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In dit nummer

360o feedback

Voor organisaties is het onontbeerlijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Om continu in te 

kunnen spelen op de vele veranderingen die op organisaties afkomen. De 360o feedback is dan een 

methodiek die vaak wordt gebruikt om de medewerker vanuit alle facetten die met het werk te maken 

hebben terugkoppeling te geven over zijn of haar functioneren. En niet alleen over het functioneren in 

het verleden, maar zeker ook met het oog op de ontwikkelmogelijkheden in de toekomst.

Onze GBIdag zie ik door de jaren heen ook altijd een beetje als zo’n 360o feedback. Met inspirerende 

sprekers die net even vanuit een ander perspectief naar ons werkveld kijken, maar vooral ook met 

honderden gemotiveerde, blije en soms kritische klanten en partners. Dit jaar alweer voor de 20ste 

keer. En, om dit te vieren, vanuit een nieuwe locatie: De Rijtuigenloods in Amersfoort. Ontwikkeling 

kan plaatsvinden over vele sporen, vandaar het toepasselijke thema ‘Sporen’.

360o feedback op de vele sporen die wij met GBI hebben getrokken sinds het prille begin. Van de 

eerste prototypes met alle losse modules per vakgebied naar GEOVAS en van geïntegreerde syste-

men naar GBI met een kaartkoppeling, tot nu. Daarmee kijken we terug op meer dan 30 jaar van 

softwareontwikkeling. Waar werd u door de jaren heen blij van, wat ging er goed of moet er beter? 

Maar vooral ook: waar staan wij nu, op welk perron bent u met uw gemeente beland en wat is uw 

spoorboekje voor de toekomst? Want, één ding is zeker, Antea Group heeft feedback nodig van u als 

beheerder en regisseur van de leefomgeving, van de data- en informatiemanager, applicatiebeheer-

der, van onze gebruikersvereniging GVAG én onze businesspartners. 

Terugkoppeling op en meedenken met de vele ontwikkelingen maakt ons sterker in wat we doen en 

waar we naar toe willen, waar wij met GBI op in willen en moeten spelen. Dat is precies ook de doel-

stelling van de 360o methodiek. Beter worden door terug te blikken en vooruit te kijken.

In deze editie van het GBImagazine lopen wij al wat vooruit op de GBIdag en het programma. Om u te 

prikkelen en vooral om u uit te nodigen te reageren, in gesprek te gaan en ons feedback te geven. Nu 

en op het station van De Rijtuigenloods te Amersfoort. 

U komt toch ook?
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Managing  
Public Space
De beheerder van de openbare ruimte kan 

een sleutelrol vervullen bij alle opgaven in 

de openbare ruimte: van energietransitie tot 

klimaatadaptatie, van beleving tot vervangings-

opgave, van circulair onderhoud tot duurzame 

instandhouding. Op het Nationaal Congres 

Beheer Openbare Ruimte werd aangekondigd 

dat er een leerstoel ‘Managing Public Space’ 

opgezet wordt. Aan de Wageningen Universiteit 

wordt een academisch onderzoeksprogramma 

ontwikkeld. Daarmee krijgt het vakgebied van 

beheer openbare ruimte de erkenning die het 

verdient. Het initiatief van CROW en verschil-

lende gemeenten, zoals Almere wordt ook door 

Antea Group ondersteund. 

GBIonline  
met PostgreSQL 
Het gebruik van open source en het 

veiligheidsaspect is in de software- en 

beheerwereld een belangrijk issue. Dat 

geldt ook voor GBI en de data die we daarin 

registreren. De gemeente Súdwest-Fryslân 

wil als GBI gebruiker ook meer open source 

software betrekken bij het beheerproces. 

Ook wil zij de data graag zelf hosten. Om 

dit verder handen en voeten te geven heeft 

de gemeente samen met Antea Group 

onderzocht of het mogelijk is om GBIonline 

via PostgreSQL te laten draaien en deze 

omgeving zelf te hosten in een Demilitarized 

Zone (DMZ).

‘Met bovenstaande informatie zijn we met 

de verschillende teams binnen de gemeente 

om de tafel gaan zitten om te kijken of 

we dit konden realiseren. Voor ons was 

PostgreSQL ook nieuw, dus hebben we eerst 

rustig deze omgeving opgebouwd’, aldus 

Súdwest-Fryslân. Parallel aan de PostgreSQL 

omgeving is ook de webserver ingericht. 

Hierna is GBIonline geïnstalleerd en is de 

gemeente, samen met Antea Group advi-

seur Tibor du Crocq aan de slag gegaan met 

het maken van FME scripts om de beheer-

data in PostgreSQL te zetten.  

 

Súdwest-Fryslân: ‘Nadat de FME scripts 

klaar waren, zijn we gaan testen of alle data 

vanuit de GBI productie (Oracle) ook goed 

werd overgezet naar de PostgreSQL omge-

ving.  Uiteraard loop je vaak ook tegen an-

dere problemen aan. Maar door een goede 

samenwerking is dit allemaal opgelost.’

Nadat de productieomgeving van GBI gelijk 

was aan die van PostgreSQL, zijn de FME 

scripts in de nachtverwerking gezet. Elke 

avond wordt de data vanuit de GBI produc-

tie overgezet naar GBI op de PostgreSQL 

omgeving.

Op deze manier kan Súdwest-Fryslân de 

buitendienst en de aannemers buiten op 

een veilige manier en passend bij het ICT 

beleid aansturen. De GBI data is in het veld 

volop beschikbaar, actueel, betrouwbaar en 

compleet. 

Meer informatie:
pieter.ausema@anteagroup.com
tibor.ducrocq@anteagroup.com

Nieuwe klant

Havenbedrijf Twente heeft de ambitie om 

dé logistieke hotspot van Europa te worden. 

Bij deze mooie ambitie past een beheer-

systeem, waarin alle assets van de havens 

staan geregistreerd. Ook wil het havenbedrijf 

planningen en begrotingen kunnen opstellen. 

Op basis van functionaliteit en flexibiliteit 

heeft Havenbedrijf Twente gekozen voor GBI. 

De komende maanden brengen wij kennis en 

kunde rondom Asset Management en Infor-

matiemanagement in om dit project samen 

met Havenbedrijf Twente tot een succes te 

maken.

Meer informatie: 
cor.leenstra@anteagroup.com Masterclass:  

Hoe maak je beheer en onderhoud circulair?  

Hoe neem je je organisatie hier in mee?

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze 

economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 

2050. Op weg hiernaar hebben overheden ambitieuze doelen gesteld.  

Wij merken dat veel beheerders worstelen met het vertalen van deze ambitie naar hun  

dagelijkse werkelijkheid. Herken je dit, dan is deze masterclass zeker iets voor jou. 

In de masterclass Circulair beheer en onderhoud leer je wat circulaire economie is en op 

welke punten dit aangrijpt op het beheer van de openbare ruimte. Ook analyseren we waar 

jouw organisatie nu staat en welke volgende stap leidt naar circulair beheer en onderhoud. 

Op basis van een korte intake met elke deelnemer maken we de Masterclass op maat voor 

jouw situatie.

Deze masterclass is gericht op gemeente-professionals die werken aan het beheer en  

onderhoud van de openbare ruimte. Te denken valt aan beheerders, assetmanagers, 

beleidsadviseurs en projectleiders. Ook teamleiders en afdelingshoofden kunnen in de 

masterclass handvatten ophalen om effectiever te sturen.

Wanneer: donderdag 11 april of donderdag 2 mei 2019.

Meer informatie:
theus.vandenbroek@anteagroup.com 

 
Ontwikkelingen 
GBI 6.3.6

Het afgelopen ontwikkeljaar (versie 6.3.5  

en versie 6.3.6) heeft met name in het teken 

gestaan van verbeteringen voor de (eind)  

GBI gebruiker. Logisch dus dat jij als gebruiker  

hier direct bij betrokken bent geweest.  

In samenspraak met de GVAG stonden  

4 thema’s centraal. GBI gebruikers die lid  

zijn van de GVAG en de thema’s actief  

gebruiken in hun dagelijks werk hebben  

samen met de bouwer van GBI gewerkt  

aan een beter GBI. 

De thema’s waren: 

• verbeteren van paspoort-functionaliteit;

• Field export & synchronisatie;

• rioolkaart- en rioolteken-functionaliteit; 

• functionaliteit rondom het inlezen en 

aanmaken van RibX-bestanden.

Op de website www.gbiservices.nl word je  

hier uitgebreider over geïnformeerd en in het 

Kenniscentrum vind je alle relevante documen-

ten van de nieuwe versie(s).

 

Wil je een preview van de verbeteringen?  

Meld je dan aan voor de parallelsessie over  

de GBI 6.3.6 ontwikkelingen tijdens de  

GBIdag 2019.

Nieuwe verkoper 
GBIservices
Begin dit jaar ben ik toegevoegd aan het 

salesteam van GBIservices. Daarmee is dit 

magazine een ideaal platform om mijzelf 

voor te stellen. Mijn naam is Niek Duitscher 

en ik woon in Leiden. Op dit moment word 

ik klaargestoomd in de wereld van GBI om 

het eerste aanspreekpunt te worden voor 

voornamelijk GBIgebruikers in het midden 

van Nederland. 

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

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

plaats in ‘De Rijtuigenloods’ te Amersfoort. Als thema van de dag is gekozen voor 

‘Sporen’. Het belooft weer een leuke en inspirerende dag te worden.  

Zet dus donderdag 21 maart alvast in je agenda.

Meer informatie:
gbidag@anteagroup.com 

2018 is een jaar geweest dat bol stond 

van de gemeentelijke herindelingen en 

aanbestedingen voor beheersoftware. 

Voor Antea Group en GBIservices is  

dat goed uitgepakt. Op dit moment 

zijn wij samen met software en ICT 

consultancy actief in 50% van de  

355 Nederlandse gemeenten!

van Nederland
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Wie is Peter Smith?

Peter Smith (54) is al een groot deel van zijn  

werkende leven fotograaf. Hij heeft heel wat  

beroemdheden voor zijn lens gehad. Astronaut 

Neil Armstrong bijvoorbeeld. Het contact met 

deze jeugdheld doet hem nadenken over het  

klimaat, de vervuiling en de rol die de mens  

daarbij speelt. Wat kunnen we nou écht doen  

om dat op te lossen? 

