VIAG Themadag 31 januari 2014

Op 31 januari jl. was onze eerste themadag voor 2014. Een inhoudelijk interessant programma,
goede sprekers, een inspirerende locatie en een goede opkomst.
Dank aan allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd.
Voor de presentaties klik hier
Noteer ook alvast de eerstvolgende themdag in uw agenda, 21 maart 2014 in combinatie met de
jaarlijkse ALV.
VIAG heeft nieuwe contributiestructuur: gemeentelijk lidmaatschap slechts € 50,Lid worden was nog nooit zo aantrekkelijk…

De Algemene Ledenvergadering heeft op 13 december jl. ingestemd met de wijziging van het
huishoudelijk reglement door aanpassing van de contributiestructuur. De contributie van het eerste
VIAG-lid van een gemeente blijft gelijk, maar tweede en verdere leden van eenzelfde gemeente
betalen voortaan maar € 50,- per jaar in plaats van het volledige bedrag. Met meer leden kunnen we
meer – specialistische – kennis delen en neemt de toegevoegde waarde van ons netwerk- en
innovatieplatform toe.
VIJF BELANGRIJKE REDENEN VOOR HET VIAG-LIDMAATSCHAP
1. VIAG vertegenwoordigt je belangen op landelijk niveau;
2. We ontmoeten elkaar in regioverband en organiseren onder andere
themadagen en jaarlijks een congres; uitstekende gelegenheden
om kennis te delen en te netwerken;
3. Je ontvangt onze tweewekelijkse nieuwsbrief en krijgt op onze site
toegang tot de kennisbank met interessante artikelen en whitepapers;
4. Lid worden heeft dus veel voordelen en was nog nooit zo aantrekkelijk;
nu slechts €50,- per jaar;
5. Samen met je collega’s kom je verder dan alleen!
Tot 1 april geen eenmalige administratiekosten van €20,-.
Dit is het uitgelezen moment om je collega’s te attenderen op dit lucratieve aanbod, zodat ook zij
zich aansluiten voor een nog sterkere positie van de VIAG. Meld je collega’s aan als VIAG lid door in
te schrijven via onze website http://www.viag.nl/Lidmaatschap/Lid-worden.htm of stuur een mail
naar info@viag.nl

Met spoed gezocht: Deelnemers begeleidingsgroep pilot gemeentelijke cloud

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft samen met de gemeenten
Eindhoven en Den Haag besloten om een pilot in te richten. De inhoud van deze pilot betreft het
leveren van tastbaar bewijs dat er snel een gemeentelijke Cloud kan zijn waarbinnen de gegevens en
processen veilig zijn opgeslagen, te delen en transporteerbaar zijn. De deelnemende gemeenten
kunnen gebruik maken van dezelfde applicatie, die gepresenteerd wordt met verschillende
identiteiten en die niet bij iedere afzonderlijke deelnemer lokaal hoeft te zijn geïmplementeerd.
Ter begeleiding van dit proces is er een stuurgroep geformeerd waar in de CIO van Den Haag en de
directeur bedrijfsvoering van Eindhoven samen met een afgevaardigde van BZK zitting in hebben.
Zowel KING als de VNG zijn participanten in deze stuurgroep.
De VIAG is als onafhankelijke vakvereniging gevraagd of zij deelnemers voor een begeleidingsgroep
kunnen leveren bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende gemeenten die hun
onafhankelijke en professionele inbreng leveren aan de pilot.
De tijdsbesteding is vermoedelijk 10 bijeenkomsten in een periode van 9 maanden.
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u terecht bij Arend van Beek arendvanbeek@viag.nl

Interview met Hans Weststrate door Antoinette van Leeuwen

“Contacten warmhouden met de leden is wezenlijk”
Hans Weststrate heeft eind vorig jaar afscheid genomen als bestuurslid van de VIAG. Maar liefst 16
jaar lang zette hij zich naast zijn werk voor de gemeente Zoetermeer in voor de vereniging. Alle reden
dus om samen met hem terug te blikken én vooruit te kijken.
Hoe kijk je terug op die 16 jaar?
“Ik zie dat we in die tijd uitgegroeid zijn van een club met slechts een paar levende regio’s naar een
landelijke vereniging met een goede binding naar onze leden. De binding met de regio verliep jaren

