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In dit nummer

‘Mag ik even jullie aandacht..!?’

Of je nu als vader je kinderen tot de orde roept, als voorzitter toch eindelijk de vergadering wilt  
openen of mensen in je omgeving iets duidelijk wilt maken, dan is ’mag ik even jullie aandacht ..!?’ 
een veel gehoorde uitspraak. Hiermee geef je aan dat de mensen om je heen zich bewust worden  
van wat er gebeurt, gezegd of gezien moet worden.  Dat zij hun blik richten op dat ene centrale punt. 
Het focuspunt. 

In deze nieuwe editie van ons magazine, vragen wij ook uw aandacht. Aandacht voor al onze mooie 
nieuwe plannen met GBI.  Maar ook voor de ontwikkelingen rondom de GBI Servicedesk, onze dienst-
verlening en de veranderende rol van onze onderaannemer. Bas Boonstra geeft hier in dit nummer 
een verdieping op. 

En natuurlijk, zoals elk jaar weer, aandacht voor de GBIdag. Deze vindt op 12 maart a.s. plaats op  
onze vertrouwde stek De Reehorst in Ede. Hier kunt u uw beheerdershart weer ophalen aan de  
nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van openbare ruimte, data, informatie en GBI. 
Heeft u zich al opgegeven voor de parallelsessies? Op de infomarkt kunt u bijpraten met uw  
vakbroeders of informatie krijgen bij een van onze partners. Ik ga u daar vast en zeker tegenkomen!

‘Focus  op beheer’ als thema van de GBIdag. Omdat wij onze blik richten op het beheren van de  
openbare ruimte. Op een goed en efficiënt beheer met de mogelijkheden van nu en passend binnen 
de eisen en wensen van vandaag en morgen. Dat is wat wij beogen met GBI en onze producten en 
diensten daaromheen. Het is niet zomaar dat GBI in een vorig magazine een ‘kroonjuweel’ werd 
genoemd!   

Waarom? Omdat het in de buitenruimte gebeurt. Een groot deel van het leven vindt daar plaats.  
En deze spaarzame en vaak kwetsbare ruimte kunnen wij met elkaar vele malen efficiënter, beter en 
veiliger maken. In een tijd met nieuwe en uitdagende opgaven rond klimaat en water, energietransitie, 
circulair beheer en een terecht mondige burger. Hiervoor vragen wij uw aandacht. En, dat verdient 
onze focus!

Tot ziens op de GBIdag!
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Binnen een week 
inzicht in je  
beheerkosten? 
Een uitdagende klus! Gemeente Vlaar-
dingen had behoefte aan inzicht in de 
beheerkosten voor de assets wegen, 
groen en reiniging, omdat dit op korte 
termijn voor de gemeentebegroting 
noodzakelijk was. De Kennisbank van 
Antea Group bood hiervoor een mooie 
basis.
In een werksessie met beheerders 
en vakspecialisten is samen met 
adviseurs van Antea Group de situatie 
van de gemeente Vlaardingen in beeld 
gebracht. De gemeente leverde de 
beschikbare basisgegevens binnen 
een dag aan. Antea Group rekende 
vervolgens de beheerkosten door en 
heeft de resultaten vastgelegd in een 
compacte rapportage.

Meer informatie: 
thijs.vanberkel@anteagroup.com

Iedereen kent Ineke van Burum. Of je nu collega 
of klant bent. Ze is al sinds 1973 een vertrouwd 
gezicht bij Oranjewoud en Antea Group. En zoals 
er momenteel veel veranderingen zijn, gaat met de 
pensionering van Ineke ook de samenstelling van 
het GBI team definitief veranderen. Na 47 trouwe 
dienstjaren mag Ineke er een vinkje bij zetten.

Ineke heeft aan de wieg gestaan van GBI en is  
de drijvende kracht achter het administratieve 
reilen en zeilen. Ook is zij een van de ‘master-
minds’ achter de GBIdag. Het is bijzonder  
hoeveel mensen ze nog kent van vroeger, van 

nu, en bij hoeveel mensen zij een onuitwisbare 
indruk heeft achtergelaten. Als er iemand echt 
houdt van onze GBIklanten, dan is het Ineke! 

Wij willen Ineke nadrukkelijk bedanken voor 
haar onverwoestbare inzet en in het bijzonder 
voor haar zeer accurate en meer dan zorgvuldige 
manier van werken en communiceren.  

Haar passie is reizen. Wij wensen haar nog vele 
mooie reizen en veel geluk toe, samen met haar 
man Hilko. Bedankt Ineke!

Ineke van Burum gaat met pensioen! 
De energiecentrale van GBI

 

Benchmark Beheer  
Openbare Ruimte 2020
Ook in jouw gemeente gaan er elk jaar miljoenen euro’s om in het beheer en onderhoud. In deze 
openbare ruimte komen veel uitdagingen samen; assetbeheer en vervangingsopgave, duurzaam-
heid en circulariteit, klimaat en gezondheid en beleving en participatie. We merken dat er steeds 
vaker vragen gesteld worden over de prestaties we daarvoor leveren. 

• Heb je inzicht in de omvang en prestaties van uw assets?
• Zijn jouw beheerders ‘in control’? 
• Heb je cijfers paraat en kun je snel reageren als het bestuur er om vraagt?
• Kun je transparantie bieden over besteding en verantwoording van budgetten?
• Heb je inzicht in jouw positie ten opzichte van andere gemeenten? 
• Ben je met collega’s in gesprek om te leren en te verbeteren? 

Als bestuurder, manager of beheerder wil je weten waar je staat. Om te vergelijken en te verant-
woorden, te leren en te verbeteren. De Benchmark Beheer Openbare Ruimte maakt dit mogelijk. 
Doe ook mee!

Meld je nu aan: www.anteagroup.nl/benchmarkbor of beheer@anteagroup.com

Nieuws

De Prins Friso Ingenieursprijs geldt als de meest 
prestigieuze Nederlandse prijs voor ingenieurs. Dit 
jaar wordt de onderscheiding voor de zesde maal 
uitgereikt. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
(KIVI) heeft uit meer dan dertig genomineerden 
de drie finalisten bekendgemaakt. Een vakjury 
bepaalt eind februari de uitslag, die op 4 maart 
tijdens de Dag van de Dag bekend wordt gemaakt.

Grote kanshebber

Eén van de finalisten is onze collega Erik  
Duisterwinkel (33). En daar zijn wij als ingenieurs- 
en adviesbureau natuurlijk ontzettend trots op! 
Waar menig ingenieur genomineerd wordt  
vanuit zijn of haar betrokkenheid bij één spraak-
makend project, is Erik juist een grote kanshebber 
om ‘Ingenieur van het jaar’ te worden omdat 

hij voortdurend op een vakgebied overstijgend 
niveau bezig is met innovatie. Want, zoals Erik zelf 
zegt: 'Om out of the box te denken, kun je maar 
beter nooit ‘in the box’ geweest zijn. Echt creatief 
en innovatief denken lukt beter als je niet té 
gespecialiseerd bent.'

Zelflerend sensorballetje

Als expert in sensortechniek en data-analyse 
houdt Erik zich bezig met het oplossen van  
complexe vraagstukken. Hij promoveerde in  
2017 aan de TU Eindhoven op sensorballen die 
de binnenzijde van waterleidingen en industriële 
tanks inspecteren en in kaart brengen.  
De persoonlijke onderzoeksvraag van Erik als 
promovendus bleek relevant voor verschillende 
partijen en zijn promotieonderzoek werd al snel 

ingebed in een door de EU gesubsidieerd onder-
zoeksproject van universiteiten uit verschillende 
landen. Dit gaf Erik de gelegenheid om zijn vraag 
niet alleen vanuit de wetenschap te benaderen, 
maar ook om bij te dragen aan de vertaling hier-
van naar praktisch toe passen technologie. Het 
resultaat: de Smarble, een zelflerend sensorbal-
letje dat nu getest wordt voor toepassing in een 
industriële omgeving.

Lees meer op www.kivi.nl/dagvandeingenieur

Erik Duisterwinkel in finale Prins Friso Ingenieursprijs

www.linkedin.com/in/erikduisterwinkel

Met data en sensortechnologie werken aan klimaatbewustzijn

De gemeente Zwolle doet ervaring op met 
inwoners, die met sensoren op en rond hun 
woning, zaken als luchtkwaliteit, neerslag, 
luchtvochtigheid en temperatuur meten.  
Ruim vijftig bewoners in de wijk Stadshagen 
verzamelen zo data over hun straat en woon-
wijk. Informatie die niet alleen bijdraagt aan 
nieuwe inzichten, maar ook oplossingen biedt 
voor de gevolgen van bijvoorbeeld klimaatver-
andering. En, het vergoot vooral ook de betrok-
kenheid en het klimaatbewustzijn in de wijk.

Een van de meetkastjes is HabiSense van  
Antea Group. HabiSense meet onder meer 
fijnstof, stikstof, temperatuur en luchtvochtig-
heid. Bij HabiSense hoort ook een app. Deze 
app geeft inzicht in de actuele meetwaarden. 
Daarnaast kunnen gebruikers in de app aan-
geven hoe zij zich voelen. Op deze manier legt 
HabiSense verbanden tussen gezondheids- 
beleving en de meetwaardes buiten.  
Informatie die gebruikt kan worden om de 
kwaliteit van de lokale leefomgeving te  
monitoren, te voorspellen én te verbeteren.
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Kennis
en inspiratie

Agenda

16 - 19 MAART
Conferentie Nederland Digitaal
MartiniPlaza, Groningen

19 MAART
Gemeentelijk Grondstoffencongres
De Woonindustrie, Nieuwegein

26 MAART
Waterinfodag
1931 Congrescentrum Brabanthallen, 
’s-Hertogenbosch

7 APRIL
Esri GIS Tech 2020
WTC, Rotterdam

12 MEI
Databedreven: Digital Event 2020
Theater Gooiland, Hilversum

13 MEI
NVRD Jaarcongres: Innovatie 
de rol van de overheid
Natlab, Klokgebouw en Kazerne, Eindhoven

Op donderdag 12 maart 2020 vindt de 
GBIdag plaats in de Reehorst te Ede.  
Let op, dit is een week eerder dan je van 
ons gewend bent! Het thema van de dag 
is ‘Focus op beheer’. De voorbereidingen 
zijn inmiddels in volle gang. Noteer de 
GBIdag maar vast op donderdag 12 maart 
in je agenda.

Meer informatie:
jessica.ruijs@anteagroup.com 

12 maart 2020

Cursus  
Samenhangende Objectenregistratie
Nu het stelsel van Basisregistraties richting afronding gaat, staat er een nieuwe  
transitie voor de deur: de Samenhangende Objectenregistratie. Een registratie die  
vele voordelen biedt, maar die ook impact heeft op data, werkprocessen en ICT.  
Wat betekent dit concreet voor het werkveld BOR? En hoe kun je je nu al slim  
voorbereiden? Antea Group helpt jou op weg met deze cursus Samenhangende  
Objectenregistratie. 

Voor wie

De cursus Samenhangende Objectenregistratie is speciaal voor diegenen die sturing 
en invulling moeten geven aan de samenhangende objectenregistratie binnen en 
mogelijk ook buiten jouw organisatie.
 
Wanneer

De cursussen worden op vestigingen van Antea Group gegeven en zijn gepland op:
• 24 maart: Capelle aan den IJssel
• 30 maart: Almere
• 2 april: Deventer
• 7 april: Oosterhout
• 9 april: Heerenveen
Desgewenst kunnen wij deze cursus ook in-company bij je verzorgen.
 
Geïnteresseerd?

Wil je meer informatie of je aanmelden?  
Neem dan contact op met Mariska van Nijen.  
Stuur een berichtje naar mariska.vannijen@anteagroup.com of  
bel haar op (06) 20 01 32 18. Dan zorgt zij dat je alle informatie ontvangt.