Tijdens een ruzie met zijn buurman in 2010 ont-

dekt Peter Smith dat met klagen een probleem 

niet weggaat. Maar, zelf iets kleins doen heeft 

onverwacht een grote impact: ‘Dat was echt een 

eureka-moment, een keerpunt’, aldus Peter.  

Inmiddels is de relatie met de buurman opge-

klaard en is Peter een veelgevraagd spreker over 

zijn originele visie op het bestrijden van zwerf- 

afval. Met zijn stichting KLEAN (Klagen Loont Echt 

Absoluut Niet) maakt hij duidelijk dat zwerfafval 

weliswaar een groot, maar wel degelijk ook een 

oplosbaar milieuprobleem is. 

Feiten over zwerfafval: 80% kunststof en 

de plastic soep 

Zwerfafval bestaat voor een groot deel uit kauw-

gom en peuken. Dit noemen we fijn zwerfafval. 

Het grotere zwerfafval bestaat vooral uit verpak-

kingsmateriaal, zie de infographic van Nederland 

Schoon uit 2016. Als we daar papier, glas, blik en 

dergelijke uitfilteren, bestaat 80% van het grof 

zwerfafval uit kunststof. Dat kunststof wordt nau-

welijks afgebroken, maar versnippert in steeds 

kleinere brokjes. Het belandt uiteindelijk in de 

plastic soep in onze zeeën en oceanen. Peter 

Smith wil ons met zijn stichting KLEAN wijzen 

op de dingen waarmee wij zelf - eenvoudig - het 

verschil kunnen maken.

KLEAN: the power of one

Peter Smith: ‘Stichting KLEAN is een organisatie 

die volledig uit vrijwilligers bestaat. De filosofie 

erachter - iets kleins doen aan een groot pro-

bleem - passen wij toe op iets waar vooral over 

wordt geklaagd: zwerfafval. Hoe mooi zou het 

zijn als mensen gaan beseffen dat iedereen iets 

kan doen aan milieuvervuiling. Bijvoorbeeld, elke 

dag 1 stukje zwerfvuil opruimen. Want berekend 

is dat als 25% van de Nederlanders dit doet, heel 

Nederland binnen 3 dagen schoon is!’

Dat is de kern van de 

power of one: door als 

individu bijna niets extra’s 

te doen, maar met de 

kracht van samen, kun 

jij de plastic soep bestrijden en zo de wereld 

redden. Peter vertelt: ‘Het logo van KLEAN is niet 

voor niets een vlinder. Iedereen kent wel het ver-

haal van het ‘butterfly-effect’: een vleugelslag van 

een vlinder in het Amazonegebied veroorzaakt 

een zware storm in Europa. Kleine acties hebben 

grote gevolgen.’

Omslag in ons denken 

Maar misschien hebben we onszelf wel teveel 

hulpeloosheid aangepraat: ‘ik kan niets doen’ of 

‘dat is een taak voor anderen’. Maar ook: ‘mijn 

inzet heef toch geen zin’.

Peter: ‘Dit vraagt om een omslag in ons denken. 

Grote problemen los je niet op door er over te 

klagen. Iets doen, hoe onbeduidend en klein het 

soms ook lijkt, brengt ons wél dichter bij een op-

lossing. Sterker nog, doordat je zelf iets doet aan 

het probleem, krijg van je allerlei kanten hulp.’

Grappig genoeg is dit denken niet nieuw. Van  

Confucius: ‘De mens die een berg wil verplaatsen, 

begint met stenen op te rapen’ tot aan Wubbo  

Ockels: ‘Wij mensen zijn met zoveel, dat we de 

aarde kunnen vernietigen. Of haar kunnen redden’.  

En van Einstein: ‘De aarde 

wordt niet verknoeid door 

een paar mensen die slechte 

dingen doen, maar door veel 

goede mensen die niets doen’ 

naar Loesje: ‘Verbeter de 

wereld, begin …!’

Probleem zichtbaar ‘in Beeld’

Peter Smith maakt met zijn vrijwilligers enorme 

kunstwerken om op te vallen: ‘We willen de aan-

dacht van mensen die nu nog geloven dat je al-

leen met grootse daden het verschil kunt maken. 

Juist die mensen willen we ervan overtuigen dat 

er nooit iets te klein is om het verschil te maken.’ 

In 2012 maakte hij van zwerfafval een wereldbol, 

die de hele zomer in Amsterdam in het IJ dreef. 

Deze Wereld van Zwerfvuil leverde veel media-

aandacht op. 

Nu is hij met een nog groter project bezig: de 

Plastic Madonna. Van het plastic van 100.000 in-

gezamelde flesjes – volgens Smith het equivalent 

van de 2.000 kilo plastic die elke tien seconden 

in de oceanen terechtkomt – maakt hij een 3D-

geprint Mariabeeld. Peter: ‘Het is een liggende 

Madonna van 12 meter lang. Het printen heeft 

nog wel wat voeten in de aarde’. Op dit moment 

is 4 meter van het beeld geprint. Peter verwacht 

de Madonna eind 2019 gereed te hebben. 

Klagen 
Loont 

Echt 
Absoluut 

Niet

©petersmith.nl

Zwerfafvalfilosoof  
en  -kunstenaar  
Peter Smith  
op de GBIdag 
door Theus van den Broek

bananenschil

1 jaar

sigarettenpeuk
minimaal

2-12 jaar

kauwgom
minimaal

20 jaar

blikje
minimaal

50 jaar

petfles

oneindig
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Van omgevingsvisie naar 
beheerstrategie

Gemeente Noordenveld 
De gemeente Noordenveld ligt, hoe 

kan het ook anders, tussen de groene 

velden in noordelijk Drenthe. Net als 

in elke andere gemeente gonst het 

fenomeen Omgevingswet al lange tijd 

door de gangen. Vooruitlopend op 

deze wet heeft de gemeente in 2016 

al een omgevingsvisie opgesteld. In 

deze visie is samen met inwoners 

een toekomstbeeld geschetst van de 

gemeente op ruimtelijk en sociaal 

gebied.

Verbeelding van de leefomgeving  

in 2030

Op 8 februari 2017 heeft de gemeenteraad de 

Omgevingsvisie Noordenveld 2030 vastgesteld. 

De Omgevingsvisie is een koers- en inspiratie-

document: een kompas voor investeringen in het 

ruimtelijke en sociale domein. 

In de omgevingsvisie geeft de gemeente ant-

woord op de vraag hoe leefomgeving, dorp en 

gemeente er in de toekomst uit zouden moeten 

zien. Daarbij is gekeken naar alle aspecten van de 

leefomgeving: van landbouw, natuur en verkeer 

tot mantelzorg en gezondheid en van wonen en 

werken tot groen onderhoud, vrijetijdsbesteding, 

maatschappelijke voorzieningen en cultureel 

erfgoed. Zo wil Noordenveld bijvoorbeeld in 2030 

dé fietsgemeente van Noord-Nederland zijn.

Vertaling van omgevingsvisie in  

beheerstrategie begint met inzicht 

De mate van beheer van areaal in de openbare 

ruimte is een belangrijk aspect om te voldoen 

aan de eisen van inwoners, bezoekers en on-

dernemers. Omdat deze eisen vastgelegd zijn in 

de visie, geeft het de afdeling Beheer aankno-

pingspunten om samen met andere afdelingen 

te werken aan een duurzame beheerstrategie. 

Daarbij komt ook nog dat na de aanleg van open-

bare ruimte, het beheer moet zorgen voor een zo 

efficiënt mogelijke invulling van de levenscyclus 

van het object, of het nu een brug, een wegvak 

of een bomenlaan betreft, maar ook voor een 

zekere mate van tevredenheid over de leefom-

geving.

Duiden van de omgevingsvisie

De strategische doelen in de omgevingsvisie heb-

ben invloed op hoe je de openbare ruimte gaat 

beheren: met wie doe je het en waar moet je wat 

doen? En het is best een opgave om dat te doen 

binnen de landelijke ontwikkelingen, die op hun 

beurt ook weer van invloed kunnen zijn op het 

beheer. Neem bijvoorbeeld de toenemende parti-

ciperende maatschappij, de duurzaamheidsop-

gave of klimaatadaptatie. Om deze toekomstige 

werkwijze te duiden is het belangrijk te dromen. 

De duurzaamheidsopgave biedt bijvoorbeeld kan-

sen om circulair te onderhouden, of budgetarm 

te beheren. En fietsgemeente nummer 1, wat 

betekent dat voor het asfalt op de fietspaden en 

de voorzieningen eromheen? Voor alle beheer-

disciplines heeft de afdeling Beheer een aantal 

gedachtelijnen uitgewerkt.

Coalitieakkoord

Ook het coalitieakkoord heeft invloed op de 

beheerstrategie en daarmee op de budgetten en 

op de capaciteit van bijvoorbeeld de eigen dienst. 

Aantrekkelijke toegangspoorten of entrees in de 

gemeente kosten, hoe je het wendt of keert, geld. 

Ditzelfde geldt voor een hoog onderhoudsniveau 

in centrumgebieden of op begraafplaatsen. En 

ook deze doelen eisen het een en ander van de 

beheerstrategie.

Opstellen areaalnota

Noordenveld realiseert zich goed dat het belang-

rijk is om alle arealen in de openbare ruimte in 

beeld te hebben. Maar, ook zicht op de opgave 

voor de komende jaren, onderhoudswerk en 

projecten. Op basis van deze informatie kan 

de afdeling Beheer ambities uit de omgevings-

visie en ander beleid vertalen in kwaliteits- of 

onderhoudsniveaus en kunnen de effecten op 

de financiën en de impact op de leefomgeving 

en (maatschappelijke) ontwikkelingen worden 

geduid.

Zo komen er allerlei doelen en uitdagingen bij el-

kaar die je met beheer en met de afdeling Beheer 

moet gaan regelen. En daar raak je ook andere af-

delingen, bijvoorbeeld Projecten en Nieuwbouw. 

Noordenveld heeft hiervoor een areaalnota 

opgesteld, waarin alle zaken die impact hebben 

op het beheer gebundeld en ontrafeld zijn. Niet 

alleen het effect op het beheer van omgevings-

visie en coalitieakkoord, maar ook het areaal op 

zich, de huidige kwaliteit, de technische opgave, 

de kosten en de bedrijfsvoering. GBI is hier een 

belangrijke databron voor. Deze areaalnota vormt 

de basis voor het beheer van de openbare ruimte 

en biedt een richting voor de afdeling Beheer, 

om heel concreet strategische doelen te vertalen 

naar het beheer van de fysieke leefomgeving. De 

gedachtelijnen moeten nog verder geprioriteerd, 

geconcretiseerd en vertaald worden naar een 

beheerstrategie, die de doelen van de omgevings-

visie gaat veiligstellen. 