lang moeizaam. Met het plan van oud collega Robin Paalvast voor een ICT beraad, heeft hij o.a. in
samenwerking met Wicher Venema, de vereniging meerwaarde gegeven door aansluiting van de
regio’s op het ICT beraad. Andere markante persoonlijkheden die veel voor de VIAG hebben
betekend waren Wil van de Ven, Cor Oonk en Johan van der Waal, om er maar een paar te noemen.”
“Nu is er weer zwaar weer. Het is immers een tijd van bezuinigen en er zijn enorm veel
georganiseerde events. Leden kijken kritisch naar wat ze terugkrijgen voor hun tijd en contributie.
Iets dergelijks zagen we bij de Millenniumwisseling maar toen zijn we er toch ook weer in geslaagd
om onze club weer op de kaart te krijgen. De sleutel ligt bij de inzet binnen onze regio’s aan
landelijke klussen.”
“Op een meer persoonlijk niveau bewaar ik mooie herinneringen aan speciale congressen zoals
Scheveningen 2001, studiereizen naar New York en Washington, zusterbezoek GMIS Chicago 2012,
maar ook succesvolle themadagen zoals in Bloemendaal of Scheveningen, of recentelijk de vorming
van de iNup Academy.”
Waarom heb je nu deze stap gezet?
“Ik stond sowieso op de rol voor ALV in maart, maar het kwam me agenda-technisch beter uit om
2014 met een schone lei te beginnen. Ik merkte ook dat ik op een aantal punten een
minderheidsstandpunt innam binnen het bestuur – dat versterkte mijn gevoel van ‘ja, het moment is
gewoon daar.’”
Wat zou je vanuit je langdurige ervaring de vereniging willen meegeven voor de toekomst?
“Het is echt wezenlijk dat de ontmoetingen blijven plaatsvinden, dat we de contacten met onze
leden en tussen de leden onderling warm houden. We moeten streven naar een 100% opkomst van
onze regiovoorzitters aan ons jaarcongres en bij regionale bijeenkomsten en 75% opkomst van onze
leden. Het congres (jarenlang mijn portefeuille) is onze belangrijkste bijeenkomst in het jaar. We
hebben dit op verzoek van onze leden afgelopen jaar teruggebracht naar één dag, ik hoop de
komende jaren weer op minimaal 300 tot 400 congresgangers.”
“Verder willen we natuurlijk graag zoveel mogelijk leden hebben per gemeente, dat kan nu ook voor
die 5 tientjes. Maar nog belangrijker vind ik dat we weer een 100% dekking hebben onder de
gemeenten, met andere woorden dat alle gemeenten minimaal één VIAG lid hebben.
En geef de bedrijfsleden een mooie rol, zolang we maar wel altijd onze onafhankelijkheid bewaren!”
“Om een levendige vereniging te blijven moeten we steeds nieuwe uitdagingen aangaan en meer
doen dan alleen op de zaak passen, dus niet wat ik een rentmeesters mentaliteit noem. Ook
je bij besluiten altijd afvragen of je je collega's ook blij maakt met het initiatief. Als vakvereniging van
IT professionals ook zoveel mogelijk handreikingen doen om het vak zo goed mogelijk uit te kunnen
oefenen, al dan niet via samenwerking met bijvoorbeeld de NGI/NGN of trainingen via onze
bedrijfsleden.
We blijven interessant en relevant door ons te concentreren op actuele thema’s zoals de
decentralisaties, alles digitaal per 1 januari 2017 enzovoorts.
Belangenbehartiging is prima, maar met mate want je moet wel kunnen waarmaken wat je claimt. Er
moeten voldoende uren overblijven voor de speerpunten in onze uitvoeringstaken. Maar een aantal
zaken zoals de website en de administratie zou je prima kunnen laten regelen door een goed
administratiebureau.”

“Verder, tja, hou vooral de contacten met buitenland ter inspiratie en doe samen wat kan,
bijvoorbeeld met de Belgen. Maar ga de internationale projecten organiseren door een aparte VIAG
afdeling / regio NPO LOLA, met eigen geld en uren.
"Het kost onze vereniging mogelijk wat meer moeite dan de IMG om de lege bestuurszetels op te
vullen maar bel of beter mail na lezing van dit verhaal met Antoinette van Leeuwen als je
geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie bij de VIAG."
Wat zijn je eigen ambities?
“Ik kan het blijkbaar niet laten om naast mijn werk actief te blijven, ik ben alweer gestrikt voor een
klein klusje voor zustervereniging IMG 100.000+.”

Wet BRP in werking getreden

minister Ronald Plasterk

De Wet BRP die op 6 januari jl. in werking is getreden, regelt een betere registratie van
persoonsgegevens.
Een goede registratie van persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen is van belang voor zowel
burgers als overheden. De overheid gebruikt deze gegevens om haar taken uit te voeren.
Organisaties als de Belastingdienst en UWV gebruiken de persoonsgegevens bij het verstrekken van
uitkeringen en het heffen van belastingen. De nieuwe wet vervangt de Wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA).
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft tegelijk met de
inwerkingtreding van deze wet ook een verbetering doorgevoerd in inzage van gebruik van
persoonsgegevens binnen de overheid. Via mijnoverheid.nl kunnen mensen met hun DigiD inzage
krijgen welke overheidsorganen en anderen gebruik maken van hun gegevens en op basis van welke
wetgeving dat gebeurt.
Voor het volledige artikel klik hier

Een nieuw internetplatform
De programmanaam is gewijzigd modernisering GBA wordt Operatie BRP. Dit was de naam die tot nu
toe door KING werd gebruikt voor de communicatie richting gemeenten.

