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Van 

KING 

 

Aan 

Deelnemers adviesgroep informatievoorziening 

CC  

Bart Drewes (VNG), Chris Batist (IMG 100.000+), Arend van Beek (VIAG) 

 

tijd/locatie                 

9:30 – 15:00 uur (inclusief lunch) 

Regardz La Vie, Lange Viestraat 351, Utrecht 

 

Betreft/datum 

Notulen Adviesgroep informatievoorziening 08-04-2016 

http://www.gemmaonline.nl/index.php/Adviesgroep_Informatievoorziening  

 

 

1. Opening en mededelingen  

De volgorde van agendapunten wordt omgedraaid i.v.m. de beschikbaarheid van Wim Bakkeren die 

de toelichting verzorgt op de Veranderaanpak Gegevenslandschap.  

 

Theo wijst op het Berenschot onderzoeksrapport ‘Coöperatief vernieuwen’ dat door VNG is 

uitgebracht. Hierin zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar stimuleren van 

collectieve informatievoorziening voor gemeenten. VNG is voornemens het rapport in te brengen 

bij de ALV. Dit is nadrukkelijk geen advies van VNG aan de ALV, maar wordt ter kennisgeving 

ingebracht als een advies van Berenschot aan VNG.  

 

Het conceptrapport VIVO is klaar. Volgende week wordt deze gereviewd en 15 april wordt het vast 

gesteld om over 2 weken te publiceren. Het definitieve rapport wordt ter kennisname aan de 

adviesgroep verzonden. Opmerkingen zijn dan nog steeds van harte welkom. Weliswaar wordt dit 

niet meer verwerkt in het rapport maar zijn wel nuttig om mee te nemen in het vervolgproces. Het 

project VIVO is daarmee afgerond, maar er zijn wel vervolgstappen benoemd gezien de 

noodzakelijke verdiepingsslag. 

 

 

2. Evaluatie Adviesgroep Informatievoorziening 

 

Voorbereiding en toelichting 

In de groep worden de volgende aandachtspunten benoemd t.a.v. de voorbereiding op het overleg. 

 

- Het is prettig om met elkaar een gezamenlijk vertrekpunt en beeld te bepalen en het 

onderwerp scherp neer te zetten. Vaak wordt in de toelichting nieuwe kennis opgedaan 

door het delen van de beelden. 

- In sommige gevallen is er niet voldoende tijd om tot een gezamenlijk beeld te komen. Dan 

kan een tweede sessie over hetzelfde onderwerp nodig zijn.  

- Voor het verder uitwerken van het thema ZGW is op Sharepoint een werkgroep 

aangemaakt. Hier kan worden samengewerkt aan stukken en besloten worden 

gediscussieerd. Dit wordt open gesteld voor de hele groep. Als er over een bepaald 

onderwerp, voor of na een bijeenkomst, behoefte is om online door te praten, dan kan dat 

op Sharepoint. (actie) 

- Een goede voorbereiding op een advies vergt een specifieke vraag. Die is soms onduidelijk.  

Per thema moeten in de voorbereiding en toelichting goede afspraken worden gemaakt 

over wat het beoogde resultaat moet zijn en wat de scope is voor de discussie. Wie vraagt 

om advies (of wie bestempelen wij als ontvanger voor het advies), wat is de context en 

binnen welke kaders ontvangt hij/zij het advies?  

- Discussie en toelichting lopen vaak door elkaar. Dit moet gestructureerder d.m.v. sturing. 

In de toelichting kunnen verhelderende en verdiepende vragen worden gesteld, maar een 

http://www.gemmaonline.nl/index.php/Adviesgroep_Informatievoorziening
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/20160331-rapport-collectivisering-i-voorzieningen_en_dienstverlening.pdf
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discussie hierover moet worden bewaard voor de discussie in de middag. Deze punten 

worden bijgehouden om de discussie in de middag de juiste onderwerpen mee te geven..  

- Spreektijd voor de persoon die een toelichting geeft is afhankelijk van het onderwerp, maar 

kan in veel gevallen korter als strakker wordt gestuurd op het vermijden van discussie.  