Meer informatie:
aale.boek@anteagroup.com
luuk.bos@anteagroup.com

DUUR-
ZAAM

TRANS-
PARANT

ONDER-
NEMEND

LEEF-
BAAR

GROEN

NOORDENVELD 2030

In 2030 is Noordenveld 
dé netwerksamenleving door 

de unieke centrale ligging 
in Noord- Nederland.

In 2030 is Noordenveld 
dé duurzaamste gemeente 

van Drenthe.

In 2030 heeft Noordenveld unieke 
en hooggewaardeerde cultuurhistorische 

landschappen en natuurgebieden; deze worden 
beschermd, beleefd en benut.

In 2030 is Noordenveld 
dé fietsgemeente van Noord- 

Nederland.

In 2030 heeft Noordenveld
een levendige, vitale samenleving; 

iedereen telt mee, doet mee 
en draagt bij.

In 2030 is er in Noordenveld een goede 
balans tussen de bevolkingsopbouw en het 

voorzieningenniveau.

In 2030 is Veenhuizen als 
onderdeel van de Koloniën van 

Weldadigheid van mondiaal 
belang door de status Unesco 

Werelderfgoed.

NETWERKSAMENLEVING

HOOGGEWAARDEERDE LANDSCHAPPEN

VITALE SAMENLEVING

VOORZIENINGEN EN BEVOLKING IN BALANS

FIETSGEMEENTE

VEENHUIZEN WERELDERFGOED

DUURZAME GEMEENTE



Antea Group combineert didactische kennis 

(‘hoe leer je leren over beheer’) met inhoudelijke 

expertise over assetmanagement voor beheer-

ders. In 2018 is deze ééndaagse basistraining al 

vijf keer gegeven, aan in totaal 80 medewerkers 

van de gemeente. Met de training is een positief 

beeld over assetmanagement in de organisatie 

gebracht, aldus de gemeente. De training is zeer 

goed ontvangen, met een gemiddelde 8 als  

rapportcijfer.

Samen Beter 

 ‘Verbinden, verdiepen en verbreden’ is hét 

motto van Rotterdam bij de verdere uitrol van 

assetmanagement. De basistraining assetma-

nagement maakt, samen met de module circulair 

beheer, onderdeel uit van de trainingscyclus 

‘Samen Beter’. Dat opleidingen serieus worden  

opgepakt in Rotterdam blijkt uit het feit dat er  

16 van deze trainingen gepland staan in de  

komende tijd. 

Theus van den Broek verzorgt vanuit Antea  

Group het assetmanagement-deel: ‘De training  

is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam 

zijn binnen Stadsbeheer en nog onvoldoende  

met de methodiek bekend zijn. Dit gaat van  

assetmanagers, tot medewerkers van Schone 

Stad, Handhaving en Toezicht en Gegevensbeheer. 

Belangrijk is dat medewerkers in de training  

‘kunnen proeven’ van assetmanagement. Aan het 

eind van de training hebben de deelnemer(ster)s  

een beter beeld van assetmanagement, de 

doelen van de gemeente en hun eigen rol. Ook 

hebben ze een beter beeld van de kernwaarden 

en het sturen op prestaties en risico’s.’

Interactief en praktisch 

Theus vervolgt: ‘De training is zo opgebouwd 

dat we een positief beeld over assetmanage-

ment breed in de organisatie brengen. Doel was 

dat deelnemers zich vanuit allerlei geledingen 

spontaan gaan aanmelden met het idee: ‘ik hoor 

zoveel positieve geluiden, hier moet ik meer van 

weten!' Daarom hebben we de training zodanig 

opgezet dat deze ook echt leuk is om te volgen: 

aansprekend, praktisch en niet (te) moeilijk of 

theoretisch. We gebruiken een interactieve en 

praktische werkvorm met Rotterdamse oefenin-

gen. Ook brengen we deelnemers met verschil-

lende functieniveaus samen, zodat ze leren van 

elkaars blik. We brengen zo op een leuke en 

interactieve manier nieuwe inzichten bij voor 

het beheer van de openbare ruimte en werken 

stapsgewijs aan verdere professionalisering van 

beheer!’ 

Sfeer proeven

‘Behalve in Rotterdam bieden we ook in andere 

gemeenten praktische ondersteuning bij de 

toepassing van assetmanagement. Van Helmond 

tot Nieuwegein, overal afgestemd op de plaatse-

lijke behoeften,’ vervolgt Theus. ‘Op de GBIdag 

kun je kennismaken met een klein stukje van de 

basistraining assetmanagement. Het gaat over 

keuzes maken op basis van doelen en risico’s. 

Mede namens Matthijs Laan (trainer gemeente 

Rotterdam) nodig ik je van harte uit om even de 

sfeer te proeven!’

Meer informatie:
theus.vandenbroek@anteagroup.com
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Basistraining assetmanagement 

Assetmanagement is in Rotterdam het uitgangs-

punt voor het beheer en onderhoud van de 

buitenruimte. De afgelopen jaren is er al een 

stevige basis gelegd. De komende tijd wordt 

assetmanagement Stadsbeheer breed uitgerold. 

Dit betekent dat er allerlei mensen in het kader 

van een gemeentelijke leergang ‘Samen Beter’ 

kennismaken met de principes van assetma-

nagement en leren wat dit betekent voor hun 

dagelijkse werk. Om deze basis in korte tijd aan 

een grote groep medewerkers aan te bieden, 

ontwikkelden Rotterdam en Antea Group samen 

een basistraining assetmanagement.

Rapportcijfer 8!

Hoe elke gemeente invulling geeft aan de alge-

mene principes van assetmanagement verschilt 

per gemeente. De inhoud van de training is 

daarom precies afgestemd op de werkwijze  

van Rotterdam. 

Assetmanagement  
praktisch gemaakt

Assetmanagement helpt gemeenten om budgetten  

optimaal in te zetten en die maatregelen te nemen die  

het hardst nodig zijn én die het meest bijdragen aan de 

bredere doelstellingen van de stad. Maar hoe vertaal je 

dat naar jouw dagelijkse werk? Antea Group ondersteunt 

gemeenten bij dit proces en was betrokken bij de nieuwe 

CROW assetbeheersystematiek. Samen met Rotterdam 

maakten we een praktische training om assetmanagement 

concreet te maken voor gemeentelijke beheerders.  

Rotterdam traint een grote groep medewerkers van  

Stadsbeheer bij de praktische implementatie van  

assetmanagement.

Assetmanagement in Rotterdam 

Zeker weten dat wij de juiste dingen doen 

in de stad? 

En, dat iedere euro die wij investeren in 

de buitenruimte van de stad het maximale 

effect heeft? Daarvoor zorgen wij met 

assetmanagement. Zodat Rotterdam er 

beter van wordt. Rotterdam is enkele jaren 

geleden gestart met assetmanagement. In 

eerste instantie voor het beheer van de Rot-

terdamse infra. De komende jaren ligt de 

focus op verbreding, draagvlak en verdere 

professionalisering.

Deelnemers aan de 
slag met kernwaarden 

en risico’s
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Circulaire 
verwerking groen 

in Amsterdam
Snoeihout en maaisel grasvegetaties krijgen een nieuw leven

Amsterdam wil een wezenlijke bij-

drage leveren aan het behalen van de 

doelstellingen van Klimaatakkoord van 

Parijs (2015). Een duurzame, circulaire 

manier van verwerken van groene 

reststromen draagt bij aan het reali-

seren van deze doelen. Antea Group 

heeft onderzoek verricht naar de 

mogelijke verwerkingsmethodes.

Omvang groene reststromen

Bomen, struiken en gras leggen tijdens het 

groeien CO2 vast. Bij het onderhoud van de 

beplanting komt jaarlijks een deel daarvan weer 

vrij als snoeihout van bomen en struiken en 

maaisel van gras en bermen. Johan van Heugten, 

beheeringenieur bij Antea Group onderzocht de 

mogelijkheden van hergebruik voor Amsterdam: 

‘Groenbeheerders noemden dit materiaal  

vroeger ‘groenafval’. Bij een circulaire aanpak  

van het werk bestaat het woord ‘afval’ niet meer.  

Je wilt dan elke vrijgekomen reststroom weer als 

een nieuwe grondstof gebruiken. In veel groene 

onderhoudscontracten stond de bekende zin  

‘vrijgekomen materialen worden geacht voor  

de opdrachtgever geen waarde te hebben'.  

Een gemeente als Amsterdam wist dus niet  

precies om hoeveel materiaal het gaat. Hierdoor 

had de gemeente onvoldoende grip op de  

verwerking van deze reststromen.’

Onderzoek groene reststromen

Van Heugten : ‘We onderzochten voor Amster-

dam de mogelijkheden voor de meest duurzame 

manier om de groene reststromen te gebruiken 

die vrijkomen bij het onderhoud van het stede-

lijke groen. We hebben gegevens opgevraagd 

bij de stadsdelen en landelijke ervaringscijfers 

benut. Bij het onderzoek zijn alle aspecten van 

het verwerkingsproces in beeld gebracht, zoals 

kwaliteitseisen die gesteld worden aan de rest-

stromen, kosten van de verwerking, opbrengsten 

van de verwerkingsmethode en de impact van de 

verwerking op het milieu. We hebben gekeken 

naar composteren, vergisten, raffineren en (on-

bewerkt) hergebruiken.’

Composteren

Vrijwel alle groene reststromen, mits niet ver-

vuild en vrij van ongewenste zaden en delen van 

plaagsoorten, komen in aanmerking voor com-

posteren. Een belangrijke eis is wel dat er een 

goede verhouding tussen houtachtig materiaal 

en gras- en kruidachtig materiaal aanwezig moet 

zijn. Een vuistregel voor die verhouding is 30% 

hout en 70% grassen en kruiden. Om 1 ton com-

post te produceren is ruim 2 ton groenmateriaal 

nodig. Composteren levert ook minder gewenste 

componenten op. Tijdens het proces komen 

bijvoorbeeld warmte, koolstofdioxide (CO2), 

methaan (CH4) en distikstofmonoxide (N2O) 

vrij. Helaas is bij compostering op kleine schaal 

het opvangen van warmte en methaan over het 

algemeen niet rendabel. De compost kan binnen 

Amsterdam gebruikt worden bij de aanleg en het 

onderhoud van het openbare groen.

