappelijk

implementatie en uitvoering van de wet.

gebruikers van geo-informatie en onder-

Dag van de Omgevingswet

betaalbaar te houden, is meer én nauwkeu-

In het bijzonder bij het overgangsrecht en

zoekers samen komen. De bezoekers zijn

Provinciehuis, Utrecht

rigere stuurinformatie nodig. Antea Group

bij het vormgeven van de transitie in de

werkzaam bij overheden, bedrijven en

voert momenteel een pilot uit in Amsterdam.

periode tot 2029, het digitaal stelsel,

kennisorganisaties. Dit jaar wordt het

7 NOVEMBER

participatie, cultuurverandering,

programma samengesteld rond maat-

wordt met een drone ingewonnen. Er zijn,

inhoudelijke thema’s en de relatie van de

schappelijke thema’s in relatie tot

Nationaal Sustainability Congres
People, Planet… Progress?!

naast de traditionele deformatiemetingen,

Omgevingswet met belangrijke thema’s als

locatiedata: Energietransitie, Omgevings-

1931 Congrescentrum, ‘s-Hertogenbosch

inmiddels twee vluchten uitgevoerd. Samen

energietransitie, klimaatadaptatie en de

wet, Mobiliteit, Voedsel en (Burger)partici-

met TU Eindhoven is onderzocht hoe de afwij-

circulaire economie.

patie. Op 19 november gaan het congres,

19-20 NOVEMBER

de beurs en netwerkdag van start. Ook

GeoBuzz 2019

Antea Group doet mee: op de beurs vind

1931 Congrescentrum, ‘s-Hertogenbosch

Om grip en stuur te houden op de risico’s en

Informatie rondom deformatie en schades

met een gemeente die ongeveer 600 armaturen

Klanttevredenheid scoort hoog!

king in deformatie kan worden bepaald uit de
ingewonnen beelden. Op deze manier is een

Meer informatie:
bas.boonstra@anteagroup.com
www.vvm.info/home

structurele en betaalbare monitoring van alle
kademuren mogelijk. De resultaten worden de
komende periode gepubliceerd.

Meer informatie:
dirk.nuus@anteagroup.com

je een stand waar wij onze geo-informatie
met je delen. Op 20 november is er een

19-21 NOVEMBER

studentenprogramma.

Recycling 2019
Vakbeurs voor recyclingtechniek
en afvalmanagement

Meer informatie:
tonie.speelman@anteagroup.com
www.geobuzz.nl

Evenementenhal, Gorinchem

In het kader van het duizenddagenplan heeft

richt werken hoog wordt gewaardeerd. Wat

Antea Group recent een onderzoek naar de

wij volgens het onderzoek nog beter moeten

klanttevredenheid uitgevoerd. De algemene

doen is de zichtbaarheid op het gebied van

21 NOVEMBER

tevredenheid van onze klanten scoorde een

innovatie en de brede, integrale dienstver-

Vakbeurs Klimaat

mooie 8,3! Wij zijn daar natuurlijk best een

lening van Antea Group. Daar gaan wij met

Expo, Houten

beetje trots op. Zeker, omdat naast deskun-

elkaar aan werken!

digheid en betrouwbaarheid, vooral klantge-

4
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Rob van Dongen over GBI en
‘het geheim’ van succesvol veranderen:

‘GBI is één van onze
kroonjuwelen’
Door: Bert Kobus

Eerst terug naar 2015. Antea Group is één van

Het verhaal dat je hebt, is ontzettend belangrijk

de weinige ingenieursbureaus die tijdens de

om een organisatie te inspireren én in beweging

crisisjaren z’n hoofd boven water houdt en

te krijgen. Ook die duizend dagen zijn niet uit de

zelfs winstgevend is. Verdienstelijk, maar voor

lucht gegrepen. Een periode die lang genoeg is

Rob van Dongen geen reden om de toekomst

om serieuze veranderingen te bewerkstellingen.

met een gerust hart af te wachten. Terwijl de

Maar kort genoeg om de spanningsboog in een

recessienevel optrekt, voorziet hij dat het tijd is

organisatie vast te houden.’

‘Scherp en
adaptief.
Al dertig jaar,
dat is gewoon
razendknap!’

om de bakens te verzetten. Rob: ‘Die crisis
luidde de overgang naar een nieuwe tijdperk

Samen maak je meer impact

in: eentje van snelle verandering. Van nieuwe

Hij ziet volop parallellen tussen het duizend-

technologieën en thema’s als urbanisatie,

dagenplan en de GBIproducten en -diensten.

van hoe je op de langere termijn vernieuwend

klimaatverandering en verduurzaming. De vraag

Rob: ‘GBI is al decennialang één van onze

blijft: ‘Dankzij de samenwerking met gebruikers

was of wij klaar waren om hierop te anticiperen.’

‘kroonjuwelen’. Het draagt alle ingrediënten van

en ontwikkelpartners blijft GBI zich continu

Rob van Dongen, CEO van Antea Group,

het duizenddagenplan in zich. Klantgerichtheid

verbeteren. Scherp en adaptief binnen al die

‘Het verhaal dat je hebt is ontzettend

bijvoorbeeld. Met een ona�ankelijke gebruikers-

veranderingen die de wereld van beheer heeft

deelde drie jaar geleden zijn droom

belangrijk’

vereniging, werkgroepen en een gemeenschap-

doorgemaakt. Al dertig jaar, dat is gewoon

met z’n medewerkers: het beste

Hij kwam in aanraking met het verhaal van de

pelijke kennisbank staat GBI dicht bij klanten.

razendknap.’

CEO van een Engelse verzekeraar. Rob: ‘Zijn visie

Gebruikers hebben een stem in de ontwikkeling

en de manier waarop hij zijn organisatie wist te

en de prioriteiten van het beheersysteem. Het

Die beweging wil hij ook bij Antea Group

richten, inspireerden mij. Dit bracht mij ertoe om

systeem zoals dat nu is, is de directe uitkomst

vasthouden. Rob: ‘Het duizenddagenplan heeft

op papier te zetten hoe ik de toekomst van Antea

van de behoeftes en vragen van klanten.’

ons veel gebracht. We zijn in alle opzichten

Group zag. Hoe blijven we onszelf uitdagen om

Juist die samenwerking en partnerships zijn

een ander bureau geworden.’ Het beste van

te innoveren, nieuwe markten te exploreren en

cruciaal om succesvol te innoveren, vindt Rob:

Nederland…? ‘Zo mogen we onszelf gerust

continu te verbeteren?’

‘Eén van onze ambities was om ons innovatief

noemen. Al twee jaar op rij hebben we het beste

Met z’n droom om het beste ingenieursbureau

vermogen te vergroten. We hebben flinke stap-

bedrijfsresultaat ooit behaald. We zijn zichtbaar-

van Nederland te worden, legde hij de lat hoog.

pen gezet in de ontwikkeling van drone-techniek,

der dan ooit, werken klantgerichter en lopen

‘Zeker voor een organisatie die heel bescheiden

sensoring, 3D-printing. Wat we ook hebben

voorop als gaat om dronetechniek, data- en

bleef onder alle goede prestaties. Maar het was

geleerd is dat je het samen moet doen. Kennis

sensoring en 3D-printing. Zelfs bij de ontwikke-

een droom die ik ten diepste voelde, in de volle

ontwikkelt zich razendsnel. Je moet niet de illusie

ling van de vliegende auto, augmentend reality

deze succesvolle transitie en

overtuiging dat wij dit konden.’

hebben dat jij alle kennis in huis hebt en houdt.

en artificial intelligence staan wij vooraan...’

de relatie met GBI.

Dit legde de basis voor het duizenddagenplan.

Samen maak je meer impact, schaal je sneller

Om daaraan toe te voegen: ‘Het belangrijkste

Achteraf gezien verraste hij ook zichzelf hiermee.

op. We zijn als ingenieursbureau een coalitiebou-

is misschien nog wel dat we onszelf hebben

Rob: ‘Eerlijk gezegd, heb ik jarenlang verkondigd

wer én verbinder geworden. Onder meer door

bewezen waartoe we in staat zijn. Dat geeft

dat je in een snel veranderende wereld hélemaal

intensief met startups, kennisinstituten, multi-

energie, zel�ewustzijn en daadkracht voor

niets hebt aan een langetermijnvisie of een punt

nationals en overheden op te trekken.’

de toekomst.’

aan de horizon. Daar ben ik van teruggekomen.

