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Voorwoord

“Waterdrager”
De wat oudere lezers onder u kennen vast het lied van Boudewijn de Groot over de waterdrager:
De zee rijst, de zee stijgt
Langzaam daalt de zee omlaag
De waterdrager zwoegt en hijgt
misschien dat hij ‘t redt vandaag
Want de zee moet gered van de zon…
Waterdrager, draag het water naar de zee
Waterdrager, draag het water naar de zee
Een dalende, opdrogende zee redden. Dat was de opgave van deze zwoegende man. met de klimaatontwikkelingen en kennis die wij nu hebben, had zijn opgave er zeker anders uitgezien!
Zo blijkt maar weer, vraagstukken en opgaven veranderen en de wereld van morgen zal er anders
uitzien dan gisteren.
Wat is uw opgave? Dat is het thema van dit GBImagazine. Voor welke opgaven staan wij als samenleving, als gemeente, als u en ik? Vandaag de dag dragen wij geen ‘water naar de zee’, maar staan we
voor een hele andere uitdaging; een rijzende zeespiegel en een veranderend klimaat. Wateroverlast
en hittebestendig beheer zijn thema’s waar u niet meer omheen kunt. Maar ook op het gebied van
milieu en afval - grondstoffen - staan wij voor grote nieuwe opgaven.
Dit geldt voor ons als samenleving, maar ook binnen uw eigen gemeente. Op het sociaal domein, in
de leefomgeving, of misschien financiën of organisatie. Opgaven die relevant zijn voor ons werk en het
beheer en onderhoud van onze leefomgeving. In dit GBImagazine leest u hoe wij met elkaar inspelen
op deze actualiteit. Voor wat betreft duurzaamheid, vervangingsopgaven, digitalisering en data delen.
Understanding today, Improving Tomorrow is de slogan van antea Group. met welke opgave bent u
bezig om de wereld beetje bij beetje te verbeteren?
Veel leesplezier
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Nieuws

Kennis
en inspiratie

Rioolinspectie nieuwe stijl
De manier waarop we in Nederland onze riolen inspecteren,
verandert in 2020. De huidige NEN3399 vervalt, inspecteurs gaan
in detail waarnemingen vastleggen volgens de Europese norm
NEN-EN13508-2 en beheerders classificeren die waarnemingen
vervolgens via hun beheerpakketten. Dit levert meer, betere en
beter bruikbare informatie over de toestand van objecten.

Meer veiligheid
door houtrotsensor

Stichting RIONED coördineert de overgang naar de nieuwe werk-

Veiligheid en functionaliteit van bruggen is een belangrijk item in

toepassen van de NEN-EN13508-2 en een nieuwe classificatieme-

gemeenteland. Zeker voor gemeenten waar toerisme en water hand

thodiek. Sjaak Verkerk van antea Group is betrokken als inhoude-

in hand gaan. Steenwijkerland won op de afgelopen GBIdag de prijs

lijk trekker van de classificatiewerkgroep.

wijze. Gemeenten, adviesbureaus en inspectiebedrijven zijn nauw

Antea Group op
GeoBuzz beurs

betrokken. Samen stellen zij een nieuwe leidraad op voor het

Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte

voor het beste idee om gemeentelijke opgaven te ondersteunen met
sensoring. Houten bruggen blijven een kwetsbaar object om de vei-

Wij zijn al aan de slag om GBI volgens de nieuwe werkwijze in te

ligheid van toeristen en inwoners te borgen. Op het juiste moment

richten. Bereid jij je ook voor? Met de transitie in jouw volgende

ingrijpen met de juiste maatregel blijft een belangrijk speerpunt.

contract, volg de nieuwsberichten via GBImagazine en Stichting
RIONED en reageer op de nieuwe leidraad en classificatiemetho-

We zijn bezig met het ontwikkelen van een sensor om de draag-

diek die deze winter ter visie ligt.

kracht van bijvoorbeeld houten leuningen en pijlers te monitoren.
Hiermee kan de gemeente op tijd ingrijpen als er sprake is van houtrot. Op dit moment wordt de sensor in een proefopstelling getest.
Wij houden je op de hoogte van de resultaten!

Op 20 en 21 november vindt de vijfde

Meer informatie:
sjaak.verkerk@anteagroup.com
https://bit.ly/2NPlE7O

Meer informatie:
erik.duisterwinkel@anteagroup.com

editie van GeoBuzz plaats. GeoBuzz is een
onafhankelijk en landelijk congres met
beurs, over de ontwikkelingen met en het

Nationaal Congres
Beheer Openbare
Ruimte

gebruik van geografische informatie voor
overheden, bedrijven, kennisorganisaties
en onderwijsinstellingen. Uiteraard is ook
antea Group aanwezig. We ontmoeten je
daar graag.

Water in
de Openbare
Ruimte
Op donderdag 8 november
2018 komen in Expo in Houten
professionals bijeen om kennis en
inspiratie te delen op het gebied
van water in de openbare ruimte.
alle mogelijkheden, problemen en

Op 22 november 2018 vindt het Nationaal

oplossingen rond de klimaatbe-

Congres Beheer Openbare ruimte (NCBOr)

stendige stad worden getoond en

plaats. Dit jaar is de gemeente almere gastge-

besproken. Antea Group is actief

meente. Het thema van de dag is ‘De toekomst

aanwezig met een lezing en een

van beheer en beheerorganisaties’.

stand.

In de openbare ruimte krijgen we te maken
met grote vraagstukken zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffenschaarste en
gezondheidsvraagstukken. Gemeenten staan

Risicogebieden voor wateroverlast
volledig in kaart

de komende decennia voor enorme vervan-

Maatregelen direct door te rekenen

vraagstukken op te lossen. maar dan moeten

gingsopgaven. Bij beheer zit een groot deel van
de investeringsmiddelen én de kennis om deze
we als beheerders meer het initiatief durven
nemen, nog integraler en strategischer handelen

Hoosbuien en piekbelasting in rioolstelsels

De hydrodynamische computersimulaties tonen

en ook meer het podium (durven) pakken in

komen als gevolg van de klimaatverandering

de problemen in het maaiveld, rioolstelsel en

stedelijke vernieuwingsprocessen.

steeds vaker voor. De kans op wateroverlast in

watersystemen tegelijkertijd én laten zien wat

steden en dorpen wordt steeds groter en maakt

het effect van mogelijke maatregelen is. Dit

antea Group levert een bijdrage aan de koers

onze GBI gebruikers organiseren. Op donderdag 21 maart 2019 vindt de GBIdag

het noodzakelijk voor waterbeheerders om zo

helpt gemeenten en waterschappen om op alle

van het programma van dit congres. Uiteraard

plaats in ‘De rijtuigenloods’ te amersfoort. als thema van de dag is gekozen voor

effectief mogelijk klimaatbestendig te worden.

schaalniveaus van hun watersystemen doelma-

verzorgen we ook een bijdrage in een deelses-

‘Sporen’. Het belooft weer een leuke en inspirerende dag te worden. Zet dus don-

tig en kostenefficiënt te investeren.

sie, samen met vertegenwoordigers van de G4

derdag 21 maart alvast in je agenda.

antea Group ontwikkelt samen met Deltares
open source software om wateroverlast te lijf
te gaan. Nooit eerder brachten open software-

GBIdag 2019 - 21 maart 2019
2019 is een bijzonder jaar voor GBI. Het is de 20ste keer dat wij de GBIdag voor al

gemeenten. Denk daarbij aan de toekomst van

Meer informatie:
benno.steentjes@anteagroup.com

beheer, vergelijken en vooral leren van ervaringen bij andere gemeenten. Het NCBOr is hét

programma’s voor waterbeheerders het gehele

congres voor beleidsmakers en managers in de

watersysteem én de mogelijke effecten van toe

openbare ruimte. We ontmoeten u graag!

Meer informatie:
jessica.ruijs@anteagroup.com

te passen maatregelen in kaart.
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De Global Goals
als hulpmiddel voor
verbinding

Zeventien werelddoelen, die samen

mondiaal gezien gebruiken steeds meer lokale

ter milieu begint bij jezelf! Dat is een soortgelijke

de mondiale agenda van de Ver-

organisaties de Global Goals. Ook in Nederland:

campagne om bewoners meer bewust te maken

enigde Naties (VN) vormen: de Global

gemeenten benoemen ze in het coalitieakkoord.

van het schoonhouden van de eigen leefomge-

maar vervolgens ‘moet’ je er als ambtenaar iets

ving. Wij zijn er, net als de VNG, van overtuigd

mee... Maar ja, wat?! In dit artikel lees je hoe een

dat vele kleine maatregelen op lokale schaal uit-

gewone vraag leidde tot een unieke kans om met

eindelijk het verschil gaan maken. En, gemeenten

de Global Goals de verbinding te leggen tussen

zijn hierin een essentiële schakel.

Goals. De VN roepen gemeenten,
bedrijven en maatschappelijke instellingen op deze doelen in te zetten
en samen te werken aan een betere

Hoe doen we dat dan?
De gemeente Rheden ging organisatiebreed met

In rheden vertalen we de Global Goals, die van

de doelen aan de slag. Zij sloten zich aan bij de

belang zijn voor de visie, naar een lokale doelstel-

heid, economische groei, onderwijs

campagne ‘Gemeenten 4 Global Goals’ van de

ling. Hiervoor betrekken we vertegenwoordigers

en schoon drinkwater, maar ook

VNG. Hiermee wil rheden zich de komende jaren

uit de omgeving. We verbinden de lokale situatie

inzetten voor het realiseren van een duurzame

aan uniforme doelstellingen. Hierdoor creëren

toekomst. Hogeschool Van Hall larenstein uit

we een situatie waarbij bewoners lokaal kunnen

Velp (en Leeuwarden) heeft haar meerjarenvisie

bijdragen aan een betere wereld. Denk bijvoor-

op de doelen gebaseerd en de Ondernemersclub

beeld aan mensen die de uiterwaarden opruimen

rheden gaat ze ook serieus bekijken. rheden

en zo de plastic soep helpen verminderen. Dat

gebruikt de werelddoelen als hulpmiddel bij

is een directe bijdrage aan de Global Goal: life

haar nieuwe manier van werken. Om die reden

below water. Bewoners vullen zo niet het gat van

is rheden in maart van dit jaar door de VNG uit-

de gemeentelijke bezuinigingen, maar dragen bij

geroepen tot meest veelbelovende Global Goal

aan een gezondere wereld.

wereld. Er zijn doelen over gezond-

duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Mark Hazeleger
gemeente Rheden
Ambassadeur Global Goal
nr. 14: Leven in het Water

beleidsmedewerkers en bewoners.

gemeente van het jaar.

