Met VERA, steunpunt voor e-government, ondersteunen we de lokale besturen bij de basis: het operationeel houden van hun ICT-omgeving en de verdere uitbouw van de digitale dienstverlening voor de
burger. Zo kunnen de besturen zich concentreren op
wat voor hen echt belangrijk is: het dagelijks leven
van de inwoners zo aangenaam mogelijk maken!
In 2017 breidde VERA opnieuw haar dienstverlening
kostendelende ondersteuning uit. Intussen zijn we
in bijna elke gemeente aan de slag als IT-beheerder,
projectleider of informatieveiligheidsconsulent. Als
het niet bij het gemeentebestuur zelf is, dan wel bij
het OCMW of de lokale politiezone. Het aantal besturen waar een IT-beheerder aan de slag ging, verdubbelde in 2017 van twintig naar veertig. De nieuwe
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en vele andere informatieveiligheidsvragen bij
de besturen vertaalden zich in een drukke agenda
voor onze vier veiligheidsconsulenten. Ook onze projectleiders hebben bij veel besturen projecten begeleid en maakten zo strategische keuzes mee waar.
We evolueren dan ook steeds meer van een operationele ondersteuner naar dé strategische partner in
e-government.
Deze groei in dienstverlening heeft geleid tot een verdubbeling van het aantal medewerkers. Een goede
reden om ons kantoor te vernieuwen en te verdubbelen in oppervlakte. VERA groeit, maar hét VERA-DNA
blijft zorgvuldig gekoesterd: vertrouwen, openheid,
enthousiasme, toegankelijkheid en kwaliteit.

Véronique Janssens
Directeur VERA

Ook samenwerken bleef in 2017 een mooi verhaal.
Sinds vorig jaar zet VERA immers ook de deuren open
voor alle organisaties in de provincie Vlaams-Brabant die voor meer dan 50% werken met overheidssubsidies. Zo boren we nieuwe doelgroepen aan en
zullen we in 2018 nieuwe samenwerkingsverbanden
oprichten. We blijven immers inzetten op de werking
van onze Virtuele Centrumsteden, zij zijn de motor
van onze organisatie. Een vruchtbare samenwerking waarbinnen we gemeenschappelijke projecten
en raamovereenkomsten realiseren.
Zo hebben we in 2017 maar liefst 2.073.282 euro bespaard voor onze lokale besturen, een stijging van
30% ten opzichte van 2016. Deze cijfers bewijzen dat
onze raamovereenkomsten een grote toegevoegde
waarde hebben voor onze besturen.
In 2018 zetten we verder in op samenwerken en kostendelende dienstverlening en plaveien we zo samen de weg naar nog meer digitalisering en zelfs
Vlaams-Brabant Smart Region. Een weg die VERA
als autonoom provinciebedrijf graag samen met de
besturen en de provincie Vlaams-Brabant bewandelt. We werken verder aan een regio die de mogelijkheden van de digitale technologie gebruikt om
haar dienstverlening te optimaliseren en ecologische, economische, sociale en bestuurlijke uitdagingen aan te pakken. Een wel doordacht doel, samen
bouwen aan slimme oplossingen om zo als regio het
verschil te kunnen maken, ook op het niveau van een
(klein) lokaal bestuur.

Tie Roefs
Voorzitter VERA,
gedeputeerde voor informatica
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ICT-ARCHITECT
= een medewerker van VERA begeleidt de besturen
bij de (her)inrichting van de ICT-omgeving cf. de
Leidraad van de Vlaamse Overheid en de technische
mogelijkheden
• Analyse van de bestaande situatie & vaststellen
pijnpunten
• Uittekenen van nieuwe situatie cf. behoeften en
beleidsdoelstellingen bestuur
• Uitbouw architectuur IT-omgeving
• Begeleiding integratietrajecten gemeente –
OCMW
Bij de volgende 5 besturen in 2017:
• Gemeente Asse: organisatie ICT-stuurgroep
• Gemeente Grimbergen: organisatie ICTstuurgroep
• Gemeente Kampenhout: organisatie ICTstuurgroep
• Stad Scherpenheuvel-Zichem: opstellen ICT-visie
• Opleiding IT-beheerder skills voor de toekomst, in
samenwerking met Pivo