Vergisten

Vergisten is het omzetten van biomassa in me-

thaan (biogas), alcohol en CO2. Deze omzetting 

vindt plaats onder zuurstofloze omstandigheden 

door micro-organismen, zoals enzymen, schim-

mels, bacteriën, algen en/of gisten. Het vergisten 

vindt plaats op basis van de zogenaamde co-

vergisting. Hierbij vermengt de verwerker de 

aangeleverde groene reststromen met minimaal 

50% dierlijke mest. Zowel houtig materiaal, zoals 

boomtakken en boomstammen, als gras- en 

kruidachtig materiaal komt voor deze methode 

in aanmerking. Van Heugten: ‘Takhout moet bij 

voorkeur zonder schors worden aangeleverd. 

Voor gras- en kruidachtig materiaal heeft een 

spoedige verwerking na het maaien de voorkeur. 

Zo krijgt het afbraakproces in het gemaaide gras 

geen kans om de kwaliteit van het materiaal ne-

gatief te beïnvloeden’. 1 ton te vergisten groene 

reststromen levert circa 77 m3 biogas op.

Raffineren

Raffineren staat in het teken om de groene rest-

stromen op de meest optimale mogelijke wijze 

te verwerken en de hoeveelheden overblijvende 

stromen te beperken. Na het raffinageproces 

worden de gescheiden componenten, zoals 

vezels, suikers en eiwitten afzonderlijk toegepast 

en krijgen deze ontstane producten daarmee 

een eigen economische waarde. Bij het raffina-

geproces worden componenten met de hoogste 

toegevoegde waarde als eerst uit de biomassa 

gehaald. Van Heugten: ‘Aangeleverd gras bestaat 

bij het maaien voor 80 tot 90 procent uit water. 

De droge stof, die in het raffinageproces wordt 

behandeld, bestaat voor circa 30% uit vezels, 25% 

uit suikers, 20% eiwitten, 10% mineralen en 15% 

overige stoffen zoals vetten en organische zuren. 

Het hele proces van raffineren is op dit moment 

nog volop in ontwikkeling.’

Hergebruiken

Amsterdam is al geruime tijd actief op het  

gebied van het hergebruiken van stamhout.  

De gemeente levert boomstammen aan de 

Stichting Stadshout. Deze stichting vervaardigt uit 

de boomstammen balken en planken, waarmee 

nieuwe producten worden gemaakt, bijvoorbeeld 

banken voor Amsterdamse parken. Het tweede 

leven van de Amsterdamse stadsboom draagt 

bij aan het stabiel vastleggen van CO2 op lange 

termijn. 

Groene reststromen en GFT

Jaike Bijleveld, senior adviseur assetmanage-

ment groen: ‘We starten in 2019 direct met het 

monitoren van alle groene reststromen om de 

komende tijd ook met eigen Amsterdamse gege-

vens aan de slag te kunnen. Een eerste verken-

ning om groene reststromen in combinatie met  

tuinafval van bewoners lokaal en zo optimaal mo-

gelijk circulair te verwerken  wordt momenteel 

verder uitgewerkt. Ook gaan we de duurzame 

verwerking van de groene reststromen in onze 

beheercontracten (beter) verankeren. Daarnaast 

bestaat binnen de Metropoolregio Amsterdam 

de intentie om dit soort activiteiten in samenwer-

king met regiopartners op te pakken. Door samen 

te werken kun je immers meer impact maken.’

Meer infromatie:
johan.vanheugten@anteagroup.com
ton.lesscher@anteagroup.com
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In overheidsland is standaardisering van gegevens tegenwoordig 

gemeengoed. Ook de openbare ruimte wordt hierin sinds kort 

meegenomen. Sinds kort? Dat doen we toch al jaren in GBI met 

onze gegevenswoordenboeken? Ja, dat klopt. Op de GBIdag van 

een jaar of 10 geleden wordt IMABOR (Toen nog IMOBOR)  

gepresenteerd als hét informatiemodel voor het beheren van  

de openbare ruimte. 

Een goed initiatief destijds, omdat CROW in navolging daarvan 

het stokje heeft opgepakt als onafhankelijke partij en het infor-

matiemodel heeft geadopteerd als IMBOR (Dus zonder de A van 

Antea Group) en verder is gaan uitbouwen. Hier is toen aansluiting 

gezocht met andere standaarden en zijn belangrijke beslissingen  

genomen in de wijze waarop objecten in de openbare ruimte 

moeten worden vastgelegd. Inmiddels zijn de eerste onderdelen 

bevroren en kan (voorzichtig) gestart worden met de invoering van 

IMBOR in de systemen, processen en werkwijzen van de beherende 

organisaties van de openbare ruimte.

pen en definities het mogelijk om ‘appels met ap-

pels’ te vergelijken en te leren van de resultaten 

en aanpak van vergelijkbare organisaties met 

benchmarks.

Sporenboek IMBOR

Wij herkennen een drietal sporen waarlangs je 

kunt groeien naar het gebruik en de toepassing 

van IMBOR. Hierin onderschrijven wij dat de 

migratie een gezamenlijke aanpak vraagt, waarbij 

beheerders, dataspecialisten en softwareleve-

ranciers allen een belangrijke rol spelen om te 

komen tot een integrale en gedragen oplossing.

Spoor 1: eerst alleen publiceren en distribueren

Dit spoor is de pragmatische integratie van de zo-

geheten bevroren objecten (gepubliceerd en voor 

langere periode vastgesteld) uit IMBOR met als 

doel om nu al te beschikken over en te communi-

ceren met de juiste begrippen in GBI. Je kunt nu 

al aan de slag met de mogelijkheden, die IMBOR 

biedt. Bijvoorbeeld deelname aan een landelijke 

benchmark of het leveren van een IMBOR dataset 

aan derden. 

Spoor 2: direct produceren met maatwerk  

koppelingen

Via dit spoor wordt het volledige IMBOR model 

opgenomen in GBI, inclusief de nog niet bevroren 

objecttypen. De consequentie hiervan is dat er 

op voorhand bekend is dat er veel updates gaan 

komen op het geïmplementeerde datamodel. En, 

dat gewijzigde inzichten naarmate IMBOR zich 

doorontwikkelt, zich nog niet altijd laten vertalen 

naar het toegepaste datamodel. Naar onze me-

ning is dit voor de meesten dan ook geen goed 

spoor. Het is complex, kost veel inspanning om 

te realiseren en het is uiteindelijk een tijdelijke 

oplossing met veel en kostbaar maatwerk.  

Spoor 3: nog even wachten met produceren met 

standaard oplossingen

Op spoor 3 is het wachten tot IMBOR volledig 

bevroren is. Op basis daarvan wordt in GBI een 

datamodel opgezet, dat geoptimaliseerd is voor 

alle objecttypen. De verschillende componenten 

(apps, kennisbank, et cetera) van GBI worden dan 

meegenomen in de ontwikkeling van een IMBOR-

proof GBI. Nadeel van dit spoor  is dat er nog 

gewacht moet worden tot IMBOR compleet is 

bevroren en er niet geprofiteerd kan worden van 

de mogelijkheden die IMBOR nu al biedt.

IMBOR in de praktijk

Antea Group heeft voor jou een stappenplan 

uitgewerkt op basis van Spoor 1 en 3. Om de BGT 

met een StUF-Geo koppelvlak te koppelen aan 

GBI, gebaseerd op IMBOR. Dit koppelvlak maakt 

het mogelijk om in twee richtingen te communi-

ceren tussen de BGT- en de BOR applicatie. Van-

uit de BGT naar BOR gaat het om het versturen 

van nieuwe, gewijzigde en verwijderde objecten. 

Vanuit BOR naar BGT gaat het om het versturen 

van mutatieverzoeken. Dit proces is in een aantal 

fases met elk een aantal stappen uitgewerkt. 

Gaan we samen op reis?

Antea Group adviseert om niet te wachten tot 

IMBOR volledig is uitgekristalliseerd, maar om 

via spoor 1 voor te sorteren op IMBOR. Op deze 

wijze kun je met een beperkte inspanning gelei-

delijk doorgroeien naar de volledig geïntegreerde 

IMBOR oplossing.

De sporen zijn helder. Het is nu tijd om samen 

op de trein te stappen richting eindbestemming 

IMBOR. Wil je hierover van gedachten wisselen, 

dan kun je contact opnemen met een van onze 

adviseurs.

Meer informatie:
hugo.vanbeusekom@anteagroup.com
marien.vanzwol@anteagroup.com

Onze openbare ruimte  

en de wereld 
van standaardisering

Wat is IMBOR

IMBOR is het informatiemodel voor de registra-

tie van objecten in de openbare ruimte, waar-

mee op een uniforme manier iedere beheerder 

en elke organisatie dezelfde begrippen en 

definities gebruikt voor het vastleggen van hun 

beheergegevens. Dit maakt het eenvoudiger om 

de informatie uit te wisselen. Tussen organisa-

ties die de objecten beheren en bijvoorbeeld 

aannemers die gebruik maken van deze beheer-

objecten voor het bepalen van het areaal, het 

berekenen van de beheerkosten en het bepalen 

van onderhoudsplanningen. 

Bij de vorming van IMBOR is goed gekeken naar 

BGT/IMGeo die de grootschalige topografie 

van Nederland beschrijft en daarmee al een 

weergave biedt van de buitenruimte. Hierin is de 

afstemming tussen de BGT beheerder en de be-

heerder van de openbare ruimte gewaarborgd.

Niet verplicht, toch doen!

Bijzonder voor deze registratie van objecten in 

de openbare ruimte is dat er - vooralsnog - wet-

telijk geen basis is, die verplicht dit informa-

tiemodel toe te passen. Wij zijn van mening 

dat je dit wel moet doen. Het is namelijk een 

belangrijk hulpmiddel voor beheerders en biedt 

een gestandaardiseerd afsprakenstelsel bij de 

opzet en inrichting van beheersystemen, andere 

beheersoftware en beheerdocumenten. 

Aansluiting op IMBOR zorgt voor efficiëntere 

gegevensuitwisseling, aansluiting op de Kwali-

teitscatalogus Openbare Ruimte van CROW en 

de door hun aangeboden beheermethodieken. 

