Uitnodiging VIAG themadag 21 maart 2014

Het programma:
12.30 uur
13.30 uur
14.15 uur
15.00 uur
15.30 uur
16.15 uur
17.00 uur
18.00 uur

Ontvangst met lunchbuffet (in het restaurant)
Van wet tot realisatie | Informatiebeveiliging
Gudron van der Wal (Qualogy) en Rosalie van Oostrom (Juris)
VIAG Algemene Ledenvergadering
VIAG bestuur
Pauze
”Grip op de diversiteit aan beveiligingseisen”
Dirk Jan van der Poel, Partner en Marc Cramer, Ordina
iVersneller Handelsregister - bedrijven
Ernst Koperdraat, projectleider iVersneller Handelsregister, KING
Borrel en hapje
Einde

Voor een nadere toelichting op de sessies, de locatiegegevens en aanmelding klik hier
Uitnodiging VIAG Algemene Ledenvergadering 21 maart 2014

14.15 uur

VIAG Algemene Ledenvergadering

Concept notulen ALV 25 april 2013 en 12 december 2013
o Voorgesteld wordt de conceptnotulen goed te keuren.
Verslag door voorzitter over activiteiten van afgelopen periode
Financiën
o Financiëel jaarverslag door penningmeester
o Décharge bestuur over het boekjaar 2013
Bestuursverkiezing
o Er zijn momenteel 2 vacatures binnen het bestuur. Toelichting status werving
Plannen 2014
o De voorzitter schetst de plannen voor 2014
o De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2014
Rondvraag en afsluiting

Voor een nadere toelichting op het Jaarverslag 2013 met alle daarbij behorende stukken verwijzen
wij u graag naar de betreffende pagina op onze website. Het Jaarverslag 2013 is alleen beschikbaar
voor VIAG leden (u dient in te loggen), klik hier
Voor de locatiegegevens en aanmelding voor de ALV en themadag klik hier
Nieuw bedrijfslid EMC stelt zich voor

EMC Corporation is wereldwijd leider in het ondersteunen van profit-, non-profit organisaties en
service providers bij de transformatie van hun IT-activiteiten en de levering van ‘IT as a service’. EMC
is als federatie, betrokken als het gaat om Shared Service Center initiatieven. Cloud computing is
daarbij van fundamenteel belang. Door inzet van innovatieve producten en diensten versnelt EMC de
transitie naar een door de klant gewenst model en helpt IT-afdelingen met het opslaan, beheren,
beveiligen en analyseren van hun meest waardevolle bezit - informatie - op een flexibele, betrouwbare
en kostefficiënte manier.
Meer informatie over EMC op www.netherlands.emc.com

Open Spending, het digitaal beschikbaar maken van financiële data van de Overheid

Bij Nederlandse overheden is een schat aan informatie aanwezig in de financiële administratie.
Begrotingen, jaarverslagen, inkomsten en uitgaven zorgen voor sturing en verantwoording binnen de
overheid. Het digitaal inzichtelijk maken van deze financiële data biedt kansen om de uitgaven van
overheden te toetsen en te controleren. Het biedt daarnaast inzicht en op deze manier kan worden
gezocht naar mogelijke kostenbesparingen en kunnen alternatieven worden aangedragen.
Met Openspending.nl is het mogelijk om uitgaven en inkomsten van overheden digitaal te ontsluiten
en onderling te vergelijken. Steeds meer gemeenten, provincies en andere overheden ontsluiten hun
financiële gegevens en worden toegevoegd aan het platform.
Het is met dit platform niet alleen mogelijk daadwerkelijke uitgaven tussen overheden te vergelijken,
maar ook kan tussentijds worden gezien of uitgaven in de pas lopen met de oorspronkelijke
begroting. Decentrale overheden leveren elk kwartaal een bestand aan het CBS (Iv3) met de
kwartaaluitgaven. Door deze informatie als open data te ontsluiten is het mogelijk meerdere
gemeenten toe te voegen aan Openspending.nl. Hier kunnen overheidsuitgaven zowel absoluut, als
per huishouden of oppervlakte met elkaar worden vergeleken. Ook behoren benchmarks tot de
mogelijkheden.
De data worden gepresenteerd in de CBS-Iv3 standaard. Het gaat daarbij om informatie over
begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dit gebeurt eenmaal per jaar door middel van een
begrotingsoverzicht en op kwartaal- en jaarbasis door middel van een zogenaamde verdelingsmatrix
en een balansstandenoverzicht.
Door financiële gegevens in te laden van andere overheden, waaronder gemeenten, provincies en
stadsdelen, wordt het platform direct waardevol voor overheden en burgers. Digitale instrumenten
kunnen burgers, raadsleden en journalisten helpen om vat te krijgen op de overheid en versterkt de
democratie.
Voor meer informatie klik hier