SERVICEDESK MEDEWERKER
= een medewerker van VERA doet IT-ondersteuning
op afstand:
• Monitort uitgebreid de IT-omgeving
• Waarschuwt bij uitvallen of andere
netwerkproblemen
• Hulp op afstand bij alle technische problemen
binnen de IT-omgeving
• Het beheer van technische netwerkinformatie
• Noodcommunicatie
De servicedesk maakt gebruik van enkele tools om
deze dienstverlening te kunnen aanbieden:
• TOPdesk als ticketingsysteem: 120 behandelaars
& 4.697 contactpersonen
• Een monitoringtool
• Een telefonische en online helpdesk

In 2017 werden er maar liefst 9.259 vragen
geregistreerd en behandeld via TOPdesk:
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Gemiddeld 772 tickets per maand.
Ook dit is een toename van 30%
ten opzichte van 2016.

PROCESBEGELEIDING
= een medewerker analyseert samen met de
belangrijkste betrokkenen van het bestuur de
huidige werkprocessen en onderzoekt hoe deze
geoptimaliseerd en geautomatiseerd kunnen
worden.
Bij de begeleiding gebruiken we eenvoudige
instrumenten en technieken zodat we onmiddellijk aan
de slag kunnen met de medewerkers van de betrokken
diensten. Dit is een nieuwe dienstverlening!
• Gemeente Kapelle-op-den-Bos: procesanalyse
in het kader van de invoering van digitaal
vergaderen, analyse van ticketing en zaalverhuur
in functie van digitalisering van de afhandeling
• Stad Landen: analyse van werkprocessen in
functie van het invoeren van nieuwe back- en
mid-officetoepassingen
• OCMW Machelen: analyse van het gebruik van
telefoondiensten en wifi ter voorbereiding van
de verhuis van de sociale dienst
• Gemeente Steenokkerzeel: analyse van
producten en diensten die door de snelbalie
zullen worden aangeboden na de integratie van
gemeente en OCMW en de bijhorende renovatie
van het gemeentehuis
BEGELEIDINGSTRAJECT DIGITALE HANDTEKENMAP
= een medewerker van VERA helpt de besturen
met de opstart van deze gratis tool. We gidsen
het bestuur doorheen de toepassing, configureren
deze en brengen de processen en documenten in
kaart. Zo is de tool onmiddellijk inzetbaar. Dit is een
individueel begeleidingstraject van drie dagen en
een nieuwe dienstverlening.
• Gemeente Asse
• Gemeente Holsbeek
• Gemeente Keerbergen
• Gemeente Merchten
VEILIGHEIDSCONSULENT
= een medewerker van VERA die besturen begeleidt
i.v.m. informatieveiligheid en de volgende taken
opneemt:
• Inventarisatie van de problematiek binnen het
bestuur
• Risicoanalyse van de bestaande situatie
• Opmaak van een informatieveiligheidsplan en
-beleid
• Begeleiding bij de uitvoering van het
informatieveiligheidsplan en -beleid
In 2017 waren we bij 55 besturen aan de slag als
veiligheidsconsulent:
• 30 gemeenten
• 10 OCMW’s
• 12 politiezones
• 1 hulpverleningszone
• 2 samenwerkingsverbanden
We hebben maar liefst 4 veiligheidsconsulenten in
dienst die voltijds & uitsluitend met informatieveiligheid bezig zijn zodat we al deze besturen op een
professionele manier kunnen ondersteunen.
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Begeleidingstraject iMonitor & Digitale handtekenmap
• Digitale Handtekenmap: Vlaamse Overheid schakelt VERA in
om haar nieuwe gratis handtekenoplossing te introduceren
bij de lokale besturen
• iMonitor: besturen die laag scoorden qua digitale maturiteit
konden in 2017 begeleid worden om de grootste pijnpunten
weg te werken. VERA is een van de uitvoerders van dit begeleidingstraject in Vlaanderen en begeleidde 7 besturen.