Verder maakt het standaardiseren van begrip-
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Zoveel informatie voor zoveel oplossingen. Maar wat is de juiste, en welke data is nog onbenut, maar wel be-

schikbaar voor relevante antwoorden? We spreken Cor Leenstra, projectmanager GBI en Adri Wiersma, senior 

adviseur GBI, over de contouren van de informatieprovider voor beherend Nederland en hun ambities voor 

de komende jaren. 

Focus jij al op informatie?  

Er is nog zoveel onbenutte data

Van data naar informatie
Adri: ‘Het is vaak al lastig genoeg alle objectdata 
in een gemeente goed te registreren. En de 
beheerders, die het moeten doen binnen een ge-
meente wordt het hemd van het lijf gevraagd om 
vragen vanuit beleid en bestuur te beantwoor-
den. Tussen de vraag en het antwoord zit echter 
een hele wereld aan data, gegevens, handelingen 
en tools. Dat begint bij welke data je nodig hebt, 
waar je die data vindt en of je, naast de data in 
het beheersysteem, nog meer data nodig bent.’

Focus op informatie
Omdat de antwoorden en oplossingen van 
allerlei gradaties zijn, is ook de aanpak en de 
weg van de data verschillend. Adri: ‘Dat gaat 
van relatief simpel naar zeer complex. Is mijn 
beheerdata actueel, betrouwbaar en compleet? 
Dat is een relatief simpele, maar cruciale vraag 
voor gemeenten. Toch is het voor veel adviseurs 
binnen de gemeente lastig om een eenduidig 
antwoord te krijgen. Hoe mooi is het dan, dat 
wij deze vraag op elk gewenst moment kunnen 
beantwoorden en een lijst, tabel of kaart kunnen 

uitleveren van een digitale en veilige omgeving.’ 
Cor: ‘Bijkomend voordeel is dat de werkzaamhe-
den geen druk leggen op de tijd en capaciteit van 
de beheerders.’

Community gedachte: GBi focus
‘GBi focus moet een community worden waar 
gemeenten lid van kunnen worden. Je kunt 
vervolgens bepaalde services afnemen uit de 
informatieprovider. Maar ook ideeën droppen, 
die we vervolgens samen uitwerken’, vertelt Adri. 
Cor: ‘Wel geldt natuurlijk: met één klant bedacht, 
maar voor alle klanten beschikbaar. Op dit mo-
ment zijn wij aan het uitwerken hoe dit er precies 
uit moet komen te zien.’ 

Brede ambitie
Adri: ‘De voordelen van snel, op elk gewenst mo-
ment en zonder inspanning, gelden des te meer 
als de vragen ingewikkelder worden. Bijvoor-
beeld als er open data nodig is, data uit andere 
bronnen of sensordata. Of als er een rekenslag 
moet plaatsvinden. Of, als de vraag zo uniek en 
specifiek is, dat wij samen met de gemeente 
eerst aan de slag moeten om de juiste oplossing 
te vinden. Denk bijvoorbeeld aan machine  
learning, voorspellend beheren en algoritmes.’ 

Cor: ‘Als ik wil weten of het aantal speeltoestel-
len in mijn wijk aansluit bij het aantal kinderen 
in een bepaalde leeftijdscategorie, dan kom ik er 
niet met alleen beheerdata.’ Adri: ‘Zo is GBi focus 
ontstaan. Als ik (i) me alleen kan richten (focus) 
op de data die ik nodig ben voor een bepaald 
product of probleem, en ik deze data ook nog 
automatisch vanuit één digitale omgeving gepre-
senteerd krijg, tja … hoeveel rust gaat dat in mijn 
organisatie geven!’ Cor vult aan: ‘Het enige dat 
een gemeente hoeft te doen is het aanleveren 
van de beheerdata. Wij verrijken deze data met 
kennis en andere (open) data en zetten deze om 
naar specifieke gerichte antwoorden en oplos-
singen. Daarmee willen wij een onafhankelijke 
informatieprovider zijn, die altijd snel de juiste 
informatie levert.

Om nog een actueel project als voorbeeld te 
nemen. Wij zijn bezig met een smart bridge. 
Deze brug, vol met sensoren, levert een bak met 
data op. Beheerdata, open data en sensordata. 
Het omzetten en interpreteren van deze data 
naar de juiste inzichten over de restlevensduur 
is best een klus. Interpreteren en verbinden van 
data, maar vooral ook de conclusies die je hieruit 
trekt, moet je ook niet alleen willen doen. Alleen 
al het aspect kennisdeling. Nederland staat vol 
met bruggen. Als de beheerders van die bruggen 
kunnen leren van onze data, dan is dat natuurlijk 
fantastisch.’

Tot slot
Omdat de vraagstukken steeds complexer of 
breder worden, hebben we nieuwe databronnen 
nodig om deze vragen - met de juiste informatie 
- adequaat te beantwoorden. Adri: ‘Ja, maar niet 
iedereen kan snel over deze databronnen be-
schikken. Daarnaast kost het ophalen, analyseren 
en bewerken van deze data kennis, capaciteit en 
tijd. Daarom willen wij met GBi focus de informa-
tieprovider van beherend Nederland worden’.

Tijdens de parellelsessie op de GBIdag nemen 
Cor en Adri je mee in hun ambities. Ben je geïn-
spireerd geraakt, wil je meer weten, of heb je zelf 
ideeën, meld je dan aan voor deze sessie!

Meer informatie:
cor.leenstra@anteagroup.com
adri.wiersma@anteagroup.com
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Veel klanten zijn blij met de huidige 

gestandaardiseerde apps voor het 

plannen en begroten van het beheer 

en onderhoud van de objecten in de 

openbare ruimte. Deze standaard 

zorgt voor een groter gebruiksge-

mak en maakt het proces eenduidig. 

Desalniettemin horen wij steeds vaker 

van gebruikers de wens om niet enkel 

meer met ingestelde standaarden te 

plannen en begroten, maar ook lokale 

beleidsambities en omgevingsfactoren 

mee te nemen in de berekeningen.   

Ambitie

Om hieraan tegemoet te komen, zijn we begon-

nen met het ontwikkelen van flexibel plannen en 

begroten. Los van deze gebruikerswens wordt de 

transitie naar IMBOR een belangrijke landelijke 

randvoorwaarde. Dit betekent dat wij onze  

kennisbank hierop moeten laten aansluiten.

Om die reden hebben wij in onze roadmap opge-

nomen dat we in 2020 een update van de apps- 

en kennisbank gaan aanbieden. In dit alternatief 

komt een flexibele planningsmethodiek en een 

op IMBOR gerichte kennisbank. Dit product heeft 

de werktitel Calculations.

 

Geborgde ontwikkeling

Om er zeker van te zijn dat we op de goede weg 

zijn met deze ontwikkeling, hebben we een pre-

view gemaakt. Wij gaan dit product in het tweede 

kwartaal van 2019 door 10 klanten uitvoerig laten 

testen, zodat we zeker weten of we hiermee de 

wens van flexibel plannen en begroten waar- 

maken. Natuurlijk gaan we de klanten vragen 

naar het gebruikersgemak en de performance.  

Uiteraard gaan we uitkomsten van de nieuwe 

flexibele wijze vergelijken met de resultaten van 

de huidige apps- en kennisbank. Deze klant-

ervaringen nemen we mee in het maken van ons 

definitieve product.

Status preview versie

In deze preview is het flexibel cyclisch en 

kwalitatief plannen en begroten voor bijna alle 

domeinen, zoals we die in onze huidige appsbank 

kennen, gereed. De preview is ook flexibel ten 

aanzien van het gebruiken van verschillende data-

bronnen, dus niet alleen het Gegevenswoorden-

boek GBI (IMOBOR) maar ook andere databron-

nen zijn bruikbaar. Calculations zelf werkt in deze 

preview nog op IMOBOR. Maar ook dit wordt in 

het definitieve product flexibel gemaakt.

 

Beoogde uitrol 

Het definitieve product willen we in 2020 aan- 

bieden. Wij voorzien eerst een periode waarin 

Calculations naast de huidige apps- en  

kennisbank wordt gebruikt. Als je kiest voor  

dit alternatief en je tevreden bent, kun je  

 

het gebruik van de huidige apps- en kennisbank 

beëindigen. Natuurlijk gaan we voor de huidige 

gebruikers van de gestandaardiseerde apps door 

met het onderhouden van de huidige apps-en 

kennisbank.

 

Financiële aspecten

In de onderhoudslicentie zijn updates met 

nieuwe functionaliteiten en wijzigingen als gevolg 

van landelijke standaarden uitgesloten. Toch 

hebben wij besloten om dit product binnen het 

onderhoud te realiseren. Dit betekent dat je de 

software niet hoeft aan te schaffen en dat de 

overstap geen effect heeft op de hoogte van de 

onderhoudslicentie. 

Tot slot

Tijdens de GBIdag 2019 tonen Nico Punter en  

Arjan Wagemakers de preview van Calculations. 

Ik ben benieuwd naar jullie mening over het flexi-

bel plannen en begroten. Ook ben ik nieuwsgierig 

naar jullie indruk over het gebruikersgemak. 

Laten wij elkaar opzoeken en in gesprek gaan!

Meer informatie:
iepe.soet@anteagroup.com
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In 2015 is de inspectienorm NEN 3399  

herzien. Dit leidde tot een aanzienlijke  

versobering van klasse-indeling en detail- 

informatie. De norm heeft onvoldoende 

draagkracht bij de rioolbeheerders en  

-adviseurs. En, ondanks alle investeringen 

van de marktpartijen, is er tot op de dag van 

vandaag weinig tot geen draagvlak voor het 

gebruik. Het gevolg is dat (gemeentelijke)  

opdrachtgevers hun inspectieopdrachten  

onder de oude norm zijn blijven gunnen  

aan de markt.  

Sjaak Verkerk, senior adviseur riolering,  

is namens Antea Group betrokken bij het  

broodnodige verbetertraject van de  

inspectienorm en -methode.