Water. In eerste instantie zou je zeggen

project van de zwerfafvalvisie past er

‘Rheden ligt op de Veluwe, wat heeft dat

goed bij. als ambassadeur breng ik intern

met het beschermen van oceanen en zee-

en extern de relatie in beeld tussen de

Van Global naar Local

inwoners en voor (toekomstige) participanten

en te maken?’ als je dan verder kijkt, kom

zwerfafvalvisie en leven in het water.’

rheden stelde ons onlangs de vraag: ‘Ontwikkel

zichtbaar hoe zij samen bijdragen aan abstracte

voor ons een visiedocument, dat als richting-

(college)doelstellingen, die meestal al doordrenkt

gevend fungeert voor onze zwerfafvalaanpak na

zijn van Global Goals thema’s. Door hier de ver-

2020 (als de Nedvangvergoedingen stoppen),

binding mee te zoeken, maak je inzichtelijk aan
welk hoger, mondiaal doel je bijdraagt.

je vanzelf tot een verbinding: de IJssel.

Meer informatie over Global Goals in
Rheden: https://rheden4globalgoals.nl/

Global Goals maken voor de gemeente, voor

‘In augustus ben ik benaderd om ambas-

Rheden heeft 32 kilometer aan IJssel-oe-

sadeur te worden. In Rheden heeft elke

ver. Wat het ambassadeurschap precies

Global Goal een interne ambassadeur.

inhoudt zijn we nog aan het ontdekken.

waarin onze huidige zwerfafvalprojecten een plek

Ik heb gekozen voor nr. 14 leven in het

Wij staan nog aan het begin, maar het

krijgen. Uitgangspunt voor dit visiedocument is
onze ambitie om zwerfafval in de toekomst met

Hoe kun je zelf de Global Goals

een gemeentedekkend netwerk van vrijwilligers

gebruiken?

op te ruimen.’

Wij zijn er van overtuigd dat iedereen kan participeren in het realiseren van zowel lokale thema’s

In eerste instantie gewoon een mooie vraag,

als Global Goals. Ook jij, als lezer van dit artikel.

waar wij veel ervaring mee hebben. maar ook

Denk maar eens na: aan welke Global Goal zou

een vraag waar de input van bewoners van groot

jij op eenvoudige wijze een bijdrage kunnen

belang is. In rheden zijn bewoners namelijk

leveren?

al enorm actief. Hoe betrek je bewoners dan
nóg meer? Wij willen hen niet overvragen en

Zo steken we in rheden ook de bewonersavon-

vaak wordt zwerfafval gezien als ‘taak van de

den in. Bewoners denken zelf na over hun bij-

gemeente’. Bovendien is het doorgaans niet

drage aan welke Global Goal, en wat voor project

gemakkelijk om bewoners op abstract visieniveau

daarbij past. Maar ook reeds bestaande ideeën

mee te laten denken.

en initiatieven krijgen hierdoor een duidelijke
plek: onder welke Global Goal past het project

De Global Goals helpen hierbij. Wij zien de

of initiatief dat jij al hebt bedacht? De resultaten

Global Goals als belangrijk aanknopingspunt voor

van deze avonden zijn nog niet bekend, maar

duurzame ontwikkelingen op lokaal niveau. Ze

vraag onze adviseurs er gerust naar. Zij helpen je

helpen een verbinding te leggen tussen de vaak

graag!

abstracte collegedoelstellingen en wat bewoners
daar concreet aan kunnen bijdragen: thuis en
laagdrempelig helpen om de toekomst van deze
aarde veilig te stellen. Want weet je nog: een be-
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Vervangingsopgave in Oss
regisseur van kansen
miljoenen euro’s meer investerings-

Vervanging als kans voor de openbare

Belang van goede basisgegevens

impact is op de bestuurlijke thema’s, de risico’s

En, is het doel bereikt? ‘Jazeker, het college ziet

budget voor vervanging in de open-

ruimte

Antea Group heeft een optimalisatieslag van

die spelen en natuurlijk de financiële impact. Dat

de kansen en wil de vervangingsopgave niet naar

bare ruimte! Dat heeft de gemeente

‘toen de gemeente Oss belde, was duidelijk

de vervangingsberekeningen uitgevoerd. marc

bleek ook zeer effectief in de presentatie aan het

de toekomst doorschuiven. Voor volgend jaar

dat we in een korte tijd de vervangingsopgave

vervolgt: ‘Goede data is de basis. We hebben

college. Herkenbare thema’s en gericht op kan-

wordt in de programmabegroting een structurele

adequaat in beeld moesten brengen,’ vertelt

de gegevens uit het beheersysteem benut. Oss

sen voor de openbare ruimte, in plaats van een

groei van het investeringsvolume van enkele

marc de Jong, beheerexpert bij antea Group. ‘En,

had gelukkig inzicht in de aanlegjaren van wegen

technisch verhaal, was de terugkoppeling van het

miljoenen per jaar opgenomen. Wat bovendien

dat niet alleen. We wilden het verhaal vooral ook

én groen. In combinatie met de levensduren uit

bestuur,’ geeft Marc aan.

voor de directeur heel belangrijk is, is dat er een

anders positioneren: door de nadruk te leggen op

GBIkennisbank konden we doorrekeningen ma-

ruud kijkt terug op een intensief proces: ‘Het

robuuste en toekomstbestendige systematiek is

de kansen die vervanging biedt om bestuurlijke

ken tot 60 jaar vooruit. Samen met de gemeente

was best een klus om iedereen op het juiste mo-

vastgesteld.’ Hiermee zet Oss een stap op weg

doelen te bereiken. Van opgave naar kansen!

hebben we gekeken welke levensduren passend

ment aangehaakt te krijgen en te houden. Daar

naar assetmanagement, door het inzicht in de

Oss bereikt. Hoe? Door te focussen
op kansen die vervanging biedt voor
bestuurlijke thema’s als duurzaamheid, energietransitie, leefbaarheid en
klimaatadaptatie. Antea Group bood

De beheerder als regisseur en als motor voor

zijn voor de kapitaalgoederen in Oss. Zo zijn we

hebben we samen met de gemeente veel energie

vervangingsopgave op korte en lange termijn te

ondersteuning. met een goed verhaal

klimaatadaptatie, duurzaamheid, leefbaarheid en

tot een realistische doorkijk voor de lange termijn

in gestopt, zodat we de juiste vervolgstappen

benutten voor maatschappelijke kansen in de

en ‘knoppen om aan te draaien’ voor

andere thema’s.’

gekomen.’

konden zetten op basis van actuele inzichten.

openbare ruimte.

Stap voor stap, met een interactieve werkwijze,

het bestuur, onderbouwd met gede-

De afdeling IBOr had de vervangingsopgave

De cyclische levensduurbenadering is natuurlijk

gericht op een helder beeld waar je naar toe

gen rekenwerk. Beheer als regisseur

in de basis al doorgerekend, maar hoe krijg je

gecombineerd met kwaliteitsgegevens voor de

wilt.’ marc vult aan: ‘Een van de sleutelfactoren

bestuurlijk de handen hier voor op elkaar? marc:

doorkijk op kortere termijn. De kwaliteit van de

was ook de nauwe betrokkenheid van de afdeling

‘Wij hebben Oss hierbij geholpen. En met succes,

wegen in Oss is goed, zo bleek uit de globale

Financiën. Doordat we niet alleen het investe-

want door goed bestuurlijk draagvlak worden

visuele weginspectie. ‘Voor Oss betekent dit, dat

ringsvolume in beeld konden brengen, maar ook

de vervangingsinvesteringen nu flink verhoogd.’

we minder urgent met vervanging van wegen

de ontwikkeling van de jaarlijkse kapitaallasten

Stap voor stap zijn antea Group en de gemeente

aan de slag moeten. Financieel gezien een flinke

en Vat, werd de impact van de keuzes op de

samen aan de slag gegaan.

meevaller.’

begroting helder voor het bestuur. Draagvlak bij

van kansen in de openbare ruimte.

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

de vakafdelingen én groen licht van de controller

ruud van Hoek, projectmanager bij antea
Group: ‘We zijn niet meteen gaan rekenen, maar

Keuzes die er echt toe doen voor het

we hebben eerst de beheerprocessen kritisch

bestuur

doorgelicht. Dat gaf management en bestuur het

Voor de bestuurlijke afweging is een aantal

vertrouwen dat de organisatie grip had en ‘in

scenario’s gemaakt, die aansluiten op de opgaven

control’ was. tijdig aanhaken van het college is

die in Oss spelen. Net als in veel andere gemeen-

echt een must bij dit soort processen.’

ten gaat het dan om klimaatadaptatie, energie-

versterken je positie naar het bestuur.’
Leeftijdsopbouw wegen

transitie, leefbaarheid, duurzaamheid, et cetera.
‘Van elk scenario hebben we aangegeven wat de

Legenda
Rekenjaar
>2000
1990 - 1999
1980 - 1989
1970 - 1979
1960 - 1969
1950 - 1959
<1950
Esri Nederland, Community Map Contributors

8

| Klanten en projecten | GBImagazine herfst 2018

GBImagazine herfst 2018 | Klanten en projecten |

9

Beheer en onderhoud
afstemmen op
nieuwe opgaven:

een hele transitie!