Gedeeld ICT-kennisplatform
• Een overkoepelend helpdesksysteem voor zowel
ICT-medewerkers als eindgebruikers, waar informatie
en vragen over ICT worden uitgewisseld.
• Resultaat: een nieuwe raamovereenkomst, opnieuw
door TOPdesk Belgium gewonnen. Zij bieden een gebruiksvriendelijke SaaS-tool aan die lokale besturen
toelaat om hun ICT-omgeving op de voet te volgen en
te beheren, mede dankzij de krachtige rapporteringsmogelijkheden. Eind 2017 gebruikten al 47 besturen
deze tool
• Projectleider: Jeroen Devlieghere
Digitale akten burgerlijke stand: migratie naar centrale
databank
• Alle besturen moeten beslissen en voorbereiden welke
akten ze migreren naar de centrale databank die vanaf
1 januari 2019 alle burgerlijke akten centraliseert. VERA
zoekt samen met de lokale besturen uit hoe dit traject
zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd.
• Resultaat: een draaiboek voor de voorbereiding van de
transitie
• Projectleider: Jeroen Devlieghere
Connectiviteit
• Je kan verschillende locaties met elkaar verbinden via
glasvezel of andere technologie. Om een performante oplossing aan te bieden die voor elk bestuur past,
ongeacht grootte, hebben we een raamovereenkomst
met verschillende percelen opgesteld.
• Resultaten: een raamovereenkomst met 5 percelen:
glasvezelverbinding, niet-glasvezel technologie om
kleinere sites te verbinden, eenvoudige internetaansluiting, ...
• Projectleider: Stefan Wuyts

Besturen die laag scoorden qua digitale maturiteit, konden -al dan niet gesubsidieerd- begeleid
worden om de grootste pijnpunten weg te werken. VERA was één van de uitvoerders van dit
begeleidingstraject in Vlaanderen.

Digitale handtekenmap
• Een gratis tool van de Vlaamse Overheid om documenten digitaal te tekenen. Wij stelden de tool al aan 27
besturen voor.
• Resultaat:
• Gratis intakegesprek met demo over de mogelijkheden en praktische toepassingen
• Betalende dienstverlening om implementatie in
het bestuur uit te rollen
• Projectleider: Hans Hubin

Hoe hebben we dit aangepakt?
Wij gebruikten een praktisch plan van aanpak, volgens de leidraad organisatiebeheersing voor lokale
besturen, met volgende stappen:
• Intakegesprek
• Opstellen van een uitvoeringsplan a.d.h.v. interviews en beleidsplannen
• Uitvoering van een ICT-screening
• Opstellen van een adviesrapport en actieplan
• Validatie van het actieplan
• Uitvoeren van de gekozen quick wins en projecten op basis van afspraken met het bestuur

De juiste handtekening
• De omschakeling naar de digitale handtekening is hét
moment om het geheel aan handtekeningen binnen
je organisatie onder de loep te nemen: moet dit document wel getekend worden? Welk type handtekening is
er nodig?
• Resultaten: een leidraad met de verschillende vormen
van digitale handtekening die juridisch bepaald werden, de verschillende functies die een handtekening
kan hebben en hoe je dan per functie het juiste type
handtekening kan bepalen.
• Projectleider: Saar Verhoogen

Bij welke besturen waren we aan de slag?
• Gemeente Huldenberg
• Gemeente Kapelle-op-den-Bos
• Gemeente Meise
• OCMW Lubbeek
• OCMW Machelen
• OCMW Overijse
• OCMW Tremelo