Rioolinspectie 
Nieuwe Stijl

bronvermelding foto en schema: Stichting RIONED

Europees inspecteren is niet afdoende

Sjaak Verkerk: ‘Op basis van de signalen over 

het draagvlak voor het gebruik van de inspectie-

norm heeft stichting RIONED de inspectiesector 

in de breedte geconsulteerd. Dit geeft er toe 

geleid dat onder de werknaam ‘rioolinspectie 

nieuwe stijl’ een breed gedragen verbeterings-

plan is opgesteld. Alle betrokken partijen, 

rioolinspectiebedrijven, gemeenten, advies-

bureaus en softwarebouwers, waren het er over 

eens dat er een nieuwe standaard ontwikkeld 

moet worden. Een standaard die aansluit op de 

behoefte, maar ook op de praktische mogelijk-

heden voor de inspecteur.’ De eerste uitkomsten 

wezen in de richting van Europees inspecteren. 

Sjaak: ‘Dat betekent dat we inspecteren volgens 

de NEN-EN 13508-2. Maar om deze norm toe te 

passen in Nederland zijn aanvullende afspraken 

nodig. Een specifieke leidraad voor de Neder-

landse markt is en blijft gewenst.’

Nieuwe Nederlandse leidraad en  

classificatiemethodiek

Dit leidde tot de inrichting van een werk-

groep voor deze nieuwe leidraad. Binnen deze 

werkgroep heeft Sjaak van RIONED de opdracht 

gekregen om een nieuwe classificatiemethodiek 

op te stellen. Daarnaast is er door de werkgroep 

een leidraad opgesteld hoe er precies geïnspec-

teerd moet worden om tot goede, werkbare en 

toekomstbestendige resultaten te komen.  

Sjaak vertelt: ‘De classificatie is zo dicht mogelijk 

bij de oude NEN 3399 uit 2004 gebleven.  

Maar er is toch wel iets veranderd. De belang-

rijkste verbeteringen zijn de aansluiting op de 

geactualiseerde NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 

en de Nederlandse aanvullende karakterisering 

3 uit het RibX-uitwisselformaat (versie 1.3.2 

- zoals vastgesteld door Stichting RIONED per 

juli 2017).’ Daarnaast zijn er enkele weeffoutjes 

opgelost, waardoor een waarneming met een 

gering kwaliteitsverlies niet meer in de hoogste 

klasse 5 terecht komt. Al deze aanpassingen 

hebben geen invloed op het gebruik van RibX. 

Dit formaat blijft ongewijzigd.

Wat verandert er voor jou als  

rioolbeheerder

Sjaak: ‘Vanaf 2020 gaan we actief aan het werk 

met ‘rioolinspectie nieuwe stijl’. Bij inspecties 

schrijf je dan niet meer de NEN 3399 voor, maar 

de leidraad rioolinspectie nieuwe stijl.  

Het inspectiebedrijf dat jij contracteert voor  

de inspectiewerkzaamheden gaat het RibX-

uitwisselbestand dan met gedetailleerde 

waarnemingen, en vooral met de kwantificering 

(de mate waarin de geconstateerde afwijking 

optreedt) zo nauwkeurig mogelijk meten of 

inschatten. Het indelen in een klasse vindt later 

geautomatiseerd plaats, op basis van de nieuwe 

classificatietabellen.’

En wat levert het vervolgens op?

‘Tja, de inspectie buiten gaat meer budget 

vergen’, legt Sjaak uit. ‘Maar het grote voordeel 

van het werken van de inspectie nieuwe stijl 

is echter dat de beheerder veel beter in beeld 

krijgt heeft wat er met de streng of put aan de 

hand is. Op basis hiervan kun je vaker zonder de 

inspectiebeelden opnieuw te bekijken komen tot 

een beter afgewogen advies. Dat scheelt tijd, en 

leidt tot meer kwaliteit. Bij een aantal toestandsas-

pecten gaan niet meteen meer de alarmbellen van 

klasse 5 af bij waarnemingen waar je in de praktijk 

toch geen actie op onderneemt.’

Ook Frank Zwiers, adviseur GBI schuift even 

aan: ‘In 2019 gaan we met GBI aan de slag om 

te zorgen dat alle data en informatie van uit de 

RibX gedetailleerd in GBI wordt opgeslagen. 

Dat werkt nu al goed, maar we moeten nog 

een aantal punten op de i zetten.  Doordat 

we straks over gedetailleerde gegevens van 

de waarnemingen beschikken, gaan we ook 

de rekenmethodiek aanpassen op de nieuwe 

mogelijkheden.’

Frank en Sjaak zijn het roerend met elkaar eens: 

‘Wij hebben er enorm zin in om het rioolbeheer 

met deze nieuwe aanpak vorm te geven, zowel 

in GBI als in onze adviezen. Wil je meer weten, 

geef je dan op voor de parallelsessie ‘riool-

inspectie nieuwe stijl’ op de GBIdag 2019!’ 

Voor meer informatie:
sjaak.verkerk@anteagroup.com

Een uitgebreide toelichting 

op de achtergrond, het 

proces en de beschikbare 

ondersteuning van deze 

verandering naar visuele 

inspectie nieuwe stijl vind je via: 

www.riool.net/inspectie-2020 
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GBIdag 2019
Programma

Parallelsessie 11.30-12.00 uur  

1 GBI: 6.3.6 - ontwikkelingen 
Antea Group

De GBI gebruikers, de markt en technologie vergen steeds meer van GBI. Hoe houden we dit 

bij als GBI team? Nico Punter informeert jullie over de genoemde ontwikkelingen vanaf de 

GBIdag 2018 (vorig jaar) tot nu.

  

2 GBI: Focus op informatie  
Antea Group

Zoveel data en evenzoveel gedoe, terwijl onze klanten antwoorden en inzichten willen. 

Daarom verleggen wij de focus naar het leveren van informatie. In deze sessie een blik op de 

ambitie om informatieprovider voor beherend Nederland te worden.

3 DATA: een slimme leefomgeving is data gedreven 
Antea Group 

Een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving is voor elke gemeente topprioriteit. Dankzij 

sensoring en internet of things, verzamelen we ontzettend veel data over de buitenruimte. 

Door die data te combineren en te verrijken kan elke gemeente sneller, gerichter en kosten-

efficiënter werken. Denk aan de inzet van modellen die de effecten van maatregelen en 

investeringen kunnen voorspellen.

  

4 DATA: werken vanuit objectenregistratie 
Antea Group & VNG Realisatie

Momenteel worden vele (basis)registraties naast elkaar beheerd. Dit kan efficiënter, gemakke-

lijker en beter. De eerste contouren voor een samenhangende objectenregistratie waarin BGT, 

BAG, WOZ maar ook BOR hun plaats krijgen, zijn landelijk geschetst. Wil je meer weten over 

de achtergrond, de impact en de aandachtspunten voor jouw werk, kom naar deze sessie!

  

5 BEHEER: basis Asset Management 
Antea Group & gemeente Rotterdam

Je ziet 3 knelpunten, maar je kunt er maar 1 oplossen. Dagelijkse praktijk voor veel beheer-

ders. Een aanvaring van een brug, een breuk in de persleiding, het omvallen van een boom: 

wat wil je als eerste voorkomen? Rotterdam is koploper in de Nederland wat betreft Asset 

Management. Zij gebruiken bij deze vragen een speciale risicomatrix. Op basis van risico’s op 

de kernwaarden van de stad kunnen ze hiermee eenduidige beslissingen nemen. In een leuke, 

praktische én zeer leerzame workshop nemen we je mee in hoe dat werkt. Verplichte kost 

voor alle beheerders in Rotterdam: nu ook voor jou op de GBIdag. 

 
6 BEHEER: vervangingsopgave & integrale meerjarenplanning 

Antea Group

De vervangingsopgave, iedere gemeente heeft het er over, maar hoe pak je het aan?  

Naast de vaak technische opgave van de assets komen er veel opgaven (o.a. klimaatadaptatie,  

energietransitie, leefbaarheid, duurzaamheid) samen in de openbare ruimte. Tijdens deze  

sessie nemen we jullie aan de hand van een concreet voorbeeld mee in onze aanpak.

We laten zien op welke manier we in een korte doorlooptijd de vervangingsopgave in beeld 

brengen en positioneren richting het bestuur. Dit doen we door de relatie te leggen met de 

bestuurlijke doelen en de nadruk te leggen op de kansen die vervanging biedt om bestuurlijke 

doelen te bereiken. Van opgave naar kansen!

 

Er zijn vele sporen die leiden naar het goed managen van onze leefomgeving. Zowel op beheergebied, maar zeker ook binnen data & informatie en GBI.  

De huidige thema’s en ontwikkelingen hebben hier grote invloed op. Zitten wij met z’n allen op het goede spoor? Welke wissels moeten we nemen, en 

wanneer? Allemaal vragen die belangrijk zijn bij het zo goed mogelijk beheren, inrichten en gebruiken van de openbare ruimte. Op deze 20ste GBIdag  

gaan wij samen met jullie de belangrijkste sporen bij langs, vanaf een nieuw station: de Rijtuigenloods. De trein rijdt al, stappen jullie ook in?

Plenair 10.00-11.00 uur
 
Opening: sporen
Tonie Speelman, Antea Group

Vanuit een historische locatie vieren wij met de gebruikersvereniging GVAG 

onze 20ste GBIdag. En er valt veel te vieren, want GBI heeft veel gebracht 

en geholpen met het goed beheren van onze leefomgeving. Een kleine te-

rugblik, maar tegelijkertijd kijken wij vanaf een nieuwe station naar de toe-

komst. Een toekomst die vraagt om nieuwe sporen, nieuwe ontwikkelingen 

en keuzes. Wij nemen u mee met het digitale spoorboekje van deze dag. 

Wat meten de buren: Smart Zwolle 

Marcel Broekhaar, gemeente Zwolle

Klimaat Actief Zwolle organiseert samen met andere partijen uit haar net-

werk het ‘SensHagen’ project. In dit project wordt ervaring opgedaan met 

burgers die zelf luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind meten. 

Meerdere inwoners van Stadshagen doen hieraan mee.

We kijken naar wat er bij komt kijken om met kwalitatief hoogwaardige 

sensoren betrouwbare metingen te doen. Het RIVM, de Universiteit Twente 

en het KNMI denken mee over de sensoren die hiervoor ingezet kunnen 

worden. 

Hierdoor ontstaan goede mogelijkheden om de uitkomsten van de verschil-

lende metingen te vergelijken.

Ruimtelijke adaptatie 

Garmt Arbouw, Ministerie van IenM

Nederland maakt werk van klimaatadaptatie. De noodzaak voor aanpassing 

aan het veranderende klimaat zal de komende jaren alleen maar toenemen. 