GBI is wat dat betreft het levende voorbeeld

ingenieursbureau van Nederland
worden. Het betekende de aftrap
van het duizenddagenplan.
Heel Antea Group zette de schouders
eronder om innovatie, klanttevredenheid, zichtbaarheid en winstgevendheid
te vergroten. In GBImagazine vertelt
Van Dongen over ‘het geheim’ van

Zo inspireerde het duizenddagenplan een hele organisatie

6
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Op basis van Rob’s visie gaf het volledige DT

leiding aan het plan. Voor elk thema werd een

Antea Group popup-store. Deze stond een

van Antea Group vorm aan het duizenddagen-

changemanager benoemd die met de organisatie

weeklang op Utrecht Centraal en haalde de

plan. In dit plan werden vier thema’s benoemd:

actieplannen opstelde en uitvoerde. Deze opzet

landelijke headlines. Rob: ‘Een idee dat ín de

zichtbaarheid, winstgevendheid, klantgericht-

zorgde ervoor dat het plan z’n weg vond in de

organisatie ontstond en waar bijna honderd col-

heid en innovatie. Om de drie maanden gaf

hele organisatie.

lega’s op eigen initiatief hun energie in hebben

één lid van het directieteam als quarter-master

Een voorbeeld was de ontwikkeling van de

gestopt. Betrokkenheid ten top.’
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Hoe data science
de toekomst
van beheer verandert
Data science biedt nieuwe, baanbrekende mogelijkheden om onze leefomgeving gezonder, veiliger en lee�aarder te maken. In dit artikel neemt
Rob Janssen van Antea Group je mee naar de zeer nabije toekomst van
computergestuurde inspecties, slimme lantaarnpalen en 24/7 monitoring van
onze leefomgeving. ‘Als beheerder ga je hier absoluut je voordeel mee doen.’

kunnen door overheden én burgers worden
ingezet. Janssen: ‘Luchtkwaliteit, temperatuur en
fijnstof bepalen voor een deel onze lee�waliteit.
HabiSense brengt allerlei omgevingsfactoren in
kaart. In een app kunnen gebruikers aangeven
hoe zij zich voelen. In Zwolle start in de wijk
‘Senshagen’ een proef met HabiSense. Dit biedt

Automobilist communiceert met parkeer-

het aantal inbraken. Door dit inzicht kunnen we

gemeente en bewoners inzicht in de kwaliteit

meter, burger beoordeelt leefomgeving, drone

maatregelen treﬀen die aantoonbaar bijdragen

van de leefomgeving.’ Rob legt uit: ‘Omdat circa

inspecteert weg, we leven in een wereld waarin

aan betere inbraakpreventie.’

veertig bewoners via de app aangeven hoe zij
zich fysiek voelen, kunnen we verbanden leggen

we elke dag data produceren. Rob Janssen:
‘Dankzij sensoring en IT-technologie en zijn we

Slimme inspecties

tussen omgevingsfactoren en het welbevinden

steeds beter in staat om data op grote schaal in

En er zitten meer datatoepassingen aan te komen.

van mensen. Is er een correlatie tussen fijnstof

te winnen en te verwerken. En vergeet niet dat

Wat te denken van slimme inspecties van riool.

en meer gevallen van benauwdheid? Of zie je

we ook nu al beschikken over heel veel data.

Janssen: ‘Je zet straks slimme cameraatjes in een

bij bepaalde omstandigheden meer hoofdpijn-

Data science helpt ons om grip te krijgen op die

riool uit. De beelden die deze camera’s maken,

klachten? Op basis van data kun je gerichte

informatie, om beter te begrijpen wat er gebeurt

worden beoordeeld door computers. Deze zijn

maatregelen in de openbare ruimte nemen om

en te voorspellen wat er gáát gebeuren.’

in staat om schades en gebreken automatisch te

de leefomgeving te verbeteren.’

herkennen, in kaart te brengen en te rapporteren.

NEURON BGT

De relatie tussen openbare ruimte

Een computer kan dit werk 24/7 doen en doet

Andere mindset bespaart kosten

en inbraken

dit ook nog eens feilloos. Het zorgt ervoor dat je

De openbare ruimte verbeteren en beheren op

Data science is de wereld van algoritmes en

inspecties beter en efficiënter uitvoert.’

basis van data vraagt om een andere mindset

artificial intelligence. Maar ook die van ‘advanced

én een andere manier van beheren. Janssen is

analytics’. Dat is het samenbrengen van datasets

ervan overtuigd dat die knop de komende jaren

en het ontdekken van correlaties. Janssen:
‘Alleen dit laatste zorgt voor nieuwe inzichten

VICREA, BEDREVEN IN BASISREGISTRATIES

over het presteren van de openbare ruimte.
Een aantal gemeenten experimenteert hier al

OPWERKEN, INWINNEN, OPBOUWEN, BEHEREN, COMMUNICEREN

mee. Een gemeente onderzoekt bijvoorbeeld
of er een relatie bestaat tussen de inrichting
van de openbare ruimte en het aantal inbraken.

‘Uit diverse onderzoeken
blijkt dat je met het
toepassen van
data science 15 tot 35
procent kunt besparen’

DATA1301_AdvertentieA4__WTKOUT.indd 1
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24-01-13 14:53

gebruik van data science 15 tot 35 procent op je
beheerbudget kunt besparen, zonder a�reuk te
doen aan je prestaties. Puur omdat je efficiënter
werkt en maatregelen neemt op basis van feiten
en waarnemingen. Het zijn besparingen die we
met het oog op de beheeropgaven die ons te
wachten staan, heel hard kunnen gebruiken.’

Meerdere afdelingen binnen de gemeenten zijn
www.vicrea.nl

om gaat. ‘Uit onderzoek blijkt dat je dankzij het

bij dit experiment aangehaakt. Door GBI-datasets

HabiSense

te combineren met inbraakcijfers over bepaalde

Een andere interessante data- en sensortoepas-

perioden, onderzoeken we in hoeverre de

sing is HabiSense. Een meetkastje vol sensoren,

inrichting van de openbare ruimte eﬀect heeft op

gecombineerd met een gebruikersapp. De kastjes

Meer informatie:
rob.janssen@anteagroup.com
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1. Hoe ontwikkelt de kwaliteit van onze
bestaande assets zich op de langere termijn?

De
weerbarstige
vragen van de
vervangingsopgave

Het overgrote deel van het onderhoud plannen
we nu op basis van inspecties. Daarmee kunnen
we maar een paar jaar vooruit kijken. Voor de
langere termijn maken we gebruik van cyclische
gedragsmodellen en degeneratiecurves. Meestal
gebruiken we die om voldoende geld te reserveren. Maar voor het voorspellen van de echte
ontwikkeling van de kwaliteit van onze grote,
oudere assets, ontbreekt op dit moment de data
en de historie. Laat staan dat we de invloed van
veranderende omstandigheden en gebruik

De vervangingsopgave in de openbare ruimte stelt ons

Weerbarstige vragen

de komende jaren voor grote uitdagingen, dat hoeven we

De angel in het vraagstuk van de vervangings-

hier niet meer uit te leggen. Verouderende assets, energie,

opgave blijkt dat je verder vooruit zou willen

2. Wat zijn de uitdagingen van de toekomst?

plannen, dan je kennis reikt. Onzekerheden

De ontwikkelingen gaan snel. Een aantal zaken

Tijdsperspectief toevoegen

De lange termijn: challenges & anticiperen

nemen toe en dat hebben we niet graag. Hoe

kunnen we extrapoleren vanuit de huidige

Om de behoudende opstelling of de vlucht in

Hier gaat het echt om de challenges van de

voorkom je dat je straks spijt krijgt van investe-

situatie. Maar, niet altijd is duidelijk welke kant

experimenten te doorbreken hebben wij een

toekomst op het hele systeem te modelleren.

ringen, die je nu doet? Alle onzekerheden

het op gaat. Blijven we ons verplaatsen zoals nu?

stapsgewijze aanpak die vertrouwen geeft. Wat

Met dynamische modellen (digital twins)

hebben we teruggebracht naar vier vragen:

Gaan we auto’s delen? Welke technische oplos-

vooral ook helpt, is om een tijdsperspectief toe

ontwerpen we scenario’s. Naarmate de daad-

singen zijn wanneer echt beschikbaar? Gaan

te voegen (zie figuur 2).

werkelijke uitvoering dichterbij komt kun je daar

klimaat, circulariteit en mobiliteit vragen om een slimme,
gecombineerde aanpak. Toch lukt het ons in Nederland
nog niet zo goed om de opgave in goede uitvoeringsprogramma’s te integreren. Allerlei vragen en onzekerheden
maken de vervangingsopgave lastig concreet te maken.
In de praktijk leidt dat óf tot een behoudende opstelling
óf tot een vlucht in experimenten. Deze verlamming wil
Antea Group doorbreken. Wij brachten het vraagstuk
terug naar 4 weerbarstige vragen en een stapsgewijze
aanpak ervan.

1. Hoe ontwikkelt de kwaliteit van

kunnen meewegen.

Figuur 2: Vervangingsopgave met tijdsperspectief

met het onderhoud van assets op anticiperen.

we voor elektrisch of wachten we op waterstof?

onze bestaande assets zich op

We weten dát er iets moet veranderen, maar

De korte termijn: verplichtingen & kansen

De scenario’s leren ons ook beter te kijken naar

langere termijn?

nog niet zo goed hoe en wanneer.

benutten

de huidige assets.