Inventarisatie & koppelingen
• Lokale besturen maken gebruik van veel softwaretoepassingen die grotendeels aangeboden worden door
een beperkte groep softwareleveranciers. Het is niet
altijd mogelijk om gegevens uit te wisselen tussen
applicaties onderling, wat tot tijdverslindende en ingewikkelde administratieve handelingen leidt. Bestaande
koppelingen zijn vaak niet gekend en dus niet gebruikt
door besturen
• Resultaat: kennisdeling tussen besturen onderling
zodat ze met een beperkte inspanning hun softwaretoepassingen kunnen optimaliseren, en leren van
ervaringen en expertise van andere besturen.
• Projectleider: Jeroen Devlieghere
Informatie digitaal beheren en archiveren
• Lokale besturen bewaren massa’s informatie. Met dit
project willen we hun informatiebeheer optimaliseren,
een stap op weg naar digitaal archiveren. We onderzoeken of de gemeenschappelijke behoeften met een
gedeeld archiefsysteem kunnen worden beantwoord.
• Resultaten:
• Leertraject optimalisatie informatiebeheer:
meerdaagse cursus met één-op-één begeleiding
bestuur
• Onderzoek mogelijkheid gedeeld archiefsysteem
voor lokale besturen Vlaams-Brabant
• Projectleider: Petra Vanhoutte
ICT-materiaal
• De oude raamovereenkomst ICT-materiaal stopte in
juni 2017. Gezien het grote succes van deze overeenkomst en de blijvende nood, hebben we een nieuw
raamovereenkomst opgesteld.
• Resultaat: nieuwe raamovereenkomst met minder
maar grotere percelen (voor meer uniformiteit en
grotere kortingen): hybride toestellen met afneembaar toetsenbord, tablets met opklikbaar toetsenbord,
ultrabooks maar ook grote touch screens, interactieve
beamers en -borden,…
• Projectleider: Hans Hubin

Deelname aan regio-overleg bibliotheken
• Overleg tussen de bibliotheken van een
bepaalde regio onder coördinatie van de
provincie – er zijn 4 regio’s
• 3 extra overlegmomenten over perceel 2
op 17/01/2017@Kortenberg, 17/03/2017@
Herent & 20/11/2017@Kortenberg
• 64 deelnemers
• Thema: Zelfuitleen voor bibliotheken met
het raamcontract RFID van VERA & ICT-ondersteuning op maat voor bibliotheken.

iMonitor & ons begeleidingstraject

10 NIEUWE SAMENWERKINGSPROJECTEN

Formulieren delen en optimaliseren
• De meest tastbare interactie van burgers met de overheid verloopt nog grotendeels via papieren formulieren
en het loket. Met dit project willen we lokale besturen
ondersteunen om via digitale formulieren hun elektronische dienstverlening op een doordachte manier uit te
breiden.
• Resultaat:
• Een leidraad die alle besturen kunnen gebruiken
bij de opmaak van webformulieren.
• Een kleine formulierenbibliotheek met een aantal
voorbeeldformulieren waar veel besturen met te
maken krijgen. Deze kunnen besturen dan gewoon
overnemen.
• Een workshop in september waarin we samen met
besturen hun eigen formulieren hebben geoptimaliseerd. Deze opleiding herhalen we 2018
• Projectleider: Saar Verhoogen

Stuurgroep
• Overleg van het uitvoerend beleidsorgaan
waarin elk bestuur een vertegenwoordiger
heeft om de strategie en projecten van het
samenwerkingsverband te bepalen
• Elke Virtuele Centrumstad heeft minstens 1
keer vergaderd, soms met meerdere Virtuele Centrumsteden samen
• 6 stuurgroepen
• 64 deelnemers
Avond voor beleid
• Een jaarlijks overlegforum tussen beleidsmakers & secretarissen van verschillende
Virtuele Centrumsteden samen
• 30/05/2017 @Parkabdij Leuven
• 24 deelnemers
• Thema: Hoe bereid je jouw burger en bestuur voor op de toekomst en een verdere
digitalisering

Nieuwe besturen
• Gemeente & OCMW Sint-Genesius-Rode > VCS ADD-ICT
• Gemeente Wezembeek-Oppem & OCMW Halle > VCS Lambiek
• Stad Vilvoorde > VCS Brabantse Kouter
• Zorg Leuven > VCS STAD

Noodplanning
• Een noodplan, Disaster Recovery Plan (DRP) of Business Continuity Plan (BCP) is een plan dat je als organisatie voorbereidt op alle mogelijke calamiteiten die
je ICT-systemen kunnen ondervinden. Door dit plan te
maken, kan je na incidenten je dienstverlening sneller
terug opstarten en voorkom je verlies van data.
• Resultaat: een praktische leidraad met bijhorend
invulsjabloon om voor je eigen bestuur een noodplan
te maken. Dit plan somt een aantal algemene stappen
op maar voorziet ook een lijst met interne afspraken en
technische voorbereidingen, om je als bestuur klaar te
maken bij een technisch incident.
• Projectleider: Saar Verhoogen