In onze huidige wereld en leefomgeving vinden veel ontwikkelingen plaats
die niet alleen een fysieke verandering vergen, maar ook een verandering

Hoe implementeer je een dergelijke

in denken en handelen. Deze ‘transities’ hebben vaak hun oorsprong in

Het gekozen scenario heeft impact op de taken,

veilig wonen, aantrekkelijke economie, goede mobiliteit en een sociale,
gezonde en duurzame stad. Thema’s en ambities als leefbaarheid, bereik-

organisatietransitie?
uren, werkwijze en kennis van de huidige
buitendienst. In de toekomst worden er andere
vaardigheden van de medewerkers verwacht.

baarheid, duurzaamheid, circulaire economie, omgevingswet, coalitieak-

Bepaalde taken vergen meer aandacht (service)

koorden, schaalvergroting (fuserende gemeentes), klimaatneutraal en

en andere minder.

energietransitie komen in sneltreinvaart op ons af.

De transitietijd was vastgesteld op 4 jaar. Maar de
volgende vraag ontstond al snel: hoe groei je nu
van de huidige situatie naar de gewenste situatie
en aanpak. Aan de hand van een stappenplan
hebben wij toegewerkt naar een groeimodel
2018-2022. Door gesprekken met alle betrokken van de buitendienst kregen wij gedetailleerd

Nieuwe blik

willen weten waar de buitendienst staat, waar

inzicht in huidige taken en uren. Ontbrekende

De kunst is om organisaties mee te laten bewe-

kansen liggen om verder door te ontwikkelen en

urenregistraties konden we aanvullen met erva-

gen met de veranderende maatschappij. Niet

hoe deze kansen vervolgens in concrete acties

ringscijfers van andere gemeentes. Zo ontstond

alleen: wat moeten we in de openbare ruimte

en voorwaarden kunnen worden vertaald. Wat

een gedetailleerd overzicht van 2018. Vervolgens

doen om tegemoet te komen aan de ontwikke-

is het best passende toekomstscenario voor de

is het nieuwe scenario 2022 met alle nieuwe en

lingen, maar ook: hoe gaan we er als organisatie

buitendienst voor onze gemeente, passend bij

afgestoten taken doorgerekend op uren en kos-

eigenlijk mee om? Om duurzame oplossingen

de komende ontwikkelingen?’ Ook moet bepaald

ten per maand. Op deze manier is er een volledig

te blijven bieden is dat van groot belang - en

worden welke afdelingen nog meer een bijdrage

overzicht ontstaan dat richting geeft aan wat

niet altijd makkelijk. Het vraagt namelijk om een

kunnen leveren. Of, heel vooruitstrevend, welke

zelf wordt gedaan, wat wordt uitbesteed en wat

nieuwe blik op ons werk. Blijven de thema’s ab-

stakeholders uit de omgeving.

samen met de markt wordt opgepakt.

we juist op deze veranderende wereld door zelf

De transitieroute

Het professioneel toewerken naar de toekomst-

ook te veranderen om optimaal bij te dragen aan

Samen met deze gemeente hebben wij een

visie vergt niet alleen helder inzicht in uren en

onze nieuwe opgaven?

routekaart opgesteld met daarin het proces, de

taken. Ook het opstellen van beleid, het opleiden

betrokkenen en strakke planning om met inbreng

van buitenmedewerkers in beeldkwaliteit, het

Reactief of proactief

van en terugkoppeling aan alle betrokkenen

schouwen van de kwaliteit, het verbeteren van

Hoe we anticiperen op ontwikkelingen zou met

(medewerkers, managers en bestuur) tot het

mutatie- en meldingsprocessen, aanschaffen van

name af moeten hangen van de afweging of de

toekomstscenario van de buitendienst te komen.

devices en afstoten van materieel is concreet in

verandering urgent is en welke kosten, risico’s

Zo weet iedereen wanneer, wat met wie bespro-

beeld gebracht en in de tijd gepland. Zo ontstond

en prestaties ermee gemoeid zijn. Een voorbeeld

ken wordt, welke input men levert en wanneer

een interactieve toekomstplanning waarin de

uit de praktijk: een gemeente is onderwerp van

besluiten worden genomen.

totale transitie is beschreven, gepland en voor

stract en ver van ons ‘beheer-bed’, of anticiperen

een ieder inzichtelijk is gemaakt.

schaalvergroting. Over een aantal jaren vindt
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er een mogelijke fusie plaats met een grotere

In grote stappen bestaat zo’n interactief

gemeente. Een mogelijke reactie is: ‘we wachten

traject uit:

Doen en volharden

reactief af wat de samenvoeging oplevert.’ Een

Opstarten voor uitleg, betrokkenheid, draagvlak

De toekomstvisie en het groeimodel om gericht

betere reactie is: ‘we maken nu actief tijd voor

en commitment.

de transitie in te gaan is gereed. Nu komt de tijd

onze transitie en passen onze organisatie nu al

Analyseren van huidige taken, uren en budget-

van doen en volharden en is het aan de mensen

aan op de komende ontwikkelingen.’ En dat is

ten, formatie etc.

zelf om te veranderen. Doordat deze mensen

spannend, want dat betekent dat je anders moet

Varianten (scenario’s) opstellen met alle be-

betrokken zijn in het hele proces, en de belangen

gaan werken en het werk anders dan voorheen

trokkenen, vaststellen van alle taken per scenario,

zien, is de verandering in de hoofden al gemaakt.

moet gaan organiseren.

globale capaciteitsberekening en het objectief

Dit vergemakkelijkt de fysieke verandering. Zo

wegen van de varianten op 14 criteria (flexibili-

biedt een proactieve reactie op de komende ont-

Hoe geef je zo’n transitie vorm?

teit, werkbelasting, innovativiteit, etc.)

wikkelingen volop mogelijkheden om optimaal te

Het is noodzakelijk om eerst doelen te bepalen:

Uitkomsten en aanbevelingen

anticiperen op de gemeentelijke opgave.

‘Wij streven ernaar om het beheer en onderhoud

Besluitvorming van voorkeursscenario. In dit

van de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk

geval is de uitkomst: een servicegerichte buiten-

vorm te geven met een organisatie waarin

dienst dicht bij de inwoner, herkenbaar en snel

werkzaamheden eenduidig zijn afgebakend. Wij

en flexibel handelend.

Meer informatie:
aale.boek@anteagroup.com
andré.vandekraats@anteagroup.com
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Dare to share

Kans en noodzaak
de beheerder van
de toekomst
door Aale Boek

Bas Boonstra is adviesgroepmanager Beheer
Hij is getrouwd met Gaby en trotse vader van Wiebe, Onne en Douwe
Woont in Oss in Noord-Brabant en is 44 jaar

Waar sta je voor?
Barack Obama zei ooit: ‘Change will not come if we wait for some other
person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We
are the change that we seek’. Die andere tijd staat al op de drempel. Dat
merken wij aan de vragen die wij van klanten krijgen. Maar, we zien het
ook voor onze ogen gebeuren. Als adviesgroepmanager ben ik er samen
met mijn team verantwoordelijk voor om het beheer van de openbare
ruimte af te stemmen op de tijden die komen. Dat vergt kennis binnen
onze eigen club, samenwerken met de markt en innoveren. Ik zie voor
ons een belangrijke rol weggelegd om vorm en inhoud te geven aan de
beheerder van de toekomst. Daarin wil ik graag het debat voeden en
regisseur zijn om beheerklanten te helpen met antwoorden op de grote
maatschappelijke opgaven die zich aandienen.
Hoe ziet de openbare ruimte er over tien jaar uit?
Over tien jaar hebben we nog niet te maken met vliegende auto’s en
robots die de straat vegen. Maar dat de wereld verandert, en vooral ook
de rol van de openbare ruimte, is duidelijk. Nederland staat aan de top
als het gaat om beheer van onze leefomgeving. Of het nu gaat om groen,
grijs of blauw, alles ligt er relatief netjes bij. Als je met je auto de zuidelijke
grens passeert weet je wat ik bedoel. De bevolking groeit, dus ruimte is
belangrijk. We worden met zijn allen steeds ouder. We moeten ervoor
zorgen dat onze openbare ruimte daar bij blijft passen. Dat moeten we
regelen binnen een steeds meer participerende maatschappij. Over tien
jaar, zei je? Ik denk aan dakparken, stadslandbouw en zelfrijdende auto’s.
Energieopwekkend asfalt en slimme lantaarnpalen. En vooral ook oneindig
veel data verzamelen en inzetten om het gebruik van de ruimte en het
leven in de stad efficiënter te maken.
Welke ontwikkelingen en trends zijn daar het gevolg van?
We staan voor ingrijpende maatschappelijke veranderingen. De vergrijzing
is daar een van. Mensen worden ouder, blijven langer zelfstandig wonen.
Dat vraagt om een publieke ruimte die seniorproof is. Ook de aandacht
voor gezondheid, welzijn en preventie groeit. Onze leefomgeving kan een
bijdrage leveren aan healthy-aging en mentale gezondheid. Een plek kan
eraan bijdragen dat iedereen meedoet in de samenleving, ook mensen
met een beperking. Maar ook de doe-democratie vraagt om nieuwe
beheerstrategieën. Economie speelt ook een rol. Neem de leegstand in
binnensteden, of de wijkcentra die in zwaar weer zitten. Aan de andere
kant neemt de druk op parken, pleinen en straten toe door een grote hoeveelheid evenementen en willen gemeenten meer en meer toe maar een
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circulaire economie. Dit heeft impact op de inrichting. En, denk even aan
afgelopen zomer. Gemeenten kampen met droogte en hitte. Tegelijkertijd
regent het vaker en harder. Dat water moet ergens heen om droge voeten
te blijven garanderen. De groene inrichting speelt daarbij gelukkig een
steeds belangrijkere rol.
Wat betekent dat voor ons beheerders?
Een belangrijk punt is dat wij als beheerders aansluiten bij de technologische ontwikkeling, die had ik nog niet genoemd. Om de ontwikkelingen en
trends op een duurzame manier in te bedden in de openbare ruimte en de
infrastructuur moeten we nu al rekening houden met techniek. Wat betekent digitaliseren en elektrificeren voor de openbare ruimte? We moeten
anders naar onze wegen, fietspaden en parkeervoorzieningen kijken. Ik
vraag mij bijvoorbeeld af of we echt wel meer asfalt nodig hebben. We
moeten nu al rekening houden met alle ontwikkelingen die voor de deur
staan. Dat is noodzaak, maar biedt ook kansen. Het is aan de beheerder
om vanuit een strategische, integrale en praktische benadering te bepalen
welke maatregelen nodig zijn. Samen met de gebruikers van de openbare
ruimte. Dat biedt oneindig veel mogelijkheden en is natuurlijk ontzettend
interessant.