De eerste jaren worden vooral bepaald door de

2. Wat zijn precies de uitdagingen
3. Welk impact hebben deze ontwikkelingen op

urgente vervangingen van de assets. We moeten

7 stappen naar het geluk!

het functioneren en inrichten van ons netwerk?

accepteren dat de speelruimte om nieuwe eisen

Elk zichzelf respecterend zel�ulpboek kent

functioneren en inrichten van

Assets staan niet op zichzelf. Ze maken onder-

en uitdagingen te verwerken in de daadwerke-

wel ‘7 stappen naar het geluk’. In onze ontsnap-

ons netwerk?

deel uit van een groter systeem of netwerk.

lijke vervanging op korte termijn nihil is. De stra-

pingsroute uit de escaperoom van de ver-

Veranderingen (vervangingen) aan individuele

tegie is om de onderhoudsverplichtingen goed in

vangingsopgave beproeft Antea Group de

van de (groeiende) groep

assets hebben impact op naastliggende assets.

beeld te brengen en vervolgens de onderhouds-

volgende stappen:

stakeholders?

We hebben behoefte aan meer kennis en inzicht

projecten actief te verrijken met bestaande

welke consequenties de toekomst heeft op het

kansen voor de toekomst. En, de ingrepen te

functioneren van het hele systeem. Anticiperen

toetsen aan de bestaande functie-eisen van het

op toekomstige opgaven moet daarom altijd op

netwerk. We focussen op ‘no regret’ en ‘little

netwerkniveau geëvalueerd worden. Hiervoor

regret’ maatregelen: wat kunnen we nu al doen,

hebben we dynamische modellering (digital

zonder flexibiliteit te verliezen.

3. Vul hiaten met modellering en datamining

De middellange termijn: issues & versterken

4. Vertaal dat naar een beperkt aantal scenario’s

van de toekomst?
3. Welk impact heeft dat op het

4. Hoe combineren we agenda’s

mogelijk in met nu bekende informatie;
2. Combineer de info en de impact van de
vakken;
proactief aan;

twins) nodig om scenario’s te maken.

Figuur 1: Samenhang weerbarstige vragen

1. Vul de 12 vakken van figuur 2 zo consequent

voor de langere termijn;

4. Hoe combineren we agenda’s van de

Voor de jaren daarna worden de issues voor

(groeiende) groep stakeholders?

netwerk en assets met behulp van de be-

Met de toename van het aantal te combineren

schikbare gedrags- en trendmodellen in beeld

opgaven, neemt ook het aantal betrokkenen

gebracht. Met monitoring van de korte termijn

toe. Hoe gaan we afstemmen en besluiten

maatregelen verbeteren we de modellering.

nemen met deze uitdijende groep? We zien

Met bijvoorbeeld de klimaatstresstesten en

nu de eerste voorbeelden van integrale plan-

transitiezoekgebieden vinden we de plekken,

ningen, waarin de verschillende beheerdiscipli-

waar we de meeste waarde kunnen creëren op

nes gezamenlijk afwegingen maken en priori-

de toekomstige opgaven. Beslis- en afwegings-

Meer informatie

teiten stellen. Om dit uit te breiden naar alle

modellen helpen om de agenda’s af te stemmen.

Nieuwsgierig naar de achterliggende analyse

betrokken partijen (nutsbedrijven, openbaar

De projecten zijn er op gericht de veerkracht

en tools? Neem contact op met:

vervoer, klimaatstrategen etc.), moeten we

en de weerbaarheid van het hele netwerk te

bouwen aan bredere overlegstructuren en

versterken.

ruud.vanhoek@anteagroup.com
theus.vandenbroek@anteagroup.com

5. Vertaal dat naar alternatieve paden voor
beslissingen op de korte termijn;
6. Filter de ‘no regret’ or ‘little regret’ opties
voor de korte termijn;
7. Ga weer naar stap 1 en verrijk het model op
basis van voortschrijdend inzicht.

beslismodellen.
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Dat vindt zijn uitwerking niet alleen in de omge-

direct invloed op onze gezondheid. Doordat

vingsvisie en omgevingsplan, maar zeker ook in

kinderen minder bewegen, blijven motorische

de beheerplannen van onze assets. Het gaat bij

en sociale ontwikkeling achter. Veel ‘welvaarts-

de gezonde fysieke leefomgeving om:

ziekten’, zoals obesitas en hart- en vaatziekten,

- Bescherming van gezondheid: zoals voor-

bij methodieken
bv.als TEEB en i-Tree voor concreet

verkoeling van de stad en afvangen van CO2 of

fijnstof. Ook met de invulling van de Nationale

komen of beperken van luchtverontreiniging

Klimaat Adaptatie Strategie dragen we bij aan

Natuurlijk gaat het daarbij veel over persoonlijke

of hittestress;

een gezonde leefomgeving. Met de Gelderse

- Beleving en welbevinden: de zorg voor een

Gezondheidswijzer brengen we voor gemeenten

aantrekkelijk woon-, leef- en werkomgeving,

de gezondheid van de fysieke leefomgeving in

De openbare ruimte kan een duwtje in de rug

waarin het pre�g leven is en mensen fijn in

kaart: van lee�aarheid, luchtkwaliteit, tot bewe-

geven voor gewenste leefstijlen. Een leefomge-

hun vel zitten;

gen en groen. En uit GGD gezondheidsprofielen

ving, die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten

- Bevorderen van gezondheid: in algemene

genereren we indicatoren over de gezondheid

werkt stimulerend voor gezond gedrag. De

zin, zoals het stimuleren van bewegen in de

en beleving van de buitenruimte. Hiermee geven

assetbeheerder heeft veel invloed op deze

buitenruimte.

we assetbeheerders grip en stuur op dit thema:

fysieke omgeving. Een groene omgeving heeft

van ambities en beleid, tot en met maatregelen
Assetbeheerder en gezondheid

sieve gevoelens en nodigt uit tot gezond gedrag.

Een gezonde gemeente is een gemeente waarin

Een kind dat buiten speelt, leert omgaan met

volop wordt gewandeld en gefietst. Met vol-

Beheerder neem de regie

anderen. Voetgangers en fietsers gaan meer

doende spelaanleidingen en bewegingsruimte,

Kortom, de beheerder moet zich steeds meer

sociale interactie aan dan mensen in de auto.

met aantrekkelijke openbare ruimten en parken.

bewust zijn van de impact van de assets op een

Een beweegvriendelijke openbare ruimte leidt

Via de openbare ruimte kunnen we als beheer-

gezonde, aantrekkelijke fysieke leefomgeving. Bij

daarmee tot gezondere mensen en is sociaal,

ders dus gezond gedrag en een gezonde leefstijl

de vervangingsopgave, de energietransitie en de

belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde fysieke

aantrekkelijk en lee�aar.

beïnvloeden.

klimaatadaptatie wordt een gezonde leefom-

leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt gezondheid

Beschermen, bevorderen en beleven

Beweegvriendelijke ‘soft cities’ stimuleren

Terwijl dit ook een wettelijke taak is van de

een belangrijk thema, dat zien we nu al terugkomen in

Op nationaal niveau geeft het RIVM, het

gezond gedrag. Openbaar groen speelt daar-

gemeente en je als beheerder veel invloed kunt

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

bij een belangrijke rol, net als plekken waar

uitoefenen.

informatie op het gebied van gezondheid, milieu

kinderen kunnen spelen (zowel formele

en veiligheid. Op gemeentelijk niveau zijn de

speelplaatsen, als een uitnodigende ‘bespeel-

Beheerder, neem de regie op de ontwikkelingen

GGD-en verantwoordelijk voor de publieke

bare leefomgeving’), of het stimuleren van

in de leefomgeving en denk daarbij ook aan het

gezondheid, zoals de jeugdgezondheidszorg,

fietsgebruik en een autoluwe inrichting van

bereiken en instandhouden van een gezonde

inentingen en bevolkingsonderzoeken. De GGD

wegen. Door vergrijzing worden comfortabele

fysieke leefomgeving!

stelt voor elke gemeente periodiek een gezond-

routes voor ouderen en minder validen steeds

heidsprofiel op.

belangrijker.

De nieuwe Omgevingswet legt in artikel 1.3

Bij assetmanagement richten we ons op de

de nadruk op een veilige en gezonde fysieke

bijdrage van de fysieke assets aan bestuurlijke

leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

doelen en opgaven. Antea Group gebruikt daar-

coalitieprogramma’s en omgevingsvisies. Beheerder, pak
een actieve rol voor een gezonde en beweegvriendelijke
openbare ruimte!

ond

r
l
e
van openbaar groen en bomen aan
pp
Agezondheid

hangen samen met (te) weinig activiteit.
leefstijlen en keuzes.

C
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een positief eﬀect op verminderen van depres-

Beheerders van de openbare ruimte kunnen een
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en monitoring van de beleving en gezondheid.

geving meestal (nog) niet expliciet genoemd.