Deelname aan GIS-archipels
• Overleg tussen de GIS-medewerkers van
een bepaalde regio onder coördinatie van
het GIS-samenwerkingsverband (= Provincie Vlaams-Brabant – Interleuven - Haviland - VERA) – er zijn 5 regio’s
• Thema: Wisselwerking en kennisdeling
tussen GIS-coördinatoren over GIS binnen
het bestuur

Wat waren de resultaten?
Een concreet adviesrapport, telkens afgestemd
op de noden en verwachtingen van het bestuur,
om stappen vooruit te zetten inzake ICT en
e-dienstverlening. Het rapport bevatte telkens
expliciet geformuleerde aandachtspunten en
bijhorende aanbevelingen, gekaderd in een
duidelijk actieplan met zowel een korte- (quick
wins) als een langetermijnvisie (projecten).
Zo hebben we o.a. volgende concrete acties
uitgevoerd:
• Opstellen van een DRP
• Uittekenen strategie rond digitale dienstverlening
• Procesanalyse in functie van digitaal vergaderen
• Optimalisatie van de vervoersdienst bij het
OCMW met het oog op een digitalisering
van het proces
• Inrichten fileserver en informatiestromen in
het kader van integratie OCMW en gemeente
• Doorlichting facturen en contracten in het
kader van optimalisatie dienstverlening
externe leveranciers

53520-1803-1001

VERA@2017

153 lokale besturen = lid 10 Virtuele Centrumsteden

IT-overleg:
• Interactief overleg tussen de technische
mensen per samenwerking
• 36 IT-overlegmomenten
• 363 deelnemers
• Thema: Wisselwerking en kennisdeling tussen ICT-medewerkers over projecten, tools
en nieuwe evoluties met focus op de praktische en technische aspecten

53520-1803-1001

Vlaams-Brabants steunpunt e-government

ICT, digitalisering & e-government zijn grote uitdagingen, voor alle lokale besturen. Daarom verenigen
ICT,
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voor alle inzetten
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VERA respecteert het milieu. Daarom gebruiken we FSC-papier en drukken we klimaatneutraal (met boscompensatie in Kenia).

IT-BEHEERDER
= een medewerker van VERA neemt tijdelijk de rol op
van de lokale ICT-verantwoordelijke
• De vertrouwenspersoon van het bestuur
• Ondersteunt de plaatselijke medewerkers
• Onderhoudt het netwerk
• Zorgt voor hard- en software
• Onderhandelt met leveranciers
• Denkt mee over ICT
In 2017 zijn we actief geweest bij 36 besturen
(waaronder 4 politiezones en 1 hulpverleningszone):
dat is een groei van 30% van het aantal besturen
tov 2016. We hebben in totaal maar liefst 1.981
werkdagen gepresteerd. De meeste besturen doen
een beroep op deze dienstverlening via it-punt ilv.

ICT-PROJECTLEIDER
= een ervaren ICT-consulent ondersteunt het
bestuur bij welomlijnde, korte opdrachten. Op
die manier krijgt de IT-verantwoordelijke van het
bestuur zijn handen vrij voor het beheren van de ITomgeving. In 2017 hebben we 19 projecten begeleid,
goed voor maar liefst 483 werkdagen!
• Gemeente Asse: advies afschaffen handtekeningen
• Gemeente Bekkevoort: advies notuleringssoftware
• Gemeente Boortmeerbeek: opmaak lastenboek
serververnieuwing
• Gemeente Drogenbos: advies en implementatie
IP-telefonie
• Gemeente Holsbeek: advies en optimalisatie
tijdsregistratie
• Gemeente Grimbergen: lastenboek
serververnieuwing
• Gemeente Hoeilaart: ICT-architectuur
• Gemeente Keerbergen: begeleiding
serververnieuwing
• Gemeente Machelen: begeleiding
firewallvernieuwing & nieuwbouw dienst vrije tijd
• Gemeente Oud-Heverlee: mailmigratie
• Gemeente Steenokkerzeel: voorbereiding
centralisatie diensten
• Gemeente Ternat: advies serververnieuwing
• Gemeente Zaventem: advies virtueel administratief
centrum
• Hulpverleningszone Oost: centralisatie ICTdienstverlening
• OCMW Grimbergen: advies veiligheidscel
• OCMW Halle: advies ICT-optimalisatie
• OCMW Machelen: mailmigratie
• OCMW Vilvoorde: advies nieuw woonzorgcentrum
• Stad Landen: advies netwerkoptimalisatie

