De derde VIAG themadag van het jaar 2014 staat op 23 mei a.s. op het programma.

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 (Floyd Restaurant)
Werken onder Architectuur in een turbulente omgeving
Wilco Visser van ValueBlue en Lucas Kuijpers, projectleider Shared Service
Organisatie gemeente Uithoorn, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Diemen
Social media monitoring bij De Nederlandsche Bank
Ester Zijlmans, afdeling Informatiediensten DNB en Jan-Willem Koers, Sectiehoofd
Informatiediensten-KBI bij De Nederlandsche Bank
Pauze
Aansluiten bij de IBD, waarom eigenlijk?
Anita van Nieuwenborg, teamleider IBD
Informatieveiligheid, oude wijn in nieuwe zakken?
Harro Spanninga, Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening
Borrel en hapje
Einde

Voor een toelichting op bovenstaande presentaties en de locatiegegevens klik hier
Aanmelden
U kunt zich voor deze dag aanmelden door een mail te sturen naar RenkRuijter@viag.nl. Na
aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.
Bij uw aanmelding s.v.p. aangeven of u gebruik maakt van de lunch faciliteit.
Deelname aan deze dag is gratis en bedoeld voor zowel gemeente- als bedrijfsleden (per bedrijfslid
één deelnemer). Niet gemeentelijke VIAG leden zijn uiteraard ook van harte welkom. De
deelnamekosten voor deze niet leden bedraagt € 50,00.
Een prachtige locatie, vier inhoudelijk aansprekende presentaties en momenten voor netwerken
bieden wij u graag aan. U komt toch ook?
85 gemeenten bij aftrap i-Versneller Handelsregister

Ernst Koperdraat

De i-Versneller Handelsregister/Bedrijven is van start gegaan met 85 deelnemende gemeenten –
aanmelden is nog steeds mogelijk.
De kick-off van de i-Versneller was op 27 maart jl. tijdens het congres Work in Progress. Tijdens die
bijeenkomst lichtte Ernst Koperdraat, projectleider van de i-Versneller, de stand van zaken van het
Handelsregister toe: "Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat alle gemeenten al
gebruikmaken van de inzienfaciliteit van het Handelsregister. U voldoet daarmee aan de aansluitplicht.
De techniek is geregeld, maar de procesmatige kant waarschijnlijk nog niet."
De i-Versneller is gericht op de invoering van twee Handelsregister-producten (HR-inzien en HRbevragingen) in vijf processen (Vergunning, Dienstverlening, Belastingen, Financiën en Sociaal
domein). Concreet bestaat de ondersteuning uit: een aansluitcoach, een handreiking voor de
gegevensbehoefte-analyse, diverse bijeenkomsten en een online tool die een gemeente stap voor
stap meeneemt door het implementatieproces.
Gemeenten die ook gebruik willen maken van de gerichte ondersteuning van Operatie NUP kunnen
zich nog aanmelden om deel te nemen. Het online aanmeldformulier en meer informatie over de iVersneller is te vinden op de ondersteuningspagina van Operatie NUP.
Meer informatie

Website Operatie NUP
KING, VenJ, VWS en leveranciers maken afspraken over aansluiting en gebruik CORV

Om gemeenten optimaal te ondersteunen bij de wettelijke verplichting om voor 1 januari 2015 aan te
sluiten op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), is vandaag door het
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 21 leveranciers, een addendum ondertekend waarin een
groot aantal afspraken is vastgelegd. Het addendum maakt integraal onderdeel uit van het KINGconvenant, opgesteld in maart 2012.
Op 1 januari 2015 gaat het nieuwe jeugdstelsel van start. Dat betekent dat gemeenten vanaf die
datum verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
en jeugdreclassering. Met CORV wordt de berichtenstroom gedigitaliseerd en gestandaardiseerd
tussen partijen in de justitiële jeugdketen en het gemeentelijk domein. Efficiënte, effectieve en
eenduidige informatieuitwisseling tussen betrokken partijen is daarbij van essentieel belang.
Het addendum is ondertekend door de leveranciers: BCT; c2Wmo; C3Group; Centric; Enable U;
Gemboxx; Gino; Horlings & Eerbeek; InfoRing; JNET; KPN Lokale Overheid; Link2Control; Lost
Lemon; Mozard; Osano; Perfectview; PinkRoccade Local Government; Stipter; Topicus; Vicrea; Xlab.
Voor aanvullende informatie zie:
Website ondersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd
Addendum CORV (PDF)
Factsheet CORV (PDF)
KING-convenant (PDF)
BGT-keten is live

Onlangs is de productieketen Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) live gegaan.
Dit meldt de website van SVB-BGT. Bronhouders kunnen nu hun gegevens via het SVB-BGT
aanleveren aan de Landelijke Voorziening waarna deze via PDOK voor gebruikers beschikbaar zijn.
De gemeente Dronten is de eerste bronhouder uit de kopgroep die aanlevert. Het eerste deelgebied is
op 4 april in de Landelijke Voorziening opgenomen. Dronten heeft mede namens de andere
bronhouders in het gebied aangeleverd: het ministerie van Economische Zaken, het waterschap en de
provincie.
Het Kadaster heeft inmiddels een speciale helpdesk geopend voor vragen over de BGT. Deze
overkoepelende helpdesk gaat over elk onderdeel van de BGT-keten.
Meer informatie Website SVB-BGT
Grontmij organiseert workshop ‘De praktijk van open data’ op 27 mei a.s.