 
 
Stel je vraag! 

Bereikbaarheid

GBI Servicedesk (0513) 63 44 44
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:00 - 17:00 uur.

E-mail: 
support@gbiservicedesk.zendesk.com
Vind je antwoord!

Op zoek naar gebruikershandleidingen of de meest actuele GBI versie? Wil je tips van 
andere GBI gebruikers? Kijk dan snel op 

gbiservicedesk.zendesk.com/hc

Antea Group staat voor service. Met de GBI Servicedesk, die de helpdesk 

van GBIservices vervangt, doen we meer dan alleen een vraag registreren 

en doorsturen. De GBI Servicedesk biedt jou een gerichte en snelle  

ondersteuning. Want goede software is één ding, eenvoud in gebruik  

en de service die je nodig hebt om projecten te laten slagen zijn net zo  

belangrijk. Dat is wat onze adviseurs van de GBI Servicedesk jou bieden.

GBI Servicedesk

https://gbiservicedesk.zendesk.com/hc/nl


GBIdag 2020
Programma

Parallelsessie 11.30-12.00 uur  

1 GBI: focus op GBIondersteuning en -dienstverlening 
Iepe Soet

Om onze software voor jou optimaal te laten werken, geven we graag goed ondersteuning en 
dienstverlening. Over onze plannen en initiatieven voor de helpdesk, updates en trainingen 
vertellen we je graag meer.
  

2 GBI: focus op beheer van kunstwerken   
David van Breden & Nico Punter

Kunstwerken hebben niet het eeuwige leven, ook hier komt de vervangingsopgave in beeld. 
Nieuwe inspectiemethodieken zijn nodig en beschikbaar voor GBI.

3 DATA: focus op standaardisering 
Marien van Zwol

De wereld van data staat niet stil. Standaardisering voert de boventoon. Wat speelt nu, waar 
kan je als GBIgebruiker direct mee aan de slag.
  

4 DATA: focus op sensoren 
Rob Jansen & Adri Wiersma

Sensoren worden de ogen en oren van de moderne beheerder. In deze sessie delen wij onze 
concrete ervaring uit Zwolle en Dronten
  

5 BEHEER: focus op beleid 
Marc de Jong & Ton Lesscher

De beheerder is dé centrale persoon om invulling te geven aan de belangrijke opgaven van 
deze tijd. Toch wordt hij vaak als last en moetje gezien. Hoe gaat de beheerder zijn positie 
claimen en zichzelf goed verkopen? 

De moderne beheerder weet hoe hij de bijdrage van het beheer aan de doelen van de stad 
tastbaar maakt. Daarmee ‘verkoopt’ hij het belang van beheer aan de bestuurder. Bijvoor-
beeld de gemeente Oirschot, die wij hierbij hebben geholpen. Het Integraal Maatschappelijk 
Beheerkader (IMBK) geeft de focus van beleid naar beheer. We hebben de bestuurlijke doelen 
en maatschappelijke opgaven voor de leefomgeving vertaald naar het concrete beheer en 
onderhoud.

Met de juiste woorden en een goede positionering wordt voor iedereen duidelijk hoe de 
assets bijdragen aan de maatschappelijke opgaven, het realiseren van bestuurlijke doelen en 
waarom bepaalde beheeractiviteiten worden uitgevoerd. Zo komt de beheerder in de positie 
van regisseur van de leefomgeving. Hiermee laten we zien dat beheer er toe doet. We vertel-
len u hoe we dit samen met de gemeente Oirschot hebben aangepakt. Kortom: van last naar 
kans!

 
6 BEHEER: focus op circulair beheer & onderhoud

Mark van den Kieboom & Albert Werner

De beheerder en GBI zijn de spil in het lokale grondstof(data)magazijn! Beheerders hebben 
de verantwoordelijkheid voor een enorm areaal. Naast het duurzaam instandhouden is ook 
het efficiënt omgaan met de vrijkomende materialen enorm waardevol in de lokale circulaire 
economie. De (Data)beheerder vervult een sleutelrol! We nemen u mee in de kansen en  
successen, ook met GBI, en tonen voorbeelden en beantwoorden vragen. 

Elke beheerder, manager of bestuurder weet het, in de openbare ruimte gebeurt enorm veel! Wetgeving verandert, het klimaat biedt uitdagingen, 
inwoners willen meedenken én meedoen, we willen nog duurzamer acteren en beter voor de wereld zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat beheer een van de 
katalysatoren is voor de veranderingen, die nu in sneltreinvaart op ons afkomen. Een heldere focus op beheer is belangrijk en leidt tot een scherper zicht 
op de opgave.

Plenair 10.00-11.00 uur
 
Opening
Tonie Speelman, Antea Group

Vanuit de focus op beheer stelt Tonie Speelman de focus van de dag op 
scherp. Na een uitstapje in Amersfoort zijn wij met een goed gevoel weer 
terug op de oude stek in Ede. Tonie heet iedereen van harte welkom en 
neemt je mee door het dagprogramma.  

Visie op beheer 
Bas Boonstra, Antea Group

GBI is een co-productie van Antea Group, de GVAG en onze businesspart-
ners. Samen willen wij GBI gebruiken voor het creëren van een klimaatbe-
stendige, gezonde, veilige, beheersbare en betaalbare openbare ruimte.

Vanuit een gezonde ambitie blijven wij kritisch kijken naar bouwpartners, met 
soms vervelende keuzes tot gevolg. Want, hoewel we met trots terugkijken 
op de mooie dingen die we samen met onze partner DataQuint hebben 
bereikt in voorgaande jaren, gaan wij voor de toekomst een andere weg op. 
We beseffen ons ook, dat het op korte termijn bij de betrokkenen, partners 
en gebruikers, vragen en zorgen oproept: hoe nu verder?

Bas Boonstra, Adviesgroepmanager GBI, neemt je mee in deze ontwik-
kelingen en de plannen voor de doorontwikkeling van GBI, zodat je goed 
en helder geïnformeerd bent over de huidige situatie, de kansen van de 
nieuwe situatie én de nieuwe deuren die zich openen.

Assetmanagement & Beheer 
Jan Swier, ProRail

Jan Swier is expert én pionier op het gebied van Asset Management en werkt 
al meer dan 40 jaar aan en voor de spoorwegen in Nederland. De ontwik-
kelingen die in de jaren negentig van de vorige eeuw zijn ingezet hebben 
hem gevormd tot wie hij nu is: een enorme kennisdrager in de transitie van 
onderhouden naar managen. Tijdens de GBIdag vertelt hij over zijn passie 
voor Asset Management, sporen en treinen.

Plenair 13.00-14.00 uur 
 
Gelukkig van beheren 
Patrick van Hees, Geluksexpert

Jullie zijn dagelijks bezig met het verbeteren van de buitenruimte. Ook om 
de gebruikers simpelweg gelukkig te maken. Maar, hoe werkt dat eigenlijk, 
geluk. En ook wij, als beheerders, verliezen ons weleens in het alledaagse 
werk. Als we bezig zijn keuzes te maken rondom onze opgaven en de 
uitdagingen, die bijvoorbeeld ontstaan door externe factoren als klimaat en 
wetgeving. Hoe blijven wij gelukkige beheerders? Auteur en wetenschap-
per Patrick van Hees neemt ons mee en vertaald zijn wereld naar die van 
beheer, zodat wij onze gelukspotentie optimaal kunnen benutten.

Want, gelukkige professionals zijn productiever, creatiever, socialer en beter 
bestand tegen burn-out. Veel organisaties investeren mede daarom in het 
geluk van de medewerkers, Patrick laat zien hoe dat werkt. Met humor, 
praktische adviezen en veel interactie.

GVAG
Arco Holland, voorzitter

De GVAG is in 2001 als onafhankelijke vereniging opgericht. De vereniging 
behartigt de belangen van GBIgebruikers. Tijdens de ledenvergadering 
wordt ook de welbekende GBI Award uitgereikt. De GVAG is ook de hele dag 
aanwezig op de infomarkt.

Parallelsessie
Ronde 1  

‘Focus op beheer’ 
Donderdag 12 maart 2020 in De Reehorst

Parallelsessies 
In het parallelle deel vind je een gevarieerd 
programma met sessies die zijn gewijd aan allerlei 
aspecten van GBI. Er zijn sessie over GBI zelf, over 
de data & informatie en over het beheren met 
GBI. Onze partners, GBI adviseurs en collega-
gebruikers brengen tijdens de parallelsessies 
vanuit de verschillende thema’s en aspecten focus 
aan op de beheerpraktijk. 
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Ontvangst op het GBIplein 09.00-10.00 uur

12 maart 2020
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Parallelsessie 15.15-15.45 uur

1 GBI: focus op aansluiten op GBI 
Frank Zwiers & Folkert Miedema

De wereld van riolering is volop in ontwikkeling. Een nieuw standaard, een inspectie nieuwe 
stijl en verbeterde software. Onze experts praten je bij én laten het zien.
  

2 GBI: focus op GBIondersteuning en - dienstverlening   
Iepe Soet

Om onze software voor jou optimaal te laten werken, geven we graag goed ondersteuning en 
dienstverlening. Over onze plannen en initiatieven voor de helpdesk, updates en trainingen 
vertellen we je graag meer.

3 DATA: focus op Omgevingswet 
Rob Jansen & Robert Forkink

Voor de Omgevingswet is correcte en actuele data van groot belang. Ook jij als beheerder 
speelt hierbij een belangrijke rol. In deze sessie nemen wij je mee in de Omgevingswet en 
jouw rol als beheerder. De Omgevingswet is de uitgelezen kans om data te integreren, het 
beheer te organiseren en data breed te gebruiken in en buiten jouw organisatie.
  

4 GBI: focus op de GBIroadmap 
Nico Punter & Egbertje Mol

'De beste software maken we samen’ is al jaren ons motto. In deze sessie geven we zicht op
onze opgave voor de komende jaren.
  

5 BEHEER: focus op contracten   
Ton Lesscher & Ruud van Hoek

We zien de trend dat de ontwikkeling van frequentie- naar beeldbestekken wordt doorgetrok-
ken naar effect- en waardegestuurde contracten. Als beheerder bijdragen aan de gewenste 
bestuurlijke- en maatschappelijke effecten en waarden staat vandaag de dag centraal, niet 
meer het realiseren van een kwaliteitsniveau. Dit blijkt veel te star en technisch voor de ge-
bruikers van de openbare ruimte, zij uiten zich op een heel andere wijze; effecten en waarden. 
Hoe geven we deze ontwikkelingen vorm in contracten en welke data en informatie is nodig 
om de stap naar effect- en waardegestuurde contracten te maken en de behaalde effecten en 
waarden te monitoren? Tijdens deze sessie krijgt u hierop antwoord.
 

6 BEHEER: focus op evalueren en verbeteren 
Eric Moonen

Benchlearning? Zo doe je dat (vanuit je GBIdata)! We zijn druk, alles moet het liefst gisteren 
af. Maar neem je ook tijd om te reflecteren en sta je er voldoende bij stil of het anders en 
slimmer kan? In deze sessie krijg je tips hoe je kan leren en verbeteren.

Parallelsessie 14.30-15.00 uur

1 GBI: focus op de GBIroadmap 
Nico Punter & Egbertje Mol

'De beste software maken we samen’ is al jaren ons motto. In deze sessie geven we zicht op 
onze opgave voor de komende jaren.
  

2 GBI: focus op beheer van riolering en het GWSW 
Cor Leenstra & Adri Wiersma

De wereld van riolering is volop in ontwikkeling. Een nieuwe standaard, een nieuwe inspectie 
en een andere planningsmethodiek. Onze experts praten je bij.