- Afspraak is dat we tijdens de toelichting bijhouden welke discussiepunten er zijn op een “P” 

blad.  Dan sturen we meer op verdiepende vragen tijdens de toelichting, en hebben we een 

overzicht van discussiepunten voor het tweede deel van de behandeling van een 

onderwerp.  

 

Discussie en maken van keuzes 

- De discussie staat vaak onder druk. Onderwerpen/adviezen worden naderhand verder 

uitgewerkt maar soms is het nodig een onderwerp nogmaals te agenderen. De hele cyclus 

van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming doorlopen op één dag is niet altijd 

mogelijk. Dit hangt af van de aard van het onderwerp en de vraag die is gesteld. Is 

onderwerp meer breed meningsvormend, of ligt er een specifieke vraag? 

- Na de discussie moet worden gestreefd naar een heldere conclusie. Dat kan een advies 

zijn, maar ook de conclusie dat eea nog verder met worden uitgezocht en dat het nogmaals 

moet worden geagendeerd. Gedurende de discussie wordt soms de centrale vraag uit het 

oog verloren. Ook de discussie heeft meer sturing nodig en het uiteindelijke doel dient 

scherp afgebakend te worden. De groep zou zich strikt moeten houden aan de vooraf 

opgeschreven punten ter bespreking. De leden worden opgeroepen om aan te geven als de 

discussie niet meer te volgen is of het onderwerp/adviesvraag overstijgt. Aan de notulist de 

taak om dit ook in de gaten te houden. 

 

Strategie en agenda 

- De agenda moet vermelden aan wie het advies wordt gericht. Ook heeft de groep behoefte 

aan terugkoppeling van de opvolging van het advies. 

- De adviesgroep kan ook ongevraagd advies geven op urgente onderwerpen met als doel 

om vaker om advies te worden gevraagd. 

- De bepaling van agendapunten is nu vrij ad hoc. De agenda zou meer vooruit moeten 

lopen op de ontwikkelingen en bijvoorbeeld gevormd moeten worden op basis van de 

agenda van de commissie D&I en regieraad Gegevens. Een overzicht van de verschillende 

gremia zou kunnen helpen om te bekijken bij welke overleggen een advies toegevoegde 

waarde heeft.  

- Om VIAG en IMG achterban te betrekken kan door de vertegenwoordigers de agenda en 

stukken op de betreffende fora worden gedeeld. Achteraf kan terugkoppeling worden 

gegeven van hetgeen is besproken in de adviesgroep. De adviesgroep acht het niet nuttig 

om consultatie van de achterban standard onderdeel uit te laten maken van het proces. 

Dat maakt het te stroperig. Bovendien zitten we hier als representatieve 

vertegenwoordigers van gemeenten, dus is consultatie in de regel niet nodig. 

- Het nut van de adviesgroep voor KING zit in het ophalen bij gemeenten of KING op de 

goede weg zit. Als “klant” van de adviesgroep geeft Theo aan dat hij blij is met de input en 

richting die de groep geeft aan de doorontwikkeling van GEMMA. 

- Samenvattend is het beeld dat deze adviesgroep zeker iets toevoegt. Meer sturing op de 

structuur van de discussie en beter zichtbaar maken welk advies wordt gevraagd, en door 

wie, helpt. 

 

3. Traject Veranderaanpak Gegevenslandschap 

 

Toelichting ICTU (Wim Bakkeren) 

Wim Bakkeren (Kernteam Veranderaanpak Gegevenslandschap) presenteert de veranderaanpak 

voor het gegevenslandschap. De adviesgroep merkt op dat de veranderaanpak wellicht teveel uit 

gaat van de bestaande situatie en zou de ambitie graag steviger neer willen zetten. Wim licht toe 

dat het uitgangspunt functioneel is. Er is volgens Wim ruimte om de inhoud bij te sturen, maar op 

dit moment wil hij vooral inzetten op de beweging in de juiste richting. Theo noteert een aantal 

bespreekpunten voor de discussie. 
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Toelichting VNG op annotatie Commissie D&I (Nicole de Keijzer) 

Nicole schetst het proces naar de Commissie D&I ter voorbereiding van de gemeentelijk 

vertegenwoordigers op de Regieraad Gegevens, het Nationaal Beraad en de ministeriële commissie 

(voor de Digicommissaris). Zij geeft verder aan dat de volgende Regieraad Gegevens geen besluit 

zal nemen over de Veranderaanpak Gegevenslandschap, maar dat het stuk ter informatie in zal 

worden gebracht. Nicole vraagt aan de groep belangrijke punten om mee te nemen in de annotatie 

voor de commissie D&I en wil graag een concreet advies neerleggen voor de ALV in juni. 