Slim met data omgaan is iets dat we al veel

Voorbeeld:

houden bij de uitvoering van onze taak? Welke

langer doen. Denk maar aan ontwikkelingen als

- Bij het ontwerpen van een viaduct in 2014 is

‘buren’ kunnen we helpen bij de uitvoering van

BGT-BOR en StUF-Geo IMGeo. Hierdoor leggen

uitgegaan van autoverkeer over de brug, met

we vanuit de afdeling Beheer Openbare Ruimte

alle daarbij behorende veiligheidsmaatregelen.

de koppeling met andere data en helpen we ons

Maar, kloppen deze nog steeds? Of heeft de

Een antwoord op deze vraag is: De ‘buren’ van

proces en het proces van collega’s door samen te

aanwezigheid van brommers op de rijbaan

het Sociaal Domein. Met de decentralisaties in

werken met data.

gevolgen voor de voorzieningen.

het sociaal domein hebben gemeenten een cru-

- Bij het opstellen van het beleid van kinder-

hun taak?

ciale rol gekregen in de ondersteuning van men-

Maar, wat als we nu eens verder kijken, in de rest

speelplaatsen wordt gekeken naar de demo-

sen, die het (tijdelijk) niet redden. Bijvoorbeeld

van de organisatie, en echt buiten de kaders van

grafie. Deze is aan verandering onderhevig,

het langer thuis wonen van oudere mensen. Dit

onze eigen afdelingen treden. Wat kunnen we

dus afhankelijk van de periode waarin het

leidt tot een veranderend beeld van wijken, met

dan nog meer doen? Kunnen we collega’s van

beleidsplan geldend is. Kan het relevant zijn

nieuwe noodzakelijke voorzieningen.

dienst zijn, die niet direct voor de hand liggen?

om kritisch te kijken naar de aannames die er

Kunnen we bijvoorbeeld nog slimmer omgaan

gedaan zijn (wonen er net zoveel kleuters in de

We kunnen hier nog andere beleidsthema’s noe-

met de beschikbare budgetten?

wijk als wij 3 jaar geleden dachten?).

men: Omgevingswet (een gezonde stad, sturen

Bovenstaande voorbeelden gelden voor de ontwik-

op kwaliteit van de leefomgeving), Mobiliteit

Data van de buren

kelingen binnen ons eigen domein, maar hoe kun-

(de bereikbare stad, sturen op parkeerbeleid,

Bij de ontwikkeling van nieuw beleid wordt al

nen wij onze collega’s in andere domeinen helpen?

mobiliteit), Energie (de energietransitie, hoe
verder zonder gas?). Allemaal thema’s waarbij

veel gebruik gemaakt van de diverse data- en
kennisbronnen, die aanwezig zijn binnen de ge-

Data voor de buren

de verschillende vakgebieden samen moeten

meente. Vaak blijft het gebruik van deze bronnen

De afdeling Beheer Openbare Ruimte is de laatste

werken om te komen tot juiste en toekomstbe-

echter beperkt bij de ontwikkeling van dit beleid.

jaren veranderd van een autonome afdeling, naar

stendige antwoorden. De boodschap hierbij is

Maar juist bij de uitvoering van beleid is het

een afdeling die de verbinding zoekt met andere

vooral: stel je data, kennis en ervaring open voor

gebruik van ‘data van de buren’ van meerwaarde.

afdelingen die in de leefomgeving opereren.

je collega’s en vraag je collega’s om input voor

Hiermee kunnen we bijvoorbeeld toetsen of het

Dare to share, zouden we kunnen zeggen.

het realiseren van jouw opgaven en jouw eigen
werkzaamheden.

beleid bijgesteld moet worden.
Laten we eens verder kijken en ons de vraag stellen: zijn er nog andere beleidsterreinen die wij
kunnen helpen of waar wij rekening mee kunnen

Meer informatie:
marco.kok@anteagroup.com

Hoe zorgen we ervoor dat we er klaar voor zijn?
Er gebeurt al heel veel. Gemeenten zijn bezig met duurzame omgevingsvisies. Maar zij, en wij, kunnen het niet alleen. Zeker niet omdat de openbare ruimte zoveel ontwikkelingen samenbrengt; groen, klimaat, circulair,
data …. Samen aan de slag, met gemeenten, met de markt. Zo initiëren we
een voedingsbodem voor innovatie. We moeten out of the box, buiten ons
eigen wereldje durven denken. Zo zetten wij momenteel heel erg in op het
leggen van verbindingen tussen ons werkveld en zaken als digitalisering,
data-gedreven, sensoring, smart cities en smart mobility. Hier liggen uitdagingen voor ons allemaal en er gebeurt al veel. Bij ons, bij onze klanten en
in de openbare ruimte zelf. Om met de woorden van Obama te eindigen,
wij zijn de verandering die we zoeken. En: jullie. Ik kom dan ook graag in
contact met klanten en de markt om samen op zoek te gaan naar oplossingen voor jullie opgaven. Oplossingen die onze leefomgeving klaar voor
de toekomst maken!

Verder praten?
Neem contact op met Bas Boonstra
e-mail: bas.boonstra@anteagroup.com
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Van losse planningen naar
afgewogen programmering
MPBA: Meerjarenperspectief Beheer Almere

‘Hoe brengen we alle beheerprojecten voor de komende jaren netjes
en transparant in beeld? Voor de
programmabegroting moeten we
immers laten zien hoe wij bijdragen

Afwegingskader

beeld aan projecten en activiteiten in de open-

‘Enerzijds willen we het mpBa verbreden door

Om de projecten te kunnen prioriteren is een af-

bare ruimte. Beheerders en gebiedsadviseurs

af te stemmen met plannen voor nieuwbouw en

Wat is het MBPA?

partners meegenomen. GBI is een belangrijke

wegingskader ontworpen. Beslissers, bestuurders

bepalen de urgentie per project en laten aan de

met de programma’s van onze externe partners

In het Meerjarenperspectief Beheer Almere legt

bron voor de technische planningen. alle input

en beheerders bepalen daarmee samen welke

politiek welke effecten het zwaarst wegen. Het

(provincie, waterschap etc.) anderzijds willen we

de gemeente het programma voor het groot

wordt grondig gecontroleerd en vastgelegd in het

projecten bovenaan komen. De criteria zijn be-

bestuur bepaalt het gewenste pakket effecten en

verdiepen door de impact van het mpBa op het

onderhoud en de vervangingsinvesteringen

servicemanagementsysteem projectComfort. Via

paald uit beleidsdoelstellingen en beheerkaders.

ziet dan welke projecten hierbij horen.’

reguliere onderhoud mee te nemen. Hoe kunnen

voor de komende 4 jaren neer. Het mpBa is de

unieke project-ID’s kan dit worden gekoppeld aan

Het bestuur bepaalt het belang van de criteria

Ingeborg Baars, strategisch adviseur

onderlegger voor de eerstvolgende program-

GBI. Inmiddels is deze koppeling als 'GBIspecials

ten opzichte van elkaar door een wegingsfactor

‘Voorwaarde is wel dat het systeem makkelijk

bij de gemeente almere, zich samen

mabegroting en dan met name voor de Paragraaf

informatieservice' op maat in te richten voor alle

(de voorwaardering) mee te geven. De score per

moet werken en ieder zijn of haar eigen belang

Kapitaalgoederen en het Bestedingsplan. Het

GBI gebruikers.

project (het moet - het moet snel - het moet nu)

ziet. Dat motiveert mensen actief het systeem te

Nog tips?

mpBa beslaat alle beheerdisciplines en wordt

wordt in integraal ambtelijk overleg vastgesteld.

gebruiken’, vult Ingeborg aan. met de combi-

‘als je meerjarig gaat programmeren, begin klein

jaarlijks ge-update. Het maakt inzichtelijk wat

Hiermee wordt uiteindelijk een zo optimaal mo-

natie van GBI 6 als backoffice beheersysteem,

en bouw dan uit door elk jaar een beetje strenger

de komende jaren wordt gedaan aan de stad om

gelijke programmering van projecten over stad,

projectComfort als projectmanagementsysteem

te zijn op wat aan- en opgeleverd wordt’, advi-

de beleidsdoelstellingen te realiseren binnen de

de domeinen en de vier jaarschijven gemaakt.

en WebGIS als geoviewer heeft Almere een flinke

seert Ingeborg. 'Zorg voor goede basisinformatie,

Meerjarenperspectief Beheer Almere

financiële kaders. En het legt ook vast wat in die

‘Dat is nog een vak apart.’ zegt Ingeborg, die dit

stap gezet.

zodat je met goede input start. Neem met ieder-

(mpBa). Op de GBIdag 2018 presen-

periode niet aan bod kan komen. ‘Dat is voor

onderdeel voor haar rekening neemt: ‘mooi om

teerde Ingeborg al weer de tweede

bestuurders en beheerders confronterend en

te zien als je uiteindelijk alle losse planningen

Verbeteren en ontwikkelen

inbreng helder is. En, last but not least: stuur hier

verhelderend’, voegt Ingeborg toe: ‘Het proces

samen ziet komen in één integraal programma.’