Overheid & ICT 2014

Overheid & ICT is hét platform voor ICT-toepassingen en –diensten voor de overheid. Op de
beurs vindt u producten en oplossingen die inspelen op de laatste ICT-trends binnen de
branche.
Bezoek Overheid & ICT op 9 en 10 april in Hal 1 van Jaarbeurs Utrecht.
Schrijf u in als deelnemer via de website http://www.overheid-en-ict.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx
EMC organiseert RSA Security Summit op 24 april in Amsterdam

Security rondom GRC, Cybersecurity, identiteitsmanagement, fraude en risico-informatie zijn thema’s
die hoog op de agenda staan binnen gemeenten en veiligheidsregio’s.
Om hier aandacht aan te geven wordt op 24 april in Amsterdam het gratis toegankelijk RSA Security
Summit gehouden.
Dit is hét evenement voor security experts binnen gemeenten. U kunt luisteren naar key-note
presentaties van enkele vooraanstaande autoriteiten uit de beveiligingssector en er zijn sessies over
o.a.
Geavanceerde beveiligingsactiviteiten
Identiteits- en toegangsbeheer
Fraude- en risico-informatie
Governance, Risk and Compliance (GRC)
Om u aan te melden en meer info over het RSA Security Summit klik

hier

Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten nodigt u uit

Weet u welke ondersteuning u kan krijgen als uw gemeente ten prooi valt aan hackers? Waar kunt u
terecht voor vragen over informatiebeveiliging? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)
biedt uitkomst. De dienst trekt het land in om informatie te geven over de ondersteuning voor
gemeenten. Meld u aan.
Gemeenten kunnen veel doen om de eigen organisatie te beschermen tegen mogelijke incidenten,
zoals hacks. De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten ondersteunt de lokale overheden bij het
beveiligen van hun informatie. Voorwaarde is wel dat zij zich officieel aansluiten bij de dienst.
Dat betekent dat zij hun organisatie af moeten stemmen op de IBD-dienstverlening en concrete
informatie moet aanleveren om gericht handelen van de IBD mogelijk te maken. Hoe zij dat kunnen
doen komt aan bod in de regionale bijeenkomsten 'Aansluiten bij de IBD'. De eerste stappen van het
aansluitproces komen ter plekke aan bod.
Regiobijeenkomsten 'Aansluiten bij de IBD'
De bijeenkomsten zijn van 9.30 tot 13.00 uur op de volgende data en locaties:
maandag 31 maart 2014, Bongerd 18, Heerlen

vrijdag 11 april 2014, Claudius Prinsenlaan 10, Breda
dinsdag 15 april 2014, Hofplein 38, Leeuwarden
dinsdag 13 mei 2014, Spui 70, Den Haag
maandag 19 mei 2014, Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen
Voor meer informatie klik hier
Implementatieondersteuning Beleidsinformatie Jeugd

Bart Geerdink

KING is gestart met het ondersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd.
Doel van het programma is om gemeenten te ondersteunen bij het aansluiten op de Collectieve
Opdracht Routeervoorziening (CORV) en hen te informeren over de Routeervoorziening
Beleidsinformatie Jeugd (RBJ) en de Eenmalige Gegevensoverdracht.
In het nieuwe jeugdstelsel krijgen gemeenten en justitiële organisaties verschillende
verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Efficiënte en
effectieve informatie uitwisseling tussen betrokken partijen is daarbij cruciaal. Met CORV wordt de
berichtenstroom gedigitaliseerd en gestandaardiseerd tussen partijen in de justitiële jeugdketen,
waaronder gemeenten.
"In de komende maanden moeten 403 gemeenten aansluiten op CORV", aldus Bart Geerdink,
projectleider CORV bij KING. "Een belangrijke eerste stap is het uitvoeren van een impactanalyse
waarin vastgesteld wordt welke ondersteuningsbehoefte is vereist en welke (proces)aanpassingen
gemeenten moeten doorvoeren."
Meer informatie: Website KING
Nieuwe, verbeterde Releasekalender e-overheid