56 OVERLEGMOMENTEN

V.U. Véronique Janssens - Vaartdijk 3 /001 – 3018 Wijgmaal

VERA = neutraal steunpunt ICT & e-government
• Niche in de markt: onafhankelijk advies &
kwaliteitsvolle dienstverlening
• Dicht bij de lokale besturen: kennis van hun
werking & noden
• Multidisciplinair team, met breed gamma aan
competenties, zodat wij dé expert met de juiste
vaardigheden & kennis kunnen inzetten cf. de
noden van het bestuur
Dienstverlening op maat is verder gegroeid:
soorten diensten & aantal medewerkers & aantal
gepresteerde dagen

SAMENWERKEN

NIEUW
IN 2017

DIENSTVERLENING
AAN BESTUREN

ACTIVITEITENVERSLAG
2017

Vaartdijk 3 /001 – 3018 Wijgmaal
016 30 85 10
info@vera.be – www.vera.be
Vlaams-Brabants steunpunt e-government

RAAMOVEREENKOMST
VERA = TIJDSBESPARING
X GELDBESPARING
•
•
•

Besturen hoeven geen medewerkers in te zetten voor de verplichte maar tijdrovende procedure opstellen van lastenboeken, opvolgen van offertes en gunningen
Besturen kunnen profiteren van enorme schaalvoordelen - vooral voor kleinere spelers heel belangrijk
“Eendracht maakt macht” - ook bij onderhandelingen met leveranciers

TIJDSBESPARING
Elk project wordt bij VERA begeleid door een technisch geschoolde projectleider met jaren ervaring. De
tijdsbesteding per project kan sterk verschillen naargelang het onderwerp, de werkgroep en de gevolgde
procedure. Maar voor elk project noteren we nauwgezet de geïnvesteerde tijd: voorafgaande interne vergaderingen, opzoekwerk, overleg met de werkgroep,…. Eens het project is afgerond stoppen we met tellen,
maar ook dan vergen raamovereenkomsten en andere projecten nog veel tijd voor opvolging van leveranciers, terugkoppeling en opvolging van de besturen die gebruik maken van de raamovereenkomst,…

FINANCIËLE BESPARING
De besturen besparen dankzij onze Virtuele Centrumsteden omdat
ze zelf geen medewerkers moeten inzetten voor die projecten & de
schaalvoordelen van onze raamovereenkomsten.
Wat begon als een idee, is vandaag één van de basisdiensten van VERA.
In het overzicht nemen we enkel de besparingen op die we zwart op wit
kunnen bewijzen:

KENNISDELING

ONS TEAM

VERA = kruispunt van kennis & informatie op vlak van ICT,
e-government & informatieveiligheid

Wanneer je een doel vooropstelt
dat anderen betreft, moet je hen
hierbij betrekken. Niet alleen
informeren, maar ook luisteren
& overleggen zodat je samen
een gemeenschappelijk project
ontwikkelt. Samen timmeren
aan de weg naar meer en betere
ICT en e-government. Samen
staan we dan ook voor meer
deskundigheid bij onze leden,
elk op onze manier.

“Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen”

VERA informeert
Kennisdeling = één van de basisdoelstellingen van onze organisatie
• Noodzakelijke voorwaarde om lokale besturen optimaal te ondersteunen
• Logisch gevolg van constructieve ondersteuning van de besturen, zowel in
groep via allerlei overlegmomenten & infodagen als individueel via onze
dienstverlening & communicatie
Nieuwsbrief juni 2017: Update over onze projecten digitale dienstverlening & meldpunt
koppelingen – nieuwe raamovereenkomst ICT-materiaal – DABS, de digitale versie van de
akten burgerlijke stand

DIRECTEUR

Véronique Janssens
directeur

STAFMEDEWERKERS

Nieuwsbrief december 2017: Focus op onze samenwerkingsprojecten gedeeld
kennisplatform en juiste handtekening bij elk document – informatieveiligheid in politiezones
en scholen – belang filestructuur voor een organisatie
Folder leertraject integrale dienstverlening: hoe stem je de verschillende elementen van jouw
dienstverlening optimaal op elkaar af en maak je jouw werking efficienter en beter?
(snelbalies, digitale dienstverlening, werken op afspraak,…)
Wij stippelden een leertraject uit voor 2018 met groepssessies en ondersteuning ter plaatse.