Dit is de tweede keer dat het mpBa is doorlopen

ook op, zodat je de vaart er in houdt.'

aan de doelen van de stad binnen
de gestelde financiële kaders.’ In een
notendop de uitdaging waarvoor

met haar collega’s in 2015 gesteld zag.
als antwoord begon deze beheereconoom met het ontwikkelen van het

versie, het mpBa 2018-2021.
Een integrale meerjarenplanning is

verder richting Asset Management, dus.’

een vooraf het proces door, zodat de gevraagde

volgens de beschreven methodiek, met als resul-

daar naar toe is transparant en dat maakt de
acceptatie groot.’

deze elkaar positief beïnvloeden? Steeds een stap

Aantrekkelijk en laagdrempelig

taat een gedragen en betrouwbare meerjaren-

‘Door deze werkwijze hebben we de juiste inter-

programmering. ‘We zijn blij met waar we staan.

een item waar veel gemeenten mee

Herhaalbaar en terugvindbaar

actie op het juiste niveau’, stelt Ingeborg. ‘Eerst

En natuurlijk zien we ook ontwikkelpunten’, geeft

bezig zijn. Dus een goede reden om in

Omdat het proces elk jaar herhaald wordt, is het

bepalen we als specialisten samen het totale

Ingeborg aan.

belangrijk de stappen en ieders inbreng goed

het GBImagazine dieper in te gaan op
dit mooie voorbeeld.

Meer informatie:
theus.vandenbroek@anteagroup.com

vast te leggen. ‘Daar stuur ik vrij strak op’, lacht
Ingeborg: ‘want zo voorkom je onduidelijkheden,
tijdverlies en zoeken naar informatie. We betrekken nu meer mensen, hebben beter betrouwbare
informatie en zijn toch elk jaar sneller klaar!’
Rol voor GBI
Voor de input - de groslijst van projecten - wordt
niet alleen naar de technische planningen

Haagse Harry

gekeken, maar worden ook signalen uit de stad,

Nieuwsgierig Aagje

Pietje Precies

bestuursopdrachten en input van professionele

14 | Klanten en projecten | GBImagazine herfst 2018

GBImagazine herfst 2018 | Klanten en projecten |

15

Ervaringen van gebruikers:

Projectteam Wishes
Interview met
marko van de Wetering is
beleidsadviseur bij de gemeente meppel

Het projectteam Wishes is de laatste tijd in wisselende samenstelling
erg actief. Dit leidt tot een gerichte
functionaliteitsverbetering en nieuwe
mogelijkheden binnen GBI. Er is
sprake van actieve participatie van
gebruikers voor, tijdens en na de
bouw. Dit zorgt voor een enthousiast
draagvlak en een beheersysteem
dat direct in verbinding staat met de
dagelijkse praktijk van de gebruikers.
Wij spreken een van de projectteamleden op een zonnige maar koude
herfstochtend, onder het genot van
een Drents Turfje.

Wie ben je, waar gebruik je GBI voor en welke functionaliteit in GBI vind je geweldig!
Ik ben bij de gemeente meppel beleidsadviseur groen en spelen. Binnen dat werkveld gebruik ik GBI.
Mijn collega’s gebruiken GBI voor de andere beheerdisciplines. Vanuit het projectteam zijn we juist
bezig om geweldige functionaliteiten binnen de software te krijgen. Met andere woorden, daar wordt
aan gewerkt!
Hoe ben je betrokken geraakt bij het projectteam
Ik zit samen met een aantal collega beheerders in de themagroep data van de GVaG. Vanuit die club
werken wij met andere gebruikers, de GVaG en een adviseur van antea Group aan nieuwe producten
die vanuit de marktbehoefte ontstaan. Vanuit dat doel is het een kleine stap naar het projectteam
wishes.
Bij welke wensen ben je betrokken en waarom zijn die wensen belangrijk
De paspoorten die GBI per beheerobject genereert vormen voor mij een belangrijke informatiebron
voor mijn werk. Wat is de historie van een boom, bijvoorbeeld. Wanneer is hij gesnoeid, wanneer
geïnspecteerd. Dit is informatie die ik gebruik om al het groen in de gemeente te beheren, maar ook
om beleid te ontwikkelen. Dat geldt voor veel eindgebruikers van GBI. Het paspoort is een dagelijkse
routine voor informatie of data-mutatie. Dat moet zo eenvoudig en intuïtief mogelijk werken. Eigen
instellingen, zo min mogelijk muisklikken, onbedoelde fouten moeten niet mogelijk zijn.
Wat gebeurt er tijdens een projectteamvergadering
In ongeveer zes weken tijd werken we van opgave naar resultaat. Die tijdsperiode bevalt me erg goed.
De wensenlijst is al op thema ingedeeld. Zo weten we al wat te maken heeft met paspoorten, en wat
bijvoorbeeld met de rioolkaart. De wensen per thema prioriteren wij van hoog naar laag, en bugs gaan
naar de bugslist. Softwarebouwers beoordelen vervolgens buiten de vergadering om hoeveel tijd er
nodig is om de wens op te lossen. Daarna bepaalt het hele projectteam welke wishes er dan moeten
worden opgelost en hoeveel we in die korte projecttijd in totaal op kunnen lossen. De resultaten worden vervolgens tussentijds op werking beoordeeld. Bij ons gebeurde dat lekker efficiënt met Skype.
Dan volgen nog kleine aanpassingen en een test voor vrijgave.
Wat vind je van de werkwijze
Ik vind deze werkwijze top! Het begint met een behapbare portie werk, waar je van te voren weet wat
het je in totaal aan tijd gaat kosten. Als gebruiker kost het ongeveer drie of vier dagdelen. En, je leert
er veel van. Kijken in de keuken van een ander en sparren met medegebruikers. mooi is ook dat je
direct met eigen ogen het resultaat van de wishes ziet.

Kijken in de keuken
van een ander en
sparren met
medegebruikers

Hoe borg jij het belang van alle GBI gebruikers
In het projectteam Wishes met het thema Paspoort hebben we specifiek gekeken naar de eindgebruikers. De GBI specialisten die bezig zijn met tekenen, data invullen of de interface inrichten hebben ook
zo hun wensen, maar die weten zich meestal wel met eventuele omwegen te redden. maar eindgebruikers, zoals inspecteurs of beheerders van de openbare ruimte, hebben meestal minder autorisaties om de interface naar hun hand te zetten. Het systeem moet voor hen zo gebruiksvriendelijk en
toch ook zo compleet mogelijk in elkaar zitten. Daar hebben wij bij de eerste wishes voor het paspoort
de focus op gelegd.
Hoe informeer jij / het projectteam alle GBI gebruikers over het projectteam
Het projectteam geeft informatie via het forum van de GVAG. Daar staan ook een aantal nieuwe weetjes of handigheidjes op die iemand al doende zijn opgevallen. En ja, bij deze beveel ik deelname aan
een projectteam Wishes aan bij iedere GBI gebruiker die lid is van de GVAG. Je kunt immers pas echt
meepraten over prioriteiten en de manier waarop iets opgelost moet worden, als je direct betrokken
bent. Zo heb je rechtstreeks invloed op het programma. Blijf niet zeggen ‘dit werkt nog niet zoals het
zou moeten’, maar schuif aan aan tafel en praat en denk mee!
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Klimaatbestendig

met bestaande gegevens uit GBI
Het is inmiddels herfst. Dat betekent
kortere dagen, lagere temperaturen,

tie per cluster kolken opgesteld.
Wij maken gebruik van analytische modellen.
Hiermee voeren we data-analyses uit op be-

vallende bladeren en regenbuien.

staande (GBI) gegevens. Deze analyses combine-

Een drukke tijd voor rioolbeheerders,

ren we met kennis uit de praktijk. Zo maken we

want naast het vegen van het na-

gaan op gedifferentieerde kolkenreiniging.

inzichtelijk hoe ook jouw organisatie over kan

tuurlijk vuil is het ook zaak dat al het
regenwater verwerkt kan worden.

Wat levert het op?
Door het analyseren van bestaande data uit GBI

Flexibel, interactief, voor jou op maat.

en deze te koppelen aan praktijkkennis wordt

Wij begrijpen als geen ander dat bij rioolbeheer

Door de combinatie van de toenemende verste-

een aantal zaken duidelijk:

allerlei specifieke vragen spelen. Door de flexibele

delijking (meer verharding) en het steeds vaker

1. Hoeveel straatkolken er in beheer zijn;

opzet van onze methode is deze eenvoudig te vor-

voorkomen van hevige buien door klimaatver-

2. Welke reinigingsfrequentie nodig is;

men naar gebiedsspecifieke wensen en knelpun-

andering, wordt het risico dat het watersysteem

3. Verificatie van de mate waarin reinigings-

ten. En, door het combineren van de analytische

niet voorziet in het tijdig verwerken van al het

werkzaamheden aansluiten bij de gewenste

modellen met praktijkkennis, ontstaat een spe-

regenwater groter. Dit leidt tot meer waterover-

intensiteit (vuillast per kolk);

ciaal op jouw organisatie toegespitst maatwerk-

last met bijbehorende meldingen en schades.
Onze opgave ligt dan ook bij het klimaatbesten-

4. Hoe met gedifferentieerde kolkenreiniging een

omtrent verstopping en wateroverlast, kunnen op

afgesloten kan worden.

deze wijze worden geïnventariseerd en beheerd.
En, op een heldere wijze worden gepresenteerd

dig maken van het rioolsysteem voor de toeVoordelen

op vergroting van de buffer- en verwerkingscapa-

Door over te stappen op gedifferentieerde kol-

citeit, blijkt uit onderzoek van stichting RIONED,

kenreiniging wordt efficiënter gebruik gemaakt

Wat moet ik doen?

dat een van de belangrijkste oorzaken van water

van beschikbare middelen, waardoor:

antea Group haalt de benodigde gegevens uit

op straat en (beginnende) wateroverlast ligt bij

1. reinigingskosten kunnen worden verlaagd;

GBI en maakt het gedifferentieerd kolkenpro-

verstopte straatkolken.