Meer informatie:
eric.moonen@anteagroup.com
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e

Klimaatbestendig
inrichten
van Nederland

Op zoek naar de samenhang en de balans
zaak om goed na te denken over de program-

belangrijke bron, aangevuld met metingen en

municeren om tot goede samenwerking en

mering van maatregelen op basis van drie

andere open-databronnen. In het kader van

win-win situaties te komen.

vuistregels:

‘smart cities’ zijn nieuwe sensoren ontwikkeld

• Interactie: houding, gedrag en wijze van com-

A. Zoek naar klimaatadaptatie maatregelen
binnen het beheer van:

tuur en luchtvochtigheid, die ingezet worden

opgave, is het essentieel om de juiste expertise

• De openbare ruimte door in beheerplannen combinaties te zoeken met
vervangingsopgaven voor wegen,
riolering en andere infrastructuur.
• De private ruimte door maatschappelijke
partners bewust te maken van hun eigen
verantwoordelijkheid en ze te prikkelen
tot eigen initiatief.

als ‘early warning’ om klimaatschade te

Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen zijn druk met

Samenhang klimaatstresstest

de klimaatverandering. Om zicht te krijgen op de zwakke

risicodialoog

schakels voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming

Dit klinkt eenvoudig. Wij merken echter dat de

Strategie en Organisatie) én ze op een doelmatige

belangrijkste actoren, de gemeenten en de water-

wijze te laten sparren. Let wel, klimaatstresstesten

schappen, aan het zoeken zijn naar een goede en

en risicodialogen zijn een middel, geen doel op

slimme invulling van de verplichtingen en de

zich! Wij moeten met z’n allen voorkomen dat we

samenhang hierin uit het Deltaplan Ruimtelijke

verzanden in eindeloze sessies en discussies.

in hun beheergebied, voeren ze stresstesten uit, gaan ze in
dialoog over risico’s en denken ze na over mogelijke maatregelen in een uitvoeringsprogramma. Daarna gaan ze echt
aan de slag en bepalen ze iedere zes jaar of ze nog op koers
liggen. Net zo lang tot de ruimtelijke inrichting van Nederland
in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is.
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klimaat-

uitvoeringsagenda

voor het meten van luchtkwaliteit, tempera-

Om adequaat invulling te geven aan de klimaatsamen te brengen vanuit diverse afdelingen
(Beheer, Data, Duurzaamheid, Bodem, Ruimtelijke

Adaptatie. Klimaatverandering is onvoorspelbaar,

B. Geef klimaatadaptatie een volwaardige plek

voorkomen. Verder is het gebruik van satellietbeelden (remote sensing) van bijvoorbeeld
oppervlaktetemperatuur en vegetatie interessant, naast waarnemingen en belevingen van
burgers (crowd sensing).
4. De ingezette koers toetsen en leren: de
voorgaande stappen leveren een schat aan
informatie op. Nieuwe inzichten vormen een
mooie aanleiding in gesprek te blijven met

raakt veel werkvelden (zoals water/riolering,

Sleutelfactoren

ruimtelijke inrichting, milieu, duurzaamheid en

Verder zien we voor dit thema vier sleutelfactoren

mobiliteit) en vraagt in veel gevallen om een

om klimaatadaptatie behapbaar, doelmatig en

flexibele ‘geen spijt’-maatregelen die iedere

lijk te varen koers. De verzamelde informatie

beheergebied-overschrijdende aanpak.

flexibel te maken:

zes jaar zijn bij te sturen.

moet worden gebruikt bij het nemen van

bij nieuwbouw en herstructurering.
C. Los restopgaven op met doelgerichte en

(maatschappelijke) partners over de gezamen-

besluiten (data gedreven werken).

1. Een breed speelveld uitzetten: de omgeJuiste balans

vingswet biedt overheden de mogelijkheid

De urgentie is daar. In 2019 moeten alle overheden

om het speelveld in omgevingsvisies breed

Klimaatbestendig in 2050

de klimaatstresstesten hebben uitgevoerd en in

te houden. Dat kan bijvoorbeeld door alleen

Om de doelstelling voor 2050 inderdaad te

2020 moet de Uitvoeringsagenda gereed zijn. Om

hoofdlijnen en doelstellingen op te nemen

behalen, worden nú de stappen gezet. Over zes

tijdig tot een succesvol en concreet uitvoerings-

voor het gebruik, het beheer, de bescherming

jaar bepalen we of we op koers liggen, en of deze

programma voor klimaatadaptatie te komen, is in

en het behoud van het grondgebied. Binnen

koers de juiste is. Door tussentijds de samenhang

onze ogen een goede balans nodig tussen:

deze kaders kunnen overheden dan zelf plan-

en de juiste gesprekspartners te blijven zoeken,

• Inhoud: benodigde expertise voor het realise-

nen maken en (maatschappelijke) partners

blijven we ons continu aanpassen aan de actuele

ren van opgaven. Bijvoorbeeld op het gebied

uitnodigen om met ideeën voor klimaatadap-

inzichten. Net zo lang tot de ruimtelijke inrichting

van stresstest, risicodialoog en maatregelen.

tatie te komen.

van Nederland in 2050 daadwerkelijk klimaat-

• Aanpak: organisatiestructuur, adaptatiestrategie,

2. Drie vuistregels: klimaatadaptatiemaatregelen

uitvoeringsprogramma en monitoring die bijdra-

staan niet op zichzelf. Ze overlappen ruimtelijk

gen aan goede kwaliteit en voldoende draagvlak.

en in de tijd met maatregelen vanuit andere

nemen, is het zaak de juiste data en informa-

Bijvoorbeeld door toepassing van de kwaliteits-

opgaven. Om de synergie te benutten en

tie te vergaren en te ontsluiten. De gemeente-

cirkel van Deming: Plan-Do-Check-Act.

gebruik te maken van meekoppelkansen is het

lijke beheer- en informatiesystemen zijn een

bestendig en waterrobuust is!
3. Meten is weten: om onzekerheden weg te

Meer informatie:
benno.steentjes@anteagroup.com
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Interview Ewit Groen,
procesbegeleider van
implementatietrajecten
Door: Bas Boonstra en Aale Boek

Als je in je werk te maken hebt met beheersoftware, dan kom je Ewit Groen tegen.

‘Mijn vader zei altijd, als je iets niet weet,
moet je zorgen dat je een goed advies krijgt.’
Het proces van ontwikkelen, inrichten en

Hoe regel je dat binnen een gemeentelijke

Wat is belangrijk in de onderlinge samen-

beheren wordt steeds belangrijker. Onze

organisatie?

werking?

kapitaalgoederen zijn aangelegd op relatief

‘Nou,’ Ewit lacht: ‘het gemeentelijke proces voor

‘Ik heb altijd ervaren dat het goed werkt als

weinig ruimte en vervullen een belangrijke

de openbare ruimte bestaat uit ontwikkelen,

afdelingen zichzelf als dienstverlener zien en van

functie. Onze economie en ons dagelijkse leven

inrichten en beheren. De afstemming tussen

hun eiland komen. Ze moeten bruggen bouwen.

draait op dat netwerk van kapitaalgoederen. Om

deze stappen vraagt om stroomlijning. Een

Een geharnaste club die niet verder denkt dan

dat in stand te houden biedt een beheerpakket

gemeente werkt, met alle respect, vaak schoks-

zijn eigen straatje werkt niet. Daarnaast is een

soelaas. Maar, zo’n pakket heb je niet zomaar

gewijs, van begroting naar bouwvak en van kerst

assetmanager of beheerregisseur onmisbaar.

operationeel op de manier zoals jij graag wilt

naar begroting. Het kost vooral tijd, en je moet

Die kom ik steeds vaker tegen. Als je zo’n functie

werken. Juist daar komt Ewit om de hoek.

mensen meenemen voor draagvlak, terwijl ook

goed inregelt, borg je ook het proces richting

de winkel gewoon open blijft. En, soms is er

bestuur. De assetmanager maakt alle afwegingen en een integraal programma per jaarschijf,

Met zijn bedrijfskundige achtergrond en

Waar begin je?

weerstand tegen systemen in het algemeen. Bij

gemeenten als Almere en Leiden op zijn

‘Ik start met gedegen marktverkenning. Dan

de verwerking van inspecties bijvoorbeeld. In

Leidt de nut- en noodzaakdiscussie en zorgt voor

moet je in beeld hebben wat je wilt hebben.

het gunstigste geval moet je een apart bestand

de budgetten. De operationeel beheerder zorgt

Dat zet je vervolgens op papier. Dat helpt bij de

inlezen. Erger is een papieren uitdraai inkloppen.

vervolgens voor de invulling van de jaaropdrach-

latere beoordeling. Daarvoor moet het beheer-

Dat is foutgevoelig en leidt tot weerstand.'

ten. Zo heb je een heldere scheiding in proces,

trackrecord, weet hij wat er komt kijken bij
de aanschaf en implementatie. En vooral ook,
waarom. Dit jaar neemt Ewit afscheid van zijn
werkende leven. Wij vonden dat aanleiding
om met hem terug te blikken op de wereld van
beheersoftware. Bas Boonstra, adviesgroepmanager Beheer, ontmoet Ewit op een zonnige
morgen in Oosterhout.

functionaris en rol.’

proces doorgronden, want de software moet
dat proces ondersteunen. In mijn visie vormt

Hoe hef je de weerstand op en krijg je

de kaart de basis. Daar begin je mee. Gelukkig

mensen mee?