Alle informatie is vanaf begin februari op één plek te vinden; namelijk een nieuw internetplatform:
www.operatiebrp.nl. Ook wordt alle communicatie in één herkenbare huisstijl gegoten. Zo is in één
oogopslag duidelijk dat het informatie betreft over de komst van de BRP.

eID-stelsel: veilig en makkelijk digitale identificatie

Het kabinet wil in 2015 een werkend stelsel voor elektronische identiteit (eID) hebben waarmee
overheden en bedrijven samen een betrouwbare en veilige toegang tot online dienstverlening
regelen.
Dat schrijven de ministers Plasterk (BZK) en Kamp (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer. Binnen het
eID-stelsel kunnen mensen met de identificatiemiddelen van hun keuze veilig online zaken doen met
de overheid en bedrijven. Het stelsel helpt tegen cybercrime en identiteitsfraude, omdat met grotere
zekerheid kan worden vastgesteld dat een persoon ook daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn.
Daarnaast maakt het eID-stelsel het mogelijk dat organisaties online de leeftijd van iemand kunnen
verifiëren. De bescherming van de privacy van personen is een belangrijk uitgangspunt van het eIDstelsel. Organisaties krijgen enkel toegang tot die informatie die strikt noodzakelijk is voor het
uitvoeren van hun taak.
Tot nu toe hebben overheden en bedrijven hun eigen middelen voor online identificatie. Mensen
moeten daarom veel verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden onthouden. Dankzij het eIDstelsel kunnen mensen hetzelfde identificatiemiddel bij meerdere organisaties gebruiken, zowel bij
de overheid als bij bedrijven. Dit zorgt ervoor dat online identificeren makkelijker wordt. Voor
ondernemers beschikt de overheid al over een vorm van eID dat goed werkt: eHerkenning. Het is de
bedoeling dateHerkenning aansluit bij het eID-stelsel.
Voor het volledige artikel klik hier
"Het wordt een spannend jaar!"

Hoe staat het programma i-NUP ervoor? Wat is er bereikt in 2013 en waar gaan we naartoe in 2014?
Programmamanager Rob Evelo geeft een update. "We zijn prima op weg, maar toch wordt 2014 een
spannend jaar. De laatste loodjes wegen ongetwijfeld het zwaarst. Dat doen ze immers altijd."
Vertrouwen en commitment
Rob Evelo: "Terugkijkend op 2013, maak ik een onderscheid tussen de bestuurlijke kant en de
uitvoering. Wat betreft dat eerste: eind oktober ontving de Tweede Kamer een rapport met daarin
de tussenbalans van i-NUP. De boodschap van dat rapport? 'We zijn goed op weg, 72% van de iNUP basisinfrastructuur is afgerond.' Daarom hebben we er vertrouwen in dat we i-NUP eind 2014
succesvol zullen afronden. Zonder nu hard bij te hoeven sturen. Dat is een ontzettend belangrijke
mededeling. Belangrijk voor het commitment."

"Ook qua uitvoering zijn we goed op stoom. Voorzieningen en standaarden als Digimelding en
Digikoppeling zijn doorontwikkeld en worden in de loop van 2014 verder geïmplementeerd. En eind
december is de Stelselcatalogus opgeleverd. Voor 2014 verwacht hij dat daar steeds meer partijen en
mensen mee gaan werken."
Voor het volledige artikel klik hier
Slim datagebruik common practice? - Basisregistraties zijn er klaar voor

Anton van Weel

Overheden willen niet langer naar de bekende weg vragen en daarom delen ze hun gegevens met
elkaar. De basisregistraties spelen hierin een cruciale rol. Deze registers maken veel mogelijk, maar
gegevenshergebruik blijkt complexer dan gedacht. "Enkel stug doorbouwen aan nog betere
basisregistraties is niet de weg", vindt stelselarchitect Anton van Weel. "We moeten richting een slim
(her)gebruik van gegevens in overheidsbedrijfsprocessen. Met de overheidsdienst centraal."
Bij een vergunning aanvragen, een bezwaarschrift indienen en belasting betalen – tot ver in de jaren
negentig moesten burgers en bedrijven steeds weer dezelfde gegevens over inkomen, bedrijf of
woning doorgeven. Gegevens die de overheid allang in haar bezit had, maar waar ze toch elke keer
weer om vroeg.
Eind jaren negentig besloot men dat het anders moest. De overheid wilde toe naar een eenmalig
opvragen en vervolgens het hergebruik van gegevens. Maar al die data vastleggen op één centrale
plek was geen doen. Daarom begon het Rijk vanaf 2000 met de bouw van afzonderlijke
basisregistraties: registers met basisgegevens.
Voor volledig artikel klik hier
KING-convenant uitgebreid