Dit raakt iedereen in Nederland, maar het levert ook kansen op. Zeker wij als 

beheerders van de openbare ruimte kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Garmt Arbouw werkt als beleidsmedewerker Klimaatadaptatie bij het mi-

nisterie van I&M onder andere aan de Nationale klimaatadaptatiestrategie 

(NAS). Op de GBIdag doet hij een beroep op de innovativiteit en het aanpas-

singsvermogen van ons als beheerders. 

Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie biedt al talloze tools, programma’s 

en dialoogtafels om de beheerder op weg te helpen. Recente ontwikkeling 

is de verkenning om klimaatadaptatie op te nemen in normen en richtlijnen, 

zoals die van het CROW. 

Door samen werk te maken van klimaatadaptie maken we Nederland  

veiliger, mooier en slimmer.

Plenair 13.00-14.00 uur 
 
KLEAN: Klagen Loont Echt  
Absoluut Niet 
Peter Smith

Het klinkt zwaar, maar met deze 

sporen willen we de wereld ver-

beteren. Dat begint in onze eigen 

leefomgeving. Gedrag speelt 

daarbij een grote rol. Er is een 

groter probleem dan de opwar-

ming van de aarde, namelijk dat 

wij denken dat onze bijdrage zo 

klein is, waardoor we niets doen. Wereldverbeteraar Peter Smith is daarom 

onze keynote speaker. Hij gaat ons ervan overtuigen dat wij wél het verschil 

kunnen maken.

GVAG Intermezzo
Kees van Dalen, waarnemend voorzitter GVAG

De GVAG is in 2001 als onafhankelijke vereniging opgericht. De vereniging 

behartigt de belangen van GBIgebruikers. Dit intermezzo van de GVAG, 

inclusief uitreiking van de GBI Award, de officiële ledenvergadering en de 

lustrumquiz vindt plaats tijdens het plenaire deel van de dag en is voor 

iedereen interessant.

Parallelsessie
Ronde 1  

‘Sporen’ 
Donderdag 21 maart 2019 in De Rijtuigenloods

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 in en rond GBI en het 

beheren met GBI. Onze partners, GBI adviseurs 

en collega-gebruikers brengen tijdens de paral-

lelsessies de verschillende sporen uit de praktijk 

in beeld. In interactieve sessies leer je het naadje 

van de kous en is er elke ronde voor elk wat wils. 

Er zijn presentaties (Pres), demonstraties (Dem) 

en werksessies (Werk).
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Parallelsessie 15.15-15.45 uur

1 GBI: GBIspecials 
Antea Group

Verbinden is een sleutelwoord voor optimaal beheer van onze leefomgeving. Zoveel data 

beschikbaar voor zoveel vragen, maar hoe zorg ik ervoor dat ik ook in GBI efficiënt en gemak-

kelijk gebruik kan maken van de beschikbare data. GBIspecials zorgen voor extra informatie en 

functionaliteit. Verbinden van gegevens en koppelen met slimme pakketten of tools is een be-

langrijk thema om meer uit je data te halen en de juiste beslissingen te nemen. Tijdens deze 

presentatie nemen we je mee in de achtergronden, mogelijkheden en praktijkvoorbeelden.

  

2 GBI: preview GBIcalculations  
Antea Group

Veel klanten zijn blij met de huidige gestandaardiseerde apps voor het plannen en begroten 

van het beheer en onderhoud van de objecten in de openbare ruimte. Deze standaard zorgt 

voor een groter gebruiksgemak en maakt het proces eenduidig. Desalniettemin horen wij 

steeds vaker van gebruikers de wens om niet enkel meer met ingestelde standaarden te  

plannen en begroten, maar ook lokale beleidsambities en omgevingsfactoren mee te nemen 

in de berekeningen. Wij tonen een preview van een alternatief voor de apps- en kennisbank 

van GBI. 

3 DATA: Connected Lighting 
Antea Group & Signify

De oude vertrouwde lantaarnpaal staat aan de vooravond van een revolutie. Als bron van 

licht. Maar ook als informatie-hub, waarmee we onze leefomgeving veiliger, gezonder en 

bereikbaarder maken.  Signify en Antea Group werken aan slimme leefomgeving: ‘De straat-

lantaarn wordt een sensitieve multitasker in combinatie met de HabiSense’.

  

4 DATA: gedifferentieerd kolkenreinigen 
Antea Group

Gedifferentieerd kolkenreiniging zet in op het efficiënter inzetten van de kolkenreiniging.  

Door gebruik te maken van open data, data uit het beheersysteem en vulgraadmetingen van 

de zuigwagen is de vervuilingssnelheid van de kolken vast te stellen. Door op basis hiervan de 

reinigingsronden aan te passen worden kolken gereinigd op het juiste moment. In deze sessie 

nemen we je mee in hoe dat proces verloopt.

  

5 BEHEER: data gedreven beheren  
Antea Group

Hoe neem je de juiste beslissingen bij het beheer en onderhoud? Welke data in de smart city 

kan je daarbij helpen: GBI gegevens, open data, sensoren? Data-analyse maakt beheer en 

onderhoud van je kapitaalgoederen (assets) beter voorspelbaar, betrouwbaarder, veiliger en 

daarmee ook goedkoper.

 

6 BEHEER: rioolinspectie nieuwe stijl 
Antea Group & RIONED

Vanaf januari 2020 vervalt de NEN3399:2015 en worden rioolstelsels op basis van de Euro-

pese norm NEN-EN13508-2+A1:2011 geïnspecteerd. Als professioneel opdrachtgever krijg je 

door deze verandering veel meer informatie over je rioolstelsel, waardoor je het efficiënter 

en effectiever kunt beheren. In deze sessie kijken we samen wat je vanaf 2020 - maar ook 

vandaag al - kan doen met deze ontwikkeling.

Parallelsessie 14.30-15.00 uur

1 GBI: praktijkervaring GBIonline 
Antea Group & gemeente Oosterhout

Het ‘Online werken’ met GBI neemt toe. In deze sessie delen we praktijkervaringen, kansen en 

risico’s die horen bij Online werken. Doe er je voordeel mee! 

  

2 GBI: recente ontwikkelingen in riolering 
Antea Group & DataQuint

Het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt aan verbeteringen in GBI met betrekking tot  

rioolbeheer. In deze sessie worden deze verbeteringen en toekomstige ontwikkelingen met  

jou doorgenomen. Centraal staat hierin hoe wij samen met gebruikers optrekken om deze 

verbeteringen te realiseren.

3 DATA: Data Science in de beheerpraktijk 
Antea Group

Tijdens deze workshop neemt onze data scientist jou mee in de wondere wereld van Data 

Science. Samen gaan we op zoek naar bruikbare toepassingen in de beheerpraktijk.

  

4 DATA: gebruik van IMBOR 
Antea Group 

IMBOR is grotendeels gepubliceerd en deels vastgesteld. Wat levert het op voor de beheerder 

van de openbare ruimte? Welke route kun je het beste nemen richting de eindbestemming 

IMBOR? Wij nemen je mee over de verschillende sporen en langs tussenbestemmingen. Gaan 

we samen op reis?

  

5 Beheer: omgevingsbewust contracteren 
Antea Group

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Nieuwe uitdagingen als de vervangingsopgave, 

klimaat, circulair, energie, gezondheid en participatie vragen om een andere kijk op beheer. 

De technische kwaliteit is niet langer meer bepalend voor wat we wel of niet gaan doen, maar 

de beoogde effecten voor de omgeving worden leidend in de keuzes die we moeten maken. In 

deze parallelsessie word je meegenomen in de veranderende beheerwereld en de kansen voor 

omgevingsbewust contracteren. 

6 BEHEER: beheer als regisseur van de leefomgeving 
Antea Group

Vervangingsopgave, klimaatadaptatie, circulaire economie en de energietransitie: het komt 

allemaal samen in de openbare ruimte waar jij als beheerder verantwoordelijk voor bent. Om 

te komen tot realistische, slimme en betaalbare maatregelen is afstemming vereist, binnen 

de gemeente maar ook met andere organisaties. In deze sessie nemen we je mee, hoe jij als 

beheerder de regie kunt nemen, om concrete stappen te zetten om de diverse doelen die in de 

openbare ruimte samen komen te bereiken.

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
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Dubbelspoor

Al weer een heel aantal jaren hebben we in Houten een dubbele spoorlijn naar 

Utrecht. Je staat er niet meer bij stil, maar het is nog niet zo lang geleden dat elke 

intercity vertraging had, omdat het moest wachten op de trage stoptrein. Nu kan 

de intercity deze vriendelijk inhalen om eerder in Utrecht te zijn.

Bij het thema van de komende GBIdag – sporen – moest ik hieraan denken.  

Het geldt ook voor de GBIgebruikers. Dat zijn er veel, en met een bijna ontem-

bare energie. Met hogere snelheid dus. Maar er zijn ook gemeenten die het  

langzamer aan doen. Ze hebben beiden hun plek binnen GBI en Antea Group. 

Maar, wel allemaal met het doel om de openbare ruimte beter, professioneler  

en verantwoorder te beheren.

GBI6 is daarbij uiteraard een middel. Natuurlijk gaat het om de mensen die er 

mee werken. Daar zit de waarde. Om deze reden is het fantastisch om te zien 

dat we de afgelopen tijd niet alleen hebben gewerkt aan de nieuwe organisatie-

structuur, maar dat ook de bemensing meer dan gelukt is. 

Op 14 januari jl. is daarvoor de aftrap gegeven op een bijeenkomst in Almere. 

We mogen constateren dat de nieuwe opzet wordt omarmd: met energie en 

dynamiek.

En over sporen gesproken: dan kom je soms ook een wissel tegen. Iemand die 

daarover mee kan praten is onze voorzitter Wim Groeneweg. Door de herindeling 

van zijn gemeente Vianen naar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, hield zijn 

burgemeesterschap op. Hierdoor is ook een einde gekomen aan zijn voorzit-

terschap van de gebruikersvereniging. Dat vinden we zeer jammer! We gaan je 

missen, Wim. Jouw bevlogenheid, betrokkenheid en humor waren voor ons zeer 

van waarde. Dank je wel. 

We mogen elkaar op donderdag 21 maart a.s. weer ontmoeten op de GBIdag in 

Amersfoort. Voor de 20e keer alweer. Ik kijk er nu al naar uit. 