Wat wil je gemeenten meegeven?

is dat in Nederland goed geregeld. De meeste

'Een implementatie is alleen succesvol als er op

'Implementatietrajecten worden onderschat.

systemen kunnen de beheerinventaris goed in

bestuurlijk niveau en vanuit het management

Om dit goed te doen moet je echt een goed

beeld brengen, gekoppeld aan de kaart, in een

commitment is. De factor tijd speelt daar vaak

advies inwinnen en hulp vragen. Schoﬀelen met

bepaalde opbouw. Maar je wilt ook rekenen.

ook parten. Men wil het systeem vaak binnen

je oude schoﬀel is vaak het pre�gst. Maar je

En, uiteindelijk wil je weten welke maatregelen

een paar maanden operationeel hebben met

implementeert een nieuw systeem niet voor

je waar en in welk jaar moet doen.’ Bas: ‘Krijg

een kleine investering. Maar de investering is

niets. Je wilt er sterker van worden. Daarom

je dan de juiste partijen aan tafel?’ Ewit knikt:

vaak vele malen groter dan gedacht en de door-

moet je actief sturen op het gebruik. Dat

‘Ja, als je een scherpe vraag kunt formuleren dan

looptijd langer. Projectmatig een beheersysteem

vraagt om verantwoordelijk bij elk werkproces.

is mijn ervaring dat de markt zich verengt en de

een organisatie in fietsen kan natuurlijk. Maar er

Daarnaast biedt de techniek op dit moment

beste partijen overblijven. Vervolgens mogen ze

is een transitie nodig naar de beheerfase, om al-

waanzinnig veel mogelijkheden. Als je je data

laten zien wat ze kunnen.’

les en iedereen goed met elkaar te laten werken.

goed opbouwt, je processen goed inregelt en

Daarom is het belangrijk om continu het gesprek

weet wat je wilt, dan kun je die techniek voor

op gang te houden, mensen mee te nemen en je

100% ten dienste stellen aan je proces. En je

ervan bewust te zijn dat je met zijn allen in een

bent niet 80% van je tijd bezig met uitzoeken

verandertraject zit.'

hoe de wereld eruit ziet. Het is enorm leuk om

‘Besef je goed dat alles wat je
doet een verandering is. Het is

dat handen en voeten te geven. Maar weet dat
Werkt dat?

het zo maar twee jaar kost.' Bas: ‘En nog een tip

‘Ja, wel als je je realiseert dat de dynamiek

voor ons?’ Ewit lacht: ‘Natuurlijk, blijf als bureau

binnen de gemeente niet overal gelijk is. Bij

flexibel, ontwikkel je mee met de klantvraag en

Wat is daarbij je hoofdboodschap?

ontwikkeling gaat het anders dan bij beheer. En

luister naar de wensen!’

‘Professioneel werken met een beheersysteem

bij Geo of ICT gaat het weer anders. Door alle

werkt alleen vanuit een procesketen. Alle

groepen direct bij de start goed neer te zetten

betrokken afdelingen moeten daar vanuit hun

heb je duidelijke aanspreekpunten. Je moet je

eigen verantwoordelijk in deelnemen. Omdat

ook realiseren dat het niet meer om ICT gaat,

dat een nieuwe manier van werken vraagt, kijkt

maar om data-analyse. Dat is by far het meest

de ene afdeling naar de andere. Het begint dus

ondergewaardeerde element. Als je Geo

met het besef dat alles wat je doet een veran-

informatie niet juist meeneemt, heb je later

dering is. De aanschaf en implementatie van

geen eenduidige datastructuur. Kortom, het

weten wat je moet weten om

beheersoftware moet je ook als zodanig aanpak-

werkt, maar je moet door barrières heen. Daar

ken. Als een verandertraject.’

zit voor mij een enorme uitdaging.’

een prettig leefbare openbare

een verandertraject.’

‘De hedendaagse technieken
bieden waanzinnig veel mogelijkheden om precies dat te

ruimte te maken.’
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Terugblik
GBIdag 2019

Terugblik op de 20ste GBIdag

‘Sporen’
Op 21 maart jl. vond voor de 20 keer de
ste

GBIdag plaats. Meer dan 250 klanten, business-

Gelukkig land

partners en adviseurs van Antea Group

De dag werd geopend door Tonie Speelman.

kwamen traditiegetrouw de derde donderdag
van maart bijeen om elkaar te inspireren.

Hij stond stil bij het feit dat Nederland een van
de gelukkigste landen van de wereld is met een
prachtige openbare ruimte. GBIsoftware levert

Minder traditiegetrouw was de locatie.

daar een belangrijke bijdrage aan. Maar de

Voor het eerst was de GBIdag namelijk in de

veel uitdagingen, waardoor de wereld van

Rijtuigenloods te Amersfoort. Een gebouw dat
historie ademt, maar zich ook uitstekend leent
om te luisteren naar en te praten over de nieuwe ontwikkelingen van GBI, data en beheer.

openbare ruimte kent voor de nabije toekomst
beheer niet meer op zichzelf staat. Opgaven als
klimaatadaptatie, schone lucht, energietransitie
en participatie vragen om nieuwe reisroutes,
sporen en keuzes. Niet altijd makkelijke, maar
door samen te werken, maken we de juiste
beslissingen.

Meten door bewoners

een duurzame leefomgeving. Garmt Arbouw van

Marcel Broekhaar inspireerde met een van de

het ministerie van I&W nam ons mee in de nood-

nieuwe sporen, namelijk het project 'Senshagen'.

zaak voor aanpassingen aan de leefomgeving in

Inwoners van de wijk Stadshagen in Zwolle

het kader van het veranderende klimaat. Wij, de

meten namelijk de luchtkwaliteit, neerslag,

beheerders van de openbare ruimte, hebben een

verdamping, hitte en wind. Zo ontstaat er een

sleutelpositie om een klimaatadaptieve openbare

dicht meetnetwerk. Dit levert veel interessante

ruimte te realiseren. Het Nationale Kennisportaal

data over onder andere temperatuur, neerslag

biedt daarvoor al vele tools.

en fijnstof op voor partijen als KNMI, RIVM en
de Universiteit Twente. Zij kunnen daarmee nog

KLEAN – wat doen we zelf?

beter de kwaliteit van de leefomgeving in kaart

Om tot een betere leefomgeving te komen,

brengen. Deze partijen denken dan ook mee

helpen ook alle kleine stapjes. Dat is de visie van

over de ontwikkelingen van de sensoren. En,

Peter Smith, zwerfafvalfilosoof en - kunstenaar.

ook bewoners denken mee. Doordat zij zelf de

Met zijn interactieve lezing over KLEAN (Klagen

kwaliteit van de leefomgeving meten, wordt de

Loont Echt Absoluut Niet) ging hij in op de

betrokkenheid in wijk verhoogd.

problemen rondom zwerfafval. Zo gaf hij inzicht
in de gevolgen en de plasticsoep. Hij stelde

Heel Nederland werkt aan

dat het grootste probleem om de wereld te

klimaatadaptatie

verbeteren is dat mensen niet geloven dat hun

Niet alleen in Zwolle werkt men aan klimaat-

eigen bijdrage een verschil maakt. Zodra mensen

adaptie. Heel Nederland is ervan in de ban. Ook

geloven dat hun bijdrage nooit te klein is om

op rijksniveau wordt gewerkt aan een gezonde en

verschil te maken, gaan we volgens Peter een
schone toekomst tegemoet.
GVAG
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
werd de GBI award uitgereikt. Dit jaar mag
de BAR-organisatie zich winnaar noemen van
de GBI-award. Deze organisatie geldt als zeer
betrokken en vooruitstrevend. Ook werd
tijdens een spannende quiz gestreden om de
prestigieuze titel: GBIgoeroe van de eeuw.
Tussen de parallelsessies en presentaties door
was er genoeg ruimte voor ontmoeting en

Drie parallelsessies uitgelicht

inspiratie. Op de informatiemarkt heerste een
ontspannen sfeer en werden de stands volop
bezocht.