2. Het aantal meldingen en wateroverlast wor-

gramma op. Zo word je volledig ontzorgd. Wij

3. Het watersysteem klimaatbestendiger is;

adviseren over de implementatie en uitvoering.

een methode ontwikkeld, waarbij een gedif-

4. Geen grootschalige aanpassingen aan het riool

Door samenwerking tussen de beheerders van

en watersysteem nodig zijn.

Hierbij staat centraal dat op de juiste plaats en

Werkt het wel? Wordt het al gebruikt?

menlijk gedeeld belang en een gevoel van nut en

het juiste moment wordt gereinigd, waardoor

antea Group ondersteunt en adviseert de

noodzaak.

kostbare en tijdrovende aanpassingen aan het ri-

gemeente apeldoorn bij de uitvoering van gedif-

maak je nog geen gebruik maken van GBI, of heb

oolsysteem, dat doorgaans voldoende voorziet in

ferentieerd kolkenreinigen. Deze gemeente loopt

je een incomplete dataset, dan kan de ontbre-

de benodigde afvoerende capaciteit, kan worden

voorop als het gaat om beheer en onderhoud

kende data eenvoudig aangevuld worden. Ook

voorkomen.

van het rioolsysteem. Begin 2018 is gestart met

hierbij ondersteunen wij.

VICREA, BEDREVEN IN BASISREGISTRATIES
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de openbare ruimte, reinigingsbedrijven en de
adviseurs van antea Group ontstaat een geza-

opgesteld met bestaande gegevens uit GBI.

www.vicrea.nl

zorgen voor de inrichting van het programma en

Op basis van deze conclusie heeft Antea Group
ferentieerd kolkenreinigingsprogramma wordt

OPWERKEN, INWINNEN, OPBOUWEN, BEHEREN, COMMUNICEREN

en nader geanalyseerd.

komst. maar waar nu voornamelijk wordt ingezet

den verminderd;

NEURON BGT

product. Ook andere elementen, zoals meldingen

prestatiecontract met het reinigingsbedrijf

een aangepaste planning en routering van de
Hoe werkt het?

reinigingswerkzaamheden, waarmee het gedif-

Kortom: met bestaande gegevens in GBI is jouw or-

Om straatkolken vrij te houden van vuil, wordt

ferentieerd kolkenreinigen is gestart.

ganisatie ook voor de toekomst klimaatbestendig!

nu gereinigd met een vaste interval. maar, niet

De eerste resultaten laten zien, dat ten opzichte

alle kolken raken even snel vervuild, waardoor

van de vijf voorgaande jaren de vulgraad van de

soms te vroeg en soms te laat wordt gereinigd.

geleegde kolken gelijkmatiger verdeeld is. De

Met het gedifferentieerd kolkenreinigings-pro-

kolken worden dus niet langer onnodig (te leeg)

gramma wordt de benodigde reinigingsfrequen-

of te laat (te vol) geleegd.

Meer informatie:
michael.denhaan@anteagroup.com
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Column

Wat willen we nu eigenlijk?
De titel van mijn bijdrage voor dit nummer heeft een wat geïrriteerde ondertoon.

GVAG
Nieuws
Ontwikkelingen

Implementatie
nieuwe organisatiestructuur GVAG

Als iemand tegen je blijft aanzeuren over iets, zeggen we wel eens: ‘Wat wil je nu

Voor de zomer is de GVAG druk bezig geweest met het evalueren en daarna heroriënteren van de

eigenlijk?’ Een onderwerp dat bij gemeenten een terugkerend thema is - en ook

organisatiestructuur. Samen hebben we geconcludeerd dat een herziening van de structuur gewenst

veel herkenning oproept - is het onderhoud van de openbare ruimte. Er is altijd

is. met de nieuwe structuur kunnen we als GVaG onze meerwaarde blijven behouden en beter aan-

wel iets te benoemen met achterstallig onderhoud of wat gerepareerd moet

sluiten bij de wensen en behoeften van de gebruiker van deze tijd. De leden hebben afgelopen zomer

worden. Veel inwoners hebben ideeën hoe het nog mooier kan. Kortom, ik hoor,

de gelegenheid gehad om feedback te geven op de nieuwe structuur. De reacties zijn door het bestuur

ook in mijn stadhuis nog wel eens de verzuchting: ‘Het is ook nooit goed, wat

besproken, maar hebben niet geleid tot aanpassing van de structuur. De nieuwe structuur voor de

willen we nu eigenlijk?’

GVaG is 4 oktober jl. vastgesteld in de bestuursvergadering.

Dat is ook het thema van dit nummer van ons lezenswaardige GBImagazine:

Voor de implementatie van de nieuwe structuur is er een plan opgesteld. In dit plan wordt invulling

‘Hoe komen we tot het inzicht wat de opgave is in de openbare ruimte. populair:

gegeven aan hoe de nieuwe structuur in 2019 er in de praktijk uit moet gaan zien. Er wordt in novem-

‘Wat willen we nu eigenlijk?’

ber onder andere in een werksessie aandacht besteed aan het proces en de vorm van de jaarplannen.
Daarnaast wordt de huidige overlegstructuur tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. De

Deze vraag is ook de kern van het werk in onze gebruikersvereniging. Het gaat

overdracht van huidige thema’s naar de nieuwe structuur verdient ook aandacht.

namelijk niet om alleen maar een goed en fijn werkend GBI 6 of willekeurig ander
instrument. We willen goed inzicht in de opgaven waar we voor staan. Niet alleen

Uiteraard is de bemensing van de nieuwe structuur een belangrijk onderdeel, waarbij de focus ligt om

ambtelijk, maar zeker ook bestuurlijk. Wat wil het bestuur van uw gemeente

bestaande leden in de nieuwe structuur in te passen. De plenaire bijeenkomst op 4 oktober is hiervoor

nu eigenlijk? Ik hoop niet alleen maar een zo goedkoop mogelijk beheer van de

aangegrepen en momenteel voeren we op individueel niveau gesprekken om te kijken welke plek het

openbare ruimte. als dat het geval zou zijn, is er mogelijk niet nagedacht over de

beste bij wie past. Daarnaast zijn we ook op zoek naar nieuwe krachten om de gelederen te verster-

opgave (het vraagstuk) die samenhangt met de betekenis die de openbare ruimte

ken! Naar verwachting is het implementatieproces in december afgerond.

voor onze inwoners heeft. Maar ook wat de openbare ruimte betekent voor een
leefbare en vooral ook veilige omgeving.
als bestuur van onze gebruikersvereniging proberen we daarover op een
toegankelijke manier in gesprek te komen met de bestuurders van onder meer
gemeenten. Hoe kunnen we onze systemen zo ontwikkelen, dat onderhoud van
de openbare ruimte in het teken staat van de opgave die het gemeentebestuur
heeft in termen van leefbaarheid en veiligheid. Wat ik zou willen is hierover met
gemeentebesturen in gesprek. Bestuurders die dit ook een uitdaging vinden,
nodig ik van harte uit zich te melden. Ik maak er mijn agenda graag voor vrij!
Hartelijke groet,
Wim Groeneweg,
Voorzitter GVAG

secretariaat@gvag.nl
www.gvag.nl

Wim Groeneweg
Voorzitter GVAG
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GVAG
Nieuws
Ontwikkelingen

Informatiesessie IMBOR
IMBOR staat voor Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte, de nieuwe standaard die begrippen
voor het vakgebied ‘beheer openbare ruimte’ uniformeert. Omdat deze nieuwe standaard invloed
heeft op de werkwijze van beheerders is er op 20 september een informatiesessie IMBOR georganiseerd. CROW en Antea Group waren uitgenodigd om ruim dertig GVAG leden te informeren over de

Vacatures GVAG

laatste stand van zaken omtrent IMBOR en wat IMBOR in de praktijk gaat betekenen.
Ceciel van Iperen van CROW trapte na een lunch af met een presentatie over de achtergrond, de

Terugblik op Innovatiebijeenkomst:
Inspireren tot innoveren!
Toekomstbestendig GBI, daar heeft iedereen baat bij! Dat vergt anders denken en doen om te ko-

Op dit moment staan er voor meerdere pro-

theorie en de recente ontwikkelingen rondom ImBOr. Het doel van ImBOr is om benamingen van

ject- en themagroepen vacatures open.

beheergegevens van de openbare ruimte te uniformeren door afspraken te maken over beheerattri-

• Deelname in één van de (nieuwe) thema-

buten en domeinwaarden. Hiermee fungeert ImBOr als brug tussen de huidige beheerstandaarden en

groepen

de BGt/ImGeo.