Steeds meer gemeenten en andere overheden maken hun data open en toegankelijk. Omdat ze het
zinvol vinden, door druk vanuit de samenleving en binnenkort ook omdat het moet. 'Open tenzij' wordt
de norm. Open data roept tegelijkertijd veel vragen op: Waar begin ik? Wat levert het op? Wie gaat er
wat mee doen? Wat moet ik inrichten? Wat zijn de kosten? Welke data mag open en welke niet? Wat
als er fouten in de data zitten?

De workshop is bedoeld voor informatiemanagers en beleidsmedewerkers die (hun) data slim
willen inzetten. U haalt meer uit de workshop, door te komen met beide disciplines. Er is ruimte voor
specifieke vragen en situaties van deelnemers en gelegenheid om ervaringen en kennis te delen met
andere organisaties.
De workshop wordt georganiseerd door Grontmij en The Green Land, op 27 mei van 9:30 tot 13:30
uur (inclusief lunch), locatie: Grontmij, De Bilt.
Voor meer informatie over het programma en aanmelden klik hier
Uitnodiging ICTU voor werkconferentie ‘Wetgeving in verbinding – Grip op betekenis’

Beste beleidsmakers, wetgevingsjuristen en informatiespecialisten van de overheid.
Graag nodigt ICTU u uit voor de werkconferentie „Wetgeving in verbinding – Grip op betekenis‟ van 22
mei a.s. Deze bijeenkomst is een zogenaamde special. In een (inter-)actieve middagbijeenkomst
willen zij met u een stapje verder gaan in het verbinden van informatie op weg naar een federatie van
catalogi gerelateerd aan wet- en regelgeving.
Op 22 november 2013 hadden we de eerste conferentie aangaande wetgeving in verbinding. Toen
hebben we met elkaar ontdekt dat het onderling verbinden van catalogi, gegevens en begrippen
alsmede het relateren aan wet- en regelgeving tot nieuwe waardevolle informatie leidt die breed
toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.
Ze bereiden een programma voor met:
praktijkvoorbeelden om van te leren;
discussiepanels om met elkaar de tot de kern te komen van semantische vraagstukken;
workshops om rond semantische/woordenboek gerelateerde vraagstukken gezamenlijk
oplossingen te bedenken;
en praktijkcases om te ervaren hoe de verbinding van gegevens, begrippen en wetgeving de
werkprocessen van de eigen organisatie kunnen ondersteunen.
Datum, 22 mei 2014, 12.00 - 16.30 uur (incl. lunch), BCN Rotterdam, Barbizonlaan 25, 2908 MB
Capelle a/d IJssel
BCN Rotterdam is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Voor de routebeschrijving:
http://www.bcn.nl/Routebeschrijving-BCN-Rotterdam.html
Voor aanmelding en/of meer informatie stuur een mail naar joop.rasser@ictu.nl
EMC organiseert diverse gratis workshops en assesments op het gebied van ICT infrastructuur

Veel organisaties, waaronder gemeenten, hebben onvoldoende inzicht in de huidige status van de ICT
infrastructuur. Dit gemis belemmert organisaties in het nemen van juiste beslissingen die zouden
moeten leiden tot een verregaande efficiëntieslag binnen hun omgeving. Het feit dat veel relevante
zaken onderbelicht blijken is veelal te verklaren door het ontbreken van de
juiste rapportagemogelijkheden binnen de huidige omgeving of aanwezige technologie.
EMC biedt u hierom een reeks van gratis, maar waardevolle en zeer efficiënte technologie
assessments en adviserende workshops.
Onderwerpen:
- Workload Profile Assessment (WPA) biedt een eenvoudige en veilige manier om
gedetailleerde en uitgebreide status quo van uw huidig storageplatform te krijgen.
- Data profiling Assessment (DPA) biedt u een waardevol inzicht in uw data-file omgeving.
- Back-up Assessment (BA) biedt een uitgebreide status quo van uw back-up omgeving,
inclusief statistieken