Beheerder als regisseur van

De presentatie vond plaats in een (gepensioneer-

van het nieuwe systeem en wat de toegevoegde

toekomst gewerkt aan het beheer van onze

aanwezigen meegenomen in de mogelijk-

de Openbare Ruimte

de) treinwagon. Door de hoge animo waren alle

waarde is voor de gemeentelijk organisatie. Zo

leefomgeving.

heden. Vervolgens hebben we gediscussieerd

Ruud van Hoek gaf een inspirerende sessie over

zitplaatsen bezet en moesten er zelfs mensen

hebben beleidsmedewerkers straks makkelijker

de kansen die de vervangingsopgave (& integrale

(achterin) staan. Het leek haast wel een echte

inzicht in de relatie tussen beleidsdoelstellingen

GBi focus

voor de gemeente. Reacties achteraf waren

meerjarenplanning) biedt voor het verwezen-

trein tijdens spitsuur!

en het areaal en kunnen informatiemanagers

In de parallelsessie GBi focus hebben

'eindelijk een oplossing waarmee we meer

over wat dit concept zou kunnen betekenen

makkelijker gegevens delen. Daarnaast sluit

Adri Wiersma en Cor Leenstra uitleg gegeven

kunnen doen met onze data' en 'op deze

circulariteit, energietransitie, klimaatadaptatie.

Gebruik van IMBOR

IMBOR straks aan op de methodieken die

over de ambitie om de informatieprovider van

manier kan ik alle informatie krijgen die ik wil

Een onderwerp dat zeer bleek te leven bij het

In een volle wagon spraken Arjan Wagemakers

ontwikkeld worden door CROW. Hierdoor

beherend Nederland te worden. Na uitleg van

zonder dat ik GBI op hoef te starten'.

publiek, getuige het aantal achterblijvers met

en Marien van Zwol over implementatie van

werken beheerders altijd met de meest actuele

het concept van GBi focus hebben we aan de

Al met al dus een mooie kennismaking met

aanvullende vragen na afloop van de sessie.

IMBOR. De sessie ging in op de functionaliteiten

methodiek. Zo wordt samen met IMBOR in de

hand van een aantal praktijkvoorbeelden de

deze nieuwe dienst.

lijken van actuele bestuurlijke thema’s zoals

Met alle inspirerende sessies en presentaties
kunnen we terugkijken op een mooie GBIdag,
waarbij we sporen naar de toekomst met elkaar
hebben verkend.

Meer informatie:
Voor foto’s verwijzen wij je naar:
GBIbeheersysteem.nl. Heb je belangstelling
voor één van de presentaties?
Mail dan naar GBIdag@anteagroup.com.
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Column

GVAG
Nieuws
Ontwikkelingen

De Klant is Koning
Volgens het woordenboek betekent dat: ‘men moet de klant altijd met respect

BAR-organisatie winnaar GVAG award 2019

behandelen’. Een prachtige uitspraak, maar gemakkelijker gezegd dan gedaan.
In de winkel, aan de balie van het gemeentehuis, op vakantie: iedereen wil wel

Dit jaar was het de derde keer dat de GBI award

Tijdens de Algemene Ledenvergadering over-

werd uitgereikt tijdens de GBIdag. Een award

handigden wij de award aan Tiemen Verhoeks.

Dat vraagt het nodige van die klant, maar ook van de leverancier van de diensten.

waarin een gemeente in de schijnwerpers wordt

De BAR-organisatie onderscheidt zich door de

In de gemeente waar ik werk hebben we de omslag grotendeels gemaakt. Maar,

gezet. Gemeenten die vooruitstrevend zijn,

vele gebruikers en de voortvarende uitrol van

voelt iedereen zich dan een koning? Nee, dat blijft dagelijks verbeteren.

GBI optimaal gebruiken en zich inzetten voor

verschillende disciplines in GBI. Daarnaast is

de gebruikersvereniging komen hiervoor in

Tiemen voorzitter van de themagroep Basisregi-

aanmerking.

stratie en gegevensbeheer en is hij betrokken bij

als een koning behandeld worden.

Uiteraard moet de dienstverlening goed zijn. Goede producten, optimale dienst-

verschillende onderwerpen binnen de GVAG.

verlening en kundige medewerkers. En toch zijn er elke dag weer ontevreden
klanten. Hoe kan dat nu? Waar gaat het toch nog mis?

In 2017 mocht gemeente Echt-Susteren de
award in ontvangst nemen. In 2018 was het de

Wij willen de gemeente feliciteren met de

Als ik dat spiegel aan mijn wereld, eenvoudigweg omdat er vaak geen ‘relatie’

gemeente Almelo. En, dit jaar ging de award

behaalde award en vooral stimuleren het goede

met de inwoner was opgebouwd. We begrepen elkaar niet. Omdat we onzicht-

naar de BAR-organisatie. BAR is het samen-

werk voort te zetten.

baar waren achter een hoog loket op het gemeentehuis of omdat we nog steeds

werkingsverband tussen de gemeenten

deden wat we altijd deden.

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Wil jij een vraag stellen aan de BAR-organisatie?
Ga dan naar het forum van de GVAG.

Ook Antea Group begrijpt dit. Met de uitvoering van het duizenddagenplan heeft
zij ook grondig nagedacht over de klantrelatie. Niet alleen een kwalitatief goed
product in de markt zetten, maar begrijpen dat dit alleen vruchten afwerpt als
je een goede relatie met de klant hebt. Niet met een koud telefoontje, maar
fysiek zichtbaar en voelbaar voor de klant. Dan pas weet je wat de GBI gebruiker

Jaarplannen themagroepen

ervaart, meemaakt en wil. En, niet alleen om de klant ten dienste te zijn, maar
ook om samen te werken aan innovaties.

De nieuwe themagroepen mochten begin 2019 direct beginnen aan de jaarplannen. Iedere themagroep heeft een eigen jaarplan opgesteld. Hierin staan de

Ik ben trots op de wijze waarop de Antea Group steeds weer op zoek is naar

thema’s waar zij zich dit jaar op gaan richten.

verbetering en innovatie. En ook de gebruikersvereniging heeft het afgelopen jaar
al een kwaliteitsslag gemaakt in structuur en bemensing. Met de resultaten van

We gaan het gebruik van GBI stimuleren, we bereiden ons voor op nieuwe

het duizenddagenplan en de vernieuwde gebruikersvereniging geeft dat heel veel

ontwikkelingen en we denken samen met Antea Group na over verschillende

vertrouwen in de toekomst.

inhoudelijke thema’s. Het bestuur, de themagroepen en de projectteams gaan
aan de slag met belangenbehartiging, STuF-Geo, Integraal plannen en program-

Dan is (de inwoner van) de gemeente pas echt Koning! Ik wens allen namens het

meren, Omgevingswet, ABC dienstverlening en best practices. Daarnaast staan

bestuur van de gebruikersvereniging een fijne zomerperiode toe.

ook een aantal expertmeetingen en vakbijeenkomsten op de planning.
De jaarplannen zijn in een overall jaarplan gegoten. Dit jaarplan is 21 maar jl.
vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ben je nieuwsgierig wat we
allemaal nog meer gaan doen? Bekijk dan het jaarplan op onze website onder het

secretariaat@gvag.nl

kopje downloads.

www.gvag.nl

Kees van Dalen
Waarnemend voorzitter GVAG
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GBIuitgelicht

GVAG
Nieuws
Ontwikkelingen
Gastsprekers vakbijeenkomsten GVAG
Op dit moment worden er weer voorbereidingen getroﬀen voor het organiseren van verschillende

Vacatures GVAG

vakbijeenkomsten. De data staan binnenkort weer in de agenda van de GVAG.

Van de Bouwmeester

Wil jij gastspreker zijn voor de vakbijeenkomst groen, wegen of riolering? Of heb jij een onderwerp dat
Op dit moment hebben wij een

je graag terug wilt zien bij één van deze bijeenkomsten? Laat het de GVAG weten door een e-mail te

aantal posities vacant:

sturen naar: l.hof@gvag.nl.

• Deelname themagroep
Informatiemanagement en Beleid
• Deelname themagroep
Stimuleren gebruik
• Voorzitter themagroep
Planning en Beheer
• Verschillende thema’s voor
projectteam Wishes

Blijf (automatisch) op de hoogte van
alle forumupdates
Niks meer missen van het GVAG forum? Het is mogelijk om op de hoogte te blijven van nieuwe
berichten en discussies op het forum. Meld je hiervoor aan via het forum en krijg updates via de e-mail.

Heb je belangstelling om bij te dragen
aan de GVAG en daarmee aan GBI?

Op het forum worden door gebruikers van GBI uiteenlopende zaken besproken. Informatie over

Schroom niet en bezoek de GVAG

projectteams, nieuwe ontwikkelingen en bijeenkomsten. Het forum is er om ervaringen en

website. Aanmelden voor project- en

ontwikkelingen te delen, vragen te stellen en in contact te komen met vakgenoten. Praat ook mee

themagroepen kan door te mailen naar:

op het forum, blijf op de hoogte door updates via de e-mail.

l.hof@gvag.nl
En wist je dat je ook zonder in te loggen kan reageren op onderwerpen op het forum? Binnen elk
onderwerp staat onderaan de pagina een veld om direct je reactie te plaatsen. Een makkelijke en

Nieuwsbrief GVAG
Wil je geen nieuws meer missen van de

snelle manier om mee te praten en ervaringen te delen. Wil je ook documenten of presentaties delen,

Release GBI 6.3.6

Nog meer procesoptimalisatie

dan is registeren wel nodig.