• Verschillende thema’s voor projectteam
Wishes
• projectgroep ImBOr

De meerwaarde voor organisaties is het feit dat IMBOR integraal werken ondersteunt en het voor
eenduidigheid bij benchmarking en monitoring zorgt. IMBOR is momenteel een collectieve afspraak in
de sector en daarmee geen wettelijke plicht, net als andere CROW standaarden.

men tot duurzame, innovatieve oplossingen. Op 4 oktober zijn geïnteresseerde GVAG leden en GBI
gebruikers op initiatief van de themagroep Innovatie in de culturele hoofdstad van Nederland bijeen

Heb je belangstelling om bij te dragen aan

gekomen om zich te laten inspireren hoe creatief om te gaan met de vraagstukken van morgen.

de GVaG? Schroom niet en bezoek de GVaG

Patricia ten Rouwelaar, adviseur data en informatie bij Antea Group, heeft vervolgens laten zien hoe

website. aanmelden voor project- en thema-

IMBOR in de praktijk kan worden gebracht. Zij heeft aan de hand van een aantal voorbeelden toege-

Dagvoorzitter Rob Janssen heeft de deelnemers ontvangen om ze vervolgens samen met innovatieve

groepen kan door te mailen naar:

licht welke verschillen er zijn tussen onder andere ImaBOr (Gegevenswoordenboek GBI) en ImBOr.

organisaties in een wisselend programma mee te nemen in hun denkwereld.

l.hof@gvag.nl

Voor de overgang van IMABOR naar IMBOR heeft Antea Group mapping gemaakt, die inzicht geeft in
waar ImaBOr en ImBOr van elkaar verschillen.

Ingeborg Baars van de gemeente almere trapte na de lunch de eerste spreekronde af en kwam vertellen hoe zij GBI op slimme wijze met een projectmanagementsysteem gekoppeld hebben. Vervolgens

Met de IMBORtoonbank, die de dataset met de mapping vergelijkt, kan een organisatie zien of ze

lichtte Wietse de Vries van aannemer Dijkstra Draisma toe hoe zij met behulp van digitalisering en

ImBOr-proof is. als je nog niet ImBOr-proof bent, dan kan aan de hand van het ImBOr dashboard

robotisering steeds meer een aanbieder worden. Sandra Vancolen sloot de eerste spreekronde af en

gekeken worden welke acties nog uitgevoerd moeten worden.

heeft verteld hoe de Bosch groep inspeelt op nieuwe trends zoals Internet of Things.
Na de presentaties was er ruimte voor discussie en vragen. Een belangrijke tip: IMBOR is een longlist.
Kijk goed wat je wel en niet nodig hebt. Je hoeft niet alles te gebruiken!

Na de pauze vervolgde dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân de middag en heeft laten
zien hoe zij middels de Klimaatparaplu aan zowel mitigerende als adaptieve maatregelen werken.
Daarna was Dennis Groot van KpN aan het woord en toonde hun Data Services Hub, die allerlei

De GVaG is nog zoekende naar haar rol met betrekking tot ImBOr. De themagroepen Woordenboek

verschillende soorten data aan elkaar verbindt. Dagvoorzitter Rob Janssen van Antea Group had als

en Data bespreken dit jaar met elkaar welke vervolgacties nodig zijn en wat de opdracht is van een

laatste spreker het podium en demonstreerde hoe data gedreven werken de leefomgeving veiliger,

eventuele projectgroep.

duurzamer en betaalbaarder maakt.

Nieuwsbrief GVAG

Nadien was er tijdens een informele borrel gelegenheid elkaar te inspireren en ervaringen te delen.
Hier kwamen enthousiaste verhalen en leuke reacties naar voren en kan er dan ook teruggekeken wor-

Wil je geen nieuws meer missen van de

den op een geslaagde middag. Presentaties van deze middag staan op het forum van de GVAG.

GVaG, schrijf je dan snel in voor
de nieuwsbrief:
Kijk op www.gvag.nl of
mail naar Linda Hof (l.hof@gvag.nl)
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WIONservices

GBIspecials

WIBONservices klaar
voor de opgave van de
toekomst

Kleurrijk datapalet
rondom GBI om opgave
te realiseren

Pilot BDOK en WIBON
Op dit moment voert Antea Group
een pilot uit waarbij de gegevens
uit de BDOK (Bodem Digitaal Op de

Op dit moment zijn de volgende

WIONservices ontzorgt de klant volledig

uitwisseling voor WIBON over. Inmiddels zijn wij

Kaart) worden geïntegreerd met de

GBIspecials ‘Geschikt voor GBI’

Wij beschikken vaak over veel meer data dan we

Daarmee lever je alle verplichte WIBON infor-

Beheerders hebben niet alleen te kampen met

door het Kadaster gecertificeerd. De toekomstige

WIBON. In GBI zijn dan niet alleen

beschikbaar:

denken. Deze data helpt ons om belangrijke af-

matie in GBI uit aan het Kadaster’, legt Wiersma

het realiseren van doelen, maar ook met het

overgang naar de landelijke voorziening is binnen

de graafcontouren zichtbaar, maar

wegingen te maken. Het is dan makkelijk als deze

uit. ‘Maar ook andersom. Zo kunnen we met de

voldoen aan verplichtingen. De WIBON (Wet

GBI getest en geslaagd.’

ook informatie over bijvoorbeeld

Riolering & gemalen

data vanuit een integraal systeem beschikbaar is.

informatieservice BDOK informatie over de bo-

bodemverontreiniging binnen het

Rasmariant van Rolsch Sewer

Hier is een aantal mogelijkheden voor, afhankelijk

demkwaliteit en bodemverontreiniging presente-

Netten) is er zo’n eentje. Cor Leenstra, project-

Voordelen WIBONservices

projectgebied. Dit geeft snel inzicht in

C.A.R.S. van YP Your Partner

van waar de data is opgeslagen.

ren in GBI. Dit geeft de gemeente bijvoorbeeld bij

manager GBI: ‘WIBONtoonbank is onderdeel van

Niet iedere GBI klant maakt gebruik van WIBON-

eventueel benodigde beschermende

de standaard installatie van GBI, en wordt ook

service. Leenstra: ’Dat is jammer, want het biedt

maatregelen bij het werken in zo’n

Verlichting

Geschikt voor GBI

de grond en welke beheersmaatregelen eventu-

standaard gevuld. Elke GBI gemeente beschikt

zeker voordelen. GBI wordt met WIBONservice

gebied.

Navision van Dynniq

Adri Wiersma: ‘Om in één blik integrale vraag-

eel getroffen moeten worden.’

dus over de toonbank, maar niet elke gemeente

nog completer en integraler. De GBIaddon-KLIC

Liteweb van .Nobralux

stukken bespreekbaar te maken en op te lossen

realiseert zich dat.’ Sinds een jaar of drie heeft

Kadaster maakt het mogelijk om in je eigen be-

CityTouch van Philips Lighting

wil je graag alle data bij elkaar presenteren. Ook

Handige templates en specifieke tools

Antea Group ook een eigen WIBONservice,

heeromgeving WIBON informatie te raadplegen

Moon van Montad

al staat deze data in applicaties van derden.

Daarnaast bieden we ook handige templates en

waarmee gemeenten volledig ontzorgd worden

en aan te bieden. Dus geen aparte applicaties of

Dat kan! Wij hebben inmiddels verschillende

specifieke tools aan. De templates zorgen voor

bij de afhandeling van de WIBON verplichtingen.

meerdere schermen open, maar alles integraal

Groen & spelen

datakoppelingen met pakketten van derden

een slimme inrichting van GBI. Denk hierbij aan

Alle benodigde data gaat automatisch naar het

vanuit de vertrouwde beheeromgeving.’ Maar er

Digitree van B3Partners

beschikbaar.’

lijstoverzichten en maatwerkrapportages. De

Kadaster. De gemeente heeft hier geen omkijken

zijn meer voordelen. Het hele proces is geau-

Sustainder van Sustainder

naar. ‘En, met WIBONwebservice wordt de ge-

tomatiseerd, dit vergt geen extra handelingen

De 'Geschikt voor GBI' specials zorgen voor een

sen. Deze tools geven extra inzicht of functiona-

meente geïnformeerd over alle graafmeldingen,’

meer. Het enige waar je voor zorgt is dat de data

Spelen

optimale verbinding tussen belangrijke data

liteit op een specifiek onderdeel, bijvoorbeeld

geeft Leenstra aan. ‘Zo beschikt de beheerder in

op orde blijft. De liggingsgegevens van kabels en

Playmapping van Playmapping

en zorgen voor extra functionaliteit en infor-

contracten.

GBI over alle graafcontouren die aannemers en

leidingen zijn elektronisch beschikbaar en KLIC-

ABSweb van Speelplan

matie. ‘Precies, en daar kun je veel inzicht uit

andere gravers hebben gemeld bij het Kadaster.

meldingen worden automatisch en binnen 24 uur

halen om belangrijke opgaven te sturen. Neem

Meer informatie of zelf ideeën?

Deze graafverzoeken verschijnen automatisch als

(24/7) beantwoord. Leenstra: ‘De gemeente kan

bijvoorbeeld veiligheid. Als je je fietspaden in GBI

Wil je meer informatie over deze GBIspecials,

object op de kaart. Dat geeft veel inzicht, vooral

ook calamiteitenmeldingen doen en ontvangen.

beheert, maar je verlichting in een ander pakket,

kijk dan op onze website gbibeheersysteem.nl

ook omdat je als beheerder met een integrale

Of terugmeldingen ‘afwijkende ligging’ eenvou-

is het lastig om integrale afwegingen te maken.

onder GBI aanvullingen. Wiersma: ‘Onze klanten

blik in de leefomgeving aan het werk wilt zijn.’

dig verwerken in het beheersysteem. Al met

Op dit moment zijn de volgende

Met een datakoppeling heb je je informatie

hebben ook zelf vaak goede ideeën om het

al neemt deze service veel werk uit handen en

GBIspecials ‘Informatieservice’

rondom verlichting direct zichtbaar op je fietspa-

werk te vergemakkelijken of te verbeteren. Ik ga

Klaar voor toekomstige ontwikkelingen

biedt het de nodige inzichten om echt integraal

beschikbaar:

denkaart en kun je bijvoorbeeld slimme keuzes

graag in gesprek met klanten over deze ideeën,

De komende tijd gaan de ontwikkelingen door.

af te kunnen wegen. Twee zaken die steeds

maken voor het verlichten van je hoofdroutes.

bijvoorbeeld ten aanzien van datakoppelingen.