De nieuwe versie van de Releasekalender e-overheid die onlangs is gepresenteerd, biedt tal van
verbeteringen – met dank aan de feedback van vele gebruikers.
De Releasekalender biedt (plannings)informatie over de verschillende bouwstenen van de e-overheid
met bijbehorende producten en releases. Voorbeelden van e-overheid-bouwstenen zijn MijnOverheid,
e-Herkenning, de basisregistraties en de stelselvoorzieningen Digikoppeling, Digimelding,
Digilevering en de Stelselcatalogus. Op basis van deze gegevens kan een afnemer of leverancier
bepalen welke releases relevant zijn voor de eigen implementatieplanning.
Wat direct opvalt, is dat de Releasekalender e-overheid in een nieuw jasje is gestoken. André van
Brussel, procesmanager bij cluster STOUT: "Een gebruiker omschreef de voorgaande versie van de
Releasekalender e-overheid als een 'perkamentrol'; een enorme lange lijst met informatie waarin het
soms lastig was de gewenste informatie te vinden. In de nieuwe opzet is de toeleiding naar
releaseinformatie verbeterd. Per product is alle releaseinformatie gebundeld op één overzichtelijke
pagina." Een tijdbalk maakt inzichtelijk welke afhankelijkheden er zijn tussen releases en of deze
afhankelijkheden in de planning mogelijk voor problemen gaan zorgen. Ook worden alle releases
overzichtelijk in kalendervorm getoond.
Voor het volledige artikel klik hier
Nieuwe versie GEMMA Softwarecatalogus

De nieuwe versie van de GEMMA Softwarecatalogus die op het congres Work in Progress wordt
gelanceerd biedt tal van voordelen.
In de GEMMA Softwarecatalogus staat van ruim 100 ICT-softwareleveranciers het beschikbare en
verwachte softwareaanbod voor gemeenten. Daarbij is per softwareproduct aangegeven wat de
globale functionaliteit is, wat de productplanning is en welke standaarden worden ondersteund. De
nieuwe versie van de Softwarecatalogus biedt tal van voordelen. Voor gemeenten en leveranciers.
De catalogus wordt onder meer uitgebreid met de optie voor gemeenten om het eigen
applicatielandschap in te voeren. Dit biedt veel mogelijkheden. Zo kunnen de gegevens van een
gemeente gecombineerd worden met de gegevens van een leverancier. Dat heeft als voordeel dat
een gemeente een notificatie kan ontvangen wanneer een leverancier in zijn productaanbod
wijzigingen aanbrengt. Met de komst van de vernieuwde Softwarecatalogus wordt het invoeren van
het gemeentelijk applicatielandschap relatief eenvoudig. De gemeente hoeft alleen aan te vinken
welke van de door de leveranciers ingevoerde softwareproducten gebruikt worden. Is het landschap
eenmaal ingevoerd, dan kan de Softwarecatalogus deze plotten op
de GEMMA applicatielandschapskaart.
Voor het volledige artikel klik hier
Veilige gegevensuitwisseling sociaal domein

Op de website van de VNG is een stappenplan gepubliceerd voor veilig gebruik van Suwi-net.
Het stappenplan helpt gestructureerd en overzichtelijk bij het inrichten van werkprocessen en een
veilig gebruik van persoonsgegevens binnen Suwi-net. Checklists maken duidelijk hoe de veiligheid is
georganiseerd. Het resultaat van de doorlichting kan worden vergeleken met referentiematerialen. Zo
ziet een gemeente waar de verbeterpunten zitten en kan er een verbeterplan worden opgesteld.
Vervolgens is het zaak om nieuwe afspraken over werkwijze en organisatie te implementeren en te
handhaven. Daarbij is het belangrijk om ze bij alle betrokken medewerkers tot routine te maken. Ter
ondersteuning van het werken met het stappenplan organiseert VNG een reeks
voorlichtingsbijeenkomsten over veilige gegevensuitwisseling.
Meer informatie: Website VNG

VIAG Agenda
2014
21-03-2014
27-03-2014
9/10-4-2014
15/16-5-2014
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 “Work in Progress 2014”
ICT Overheid te Utrecht
Divosa congres
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.