Als het even kan fiets ik naar mijn werk. Al ped-

Het RibX inleesproces is samen met de riool-

delend op mijn analoog aangedreven fiets, langs

experts van de gemeente Schiedam onder de

de bloeiende bermen en over het strakke asfalt,

loep genomen. Hier was vooral aandacht voor

denk ik aan GBI. In de lente mijmer ik al over de

het borgen van een juist proces met behulp van

zomer. Over de vakantie natuurlijk, maar ook over

logging. Daarnaast willen gebruikers al vroegtij-

de nieuwe versie. GBI 6.3.6 om precies te zijn.

dig in het proces in te kunnen grijpen op resultaten om bij te sturen, of fouten te signaleren.

GVAG, schrijf je dan snel in voor
de nieuwsbrief:

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

Focus op dagelijks werkproces

Dit helpt gebruikers bijvoorbeeld in eventuele

Ik ben er enorm trots op dat deze versie voor

discussies met aannemers en inspectiebedrijven.

het grootste deel echt samen gemaakt is met
gebruikers. Alleen ga je sneller, samen kom je

Certificering

verder. Dit is een veelgebruikte spreuk bij mij op

Tot slot is onze StUF-Geo IMGeo opnieuw

kantoor. En, het klopt. Ik kan met recht zeggen

gecertificeerd door Geonovum. Daarbij hebben

dat er met de nieuwe versie veel gebruiks-

jullie als gebruikers de garantie dat het inhoude-

voordeel wordt behaald in het werkproces.

lijke berichtenverkeer tussen BOR en BGT goed

De dagelijkse processen waar jullie mee werken.

verloopt.

Daar gaat het om!
Met deze mooie gedachten overbrug ik de tien
De verbetering van de Field export en synchro-

fietsminuten zonder dat ik er erg in heb. Ik kan

nisatieprocessen en de verbetering van de riool-

niet wachten op de zomer en op GBI 6.3.6!

kaart en riooltekenen gaan de gebruikers ook
zeker merken. ‘Hoe gebruikt de gebruiker het’
was de centrale vraag bij de ontwikkeling. En,

Meer informatie:
nico.punter@anteagroup.com

het bleek dat het makkelijker en efficiënter kon.
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GBIservices

Betere dienstverlening door
het Klantportaal van GBI
Je persoonlijke online klantomgeving voor
alles rondom jouw GBI software

Je hebt een vraag over jouw GBI

Snel en makkelijk tickets inschieten

De Knowledgebase breiden wij continu uit. Heb

beheersysteem, maar waar kun je

Het klantportaal is een persoonlijk, online

je een vraag? Misschien wordt hier al wel iets

deze nu het beste stellen? Je kunt

portaal waar jij als GBI klant al je vragen kunt

over uitgelegd in de Knowledgebase! Zo kun je,

stellen en alle informatie die voor jou interes-

heel makkelijk en snel, zelf aan de slag met de

sant is kunt inzien. In het portaal maak je je

vragen die je hebt. Wil jij bijvoorbeeld weten

tickets aan, kun je de status van je tickets volgen

hoe in kan stellen dat een paspoort automa-

en zie je zelfs de oplossingen voor de eerder

tisch in bewerkmodus wordt geopend? In het

gestelde vragen. De tickets worden automatisch

Klantportaal vind je een duidelijk stappenplan

in ons ticketsysteem aangemaakt. Je wordt

over hoe je dit moet aanpakken. Zo kun jij weer

daardoor direct op de hoogte gehouden van de

sneller aan de slag met je werk.

het Service Center bellen of mailen,
je kunt zoeken in de handleidingen
en je kunt het Kenniscentrum raadplegen. Maar hoe mooi zou het zijn
als er één centrale omgeving is waar
24/7 terecht kunt, informatie kunt

status van je ticket. Zo hou jij gemakkelijk het
overzicht over jouw lopende vragen. Omdat

Persoonlijk profiel

het portaal verbonden is met jouw persoonlijke

In het portaal kun je direct inzien welke applica-

profiel, kan het Service Center direct zien over

ties je allemaal gebruikt en kun je je persoonlijke

welke applicatie en release het gaat en welke

voorkeuren wat betreft communicatie aan ons

is er! Maak kennis met ons nieuwe

eerdere vragen jij of je collega’s hebben gesteld.

doorgeven. Wil je geabonneerd worden op de

klantportaal. Een persoonlijke, online

Zo krijg je een sneller én gerichter antwoord op

nieuwsbrief of extra licenties aanvragen voor je

de vraag die jij hebt. Handig, toch?

nieuwe collega? Dan kan dat met één klik in het

vinden en vragen kunt stellen over
jouw GBI software? Goed nieuws: die

klantomgeving waar je vragen en

Klantportaal.

meldingen kunt aanmaken en volgen,

Alle kennis op één plek

je tips & tricks vindt over al jouw GBI

Naast het inschieten van tickets, vind je in het

Sneller en beter geholpen met je vragen

klantportaal heel veel extra informatie over al

Het belangrijkste doel van het klantportaal is

jouw GBI software. In de Knowledgebase staan

om jou, als GBI gebruiker, zo snel en efficiënt

allerlei handige how to’s en tips & tricks over

mogelijk helpen. Zodat jij minder tijd kwijt bent

hoe je jouw GBI software kunt gebruiken.

aan het begrijpen van de software, maar meer

software en waar je zelf extra licenties kunt aanvragen.

tijd kunt besteden aan je werkzaamheden.
Kortom: een volledige online omgeving,
speciaal ingericht voor jou. Log eens in op het
klantportaal en ontdek wat het je allemaal te
bieden heeft.
Nog geen login? Neem contact op met het
Service Center: support@GBIservices.nl
Het klantportaal vind je op:
klantportaal.gbiservices.nl
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Visie
op beheer
Meldingen en klachten
over de openbare ruimte
adequaat afhandelen?

C

M

Y

ZET BURGERS AAN
DE KNOPPEN MET DE
APP BURGERSCHOUW

Beheer van
onze leefomgeving

CM

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

CMY

K

Uw inwoners betrekken bij de
kwaliteit van de openbare ruimte?
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

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

BeheerVisie is onderdeel van Conxillium

SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES

www.centric.eu

Zodra je je voordeur uitstapt kom
je in de openbare ruimte. Dat is de

BeheerVisie Adv. 105x148mm.indd 1

plek waar je je verplaatst naar je

29-01-18 09:58

werk, de school van je kinderen,
de winkel of het sportveld.

Openbare verlichting

Waar je anderen ontmoet en de
seizoenen beleeft. In deze leefomgeving komen veel grote opgaven

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.

meerjaren-programma. Gebaseerd op plannen

de openbare ruimte

voor alle assets, berekend op basis van actuele en

In de leefomgeving staan we voor een aantal

correcte beheerdata en informatie. Met aandacht

grote maatschappelijke thema’s en opgaven:

voor het meenemen van alle betrokkenen, van

regisseur van de leefomgeving

assetbeheer en vervangingsopgave, duurzaam-

beheerder tot bestuurder en bewoner. Hiermee

een centrale positie om deze

heid en circulair, klimaat en gezondheid en

geeft de beheerregisseur sturing aan de PDCA

maatschappelijke opgaven te

beleving en participatie. Vanuit deze opgaven

beheercyclus en een lerende organisatie.

realiseren. Elke dag werken de

moeten we afwegen welke maatregelen we

verduurzaming en vervangingsopgave. De beheerder heeft als

“Ik doe meer
met minder
geld”

HAAL BUITEN
NAAR BINNEN

adviseurs van Antea Group
samen met gemeenten aan de
uitwerking van de opgaven naar

nemen bij beheer, onderhoud en vervanging.

Antea Group helpt beheerders

En, op welk moment. Antea Group helpt beheer-

Onze adviseurs helpen beheerders om de regierol

ders met het maken van de juiste keuzes, voor

in te vullen. We vertalen de maatschappelijke

grip en stuur op assets en doelen.

opgaven en bestuurlijke ambities naar betaalbare

het beheer van de assets.
Benieuwd naar ons verhaal en de bijdrage
die wij leveren aan een toekomstbestendige
openbare ruimte? Scan dan hier de QR-code!