3 DATA: focus op samenhangende objectenregistratie 
Mirian van Ansem & Bram Jippes

Binnen onze samenleving gaan steeds meer beslissingen genomen worden op basis van actuele 
en betrouwbare data. Dit leidt tot meer datagedreven werkende organisaties. De samen-
hangende objectenregistratie gaat hier in een belangrijke rol in vervullen. In deze registratie 
wordt data vanuit de WOZ, BAG, BGT en BOR gecombineerd én aangesloten op andere breder 
gebruikte databronnen. Tijdens deze sessie krijg je uitleg over de Samenhangende Objecten-
registratie en de kansen voor jouw rol als beheerder.
  

4 DATA: focus op nieuwe technieken 
Erik Duisterwinkel

Kademuur inspecties met drones. Het maken van 3D modellen met 2 mm nauwkeurigheid.  
We delen graag onze ervaringen uit Amsterdam.
  

5 Beheer: focus op integraal programmeren 
Benno Steentjes & Oane Hornstra

We zijn met z'n allen druk aan de slag in de openbare ruimte. Klimaat, parkeerdruk,  
vervangingsopgave, mobiliteit, energie… Met het uiteindelijke doel de leefomgeving robuust  
en toekomstbestending te maken. 

Wij merken dat gemeenten aan het zoeken zijn naar een goede en slimme invulling van de 
opgaven en de samenhang hierin. Ruimtelijke adaptatie (adaptatie is aanpassen) raakt aan veel 
werkvelden (zoals water, riolering, RO, milieu, duurzaamheid en het sociale domein) en vraagt 
in veel gevallen om een beheergebied overschrijdende aanpak. In deze lezing nemen wij u mee 
in onze visie op ‘integraal programmeren’.

6 BEHEER: focus op monitoren & analyseren 
Ester Boverhoff & Gerk Vellema

Binnen het beheerproces is monitoring een essentiële stap. Het levert informatie op over de 
kwaliteit van de openbare ruimte door dit objectief, conform landelijke normen, te meten. 
Belangrijke informatie om bij te sturen op de onderhoudsstrategie, maar ook om verantwoor-
ding af te leggen richting het bestuur. Monitoring geeft bijvoorbeeld antwoord op vragen zoals: 
behaal ik de kwaliteit die bestuurlijk is afgesproken? Hoe kan ik efficiënter inspelen op weers-
invloeden? En hoe helpt mij dit om aannemers aan te sturen? Kortom laat je meenemen in de 
mogelijkheden van monitoring en de bijdrage daarvan aan het beheerproces.

Parallelsessie
Ronde 3  

Parallelsessie
Ronde 2  

Let op: 

De exacte programmering kan hier en daar  
nog veranderen.  
Kijk voor het meest actuele programma op: 
www.gbibeheersysteem.nl

Voor meer informatie:
gbidag@anteagroup.com

12 maart 202012 maart 2020
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‘Om prestaties te kunnen leveren, moet je de risico’s én  
het proces onder controle hebben’
Op de GBIdag vertelt Jan Swier, expert en pionier assetmanagement bij ProRail,  
over zijn passie voor Asset Management, sporen en treinen.

Asset Management 
op het spoor 
Jan Swier
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en wissels’) werd afgesplitst van de exploitatie  
van het spoorwegbedrijf (‘reizigers en treinen’).  
Het ingenieursbureau (Holland Railconsult, later 
Movares) en het onderhoudsbedrijf (Railinfra-
beheer, later ProRail) werden geprivatiseerd.  
De traditionele beheerclub met 4.000 werk- 
nemers moest zich toen in versneld tempo  
omvormen naar een moderne regieorganisatie 
met ‘nog maar’ 800 werknemers: van onder- 
houden naar managen. 

Assetmanagement als houvast 

Het meeste fysieke onderhoud werd op de markt 
gezet. Een van de manieren om haar nieuwe rol 
vorm te geven was voor ProRail het introduceren 
van Asset Management. Asset Management van 
fysieke assets was toen relatief nieuw in Neder-
land. Vanuit de VS en Australië verscheen in 2004 
de eerste richtlijn in Europa (PAS 55). In 2014 is 
deze vervangen door de NEN-ISO 55000. ProRail 
heeft haar assetmanagementsysteem vanaf de 

grond opgebouwd. Jan Swier heef hier een grote 
actieve rol in gespeeld. 

Definitie assetmanagement 

Asset Management is de verzameling van 
systematische en gecoördineerde activiteiten 
waarmee een organisatie haar assets gedurende 
de volledige levenscyclus optimaal en duurzaam 
beheert. Zij analyseert voortdurend de balans tus-
sen prestaties, risico's en kosten. Zij realiseert zo 
de doelen van de organisatie, passend bij de eisen 
en wensen van de relevante belanghebbenden.
Bron: PAS 55

De focus van Jan Swier

Het goed organiseren van onderhoud én ver-
nieuwing, dat is de basis van goed beheer. Asset 
Management gaat verder. Sleutelwoorden die 
Asset Management onderscheiden van goed 
beheer zijn: risico’s, levenscyclus en stakeholders. 
De kracht van Asset Management ligt in de vol-

ledige focus op het beheersen van de oorzaken 
van ‘niet-presteren’. Bij ProRail heeft dit binnen 10 
jaar geleid tot een aanzienlijke verbetering van de 
spoorwegprestaties: te laat aankomen en vertrek-
ken (dispunctualiteit) nam af met 40%! Daarnaast 
daalden de storingen aan de spoorinfra met 20%, 
is de veiligheid toegenomen en zijn tegelijkertijd 
onderhoudskosten verlaagd. 
Op de GBIdag neemt Jan Swier ons mee in zijn 
focus op prestaties.

Meer informatie:
www.janswier.com
theus.vandenbroek@anteagroup.com

Op de GBIdag:

Wie is Jan Swier?

Jan Swier heeft meer dan 40 jaar gewerkt aan 
en voor de spoorwegen in Nederland. Hij begon 
zijn loopbaan bij het ingenieursbureau van NS, in 
het onderhoud van spoorbruggen. Staal was zijn 
fascinatie. Na de verzelfstandiging van het beheer 
van de railinfrastructuur heeft hij als intern advi-
seur en projectleider een grote bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling van het assetmanagement-
systeem bij ProRail. Hij is expert op het gebied 
van Asset Management en is gespecialiseerd in 
uitbesteden van onderhoud, benchmarken en het 
modelleren van kosten en prestaties. Nu, na zijn 
pensionering, deelt hij zijn kennis en ervaring als 
adviseur, auteur en spreker.

Ingrijpende wijzigingen in het spoor-

beheer

In de jaren negentig van de vorige eeuw ging 
het spoor in Nederland ingrijpend op de schop. 
Aanleg en beheer van de railinfrastructuur (‘rails 

www.linkedin.com/in/theus-van-den-broek



Patrick van Hees (1969) is dé geluks-

expert van Nederland. Hij heeft 

inmiddels drie boeken op zijn naam 

staan, waarin hij aan de hand van zijn 

eigen levenservaringen en weten-

schappelijke inzichten verhaalt over 

de ultieme geluksformule. Hij werkt 

nu aan zijn vierde boek, dat in maart 

verschijnt. Hij studeerde Commerci-

ele Economie, Sociale Wetenschap-

pen en Applied Positive Psychology 

(in Cambridge). 

We spreken Patrick terwijl hij door zijn stad 
loopt: Patrick wijst: ‘dat fietspad daar heeft  
Antea Group aangelegd. Ik ben er al honderd 
keer met plezier overheen gefietst.’

Het gelukkigste land op aarde

Nederland staat niet voor niets op de 5de plaats 
van de gelukkigste mensen op de wereld,’ geeft 
Patrick aan. ‘Dat heeft er mee te maken dat 
veel dingen hier goed geregeld zijn. Veilig op 
de fiets naar school, over dat fietspad. Maar 
ook aspecten als geestelijke gezondheidszorg, 

‘Net als de openbare ruimte  
moet je ook geluk in stand 
houden of verbeteren’

Patrick van Hees  
Geluksexpert

Door: Aale Boek
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welvaart, tolerantie naar elkaar en corruptie 
spelen mee. En, dus ook de openbare ruimte. 
De plannen die jullie maken, de beleidstukken, 
rapportages, nota’s en reviews, die beheerders 
opstellen, kunnen bijdragen aan het geluk van 
de Nederlanders.’ 

‘Toch hoor je mensen vaak alleen als het  
niet goed gaat. Daarom is het belangrijk om 
successen zichtbaar te maken. De wetenschap 
suggereert dat je daar gelukkig van wordt. Maar 
dat vergt een bepaald type gedrag en denken. 
Dat gaat niet vanzelf.’

Wat is de ultieme geluksformule 

‘Als geluksexpert maak ik een link tussen weten-
schappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk. 
Ik kijk naar individuen, collega’s en groepen.  
En, vergeet niet dat geluk op verschillende 
fronten gevormd wordt die elkaar beïnvloeden. 
Werk en privé spelen beide een grote rol in je 
gelukspotentie. Deze formule kun je vervolgens 
ook loslaten op de relatie tussen klant en advi-
seur, of op burgers en inwoners.’

Geluk en beheer, gaat dat samen?

‘Ja, natuurlijk! Ik noemde al dat fietspad. Maar 
ook geldt net als in het beheer het principe van 
in stand houden en verbeteren. Dat wat bij-

draagt aan jouw geluk, daar moet je aan blijven 
werken. Benchmark is ook zo’n ding. Beheerders 
krijgen op die manier inzicht in hoe anderen het 
doen, en wat beter of anders kan. Dat geldt ook 
in mijn wereld. Wat kun je leren van de extreem 
gelukkigen? Dat vind ik zo interessant dat ik 
daarvoor een wetenschappelijk onderbouwd 
systeem heb ontwikkeld.

Tot slot, waar word jij gelukkig van?

‘Heel cliché wellicht, maar ik maak andere 
mensen graag gelukkig. Zo ben ik bijvoorbeeld 
ambassadeur van Habitat for Humanity.’ Patrick 
glimlacht: ‘ik ben nu 13 jaar bezig met geluk, en 
het voelt nooit als werken. Er komt steeds meer 
onderzoek over hoe je zo gelukkig mogelijk kunt 
worden binnen de omstandigheden, die voor 
jou gelden. Ik heb de komende jaren dus nog 
genoeg te doen. En, goed slapen! Dat wordt 
vaak erg onderschat.’

Meer informatie:
aale.boek@anteagroup.com

Op de GBIdag:

www.linkedin.com/in/aaleboek



GBI zal straks bestaan uit verschillende subsys- 
temen waaraan specifieke (reken)functionaliteit 
eenvoudig toegevoegd kan worden. Waarbij  
berichtenverkeer zorgt voor de integratie van 
GBI met de basisregistraties, de steeds belang- 
rijker wordende omgeving, applicaties van 
derden en databronnen. Hiermee zien we GBI 
als de basisapplicatie voor het onderhouden 
van databronnen én als de applicatie voor het 
beheer van de openbare ruimte en assets. 

Samenvattend

Gezien de ontwikkelingen in het vakgebied van 
beheer, koersen we naar een nieuwe generatie 
GBIsoftware die klaar is voor de toekomst.  
Antea Group en DataQuint hebben besloten om 
hierin elk hun eigen weg te gaan. Uiteraard met de 
garantie dat de continuïteit én de ontwikkeling van 
de huidige GBIsoftware gewoon gewaarborgd blijft.