ICT-leveranciers, gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden enKING hebben een eerder
afgesloten convenant uitgebreid met afspraken over het voldoen aan standaarden voor procesen ICT-integratie.
Het KING-convenant uit 2012 is nu uitgebreid met drie nieuwe addenda op de thema's
Toegankelijkheid (webrichtlijnen); Betalen en Invorderen Services; Documentcreatie Services.
Voor een nadere toelichting op de drie nieuwe addenda klik hier
i-NUP Date04 staat vol met praktijkvoorbeelden

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede
implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-NUP. Via deze krant worden
inspirerende praktijkverhalen gedeeld.
Voor de digitale krant klik hier
Digitale overheid: niet verplichten maar verleiden

Minister Blok

De regering wil dat iedereen in 2017 vooral digitaal met de overheid communiceert – dat is echter
geen kwestie van verplichten maar van verleiden.
Dat zei minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in zijn toespraak op het iBestuur-congres, 15 januari jl. in
Den Bosch. Blok trok een parallel tussen het bouwen van de Sint Jan in die stad met de manier
waarop in Nederland aan de overheidsautomatisering is gewerkt. "Als je de Sint Jan vandaag zou
neerzetten zou het een eindeloze bron zijn van Kamervragen, spoeddebatten, rekenkamerrapporten
en onderzoekscommissies. Toch zijn de Bosschenaren er trots op dat ie er staat." Volgens de minister
past een dergelijke trots ook bij de 'digitale kathedraal' die er in Nederland wordt gebouwd.
Volgens minister Blok komt het er vooral op neer om burgers te verleiden om de digitale overheid te
gebruiken. Een belangrijke opgave is burgers ervan te overtuigen dat hun gegevens veilig zijn. En als
ze contact hebben met de digitale overheid moet de dienstverlening ook goed zijn. "Als we dat goed
doen - en dat kan - kunnen we ervoor zorgen dat mensen in 2017 massaal langs digitale weg met de
overheid gaan communiceren. Niet omdat ze gedwongen worden, maar door verleiding. Dat we ook
intern efficiënter met elkaar gaan werken, ongeacht overheidslaag, hoort daar bij. Ik ben ervan
overtuigd dat het kan in vier jaar."
Meer informatie
Website iBestuur
'Standaardisatie in de hoofdrol'

Het Forum Standaardisatie heeft 2 filmpjes gemaakt die op een aansprekende manier duidelijk
maken wat standaardisatie inhoudt en waarom dat belangrijk is.
De filmpjes gaan over standaarden voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheden
onderling en tussen overheden, bedrijven en burgers. De focus ligt op open standaarden. College en
Forum Standaardisatie beheren de lijsten met open standaarden. Het gaat om aanbevolen
(gangbare) en verplichte ('pas toe of leg uit') open standaarden. De doelgroep is de (semi-)overheid
inclusief de sectoren onderwijs en zorg.
Het kabinet stelt open standaarden als norm omdat ze bijdragen aan interoperabiliteit: ze verbeteren
de digitale communicatie. Daarnaast zorgen open standaarden ervoor dat keuzevrijheid is geborgd.
Open standaarden zijn niet software-specifiek en kunnen door iedere leverancier worden
ingebouwd. Het resultaat is kwalitatief hoogwaardige en kostenefficiënte informatie-uitwisseling.

Meer informatie
Bekijk de filmpjes op de

website van Forum Standaardisatie

VIAG Agenda
De rood gemarkeerde agenda items hebben een gewijzigde datum gekregen.
2014
21-03-2014
27-03-2014
9/10-4-2014
23-05-2015
27-06-2013
19-09-2014
06-10-2014
03-11-2014
12-12-2014

VIAG themadag en Algemene Leden Vergadering
i-NUP congres “bouwen”
ICT Overheid te Utrecht
VIAG themadag
VIAG themadag
VIAG themadag
LoLa internationaal congres
VIAG congres
VIAG themadag

Colofon
De VIAG e-nieuwsbrief is een 2-wekelijkse uitgave van de Vereniging voor coördinatoren
Informatievoorziening en Automatisering in Nederlandse Gemeenten. Deze nieuwsbrief wordt
verspreid onder gemeenteleden en bedrijfsleden van de VIAG. De nieuwsbrief wordt samengesteld
door Renk Ruijter van Eventhouse en opgemaakt door Charlotte Tanis van Cantrijn. De eindredacteur
is bestuurslid Francoise van den Ham.
Voor opmerkingen over de verzending en/of inhoud van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar
info@viag.nl. Verdere gegevens over de VIAG vindt u op www.viag.nl.