Daardoor komt er nogal wat op gemeenten af.

belangrijker worden om je echt als regisseur op

WIBONservice

Daar waar de jeugd langs fietst als ze ’s avonds

Zo zijn wij op dit moment bezig een koppeling

Termen als Landelijke Voorziening, INSPIRE en

je strategische doelen te richten!’

Sensoren

voetbaltraining hebben, daar wil je voldoende

te ontwikkelen met Key2Begraven van Centric.

IMBOR in de IMBORtoonbank

licht langs de kant van de weg hebben’, zegt Adri

Meld je aan!’

Management services (dashboards)

Wiersma.

Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse

WIBON maken het er niet gemakkelijker op.
Leenstra: ‘Dit leidt soms tot verwarring. WION is
per 1 juli 2018 bijvoorbeeld WIBON geworden.
De B staat voor bovengronds. En, per 1 januari

Meer informatie:
cor.leenstra@anteagroup.com

graafwerkzaamheden inzicht in de kwaliteit van

specifieke tools ondersteunen de werkproces-

ProjectComfort
BDOK (pilot)

Informatieservices

2019 gaat het Kadaster over naar een landelijke

Een andere variant van GBIspecials is de informa-

voorziening in verband met de INSPIRE-verplich-

tieservice. Wat is dat dan? ‘De informatieservice

ting. Deze landelijke voorziening neemt de data-

specials geven extra informatie vanuit een dienst.

Meer informatie:
adri.wiersma@anteagroup.com

De WI(B)ONservice is er bijvoorbeeld een van.
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Visie
op beheer
Meldingen en klachten
over de openbare ruimte
adequaat afhandelen?
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.

C

M

Y

Werken aan
een betere buitenruimte

ZET BURGERS AAN
DE KNOPPEN MET DE
APP BURGERSCHOUW

Gemeenten staan voor een complexe opgave als het gaat om beheer van de

CM

openbare ruimte. Ze streven naar een leefbare en beheer(s)bare toekomst, net als

MY

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

CY

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

CMY

K

Uw inwoners betrekken bij de
kwaliteit van de openbare ruimte?

ambitie

plan

SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES

en burgers.
BEHEERMANAGER

meten
uitvoering

contract

toezicht

infotheek
basisregistratie

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

BeheerVisie is onderdeel van Conxillium

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

review

voorbereiding

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

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

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

www.centric.eu

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

BeheerVisie Adv. 105x148mm.indd 1

integraal en transparant beheer.

29-01-18 09:58

Uw beheeropgave optimaal ondersteund
Openbare verlichting

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

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

en accurate gegevens.
GBI-gemeenten

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

“Ik doe meer
met minder
geld”

HAAL BUITEN
NAAR BINNEN

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

WWW.CYCLOMEDIA.NL
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GBIsoftware
GBI 6 - De componenten

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

GBI: veelzijdig, ﬂexibel en eenvoudig

> Integrale aanpak georganiseerd

Altijd inpasbaar

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

Gemeenten staan voor een complexe opgave

Alle applicaties zijn in eenvoudige en herkenbare

GBI 6 past altijd binnen jouw informatiearchitec-

baar en eenvoudig in gebruik. Ruim honderdvijftig gemeenten in Nederland

wat betreft beheer van de openbare ruimte. Net

stappen te doorlopen. Omdat de applicaties

tuur. Met ruim honderdvijftig organisaties als

> GBIappsbank - GBI 6 biedt voor elke

als antea Group streven ze naar een

voor de verschillende disciplines op dezelfde

gebruiker, hebben we ruime ervaring in allerhan-

beheertaak taakgebonden apps. Elke app haalt

leefbare en beheer(s)bare toekomst. Bezui-

manier werken, vervagen grenzen tussen de

de omgevingen en oplossingen. We beschikken

de benodigde informatie op uit de kennisbank

nigingen, decentralisaties, fusies en verande-

disciplines. planningen zijn makkelijk te combi-

over de kennis en methodieken om uw systeem

en combineert die data met objectgegevens.

rende samenwerking met burgers en bedrijven

neren.

goed in te richten en conversies succesvol uit te

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

voeren.

clisch plannen en data-raadplegen. als opdracht-

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

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

> Kennis eenduidig beschikbaar

heen, met oog voor de gehele levenscyclus én in

Modern beheren vraagt om transparantie.

Gestroomlijnd installatieproces

samenwerking met bedrijven en burgers.

De beheerkennis die als uitgangspunt wordt

Kiest u voor GBI 6, dan wil je natuurlijk een

GBI

TM

ontsluiten van data

GBI
databank

ren

pu

bli

cer
en

GBI
appsbank

cre
ëre
n

Creëren en actueel
houden van data

be

he

GBI
basis
GBI
kennisbank

toepassingen laten ontwikkelen.

gehanteerd is vastgelegd en altijd traceerbaar.

soepele introductie in uw organisatie. Bij de

> GBIkennisbank - Omvat alle onmisbare

GBI 6 maakt het verschil

prijzen en maatregelen zijn af te stemmen op

implementatie werken wij daarom volgens een

beheerinformatie: ervaringscijfers, maatregel-

Vanuit de drive om de buitenruimte beter te

de plaatselijke situatie. Iedere gebruiker put uit

beproefd stappenplan. Hierin nemen onze ex-

pakketten, levensduurgegevens en prijzen. De

maken, ontwikkelde antea Group met GBI 6

dezelfde gegevens.

perts data, ICt-omgeving en gebruikers stap voor

kennisbank borgt de opgebouwde kennis en

stap mee. We vinden het belangrijk dat jij goed

beheerervaring in uw organisatie en maakt het

een nieuwe generatie beheersoftware, die uw
Publiceren en/of

gever kun je echter ook individuele taakgerichte

beheeropgave in alle facetten ondersteunt.

> Datamanagement gewaarborgd

toegerust met GBI op pad gaat. Een aantal basis-

delen van deze informatie mogelijk. Resultaat:

De Gebruikersvereniging GVaG is hierbij nauw

actuele en betrouwbare gegevens: ze zijn onmis-

opleidingen is onderdeel van het stappenplan.

essentiële beheerkennis is breed toegankelijk

betrokken. Dit geeft GBI 6 een aantal unieke

baar voor wie werkt aan ontwerp, realisatie en

eigenschappen die gebruikers een voorsprong

beheer van de openbare ruimte. Door het gebruik

GBIaddons

geven.

van standaard informatiemodellen, aangevuld met

met GBIaddons kunt u GBI 6 uitbreiden en

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

een eigen gegevenswoordenboek, communiceert

nieuwe mogelijkheden creëren. Dit biedt de

> GBIdatabank - Beheerdata is beschikbaar

> Beheren op het juiste niveau

GBI 6 makkelijk en veilig met de databronnen in de

flexibiliteit om naar wens extra functionaliteiten

via de GBIdatabank. Dit is de plek waaruit ge-

GBI biedt taakgerichte apps die zijn afgestemd

hele keten. Dit biedt legio mogelijkheden voor de

toe te voegen of een koppeling te maken met

bruikers hun gegevens putten voor de uitvoering

op de verschillende niveaus van beheer (strate-

conversie van bestaande data, de integratie met

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

van specifieke taken. De informatie is beschermd

gisch, tactisch en operationeel). Alle tools zijn

andere systemen en een optimale aansluiting op

dons is het mogelijk om data te combineren en

tegen ongewenste mutaties en is op elk detail-

Beheren en toepassen

op maat beschikbaar: voor beleidsmedewerker

Geo/BGt.

analyses uit te voeren, zonder te wisselen tussen

niveau te raadplegen. GBIdatabank biedt ver-

van data

en uitvoeringscoördinator, voor wethouder en

de applicaties. Bekende voorbeelden zijn de kop-

schillende mogelijkheden zoals het raadplegen,

> Altijd en overal beschikbaar

pelingen met onze partners Cyclomedia, moor

analyseren en ontsluiten van data.

GBI 6 is een webbased systeem dat altijd en

en Infraviewer.

wegbeheerder.

overal met mobiele apparaten bereikbaar en

> GBIbasis - In GBIbasis leggen we de harde

beschikbaar is. Bovendien is GBI 6, in samen-

beheergegevens (waar, wat, kenmerken) geïn-

werking met onze partner DataQuint, geschikt

tegreerd vast. Administratieve en geografische

gemaakt voor het inspectiepakket GeoVisia.

kenmerken komen samen in een ruimtelijke

Het is dus mogelijk om inspectieresultaten op

database. Datastromen, aangeboden uit diverse

locatie realtime door te voeren. Daarnaast kun-

bronnen, worden gecontroleerd, gevalideerd en

nen gebruikers selecties van GBI exporteren en

veilig beschikbaar gesteld.

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

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

Montad advertentie,
levert Iepe aan
Geschikt voor GBI
Sluiten met een geborgde koppeling aan
op GBI, waardoor extra waarde wordt
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
onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau biedt Antea Group ervaren
specialisten voor het inwinnen, beheren en ontsluiten van data.

Informatieservice

BDOK

Leveren met additionele gegevens uit diverse
databronnen informatie en inzicht.

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
colofon
GBImagazine
is een uitgave van
antea Group
postbus 24
8440 aa Heerenveen

Beheer
Bas Boonstra
bas.boonstra@anteagroup.com

Data & Informatie
Tonie Speelman
tonie.speelman@anteagroup.com
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GBImagazine ontvangen?

2589-6253

Je ontvangt het GBImagazine per post als je als GBI-relatie
bent opgenomen in ons relatiebestand.

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

klimaatneutraal
natureOffice.com | NL-001-652305

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