Meer informatie: 
bas.boonstra@anteagroup.com

‘We zetten koers naar 
een nieuwe generatie 

GBIsoftware’
  

De wereld van de openbare ruimte ontwikkelt zich razendsnel. Met onze 

GBIsoftware willen we beheerders van de openbare ruimte hierbij volop  

ondersteunen. Om een state-of-the-art product te blijven bieden, hebben  

we besloten om een nieuwe generatie software te ontwikkelen. Dit doen  

we samen met een nieuwe bouwpartner. In dit artikel lees je over het hoe  

en waarom. 

we te maken met nieuwe ontwikkelingen en  
standaarden zoals IMBOR en BIM. Dankzij  
sensoring en ‘the internet of things’ beschikken 
we over steeds meer (open) data die als input 
dienen voor GBI.

Dit heeft impact op de taken die je als beheer-
der hebt. En hiermee op de prestaties en de 
mogelijkheden die het GBIbeheersysteem moet 
bieden. Antea Group wil GBIgebruikers van het 
beste beheersysteem van Nederland blijven 
voorzien. Dit betekent dat onze focus ligt op het 
continu vernieuwen, ontwikkelen en aanpassen 
van GBIsoftware aan de nieuwste standaarden 
en technische mogelijkheden. We staan hierbij 
voor een hoog tempo van doorontwikkeling en 
software-vernieuwing.
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Huidige versie GBI 6 geborgd

Meer dan 120 gemeenten gebruiken de GBI 
beheersoftware van Antea Group om hun  
leefomgeving slim en effectief te beheren.  
In de afgelopen tien jaar hebben we met onze 
ICT-partner DataQuint een topproduct neer- 
gezet. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen 
dat beheerders ook de komende decennia het 
maximale uit ónze beheersoftware kunnen 
halen.

De noodzaak van continu verbeteren

Dit is een uitdaging. Het vakgebied van de 
beheerder bevindt zich in een stroomversnelling. 
Denk alleen al aan de vervangingsopgave van  
assets, de energietransitie en maatregelen in  
het kader van klimaatadaptatie. Ook hebben  

Elk een eigen visie

Antea Group en DataQuint hebben elk hun eigen 
visie over de toekomstige ontwikkelingen op het 
gebied van beheersoftware. Hierover hebben we 
uitgebreid gesproken. Dit leidde tot het besluit 
dat beide partijen elk hun eigen weg gaan om de 
onderscheiden visies te ontwikkelen. DataQuint 
blijft als leverancier van Antea Group uiteraard 
betrokken en verantwoordelijk voor het onder-
houd en de ondersteuning van de software die 
gemeenten bij Antea Group hebben afgenomen.  

Wat betekent dit praktisch?  

Continuïteit staat op één. De GBIsoftware  
waarmee je nu werkt, blijft de komende vier  
jaar operationeel en volledig ondersteund.  
Je kunt dus gewoon gebruik blijven maken van 
het beste én meest complete beheersysteem 
van Nederland. Inclusief alle service én met 
een nieuwe helpdesk [zie kader]. Ook blijven 
we je voorzien van de nodige uitbreidingen en 
upgrades om issues op te lossen. Wat dat betreft 
verandert er niets en zit je met Antea Group 
als contractpartner gewoon goed (je hoeft dus 
ook geen extra onderhoudsondersteuning in te 
kopen).

Nieuwe GBI Servicedesk

Antea Group heeft per 1 januari 2020 een 
GBI Servicedesk ingericht waar je als GBI-
gebruiker terecht kunt voor al je beheer- 
en onderhoudsvragen. De helpdesk wordt 
bemenst door medewerkers van Antea 
Group (die voorheen al een groot deel 
van de hulpvragen oppakten). Zij zorgen 
ervoor dat je vragen snel en deskundig 
worden beantwoord.

GBI Servicedesk is op werkdagen van  
08.00 – 17.00 uur bereikbaar via  
het telefoonnummer (0513) 63 44 44.
Het e-mailadres is 
support@gbiservicedesk.zendesk.com

www.linkedin.com/in/basboonstra

Wat wél verandert, is dat we met een nieuwe 
bouwpartner verder werken aan een nieuwe 
generatie GBIsoftware. Beheersoftware waar  
wij samen met de GVAG, themagroepen en 
gebruikers invulling aan willen geven. Zo nemen 
we het initiatief tot een strategieconferentie. 
Hierin willen wij met de GVAG-leden en de 
verschillende themagroepen de opgaven van de 
toekomst verder verkennen en onze ‘horloges 
gelijk zetten’. Deze eenduidige koers willen we 
concretiseren in een breed gedragen roadmap 
en bouwplan. 

‘We willen onze  
gebruikers van  
de beste en  
meest complete 
beheersoftware van 
Nederland blijven 
voorzien.’

Een doorkijkje naar de toekomst

Deze vormen het vertrekpunt voor de ontwik-
keling van een nieuwe generatie beheersoft-
ware; toegesneden op de actuele opgaves en 
behoeftes die je als beheerder hebt. Denk hierbij 
aan beheersoftware die voldoet aan de nieuwste 
standaarden. Maar die ook in de cloud te gebrui-
ken is en over historie- en logging-functionaliteit 
beschikt op basis van common ground principes 
(om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen 
aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan 
met data). Met IMBOR als informatiemodel. 

Toekomstvisie op de GBIdag

Ik hoop je op 12 maart a.s. te mogen  
verwelkomen op onze GBIdag. Daar nemen 
we je graag mee in deze ontwikkelingen, de 
huidige stand van zaken en dé opgave die  
voor ons ligt.

Aanmelden

www.gbibeheersysteem.nl/
aanmelden/

12 maart 2020

http://www.gbibeheersysteem.nl/aanmelden/
http://www.gbibeheersysteem.nl/aanmelden/


GISconnect is de 
Schouwmonitor voor 

Twente Milieu
Twente Milieu voert voor verschillende gemeenten 

het onderhoud in de openbare ruimte uit. Voor de 

gemeente Enschede hoort daar ook het beheer en 

onderhoud van parkeergarages bij. Het bedrijf is 

verantwoordelijk voor het verzorgend onderhoud. 

Dan hebben we het over schoon en netjes; zwerf-

vuil, onkruid en dergelijke. Een groot deel van de 

onderhoudswerkzaamheden is ondergebracht in 

beeldbestekken. Twente Milieu vindt het belangrijk 

te weten wat de effecten zijn van de maatrege-

len die ze uitvoeren. Met een schouw houden de 

gemeenten en Twente Milieu samen grip op de 

kwaliteit van de openbare ruimte.

Eenduidige en objectieve meetresultaten zijn 
belangrijk om goed inzicht te verkrijgen in de  
kwaliteit van de openbare ruimte. En, om ervoor te 
zorgen dat de kwaliteit blijft voldoen aan de eisen 
van het bestek. Dit leidt tot belangrijke stuur 
informatie. Echter, een uniforme en eenvoudige 
aanpak en methodiek is een voorwaarde.

Johan Santing, GIS expert bij Antea Group:  
‘Twente Milieu maakt gebruik van onze  
GISconnect schouwmodule. Zo heeft zowel de 
gebruiker als de opdrachtgever duidelijk en 
overal inzicht in de resultaten en de voortgang 
van de afgesproken prestaties. Onze GISconnect 
modules zijn ontwikkeld om online en op iedere 
locatie gegevens in te winnen en te registreren. 
De schouwmodule is eenvoudig in gebruik en 
efficiënt in te zetten voor het monitoren en 
analyseren (schouwen) van de openbare ruimte.’ 
Bas Dijkstra, kwaliteitscontroleur bij Twente 
Milieu, is het eens met de waarde van GIScon-
nect: ‘Door het gebruik van GISconnect hebben 
wij inzicht gekregen in het totaal aan werkzaam-
heden, waarna wij verbeterplannen kunnen 
opstellen voor de toekomst.’

Hoe werkt de module?

De schouwmodule bestaat uit vooraf gedefini-
eerde meetlocaties en bijbehorende schaalbal-
ken, die zijn gekoppeld aan verschillende meet-
ronden. De gebruiker kan op locatie inloggen en 
specifiek aangegeven locaties snel en efficiënt 
beoordelen. Hierbij kan de schouwer eventuele 
afwijkingen melden in het systeem en een foto 
van de situatie ter plekke toevoegen. Ook is het 
mogelijk om besteksmeldingen te registeren. 
Van deze meldingen wordt automatisch een 
rapportage gegenereerd en gemaild naar de 
verantwoordelijke beheerder, die de melding 
vervolgens kan afhandelen. Bas Dijkstra voegt 
toe: ‘Hoeveel tijd het kost hangt dus sterk af van 
de hoeveelheid schaalbalken die geschouwd 
moeten worden. Dit geldt eveneens voor de 
analyse: hoe groter de vraag, hoe meer tijd we 
nodig hebben voor het analyseren van de data.’
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Veilig en op verschillende niveaus 

Voor opdrachtgevers of andere betrokkenen is 
het mogelijk een aparte inlog te krijgen met een 
specifieke autorisatie. Bijvoorbeeld de beheer-
ders van de parkeergarages. Daarmee kunnen 
specifieke groepen kijken naar de voortgang, 
de resultaten van de schouw en de specifieke 
meldingen of afwijkingen. Onze GISconnect 
schouwmodule levert hiermee een bijdrage aan 
een transparante manier om informatie digitaal 
en op verschillende niveaus beschikbaar te 
stellen aan belangstellenden of betrokkenen. Zo 
kunnen bijvoorbeeld ook een individuele inwo-
ners toegang krijgen, als dit gewenst is.

Breed inzetbaar

Twente Milieu gebruikt de reguliere schouw-
module voor de gemeenten Almelo, Borne, 
Haaksbergen, Hof van Twente en Wierden 
en daarnaast voor een woningstichting in de 
gemeente Almelo. Voor de gemeente Enschede 

wordt de schouwmodule ingezet om onderdelen 
in parkeergarages te schouwen. Bas Dijkstra 
geeft aan waarom monitoren breed inzetbaar 
is: ‘Met de informatie die voortkomt uit het mo-
nitoren kunnen we richting interne en externe 
opdrachtgevers gegronde uitleg geven over 
de staat van het onderhoud van bijvoorbeeld 
beplanting. Zo kunnen we samen een meerja-
renplan opstellen, het plan financieel afstem-
men en na enkele jaren van monitoring een 
onderhoudsbudget bepalen en genereren.’ Bas 
voegt toe welke aandachtspunten van belang 
blijven: ‘Het invoeren van de opnamegegevens 
op de tablet blijft repeterend werk. Met de inzet 
van een ervaren medewerker met een MBO 
Groen achtergrond wordt de kwaliteit van de 
gegevens gewaarborgd. Daarnaast is het van 
belang dat de beoordelingen objectief blijven. 
Deze objectiviteit wordt jaarlijks door een extern 
bedrijf getoetst, dit blijft noodzakelijk.’

Dashboards

De resultaten worden op een interactief dash-
board weergegeven. Met het dashboard kan een 
gebruiker eenvoudig en interactief de resultaten 
en voortgang van de schouw raadplegen en ana-
lyseren. Ook het dashboard werkt op verschil-
lende niveaus. Zo kun je kiezen en selecteren op 
gebiedstypen, gemiddelden per ronde, wijken 
en worden verschillende schaalbalken getoond.

Wil je meer weten over GISconnect?  
Kijk dan even op: www.anteagroup.nl/nl/ 
diensten/gisconnect. Of mail onze GIS expert: 
johan.santing@anteagroup.com

Meer informatie:
johan.santing@anteagroup.com

www.linkedin.com/in/johansanting
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Stadsparken 
onder druk

Veel stadsparken zijn ooit ontworpen 

als groene oases in de stad. Een plek 

om te ontspannen, om even weg te 

zijn uit de hectiek. Hoewel we zuinig 

zijn op ons stadsgroen, vergen we 

wel steeds meer van onze parken. 