Een hartelijke groet,

Kees van Dalen
Waarnemend voorzitter GVAG

Column

secretariaat@gvag.nl

www.gvag.nl

GVAG 
Nieuws  

Ontwikkelingen

Liefde voor kunstwerken

Liefde voor kunstwerken, dat hebben ze zeker! De groep kunstwerkbeheerders, die op Valentijnsdag 

de vakbijeenkomst kunstwerken in Almere hebben bezocht. 

De discipline kunstwerken heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt in GBI. Daarom een  mooi mo-

ment om samen kennis te delen. Ruim 20 beheerders hebben interessante discussies gevoerd,  

best practices gedeeld en vragen aan elkaar gesteld over kunstwerken in GBI. Een aantal gemeenten 

moet nog starten met kunstwerken in GBI. Bij hen stond de vraag ‘hoe doen anderen het?’ centraal.  

Er waren ook gemeenten aanwezig die al een aantal stappen verder zijn. Zij zijn nu aan het experimen-

teren met prioriteren op basis van Asset Management. 

Pieter Wiersma, functioneel beheerder van Súdwest-Fryslân, heeft een presentatie gegeven over in-

specties. In 2014 al heeft de gemeente alle informatie over kunstwerken verzameld en inventarisaties 

uitgevoerd. Deze gegevens zijn vastgelegd in GBI. 

Vanaf 2018 zijn alle kunstwerken geïnspecteerd met GeoVisia Field. Hier kwam een onderhoudsplan-

ning uit van meer dan 8 miljoen euro. Omdat dit budget niet beschikbaar was, heeft Pieter een priori-

tering gemaakt door cijfers toe te kennen in het paspoort voor economisch belang en beeldkwaliteit. 

Door te prioritering, maatregelen te verschuiven en te  filteren is er een onderhoudsplanning vastge-

steld die wel binnen het beschikbare budget past. De gemeente Súdwest-Fryslân werkt daarnaast met 

integrale planningen en heeft een start gemaakt met Asset Management. Lees hier meer over op het 

forum van de GVAG. 

David van Breden en Erik Deuring, adviseurs van Antea Group, hebben uitgelegd dat je vooraf aan een 

onderhoudsplanning kunstwerken kunt kiezen uit NEN 2767 conditiescores en een AG standaard. Aan 

deze conditiescores kun je vervolgens RAMS scores toevoegen om bijvoorbeeld bepaalde veiligheids-

aspecten en beleidskeuzes zwaarder te laten wegen in je planning. Daarnaast heeft David laten zien 

dat er in de lijstoverzichten en/of op kaart verschillende analyses mogelijk zijn. En zo lang je de juiste 

data hebt, zijn bijna alle analyses mogelijk. 

De presentaties van de vakbijeenkomst staan op het forum van de GVAG. Wil je ook deelnemen aan 

één van de vakbijeenkomsten, volg dan de website van de GVAG en meld je tijdig aan.
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GVAG 
Nieuws  

Ontwikkelingen

GVAG aanwezig op de GBIdag 

De GVAG kan natuurlijk niet ontbreken op de GBIdag van 21 maart 2019 in Amersfoort. Traditiege-

trouw start de middag met de jaarlijkse algemene ledenvergadering, maar dit keer in een nieuw jasje. 

Laat je verrassen! Tip: volg en lees de berichten van de GVAG en Antea Group over GBI en word de 

GBIgoeroe van de eeuw. 

Ook is de GVAG met een eigen stand aanwezig. Daar geven we 

graag antwoord op al je vragen over de GVAG.

20 jaar GBIdag, 18 jaar Gebruikersvereniging!

Uniek in Nederland, kopte Oranjewoud Actueel in januari 2001. In 2000 werd door velen hard gewerkt 

aan de oprichting van de onafhankelijke vereniging voor gebruikers van de GBI-programmatuur.  

Kijk eens waar we nu staan, en nog steeds uniek! Eddy Oosthoek, destijds verbonden aan de  

vereniging van Nederlandse Gemeenten was intensief betrokken bij de oprichting. Oosthoek voor-

spelde dat zo’n 50 leden zich 

zouden aanmelden en dat er  

uiteindelijk toch wel op  

100 leden zouden mogen  

rekenen. En wat blijkt?  

We hebben op de kop af  

100 leden!

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)

Bekende en nieuwe gezichten bij de GVAG!

2018 stond in het teken van het evalueren van en heroriënteren op de organisatiestructuur van de 

GVAG. Vanaf 1 januari 2019 zijn wij vanuit de nieuwe structuur van start gegaan. Inmiddels heeft de 

aftrap met de verschillende themagroepen plaats gevonden. Themagroepleden, voorzitters, mentoren 

en adviseurs, ze waren er allemaal. Een grote groep met bekende en nieuwe gezichten en met elkaar 

enorme kennis van GBI. 

De nieuwe samenstellingen en themagroepen zorgden voor allerlei nieuwe ideeën en inzichten.  

Vol energie en dynamiek is er gewerkt aan de jaarplan-

nen, om deze ideeën en inzichten een plek te geven. 

Begin maart worden de definitieve jaarplannen gepu-

bliceerd op de website van de GVAG.

We hebben mooie reacties ontvangen naar aanleiding 

van de startsessie. Wij zijn blij dat onze leden zich  

herkennen in de nieuw gekozen structuur en opzet.

 

Vacatures GVAG

Op dit moment hebben wij een aantal 

posities vacant:  

• Deelname themagroep Informatie-

management en Beleid 

• Voorzitter themagroep Planning en  

Beheer

• Verschillende thema’s voor project-

team Wishes  

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



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

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

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

decentralisaties, fusies en een veranderende samenwerking met burgers en  

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

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

en burgers. 

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 

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 

integraal en transparant beheer. 

Uw beheeropgave optimaal ondersteund 

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 

en accurate gegevens.  

Veelzijdig partner 

Of het nu gaat om bestuurlijke vraagstukken,   

de realisatie van een succesvolle integrale 

aanpak, technisch en operationeel beheer, da-

tamanagement of krachtige beheersoftware: de 

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.

Werken aan 
een betere buitenruimte

GBI-gemeenten

01 januari 2019

GBI gemeenten

Visie 
op beheer

plan

toezicht

meten

reviewambiti e

contract

voorbereiding

opdrachtgever
eigenaar

infotheek
basisregistrati e

uitvoering

BEHEER-
MANAGER
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HAAL BUITEN
NAAR BINNEN

WWW.CYCLOMEDIA.NL

BeheerVisie is onderdeel van Conxillium

MeldDesk geeft structuur en overzicht in meldingen 
over de openbare ruimte.

www.beheervisie.nl

De regie houden?

BeheerVisie Adv. 105x148mm FEB2019.indd   1 30-01-19   14:44

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.

ZET BURGERS AAN
 DE KNOPPEN MET DE 

APP BURGERSCHOUW

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

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

www.centric.euSOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES
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18045 advertentie burgerschouw.pdf   1   09-01-18   11:21
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GBI 6 - De componenten
> GBIappsbank 

GBI 6 biedt voor elke beheertaak taakgebonden 

apps. Elke app haalt de benodigde informatie op 

uit de kennisbank en combineert die data met 

objectgegevens. 

De appsbank biedt standaard GBIapps zoals cyclisch 

plannen en data-raadplegen. Als opdrachtgever kun 

je echter ook individuele taakgerichte toepassingen 

laten ontwikkelen. 

>  GBIkennisbank 

Omvat alle onmisbare beheerinformatie: ervarings-

cijfers, maatregelpakketten, levensduurgegevens en 

prijzen. De kennisbank borgt de opgebouwde ken-

nis 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 infor-

matie is beschermd tegen ongewenste mutaties en 

is op elk detailniveau te raadplegen. GBIdatabank 

biedt verschillende mogelijkheden zoals het raad-

plegen, analyseren en ontsluiten van data. 

>  GBIbasis 

In GBIbasis leggen we de harde beheergegevens 

(waar, wat, kenmerken) geïntegreerd vast. Admini-

stratieve en geografische kenmerken komen samen 

in een ruimtelijke database. Datastromen, aange-

boden uit diverse bronnen, worden gecontroleerd, 

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 onderde-

len 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 geo-

metrisch niveau automatisch gelijk te houden met 

de BGT-geometrie. Dit gebeurt via berichtenverkeer 

tussen GBI en de applicatie waarin de BGT beheerd 

wordt.  Met het pragmatisch koppelvlak wordt 

invulling gegeven aan “eenmalig inwinnen, meer-

voudig 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(-informatie) 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 toepas-

baar 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

> Integrale aanpak georganiseerd

Alle applicaties zijn in eenvoudige en her-

kenbare stappen te doorlopen. 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 traceerbaar. 

Prijzen en maatregelen zijn af te stemmen op 

de plaatselijke situatie. Iedere gebruiker put 

uit dezelfde gegevens.

> Datamanagement gewaarborgd

Actuele en betrouwbare gegevens: ze zijn on-

misbaar voor wie werkt aan ontwerp, realisatie 

en beheer van de openbare ruimte. Door het 

gebruik van standaard informatiemodellen, aan-

gevuld 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, in samen-

werking met onze bouwpartner DataQuint, 

geschikt gemaakt voor het inspectiepakket 

GeoVisia. Het is dus mogelijk om inspectiere-

sultaten 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 informa-

tiearchitectuur. GBIservices heeft ruim 

honderdvijftig gemeentelijke organisaties 

als gebruiker. We hebben ruime ervaring in 

allerhande omgevingen en oplossingen. We 

beschikken over de kennis en methodieken 

om uw systeem goed in te richten en con-

versies 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 gebrui-

kers 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. Bezui-

nigingen, decentralisaties, fusies en verande-

rende samenwerking met burgers en bedrijven 

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 Gebruikersvereniging 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 verschillende niveaus van beheer (strate-

gisch, tactisch en operationeel). Alle tools zijn 

op maat beschikbaar: voor beleidsmedewerker 

en uitvoeringscoördinator, voor wethouder en 

wegbeheerder. 



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.

Bouwpartners

Helpen ons om de meest optimale software 

te ontwikkelen, die aansluit op de wensen en 

behoeften 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. Hieronder een overzicht:
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«Uw flexibele 
specialist in 
Hosting, Cloud, 
Consulting en 
Development»

CAPITAR.COM
+31 88 695 00 00

GBI
Onze 

Partners
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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
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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  

IMBOR

WIBONservices
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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?
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