WWW.CYCLOMEDIA.NL
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Opgaven komen samen in

samen: van klimaatadaptatie, tot

en realistische integrale meerjarenprogramma’s.
Beheerder als regisseur van

We helpen met registreren, plannen, begroten en

de leefomgeving

integraal programmeren van de assets. Want we

Ons beheermodel Antea Group helpt ons om

hebben verstand van de fysieke objecten, reken-

deze vraagstukken te positioneren. De beheer-

tools en processen. We verbinden mensen met

regisseur overziet het hele proces. Met de juiste

techniek. We leggen helder uit aan het bestuur

vertaling van thema’s en opgaven, wetgeving,

welke keuzes er zijn, zodat ze de juiste beslis-

bestuurlijke ambities en gebruikerswensen naar

singen nemen. Elke dag, voor tal van beherende

het praktische beheerproces. De beheerregisseur

organisaties, al bijna 70 jaar lang. Antea Group

borgt de integrale afstemming van alle assets,

Beheer. Wij zorgen voor een pre�ge, betaalbare

risico’s, prestaties en projecten naar een integraal

en toekomstbestendige leefomgeving!
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GBIsoftware
GBI 6 - De componenten

GBI is een modern systeem dat efficiënt en eﬀectief

GBI: veelzijdig, flexibel en eenvoudig

> Datamanagement gewaarborgd

beheer van de openbare ruimte mogelijk maakt en

Gemeenten staan voor een complexe opgave wat betreft beheer

Actuele en betrouwbare gegevens: ze zijn onmisbaar voor wie werkt

ondersteunt. Voor alle beheerniveaus, altijd toepasbaar

van de openbare ruimte. Net als Antea Group streven ze naar

aan ontwerp, realisatie en beheer van de openbare ruimte. Door het

GBI 6 biedt voor elke beheertaak taakgebonden apps. Elke app

een lee�are en beheer(s)bare toekomst. Bezuinigingen, decentra-

gebruik van standaard informatiemodellen, aangevuld met een eigen

haalt de benodigde informatie op uit de kennisbank en combi-

lisaties, fusies en veranderende samenwerking met burgers en be-

gegevenswoordenboek, communiceert GBI 6 makkelijk en veilig met

neert die data met objectgegevens.

drijven zijn nieuwe uitdagingen. Deze vragen om een integrale en

de databronnen in de hele keten. Dit biedt legio mogelijkheden voor

De appsbank biedt standaard GBIapps zoals cyclisch plannen

transparante aanpak. Over sectoren heen, met oog voor de gehele

de conversie van bestaande data, de integratie met andere systemen

en data-raadplegen. Als opdrachtgever kun je echter ook indivi-

levenscyclus én in samenwerking met bedrijven en burgers.

en een optimale aansluiting op Geo/BGT.

duele taakgerichte toepassingen laten ontwikkelen.

GBI 6 maakt het verschil

> Altijd en overal beschikbaar

Vanuit de drive om de buitenruimte beter te maken, ontwikkelde

GBI 6 is een webbased systeem dat altijd en overal met mobiele

Omvat alle onmisbare beheerinformatie: ervaringscijfers,

Antea Group met GBI 6 een nieuwe generatie beheersoftware, die

apparaten bereikbaar en beschikbaar is. Bovendien is GBI 6, in sa-

maatregelpakketten, levensduurgegevens en prijzen. De ken-

uw beheeropgave in alle facetten ondersteunt. De Gebruikersver-

menwerking met onze bouwpartner DataQuint, geschikt gemaakt

nisbank borgt de opgebouwde kennis en beheerervaring in uw

eniging GVAG is hierbij nauw betrokken. Dit geeft GBI 6 een aantal

voor het inspectiepakket GeoVisia. Het is dus mogelijk om inspec-

organisatie en maakt het delen van deze informatie mogelijk.

unieke eigenschappen die gebruikers een voorsprong geven.

tieresultaten op locatie realtime door te voeren. Daarnaast kunnen

Resultaat: essentiële beheerkennis is breed toegankelijk en

gebruikers selecties van GBI exporteren en raadplegen in the cloud.

beperkt zich niet meer tot de hoofden of de bureaulades van

en eenvoudig in gebruik. Bijna 7 miljoen inwoners in
Nederland ondervinden elke dag de voordelen van
GBI 6. Zo dragen we met elkaar bij aan een lee�are
buitenruimte waarvan mensen onbezorgd kunnen
genieten.

GBI

TM

Publiceren en/of
ontsluiten van data GBI

databank

cer
en
bli

ren

pu
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he

GBI
basis
GBI
kennisbank

GBI biedt taakgerichte apps die zijn afgestemd op de verschil-

Altijd inpasbaar

lende niveaus van beheer (strategisch, tactisch en operationeel).

GBI 6 past altijd binnen jouw informatiearchitectuur. GBIservices

Alle tools zijn op maat beschikbaar: voor beleidsmedewerker en

heeft ruim honderdvijftig gemeentelijke organisaties als gebruiker.

Beheerdata is beschikbaar via de GBIdatabank. Dit is de plek

uitvoeringscoördinator, voor wethouder en wegbeheerder.

We hebben ruime ervaring in allerhande omgevingen en oplos-

waaruit gebruikers hun gegevens putten voor de uitvoering van

singen. We beschikken over de kennis en methodieken om uw

specifieke taken. De informatie is beschermd tegen ongewenste

systeem goed in te richten en conversies succesvol uit te voeren.

mutaties en is op elk detailniveau te raadplegen. GBIdatabank

Beheren en toepassen
van data

> Integrale aanpak georganiseerd

Creëren en actueel

Alle applicaties zijn in eenvoudige en herkenbare stappen te door-

houden van data

lopen. Omdat de applicaties voor de verschillende disciplines op

Gestroomlijnd installatieproces

dezelfde manier werken, vervagen grenzen tussen de disciplines.

Kiest u voor GBI 6, dan wil je natuurlijk een soepele introductie in

Planningen zijn makkelijk te combineren.

uw organisatie. Bij de implementatie werken wij daarom volgens

seren en ontsluiten van data.
> GBIbasis

een beproefd stappenplan. Hierin nemen onze experts data,

In GBIbasis leggen we de harde beheergegevens (waar, wat,

> Kennis eenduidig beschikbaar

ICT-omgeving en gebruikers stap voor stap mee. We vinden het

kenmerken) geïntegreerd vast. Admini-stratieve en geografi-

Modern beheren vraagt om transparantie. De beheerkennis die

belangrijk dat jij goed toegerust met GBI op pad gaat. Een aantal

sche kenmerken komen samen in een ruimtelijke database.

als uitgangspunt wordt gehanteerd is vastgelegd en altijd traceer-

basisopleidingen is onderdeel van het stappenplan.

Datastromen, aangeboden uit diverse bronnen, worden gecon-

situatie. Iedere gebruiker put uit dezelfde gegevens.

troleerd, gevalideerd en veilig beschikbaar gesteld.
Geschikt voor GBI
Verbinden van gegevens en koppelen met slimme pakketten of

GBI gemeenten

> GBIdatabank

biedt verschillende mogelijkheden zoals het raadplegen, analy-

baar. Prijzen en maatregelen zijn af te stemmen op de plaatselijke
GBI-gemeenten

> GBIkennisbank

enkele medewerkers.

> Beheren op het juiste niveau

GBI
appsbank

> GBIappsbank

> Gegevenswoordenboek GBI

tools is een belangrijk thema om meer uit je data te halen en de

Het idee achter GBI is dat alle beheercomponenten met elkaar

juiste beslissingen te nemen. Met de GBIspecials 'geschikt voor

verbonden zijn en elkaar aanvullen. Het GBIwoordenboek

GBI' koppelen wij pakketten van onze partners met GBI.

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.
> StUF-Geo IMGeo koppeling
Het pragmatisch koppelvlak is ontwikkeld om beheerdata
(BOR) vanuit de applicatie (GBI) op geometrisch niveau automatisch gelijk te houden met de BGT-geometrie. Dit gebeurt
via berichtenverkeer tussen GBI en de applicatie waarin de BGT
beheerd wordt. Met het pragmatisch koppelvlak wordt invulling gegeven aan “eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken”.
Dit koppelvlak wordt vervangen door de StUF-Geo IMGeo
koppeling: Een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor
uitwisseling van BGT/IMGeo gegevens van de gemeente naar
de BGT. En binnen de gemeente tussen de afdeling Geo(-infor-

01 januari 2019
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matie) en Beheer (GBI).
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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.

Montad advertentie,
levert Iepe aan
Geschikt voor GBI
Sluiten met een geborgde koppeling aan
op GBI, waardoor extra waarde wordt
gegenereerd.

Strategische
bouwpartner
van GBI
www.thinkwisesoftware.com

Data en beheer
gedreven werken

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
ona�ankelijk ingenieurs- en adviesbureau biedt Antea Group ervaren
specialisten voor het inwinnen, beheren en ontsluiten van data.

Informatieservice
Leveren met additionele gegevens uit diverse
databronnen informatie en inzicht.

IMBOR
WIBONservices

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

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

Geo partners

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

Leveren een bijdrage in de ontwikkeling van

te laten voldoen aan de eisen van de BGT. NedGraphics heeft al menig klant geholpen in de
voorbereidingsfase.

StUF-Geo IMGeo.

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
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

Bouwpartners

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

Helpen ons om de meest optimale software

kennismaking!

te ontwikkelen, die aansluit op de wensen en
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

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

Overige partners

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

Leveren een specifieke bijdrage.
NEG.0022 NedBGT_Advertentie_210x297.indd 1
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GBI
contact
GBI
Iepe Soet
iepe.soet@anteagroup.com

GBI
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is een uitgave van
Antea Group
Postbus 24

Beheer
Bas Boonstra
bas.boonstra@anteagroup.com
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