Steden verdichten en de gebruiks-

druk op stedelijk groen neemt 

hierdoor toe. Je ziet dit bijvoorbeeld 

terug in de toename van het aantal 

festivals en andere evenementen in 

parken. Duurzaam bodembeheer is 

van belang om parken toekomstbe-

stendig te maken.

Volgens de Festival Monitor 2019 schoot de 
festivalsector in Nederland in het voorgaande 
jaar tot een recordaantal van meer dan duizend 
festivals met maar liefst 26,5 miljoen bezoeken. 
Ook stadsparken vormen daarbij een populaire 
locatie. Maar één weekend stampen en hossen 
kan een negatieve impact hebben op de bodem-

gesteldheid, de flora en de fauna, stelt Theo 
Prins, adviseur geohydrologie en ondergrond 
bij Antea Group. ‘Veel stadsparken zijn hier 
namelijk niet op berekend, omdat ze van nature 
slappe grond hebben.’

Veranderend klimaat

Naast de groeiende gebruiksdruk komt er nog een 
belastende factor bij: het veranderende klimaat. 
Zo kan droogtestress leiden tot bodemdaling of di-
recte, snelle aantasting van vegetatie veroorzaken. 
Prins: ‘Tegelijkertijd speelt stedelijk groen een be-
langrijke rol in het beheersen van de gevolgen van 
klimaatverandering. Groen vermindert hittestress. 
En lager gelegen parkdelen kunnen als waterber-
ging fungeren om piekbuien op te vangen.’ 

Het is de vraag of onze stadsparken robuust 
genoeg zijn om die groeiende gebruiksdruk in 
combinatie met klimaatverandering het hoofd te 
bieden. ‘Stadsparken zijn vaak fragiele systemen 
met complexe verbanden in de cyclus bodem, 
water, flora en fauna. De bodem vormt niet 
alleen de basis voor de groeicondities van de 
aanwezige vegetatie, maar ook de draagkrach-
tige laag die de toelaatbare belasting bepaalt,’ 
legt Prins uit.

 Die kwetsbaarheid in combinatie met toene-
mende belasting kan dus grote gevolgen heb-
ben voor een park. Prins: ‘Bodemverdichting, 
afnemend bodemleven en bodemerosie leiden 
tot visuele schades: kale plekken in het gazon, 
schade aan flora en fauna, verzakkingen in wan-
delpaden. Ook is er sprake van indirecte schade. 
Denk aan wateroverlast door afnemende infiltra-
tiecapaciteit of bodemdaling. In veel gevallen 
is die schade eenvoudig te herstellen. Maar we 
zien ook steeds vaker dat schadeherstel frequen-
ter moet worden uitgevoerd.’ 

Robuust en toekomstbestendig

Maar hoe bepaal je de werkelijke belastbaarheid 
en hersteltijd van een park? En welke maatre-
gelen kun je en moet je vervolgens nemen om 
een stadspark robuust en toekomstbestendig te 
maken? Vragen die je alleen kunt beantwoorden 
door te weten wat er zich in die parkbodem 
afspeelt. ‘Daar valt nog veel te winnen’, stelt 
Prins. ‘Beheerorganisaties hebben vaak te 
weinig inzicht in de effecten van evenementen 
of veranderend klimaat op de bodemgesteldheid 
van een park. Dit leidt tot verkeerde aannames, 
ontoereikende maatregelen en uiteindelijk tot 
hoge kostenposten.’

Een goede informatiehuishouding is daarom 
essentieel om parken te beschermen en duur-
zaam bodembeheer te ontwikkelen. Prins: 
‘Om inzicht te krijgen in die bodemgesteldheid 
heb je allerlei gegevens nodig. Bodemvocht, 
indringingsweerstand, bewortelingsdiepte, 
bioturbatie, verwelkingspunt, zuurstofge-
halte, korrelgrootteverdeling, verslemping… 
En, je moet deze parameters vervolgens op 
verschillende momenten in het jaar meten om 
inzicht te krijgen in de belastbaarheid en de 
hersteltijd van stedelijk groen.’

Prins benadrukt dat die afzonderlijke para-
meters op zichzelf een beperkte toevoegde 
waarde hebben. Prins: ‘In de bodem hangt 
alles met elkaar samen. De korrelgroottever-
deling heeft een effect op de mate van bo-
demverdichting en indringingsweerstand van 
de bodem. Dit op zijn beurt heeft weer effect 
op bewortelingsdiepte en bioturbatie. Alleen 
wanneer je het héle bodemsysteem in beeld 
hebt en analyseert, kun je meer zeggen over 
de werkelijke effecten van een evenement, 
piekbui of toenemende droogte.’ 

Omgevingswet en bodembeheer

Bodemdata is niet alleen waardevol vanuit evene-
mentenperspectief. Data helpt ook om gemeen-
telijke ambities vorm te geven. Prins: ‘Dankzij de 
Omgevingswet en de daarmee samenhangende 
omgevingsplannen, krijgen gemeenten de kans 
om hun ambities omtrent groene leefomgeving 
kenbaar te maken. Denk aan het verbeteren van 
biodiversiteit, het opvangen van extreem weer of 
het behoud van de groene belevingswaarden. Al-
lemaal aspecten waarin duurzaam bodembeheer 
een deel van de oplossing vormt.’

Inzicht in de bodemgesteldheid vormt dan 
de sleutel om tot integrale oplossingen te 
komen. Op basis van informatie kun je gerichte 
maatregelen nemen. Prins: ‘Ga je voor klassieke 
ontwatering door drainage toe te passen? Of 
kies je met het oog op droogtestress voor een 
andere oplossing om je bodemvochthuishouding 
te verbeteren? Kies je voor het stimuleren van 
biologische activiteit of voor draagkrachtver-
betering door de bodem te versterken? Ga je 
kwetsbare delen van parken extra te bescher-
men door ze gebruiksluw te maken? Dankzij 
goed inzicht in de bodemgesteldheid kun je dit 
soort afwegingen gerichter maken.’ 

Er zijn al enkele gemeentes die kiezen voor 
grootschalig samenhangend bodemonderzoek 
in stadsparken. Amsterdam bijvoorbeeld. De 
gemeente heeft sinds 2018 nieuw evenementen-
beleid. Hierin worden aantallen en type festivals 
verspreid over de stad. Gestuurd vanuit het 
evenementenbeleid voert de gemeente een om-
vangrijk onderzoek uit naar het effect van evene-
menten op de flora en fauna, de waterhuishou-
ding en de bodemgesteldheid in parken. Daarbij 
wordt in het voorjaar, tijdens het evenementen-
seizoen en na afloop hiervan gemeten. Hiermee 
kan tot een goede onderbouwing worden komen 
van de benodigde hersteltijd na belasting en de 
noodzaak van een pauze tussen festivals.

Meer informatie
theo.prins@anteagroup.com

Fotografie: Sander Hoosemans
Gevolgen verhoogde gebruiksdruk tot op de bodem uitgezocht

Grootschalig samenhangend  
bodemonderzoek
Vijf goede redenen voor gemeenten om voor 
een grootschalig, samenhangend bodemon-
derzoek te kiezen:
1. Een onderzoek van het héle bodemsysteem 

geeft helderheid over de werkelijke ef-
fecten. Losse paramaters – zoals bodemty-
pering, bodemleven en bewortelingsdiepte 
– zeggen wel iets, maar juist in de bodem 
hangt alles met elkaar samen.

2. Metingen op verschillende momenten 
in het jaar bieden het beste inzicht in de 
belastbaarheid en hersteltijd van stedelijk 
groen.

3. Een breed onderzoek past bij steeds meer 
gemeenten in het evenementenbeleid, met 
serieuze aandacht voor bodem, waterhuis-
houding, flora en fauna. 

4. Bodemdata vormen ook een rijke bron voor 
andere, gemeentelijke ambities, aanslui-
tend bij de Omgevingswet. Denk aan het 
verbeteren van de biodiversiteit, of het 
behoud van groene belevingswaarden.

5. Inzicht in de bodemdata vormt de sleutel 
tot volledige afwegingen, breed gedragen 
keuzes en integrale oplossingen.

www.linkedin.com/in/theo-prins-264a2b30



Planmatig & 
professioneel beheer 

met GBI

Implementatie van GBI 
in Waalwijk
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‘Ik wil dat de beheerders bij hun dagelijkse werk 
gebruik maken van GBI,’ zo vertelt Dirk Derks, 
Teammanager Beheer Openbare Ruimte en 
Vastgoed in de gemeente Waalwijk. ‘Wanneer 
we GBI alleen maar gebruiken als een kaarten-
bak voor de registratie van areaalgegevens, dan 
vind ik dat zonde van de inspanning.’ Waalwijk 
is recent overgestapt op GBI 6. Nu de conversies 
en installatie achter de rug zijn, is het tijd om 
ook echt gebruik te maken van de mogelijkheden 
van het integrale beheersysteem GBI. Van die 
ene zeer betrokken super-user bij GEO, naar een 
brede toepassing bij de beheerders. 

Derks: ‘Ik wil dat de beheerders eigenaar zijn 
van hun beheerproces. Betrokken beheerders, 
die de hele keten van het beheerproces overzien 
en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 
gedeelte daarvan. Inclusief aansluiting op de 
keten.’ De gemeente wil meer planmatig én 
proactief gaan werken bij het beheer. Enerzijds 
door een beheer- en datakalender, die tijdig 
zicht geeft op alle activiteiten en het belang van 
actuele data. Anderzijds door beheerplannen op 
te stellen als input voor een integrale meerja-
renplanning. Hij vervolgt: ‘zodat de beheerders 
bedrijfsmatig, efficiënt en doelmatig werken 
door gebruik te maken van GBI.’

Antea Group verzorgt een aantal trainingen en 
workshops om de beheerders hierin te begelei-
den. Arjan Wagemakers, senior adviseur vertelt: 
‘We beginnen met enkele bijeenkomsten voor 
alle beheerders en Geo. Daarin zetten we het 

kader neer, lichten we het beheerproces toe en 
maken we een stap naar de huidige data en de 
beheerkalender. Vervolgens gaan we met een 
aantal beheerders GBI concreet toepassen in 
hun eigen werksituatie. We geven praktische 
tips en ondersteuning bij het gebruik van GBI, 
het maken van selecties en het uitvoeren van 
activiteiten. Waar nodig richten we paspoorten 
en dergelijke op maat in. Zodat de beheerders 
zelf aan de slag kunnen.’

De eerste bijeenkomsten zijn achter de rug.  
Met een rapportcijfer 8 kijken de deelnemers 
tevreden terug. Vooral de heldere uitleg van 
het procesmodel, de hoge mate van zelf aan de 
slag met gerichte opdrachten en het onderling 
pitchen van de eigen beheerkalender werden 
gewaardeerd. ‘We gaan nu eerst met drie 
beheerders de praktijk van GBI in. Eind van dit 
jaar presenteren zij hun voortgang aan de col-
lega’s. Dan komen we er in het GBImagazine ook 
graag op terug,’ zo sluiten Wagemakers en Derks 
gezamenlijk af.

Meer informatie: 
marc.dejong@anteagroup.com
en arjan.wagemakers@anteagroup.com

Gemeente Waalwijk wil dat de beheerders GBI gebruiken bij hun dagelijkse  

werkzaamheden. Met een aantal gerichte workshops en praktische GBI trainingen 

worden de beheerders getraind in het toepassen van GBI en wordt GBI op hun 

wensen ingericht. In twee artikelen belichten we de aanpak in Waalwijk.

www.linkedin.com/in/arjan-wagemakers-

www.linkedin.com/in/marcdejonganteagroup

http://www.linkedin.com/in/arjan-wagemakers-7552b756/
http://www.linkedin.com/in/marcdejonganteagroup
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Als beheerders moeten we ons verhaal 

beter verkopen aan het bestuur. Het 

Integraal Maatschappelijk Beheerkader 

(IMBK) van gemeente Oirschot maakt 

duidelijk hoe beheer van de leefomge-

ving bijdraagt aan het realiseren van 

bestuurlijke doelen en maatschappe-

lijke opgaven. Bijzonder is dat voor álle 

assets compacte ‘beheerplannen 2.0’ 

zijn opgesteld: de kern van het beheer 

op enkele A4-tjes per asset. Antea 

Group heeft de gemeente geholpen om 

te laten zien dat beheer er toe doet; 

van last naar kans!