 

Discussie en punten voor annotatie VNG 

Doel van de annotatie voor de cie D&I is regie op gegevens voor gemeentelijke toepassingen en 

sturen op inrichting van het gegevenslandschap. Verder wil de groep laten zien hoe deze 

maatregelen gemeenten raken en welke invloed het heeft op het huidige technische niveau. 

Hieronder de belangrijkste aandachtspunten n.a.v. de discussie voor de annotatie. 

 

- De groep staat achter de beweging die de veranderaanpak in gang wil zetten. 

- Kans 1: betere serviceniveaus voor beschikbare gegevens (geen noodzaak tot lokale 

kopieën meer).  

- Kans 2: meer gegevens beschikbaar van externe locaties. 

- Kans 3: Vraagstukken die nu lokaal worden opgepakt, centraal oplossen, zoals doelbinding, 

auditing, privacy. 

- Verdieping van de voorgestelde producten in de veranderaanpak op niveau van 

gemeentelandschap. Daarbij een aantal voorbeelden omschrijven waarbij gemeenten 

gebaat zouden zijn bij laagdrempelige toegang tot gegevens, bijv. pilotstarters 

- Gemeenten en andere overheden worden steeds afhankelijker van elkaar en anderen voor 

integrale informatie. Vaak komen verschillende werelden daar bij elkaar. We moeten 

andere overheden meenemen in de behoefte aan één landelijk gegevenslandschap. Samen 

met anderen zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk, maar gemeenten kunnen wel 

voorbeelden laten zien hoe dit gerealiseerd kan worden. 

- Hier ligt een kans om samen op te trekken met  waterschappen en provincies om zo 

proactief kansen te pakken (en niet af te wachten tot iedereen het eens is) in een soort 

“GegevensInnovatie Decentrale Overheden”  (GIDO) 

 

De groept stelt daarom voor om ook andere lokale overheden te informeren over onze richting. 

Nicole biedt aan dit voor te leggen aan decentrale overheden en kan vragen of ze mee willen 

helpen dit uit te denken.  

 

Nicole neemt de input mee voor de annotatie. Zij zal deze terugleggen bij de groep ter toetsing en 

de input van het consulterend overleg hierin verwerken. Na de regieraad zal Nicole terugkoppeling 

geven. (actie) 

 

 

4. Agenda volgende keer 

De presentatie van de nieuwe GEMMA Online is doorgeschoven naar 13 mei en staat dus in elk 

geval geagendeerd. 

Verder zal KING op basis van de agenda regieraden en commissie D&I een voorstel doen. (actie) 

 

5. Rondvraag 

Geen. 

 

 

6. Actielijst  

 

Nummer Actie Eigenaar Afgehandeld? 

20160212.010 Agenderen onderwerp Standaardisatie 

voor een volgend overleg 

KING Loopt 

20160311.001 Navragen of KING ondersteuning zal 

bieden bij de invoering BRO 

KING Loopt, 

terugkoppeling via 
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mail 

20160311.002 Navragen of KING generieke 

ondersteuning kan bieden aan 

gemeenten in stellen van voorwaarden 

bij advies Office 365 als onderdeel Cloud 

strategie 

KING Loopt, 

terugkoppeling via 

mail 

20160311.006 Agendasuggesties rondsturen en de 

stand van zaken rondom de DA2020 

mailen 

KING Loopt (stavaza 

DA2020 wordt 

opgevraagd) 

20160408.001 Openstellen Sharepoint omgeving voor 

alle leden 

KING Loopt  

20160408.002 Annotatie voorleggen aan leden en 

terugkoppeling regieraad geven 

VNG Loopt  

20160408.003 Voorstel doen voor agenda volgend 

overleg 

KING Loopt 

 