-

Cloud Readiness Assessment (CRA) is een gratis dag workshop om u als organisatie te
helpen in een beoordeling op basis van negen deelgebieden: organisatorische
beschikbaarheid, infrastructuur, data bescherming, meervoudige locaties, automatisering en
orkestratie, beveiliging en compliance, services en chargeback, applicaties en end user
computing.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met Marcel van Dijk;
Marcel.vanDijk@emc.com
Nationaal Respons Netwerk van start; ook de IBD is partner

Met de oprichting van het Nationaal Respons Netwerk (NRN) is weer een stap voorwaarts gezet op
het vlak van digitale weerbaarheid. De Belastingdienst, SURFnet, Defensie CERT (DefCERT), de
Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en het NCSC hebben zich vandaag als eerste
partijen aan het NRN gecommitteerd. Dat betekent dat er bij toekomstige grootschalige cybersecurityincidenten snel en effectief kan worden gereageerd, door kennis en capaciteiten van de verschillende
publiek en private partners te bundelen. Het NRN wordt de komende periode uitgebreid met andere
publieke en private partners.
Online veiligheid
Juist omdat online veiligheid in Nederland geen zaak is van één partij, is het van belang dat overheid
en bedrijfsleven slim samenwerken om van Nederland de meest open en veilige online samenleving te
maken. Het Nationaal Respons Netwerk is een actiegericht netwerk van organisaties die geloven in
het belang van deze samenwerking en die hierin willen investeren. Door gezamenlijke werkafspraken
te maken, informatie te delen en te investeren in opleidingen, oefeningen, stages en
productontwikkeling, bouwen ze aan een krachtig netwerk dat er staat als het onverhoopt mis gaat.
Het NCSC vervult hierbij de rol van coalitievormer en facilitator van de samenwerking tussen de
verschillende organisaties in het netwerk.
Deelname IBD aan NRN
"Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid op informatieveiligheidsvlak, als individuele
organisaties en als overheidslaag. De oprichting van de IBD en de Resolutie Informatieveiligheid van
de VNG zijn hier voorbeelden van. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot de overheids- en
private ketens waaraan gemeenten deelnemen. Deelname van de IBD aan het NRN is een logisch
onderdeel hiervan", aldus Nausikaä Efstratiades, hoofd van de IBD.
Meer informatie?
Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website van het NCSC. Heeft u vragen na het lezen
van dit bericht? Dan beantwoordt de IBD deze graag via info@IBDgemeenten.nl of bel 070 373 8011.
Zaanstad schakelt huidige ICT-leveranciers in voor 3D

De gemeente Zaanstad heeft met vijf ICT-leveranciers afgesproken dat zij hun huidige systemen
aanpassen voor het faciliteren van de komende decentralisaties. Dat gebeurt zoveel mogelijk met
gesloten beurs.
Digitaal intakeportaal
De overeenkomst met Centric, VICTA, Mozard, Lost Lemon en JNet behelst de ontwikkeling van een
digitaal intakeportaal voor voor de wijk- en jeugdteams en het opzetten van dossiers. Ook de
gegevensuitwisseling krijgt uitbreiding en voor de stuurinformatie komen er „dashboards‟

Ontbrekende functionaliteiten
Zaanstad, één van de vijf Living Labs die vooroplopen met het opzetten van nieuwe
informatiesystemen in het sociaal domein, onderscheidt zich in ieder geval van collega-Living Labs
Utrecht en Enschede, die wel voor een aanbesteding hebben gekozen. “Ze hebben die systemen al in
huis, alleen ontbreken daar duidelijk nog een aantal functionaliteiten aan.”
Standaarden nodig
Qua functionaliteiten ontstaat volgens Zaanstad in de vijf Living Labs wel een vergelijkbaar landschap:
het faciliteren van wijkteams; het ervoor zorgen dat inwoners, vrijwilligers en instanties elkaar sneller
vinden; een dossierfunctionaliteit; het bieden van rapportage-/sturingsinformatie. “In de oplossingen
zie je wel verschillen.” Standaarden zijn daarbij belangrijk en op basis van bestaande standaarden als
StUF werkt ook Zaanstad daar dus aan. Zaanstad onderschrijft de noodzaak van een landelijke
standaarden aanpak via KING. “Het zou kunnen dat we straks een latere versie van een Zaanse
standaard landelijk terug zien.”
Geen aanbesteding
Een aanbesteding bleek na een juridische check niet nodig in Zaanstad, omdat de deal min of meer
met gesloten beurzen gebeurt. De leveranciers mogen de software(-aanpassingen) ook toepassen bij
andere gemeenten.
Bron: BB Binnenlands Bestuur Digitaal voor volledig artikel klik hier
VIAG Agenda
2014
15/16
23
27
19
06
2/3

mei
mei
juni
september
oktober
november

Divosa congres
VIAG themadag Ahoy Rotterdam
VIAG themadag
VIAG themadag
LoLa internationaal congres
VIAG congres Van der Valk Hotel Schiphol A4

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.