Beheer doet er toe

Rob Braspenning, interim team-
manager Mobiliteit, Beheer  
en Realisatie in Oirschot: 'We  
stonden voor flinke uitdagingen  
in Oirschot. Voor veel assets waren de beheer-
plannen verlopen, verouderd of niet aanwezig. 
We hadden behoefte aan een eenduidige en hel-
dere visie op het beheer en actuele beheerplan-
nen voor alle assets.' Antea Group heeft Oirschot 
in dit proces van begin tot eind ontzorgd. Op een 
bomvol Nationaal Congres Openbare Ruimte van 
CROW hebben Oirschot en Antea Group samen 
hun ervaringen gedeeld.

Ruud van Hoek, projectmanager Beheer bij An-
tea Group: 'We zien dat de beheerder in een cen-
trale positie zit om invulling te geven aan grote 
opgaven zoals vervanging van verouderde assets, 
energietransitie, klimaatadaptatie, duurzaamheid 
en leefbaarheid. Immers, de beheerder beschikt 
over een groot areaal aan assets. En de beheer-
der heeft budget beschikbaar. De beheerder  
zet dagelijks tal van maatregelen in gang: van  

onderhoud tot vervanging en reconstructies. 
Maar de beheerder kan vaak onvoldoende uitleg-
gen waarom bepaalde maatregelen noodzakelijk 
zijn of waarom er extra geld nodig is. Te vaak 
is het beheer dan bestuurlijk gezien een ‘last’ 
en een ‘moetje’, waar wel op bezuinigd kan 
worden.'

Oirschot wilde dit anders. Het Integraal Maat-
schappelijk Beheerkader (IMBK) verbindt het 
concrete beheer met de bestuurlijke doelen en 
maatschappelijke opgaven voor de leefomgeving. 
Marc de Jong, senior expert beheer bij Antea 
Group vult aan: 'In het IMBK ‘verkopen’ we het 
belang van beheer aan het bestuur. Met de 
juiste uitleg wordt voor iedereen duidelijk hoe 
de assets bijdragen aan de maatschappelijke 
opgaven, het realiseren van bestuurlijke doelen 
en waarom bepaalde beheeractiviteiten worden 
uitgevoerd. Zo komt de beheerder in de positie 
van regisseur van de leefomgeving. Hiermee 
laten we zien dat beheer er toe doet en bijdraagt 
aan wat je als gemeente wilt bereiken. Van last 
naar kans.'

Vertrekpunt

Het mission statement ‘monumentaal, onderne-
mend en groen, daar voelt de mens zich thuis’  
typeert Oirschot, een landelijke groene gemeen-
te met bijna 20.000 inwoners. Afgelopen jaren 
waren er achterstanden ontstaan in het beheer 
en tekorten op de begroting. Er was behoefte 
aan meer samenwerking en een integrale aanpak 
van het beheer. Braspenning: 'We wilden duide-
lijke kaders voor het beheer van de buitenruimte. 
Waarbij we nadrukkelijk ook de stap wilden 
maken van een sectorale aanpak naar integraal 
en maatschappelijk beheer van de leefomgeving. 
Met een goede balans van ambities en beschik-
bare middelen. Zodat er duidelijkheid is zowel 
voor de bestuurder, als de beheerder.'

Hij vervolgt: 'We hadden in Oirschot behoefte 
aan ondersteuning voor het totale proces tot 
en met vaststelling in de Raad. Binnen een hele 
strakke deadline. We hebben in Antea Group een 
partner gevonden met integrale kennis, gericht 
op samenwerking en een realistische visie op 
het beheer die aansluit op onze filosofie. Antea 
Group was een van de weinige partijen die met 
dit soort vragen aan de slag kon. Plezierig was 
dat ze een proces voorstelden om eerst bestuur-
lijk draagvlak en een definitieve scope vast te 
stellen. Dat hebben ze in nauwe samenwerking 
met onze beheerders gedaan. Hierdoor was het 
echt een coproductie.'

Integraal en maatschappelijk beheerkader

In het ‘Integraal Maatschappelijk Beheerkader’ is 
vastgelegd hoe Oirschot de komende jaren invul-
ling gaat geven aan het beheer van de openbare 
ruimte. Daarbij worden bestaande beleidskaders, 
bestuurlijke ambities en het mission statement ver-
taald naar het functioneel realiseren & duurzaam in 
stand houden van een goede openbare ruimte.

De Jong: 'Beheerders zijn vaak vooral bezig 
met ‘de basis op orde’. Veel tijd en energie gaat 
naar het in beeld brengen van het areaal en de 
instandhouding daarvan. We zien daarbij steeds 
meer een verschuiving van instandhouding 
naar de vervangingsopgave. Daarnaast zien we 
een aantal grote maatschappelijke opgaven en 
bestuurlijke thema’s opkomen: duurzaamheid en 
circulariteit, energietransitie, klimaat en gezond-
heid, beleving en participatie. Ook de Omge-
vingswet stelt nieuwe eisen aan het beheer van 

de leefomgeving. Beheer is tegenwoordig meer 
dan instandhouding van de assets.' 

Braspenning valt hem bij: 'We verbinden nu het 
beheer met maatschappelijke en sociale aspec-
ten. We hebben flinke opgaven te realiseren 
en beheer van de openbare ruimte speelt daar 
een belangrijke rol in. Beter betrekken van onze 
bewoners vinden we belangrijk. Daar hebben we 
in het proces ook veel aandacht aan besteed met 
een enquête onder ons inwonerspanel en een 
bijeenkomst met de leefbaarheidsnetwerken. 
Hiermee sluiten we aan op de Omgevingsvi-
sie die al was vastgesteld. In een opiniërende 
Raadsbijeenkomst is deze aanpak bestuurlijk 
afgestemd.'

De Jong: 'Met het beheerkader hebben we op 
een hele praktische en pragmatische wijze invul-
ling gegeven aan de principes van assetmanage-
ment. Op een schaal en maat van een kleinere 
gemeente als Oirschot. Dus de ‘line of sight’ 
vertaald naar concrete ambities, doelen en de 
bijdragen van de assets. Zonder te verzanden in 
allerlei theoretische PAS 55.000 discussies. Ik ben 
er trots op dat dit gelukt is.'

Oirschot hanteert vijf kernwaarden voor 

beheer van de leefomgeving:

• Prettige, veilige & gezonde leefomgeving
• Voor & met iedereen
• Toegankelijk & bereikbaar
• Duurzaam & klimaatbestendig
• Financieel gezond beheer & onderhoud

Compacte assetsheets:  

‘beheerplannen 2.0’

De gemeente had ook behoefte aan actuele en 
eenduidige beheerplannen. Projectmanager Van 
Hoek daarover: 'We wilden voor elke asset de 
kern van de beheeropgave op een paar A4-tjes 
kunnen verwoorden. En dat is gelukt! Met een 
strak, staccato, eenduidig en compact format zijn 
we er in geslaagd om zogenaamde ‘assetsheets’ 
op te stellen van 3 à 4 pagina’s per discipline. 
Ook het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 
én het vGRP zijn op die manier meegenomen!'

 'Deze assetsheets omvatten alles wat de beheer-
der nodig heeft; van omvang, leeftijdsopbouw 

en kwaliteit van het areaal, doelen en ambities, 
strategie en budgetten, tot risico’s en aandachts-
punten,' aldus De Jong. 'De essentiële informatie 
voor het beheer staat hier op, strak en visueel 
aantrekkelijk vormgegeven. Deze assetsheets zijn 
echt beheerplannen nieuwe stijl.'

Basis op orde, beheer ‘in control’

Braspenning kijkt zeer tevreden terug op de 
samenwerking tussen gemeente en Antea Group. 
De strakke deadline is gehaald. Het beheerkader 
en de assetsheets zijn unaniem vastgesteld. De 
doorrekening (met als uitgangspunt de basis 
op orde, zonder kapitaalvernietiging) heeft 
geleid tot extra budgetten op de begroting. Het 
beheerteam heeft een flinke stimulans gehad. De 
wethouder geeft aan dat er nu een planmatige 
en procesmatige aanpak voor het beheer van de 
openbare ruimte ligt. Er is duidelijkheid over de 
ambities en de bijbehorende financiële midde-
len. Een prima basis voor de integrale afstem-
ming van de meerjarenplannen en programma’s. 
Ook maakt het integraal beheerkader zichtbaar 
dat beheer er toe doet, hoe het beheer bijdraagt 
aan het realiseren van maatschappelijke opgaven 
en bestuurlijke doelen. Zijn tip voor andere 
gemeenten? 'Toon lef en ga aan de slag om álle 
assets samen te brengen in één beheerkader. En 
maak de keuzes voor onderhoud, investeringen 
en budgetten inzichtelijk voor de raad.'

Meer informatie: 
ruud.vanhoek@anteagroup.com
marc.dejong@anteagroup.com

Integraal beheerkader en compacte assetsheets 
laten zien dat beheer er toe doet

Beheer van last 
naar kans!

www.linkedin.com/in/ruudvanhoek

www.linkedin.com/in/marcdejonganteagroup



‘De trein’ 

In het vorige GBI Magazine mocht ik me voorstellen als de nieuwe voorzitter van 
de GVAG en daarin sprak ik over de GVAG als ‘een goed onderhouden rijdende 
trein’. Dat is het zonder meer, ik kreeg dan ook niet veel tijd om in te stappen.  
En dat is goed, want de GVAG is en blijft een rijdende trein en die gaat door.  

Ook de onlangs bekend gemaakte beëindiging van de samenwerking tussen 
Antea Group en bouwpartner DataQuint, heeft daarop geen invloed.  
Door Antea Group is aangegeven dat beheer en onderhoud van het pakket  
blijvend wordt gegarandeerd. En daarnaast hebben we de toezegging dat we  
als vereniging via inzet en expertise van onze themagroepen mede inhoud geven 
aan de doorontwikkeling van GBI. 
 
Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen is er alles behalve sprake geweest van 
een ‘normale’ inwerkperiode. Wel is het belang en bestaansrecht van de GVAG 
mij dankzij de vele vragen en betrokkenheid van de leden nog veel duidelijker 
geworden. Dank daarvoor en voor het vertrouwen in onze samenwerking.  
Samen komen we verder vooruit.
 
Verder vooruit in themagroepen, maar ook bijvoorbeeld op de GBIdag op  
12 maart 2020. De trein gaat verder; ik doe mee!

Arco Hofland
Voorzitter GVAG

Column

secretariaat@gvag.nl

www.gvag.nl
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GVAG 
Nieuws  

Ontwikkelingen
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Nieuwsbrief GVAG

Wil je geen nieuws meer missen van 
de GVAG, schrijf je dan snel in voor de 
nieuwsbrief:
Kijk op www.gvag.nl of mail naar  
Linda Hof (l.hof@gvag.nl) 

www.gvag.nl

Eerste regiobijeenkomst groot succes!

Uit de evaluatie onder de leden van de GVAG kwam in 2018 naar voren dat er vraag is naar regio- 
bijeenkomsten. Voordeel ten opzichte van de landelijke bijeenkomsten: de reistijden zijn kort voor  
de deelnemers en je zoekt elkaar daarna makkelijker op als buurgemeenten.

De themagroep ‘Stimuleren gebruik’ heeft deze vraag opgepakt en als een van de speerpunten  
benoemd in hun jaarplan van 2019. 7 november jl. heeft de eerste regiobijeenkomst plaatsgevonden 
in Twente en is met ruim 20 deelnemers goed bezocht. 

De bijeenkomst ging over delen en tonen van informatie uit of met GBI. Er zijn 3 korte presentaties 
gehouden door gemeente Enschede, gemeente Almelo en Antea Group over dit onderwerp. Vanuit 
de presentaties kwamen veel vragen, ideeën, aanvullingen en onderling werden vervolgafspraken 
gemaakt.

De deelnemers vonden de bijeenkomst zeer interessant, vooral om te zien welke mogelijkheden er 
allemaal zijn met GBI. Er is met elkaar afgesproken om 2 keer per jaar voor regio Twente een bijeen-
komst te organiseren. Op het forum staan de presentaties van deze regiobijeenkomst. 

Na het succes van deze eerste bijeenkomst gaat de themagroep ‘Stimuleren gebruik’ in 2020 de regio-
bijeenkomst in Twente continueren en in een andere regio één opstarten. Binnenkort volgt hier meer 
informatie over op de website van de GVAG.

GVAG aanwezig op de GBIdag

Nog een aantal weken en dan is het weer zover: de GBIdag 2020. Als GVAG zijn wij hier natuurlijk 
vertegenwoordigd met onze eigen stand en traditioneel getrouw vindt op deze dag ook de Algemene 
Ledenvergadering van de GVAG plaats. 

ALV en GVAG Award

12 maart wordt de ALV gehouden onder leiding van Kees van Dalen. De uitnodiging hiervoor is naar de 
contactpersonen van de GVAG verstuurd, en is ook te raadplegen op onze GVAG website. Hier staan ook 
de bijbehorende documenten en jaarplannen. 

Tijdens de vergadering blikken we terug op 2019, maar kijken we zeker ook vooruit naar de plannen 
voor 2020. En, dit jaar wordt natuurlijk ook weer de befaamde GVAG Award uitgereikt voor beste GBI 
gemeente. Benieuwd waar de GVAG zich dit jaar op richt en wie de Award wint? Dan nodigen wij je van 
harte uit. 

GVAG stand

De GVAG staat met een eigen stand op de infomarkt. Hier zijn verschillende leden van de GVAG aanwezig, 
te herkennen aan de GVAG button. Bij hen kun je terecht voor vragen over de GVAG. Benieuwd wat wij  
allemaal doen? Kom langs, dan spreken wij jullie graag onder het genot van een vers bereid kopje koffie.

12 maart 2020

Vacatures GVAG

Op dit moment hebben wij een aantal 
posities vacant:  
•  Bestuurslid GVAG
•  Voorzitter themagroep ‘Planning en  
 Beheer’ 
•  Themagroeplid Informatie- 
 management en Beleid 

Heb je belangstelling om bij te dragen 
aan de GVAG en daarmee aan GBI? 
Schroom niet en bezoek de GVAG 
website. Aanmelden voor project- en 
themagroepen kan door te mailen naar: 
l.hof@gvag.nl
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Medio 2019 is er een nieuwe softwareversie van GBI  

beschikbaar gekomen. Wij zijn gaan koffiedrinken met 

onze bouwmeester Nico Punter om te horen wat de 

nieuwe mogelijkheden zijn en wat de plannen voor  

2020 zijn. Ook vertelt Nico trots over de nieuwe  

GBI Servicedesk die onlangs is opgericht. 

Julia vraagt het  
aan de bouwmeester

Verbeteringen

Vertel, welke verbeteringen zijn er in  

2019 doorgevoerd? 

‘Na de zomervakantie hebben we inderdaad een 
nieuwe software versie van GBI geïntroduceerd, 
versie 6.3.6. In deze versie hebben we een aantal 
verbeteringen doorgevoerd. Voor de gebruiker 
zijn er visuele verbeteringen en is er meer logging 
beschikbaar voor het aanmaken van Field Exports 
in GBIdesktop. We willen dit proces, door meer 
inzicht te bieden, nog zorgvuldiger ondersteunen.'

‘De rioolkaart functionaliteiten zijn op een aantal 
onderdelen verbeterd. Zo heb je nu dezelfde PDF 
export functionaliteiten als bij het onderdeel 
'kaart'. Heb je verschillende rioolkaart configura-
ties, dan kun je deze nu exporteren en delen. Tot 
slot, als je een rioolkaart hebt aangemaakt en je 
past diverse labels aan, wijzigen deze live mee op 
de kaart. De rioolkaart hoeft dus niet compleet 
opnieuw aangemaakt te worden.’

‘En dan zijn we er nog niet’, zegt Nico: ‘Ook de 
rioolteken functionaliteiten zijn aangepast, , 
zodat je mechanische leidingen met beschikbare 
functies kunt tekenen. Daarnaast is 'snappen' op 
andere lagen ook mogelijk gemaakt.’

Samen met de GVAG

Nico vervolgt: ‘mooi vind ik dat deze verbeteringen 
samen met verschillende projectteams van de 
GVAG zijn ontworpen, beoordeeld en geaccep-
teerd. Kortom, zij hebben volop meegedraaid in 
het bouwproces. Je hebt dit onder andere kunnen 
lezen op het forum van de GVAG. Samen met ri-
ooladviseurs van onze klanten is het rioolinspectie-
proces geoptimaliseerd. Als gebruiker kun je hier-
mee tijdens het proces aanpassingen uitvoeren en 
krijg je een eindrapportage van de doorgevoerde 
aanpassingen. Ook het aanmaken en verwerken 
van kolkinspecties en kolkinventarisaties kunnen in 
deze versie worden gebruikt.’

‘Na het beschikbaar komen van de verbeteringen 
in GBI 6.3.6 medio 2019, bleek uit het eerste 
gebruik, ondanks zorgvuldig testen, dat er nog een  
aantal hot-fixes nodig waren.’ 

Hot-fixes

Over wat voor soort hot-fixes   

heb je het dan?

‘Zo was het bijvoorbeeld niet mogelijk om te 
muteren op views in GBIdesktop en in GBIonline’, 
vertelt Nico. Hij vervolgt: ‘Ook activeerden de 
rekenregels in een paspoort niet bij het hanteren 
van een werkwijze, waarbij handmatig subfeatures 
toegevoegd konden worden in het paspoort, 

bijvoorbeeld bij boominspecties of lampen aan 
een armatuur. Verder konden WMTSen en WMSen 
afkomstig van PDOK niet gebruikt worden in GBI-
desktop .’ Tot slot vertelt Nico: ‘Daarnaast werden 
aanpassingen met meervoudige wijzigingen niet 
opgeslagen in GBIdesktop. Deze hot-fixes werden 
kort na elkaar gevonden, wat ervoor zorgde dat 
de versies 6.3.6.2 tot en met 6.3.6.5 snel achter 
elkaar zijn ontstaan.’

Hoe staat het er nu voor, en bij welke  

versie zijn we? 

‘We hebben nu opnieuw een stabiele versie 
vrijgegeven.’, vertelt Nico. ‘Deze versie is eind 2019 
uitgekomen en is dus versie 6.3.6.5.’

Welke ontwikkel vooruitzichten voor  

6.3.7 zijn er? 

‘Het gebruiksgemak van GBIonline gaat nog flink 
toenemen. Ook dit is samen met het projectteam 
van de GVAG uitgewerkt. Ook gaat de Rioolin-
spectie nieuwe stijl ondersteund worden, bij het 
inlezen en verwerken van RibX rioolinspectiebe-
standen. sTUF-Geo is als belangrijk uitwisselings-
formaat voor het beheer van de openbare ruimte 
een belangrijk onderdeel van deze aankomende 
release. Binnenkort gaan wij met een aantal klan-
ten testen of dit conform hun werkproces werkt.'’

GBI Servicedesk

Wat is er nog meer nieuw?

‘Bij deze nieuwe versie hoort ook een nieuwe 
manier van service bieden. Daarom hebben wij nu 
onze eigen GBI Servicedesk. Bewust Servicedesk, 
omdat we niet alleen vragen registeren en doorzet-
ten, maar direct ook werken aan een snelle en 
adequate oplossing. Hier kun je ook terecht voor 
alle vragen over onze GBIsoftware’, vertelt Nico 
trots. ‘Je kan trouwens ook altijd even kijken op de 
website van GBIbeheersysteem (www.gbibeheer-
systeem.nl). Daar vind je in het menu Ondersteu-
ning informatie over de GBI Servicedesk. Hier kun je 
bijvoorbeeld ook zien welke vragen medegebruikers 
hebben, met welke GBI tips je je voordeel kunt 
doen en waar je de software kunt downloaden.’  
Tot slot voegt Nico nog toe: ‘Onze GBI Service-
desk is op alle werkdagen bereikbaar. Dus als je 
een vraag hebt, schroom dan niet en bel met 
(0513) 63 44 44. Misschien krijg je mij wel aan  
de lijn! Of mail je vraag naar support@gbiservice-
desk.zendesk.com. We helpen je erg graag!’

Meer informatie:
nico.punter@anteagroup.com

www.linkedin.com/in/nicopunter-anteagroup
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gbiservicedesk.zendesk.com/hc
GBI Servicedesk

Antea Group staat voor service. Met de GBI Servicedesk doen we meer dan een vraag 
registreren en doorsturen. Onze adviseurs staan voor je klaar.
Bel gerust met (0513) 63 44 44 of mail naar support@gbiservicedesk.zendesk.com. 

Heb je een vraag, dan kun je vanaf nu de GBI Servicedesk altijd bellen.  

Zoek je gebruikershandleidingen, ben je op zoek naar release notes  

of wil je tips van onze GBI gebruikers? Vind dan je antwoord snel  

op de GBI Servicedesk. 

GBI Servicedesk is onze online omgeving waar je informatie over onze 

GBI producten kunt vinden. 

Vind snel je antwoord! 

https://gbiservicedesk.zendesk.com/hc/nl


Zodra je je voordeur uitstapt kom 

je in de openbare ruimte. Dat is de 

plek waar je je verplaatst naar je 

werk, de school van je kinderen, 

de winkel of het sportveld.  

Waar je anderen ontmoet en de 

seizoenen beleeft. In deze leefom-

geving komen veel grote opgaven 

samen: van klimaatadaptatie, tot 

verduurzaming en vervangings-

opgave. De beheerder heeft als  

regisseur van de leefomgeving 

een centrale positie om deze 

maatschappelijke opgaven te  

realiseren. Elke dag werken de 

adviseurs van Antea Group  

samen met gemeenten aan de 

uitwerking van de opgaven naar 

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!

Opgaven komen samen in 

de openbare ruimte 

In de leefomgeving staan we voor een aantal 
grote maatschappelijke thema’s en opgaven:  
assetbeheer en vervangingsopgave, duurzaam-
heid en circulair, klimaat en gezondheid en  
beleving en participatie. Vanuit deze opgaven 
moeten we afwegen welke maatregelen we  
nemen bij beheer, onderhoud en vervanging.  
En, op welk moment. Antea Group helpt beheer-
ders met het maken van de juiste keuzes voor 
grip en stuur op assets en doelen.

Beheerder als regisseur van  

de leefomgeving 

Ons beheermodel Antea Group helpt om deze 
vraagstukken te positioneren. De beheerregisseur 
overziet het hele proces. Met de juiste vertaling 
van thema’s en opgaven, wetgeving, bestuurlijke 
ambities en gebruikerswensen naar het prakti-
sche beheerproces. De beheerregisseur borgt 
de integrale afstemming van alle assets, risico’s, 
prestaties en projecten naar een integraal meer-
jarenprogramma. Gebaseerd op plannen voor alle 

assets, berekend op basis van actuele en correcte 
beheerdata en informatie. Met aandacht voor het 
meenemen van alle betrokkenen, van beheerder 
tot bestuurder en bewoner. Hiermee geeft de be-
heerregisseur sturing aan de PDCA beheercyclus 
en een lerende organisatie.

Antea Group helpt beheerders

Onze adviseurs helpen beheerorganisaties om die 
regierol in te vullen. We vertalen de maatschap-
pelijke opgaven en bestuurlijke ambities naar 
betaalbare en realistische integrale meerja-
renprogramma’s. We helpen met registreren, 
plannen, begroten en integraal programmeren 
van de assets. Want we hebben verstand van 
de fysieke objecten, rekentools en processen. 
We verbinden mensen met techniek. We leggen 
helder uit aan het bestuur welke keuzes er zijn, 
zodat ze de juiste beslissingen nemen. Elke dag, 
voor tal van beherende organisaties, al bijna 70 
jaar lang. Antea Group Beheer. Wij zorgen voor 
een prettige, betaalbare en toekomstbestendige 
leefomgeving!

Beheer van  
onze leefomgeving

Visie 
op beheer
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HAAL BUITEN
NAAR BINNEN

WWW.CYCLOMEDIA.NL

BeheerVisie is onderdeel van Conxillium

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. 

www.beheervisie.nl

Meldingen en klachten 
over de openbare ruimte 
adequaat afhandelen?

BeheerVisie Adv. 105x148mm.indd   1 29-01-18   09:58

Openbare verlichting

“ Ik doe meer 
met minder 
geld”

Slimme verlichting 
verovert Nederland!

Steeds meer OV-beheerders 
van gemeenten stappen over 
op CityTouch, hét Philips 
lichtmanagementsysteem 
voor slimme verlichting. Dat 
levert � inke besparingen op! 
CityTouch is ook ‘connected’ 
met het GBI beheersysteem 
van Antea Group. Hierdoor 
zijn de assetdata, fout-
meldingen en energie -
verbruik van CityTouch in 
het GBI beheersysteem 
zichtbaar en up-to-date. 

Meer weten? Volg ons 
webinar “Optimaal pro� teren 
met slimme verlichting”. 
Ga naar www.philips.nl/
slimmeverlichting#webinar 
en je wordt in je eigen tijd 
en tempo bijgepraat.
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www.rolsch.nl

Rasmariant
Sterk in risicogestuurd rioolbeheer

•   Toekomstgericht assetmanagement
•   Statistische analyses
•   Degradatieanalyse
•   Ingrijpmoment voor elke rioolstreng 
•   Beleidssimulaties
•   Strategisch, tactisch en operationeel (geïntegreerd)
•   Alle effecten via GIS implementeerbaar
•   Visualisatie kwaliteit riolen in risicomatrix
•   Risicogestuurde adviezen voor
   -  repareren
   -  vernieuwen
   -  inspecteren
   -  reinigen
•   Geavanceerde clusteralgoritmes 
•   Koppelingen met diverse beheerpakketten

Voor meer informatie  
mail naar info@rolsch.nl  
of neem contact op met  
een van onze partners. www.rasmariant.nl



GBI 6 - De componenten

> GBIappsbank 

GBI 6 biedt voor elke beheertaak taakgebonden apps. Elke app 
haalt de benodigde informatie op uit de kennisbank en combi-
neert die data met objectgegevens. 
De appsbank biedt standaard GBIapps zoals cyclisch plannen 
en data-raadplegen. Als opdrachtgever kun je echter ook indivi-
duele taakgerichte toepassingen laten ontwikkelen. 

>  GBIkennisbank 

Omvat alle onmisbare beheerinformatie: ervaringscijfers, 
maatregelpakketten, levensduurgegevens en prijzen. De ken-
nisbank borgt de opgebouwde kennis en beheerervaring in uw 
organisatie en maakt het delen van deze informatie mogelijk. 
Resultaat: essentiële beheerkennis is breed toegankelijk en 
beperkt zich niet meer tot de hoofden of de bureaulades van 
enkele medewerkers. 

>  GBIdatabank 

Beheerdata is beschikbaar via de GBIdatabank. Dit is de plek 
waaruit gebruikers hun gegevens putten voor de uitvoering van 
specifieke taken. De informatie is beschermd tegen ongewenste 
mutaties en is op elk detailniveau te raadplegen. GBIdatabank 
biedt verschillende mogelijkheden zoals het raadplegen, analy-
seren en ontsluiten van data. 

>  GBIbasis 

In GBIbasis leggen we de harde beheergegevens (waar, wat, 
kenmerken) geïntegreerd vast. Admini-stratieve en geografi-
sche kenmerken komen samen in een ruimtelijke database. 
Datastromen, aangeboden uit diverse bronnen, worden gecon-
troleerd, gevalideerd en veilig beschikbaar gesteld.

>  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. 

>  StUF-Geo IMGeo koppeling 

Het pragmatisch koppelvlak is ontwikkeld om beheerdata 
(BOR) vanuit de applicatie (GBI) op geometrisch niveau auto-
matisch 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 invul-
ling 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-
matie) en Beheer (GBI).
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GBI is een modern systeem dat efficiënt en effectief 

beheer van de openbare ruimte mogelijk maakt en 

ondersteunt. Voor alle beheerniveaus, altijd toepasbaar 

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 leefbare 

buitenruimte waarvan mensen onbezorgd kunnen 

genieten. 

GBIsoftware
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Beheren en toepassen 

van data 

Publiceren en/of 

ontsluiten van data

Creëren en actueel 

houden van data

> Datamanagement gewaarborgd

Actuele en betrouwbare gegevens: ze zijn onmisbaar voor wie werkt 
aan ontwerp, realisatie en beheer van de openbare ruimte. Door het 
gebruik van standaard informatiemodellen, aangevuld met een eigen 
gegevenswoordenboek, communiceert GBI 6 makkelijk en veilig met 
de databronnen in de hele keten. Dit biedt legio mogelijkheden voor 
de conversie van bestaande data, de integratie met andere systemen 
en een optimale aansluiting op Geo/BGT.

> Altijd en overal beschikbaar

GBI 6 is een webbased systeem dat altijd en overal met mobiele 
apparaten bereikbaar en beschikbaar is. Bovendien is GBI 6 
geschikt voor verschillende inspectiepakketten, zoals GISconnect 
of GeoVisia. Het is dus mogelijk om inspectieresultaten op locatie 
realtime door te voeren. Daarnaast kunnen gebruikers selecties 
van GBI exporteren en raadplegen in the cloud. 

Altijd inpasbaar

GBI 6 past altijd binnen jouw informatiearchitectuur. GBIservices 
heeft ruim honderdvijftig gemeentelijke organisaties als gebruiker. 
We hebben ruime ervaring in allerhande omgevingen en oplos-
singen. We beschikken over de kennis en methodieken om uw 
systeem goed in te richten en conversies succesvol uit te voeren. 

Gestroomlijnd installatieproces

Kiest u voor GBI 6, dan wil je natuurlijk een soepele introductie in 
uw organisatie. Bij de implementatie werken wij daarom volgens 
een beproefd stappenplan. Hierin nemen onze experts data, 
ICT-omgeving en gebruikers stap voor stap mee. We vinden het 
belangrijk dat jij goed toegerust met GBI op pad gaat. Een aantal 
basisopleidingen is onderdeel van het stappenplan. 

Geschikt voor GBI

Verbinden van gegevens en koppelen met slimme pakketten of 
tools is een belangrijk thema om meer uit je data te halen en de 
juiste beslissingen te nemen. Met de GBIspecials 'geschikt voor 
GBI' koppelen wij pakketten van onze partners met GBI.

GBI: veelzijdig, flexibel en eenvoudig 

Gemeenten staan voor een complexe opgave wat betreft beheer 
van de openbare ruimte. Net als Antea Group streven ze naar  
een leefbare en beheer(s)bare toekomst. Bezuinigingen, decentra-
lisaties, fusies en veranderende samenwerking met burgers en be-
drijven zijn nieuwe uitdagingen. Deze vragen om een integrale en 
transparante aanpak. Over sectoren heen, met oog voor de gehele 
levenscyclus én in samenwerking met bedrijven en burgers. 

GBI 6 maakt het verschil

Vanuit de drive om de buitenruimte beter te maken, ontwikkelde 
Antea Group met GBI 6 een nieuwe generatie beheersoftware, die 
uw beheeropgave in alle facetten ondersteunt. De Gebruikersver-
eniging GVAG is hierbij nauw betrokken. Dit geeft GBI 6 een aantal 
unieke eigenschappen die gebruikers een voorsprong geven.

> Beheren op het juiste niveau 

GBI biedt taakgerichte apps die zijn afgestemd op de verschil-
lende niveaus van beheer (strategisch, tactisch en operationeel). 
Alle tools zijn op maat beschikbaar: voor beleidsmedewerker en 
uitvoeringscoördinator, voor wethouder en wegbeheerder. 

> Integrale aanpak georganiseerd

Alle applicaties zijn in eenvoudige en herkenbare stappen te door-
lopen. Omdat de applicaties voor de verschillende disciplines op 
dezelfde manier werken, vervagen grenzen tussen de disciplines. 
Planningen zijn makkelijk te combineren.

> Kennis eenduidig beschikbaar 

Modern beheren vraagt om transparantie. De beheerkennis die 
als uitgangspunt wordt gehanteerd is vastgelegd en altijd traceer-
baar. Prijzen en maatregelen zijn af te stemmen op de plaatselijke 
situatie. Iedere gebruiker put uit dezelfde gegevens.
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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

Amsterdamseweg 34B 
6712 GJ EDE 

+31 88 695.00.00
 info@capitar.com

www.thinkwisesoftware.com

Strategische 
bouwpartner 
van GBI 

NedBGT! Dé oplossing 
voor bronhouders die  
kiezen voor kwaliteit!
BGT  Als  het  gaat  om  de  invoering  van  Basisregistratie  Grootschalige Topografie  (BGT),  kunt  u  niet 

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

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 

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 

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

kennismaking!

Telefoon (0347) 32 96 00

info@nedgraphics.nl, www.nedgraphics.nl

NEG.0022 NedBGT_Advertentie_210x297.indd   1 27-02-13   11:49

Geschikt voor GBI

Sluiten met een geborgde koppeling aan  
op GBI, waardoor extra waarde wordt  
gegenereerd.

Informatieservice

Leveren met additionele gegevens uit diverse 
databronnen informatie en inzicht.

Kennispartners

Helpen ons en wij helpen hen om toekomst-
gerichte en landelijk gedragen oplossingen 
te maken.

Geo partners

Leveren een bijdrage in de ontwikkeling van 
StUF-Geo IMGeo.

Bouw- & onderhoudpartners

Helpen ons de meest optimale software te 
ontwikkelen of te onderhouden, zodat wij 
blijven aansluiten op de wensen en behoef-
ten uit de markt.

ICT partners

ICT Adviespartners adviseren ons om de 
juiste keuzes te maken.

Overige partners

Leveren een specifieke bijdrage.

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 infor-

matie 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. 
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«Uw flexibele 
specialist in 
Hosting, Cloud, 
Consulting en 
Development»

CAPITAR.COM
+31 88 695 00 00
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 Montad advertentie,
 levert Iepe aan

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.

Data en beheer 
gedreven werken  
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GBImagazine ontvangen?
Je ontvangt het GBImagazine per post als je als GBI-relatie 

bent opgenomen in ons relatiebestand.

Wil je:
 GBImagazine ook ontvangen?

GBImagazine juist niet meer ontvangen? 
Adresgegevens wijzigen?

GBImagazine liever digitaal ontvangen?
Een andere vraag stellen of een tip geven?

Mail naar: GBI@anteagroup.com
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12 m
aart 2020
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eer op de vertrouwde locatie in Ede 
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