Een fijn 2018
Beste wensen

Folder leertraject informatiebeheer: leertraject waarin we stap voor stap je huidige
fileserver herwerken tot een logisch en functioneel geordend digitaal klassement, via
opleiding, kennisdeling en ondersteuning. Dit leertraject gaat door in 2018.

Peter Dupon
financieel
verantwoordelijke

Nieuwjaarskaartje 2017

Isabel Van Bergen

Ilse Vervloesem
communicatieverantwoordelijke

beleidsmedewerker
juridische ondersteuning

Hoera, ons kantoor is vernieuwd
Vlaams-Brabants steunpunt e-government

VERA informeert & organiseert
Infodagen = kennisdeling rond onze samenwerkingsprojecten & actuele thema’s binnen e-government
Voorstelling resultaten van onze projecten: toelichting & discussie over onze leidraden, visiedocumenten & raamovereenkomsten
Gezamenlijk overleg over toekomstige projecten & dienstverlening
Aandacht voor recente ontwikkelingen & evoluties inzake ICT voor lokale besturen & e-government

Dit is onze ruwe schatting van tijd die de lokale besturen
hebben bespaard dankzij de coördinatie van VERA:
Project digitale handtekenmap
28 VERA + 27 besturen 			
Project formulieren delen & optimaliseren
17 VERA + 9 werkgroep 				

55 werkdagen

INFOSESSIE
BEGELEIDING IMONITOR

26 werkdagen

Project gedeeld ICT-kennisplatform
20 VERA + 12 werkgroep 				

32 werkdagen

Project ICT-materiaal
40 VERA + 9 werkgroep 				

49 werkdagen

Project informatie digitaal beheren & delen
27 VERA 						

27 werkdagen

Project inventarisatie & koppelingen
6 VERA + 2 pilootbesturen 				

8 werkdagen

Project de juiste handtekening
7 VERA 						

7 werkdagen

Project migratie digitale akten burgerlijke stand
9 VERA + 3 externe partners 				

12 werkdagen

Project noodplanning
14 VERA + 6 workshops 				

20 werkdagen

Project connectiviteit					
15 VERA + 5 werkgroep				

20 werkdagen

KENNISCENTRUM

23/01/2017
@gemeentehuis Meise
25/01/2017
@gemeentehuis Holsbeek
8 & 7 deelnemers
Wat is de aanpak van VERA i.v.m. het
begeleidingstraject iMonitor en welke
subsidies kan je krijgen?

WORKSHOP DIGITALE
FORMULIEREN

256

19/09/2017
@ONS Wijgmaal
15 deelnemers
Hoe digitaliseer je je formulieren doordacht?
En hoe bouw je goede digitale
formulieren op? We gaven heel wat
praktische tips en nemen samen enkele
veelgebruikte formulieren onder handen.

AVOND VOOR BELEID
INFOSESSIE WEBSITES

INFODAG CONNECTIVITEIT

4/05/2017
@InteractiveHub Haasrode
26 deelnemers
Meer dan 30 besturen hebben een nieuwe
site gelanceerd de afgelopen 2 jaar via onze
raamovereenkomst. We gaven een update
i.v.m.de mogelijkheden en verwachtingen
van hedendaagse overheidssites.

16/05/2017
@DeKouter Herent
28 deelnemers
Een snelle en stabiele verbinding
tussen locaties onderling wordt mogelijk
dankzij onze nieuwe raamovereenkomst.
We lichtten de 5 percelen toe.

INFODAG E-DEPOT

WORKSHOP CYBERSECURITY

In samenwerking
met provincie Vlaams-Brabant
23/10/2017
@Provinciehuis Leuven
64 deelnemers
Hoe begin je aan een e-depot?
In verschillende workshops werd
toegelicht welke maatregelen je zelf
kan nemen en hoe je jouw organisatie
meekrijgt in zo’n traject.

17/10/2017
@Proeftuin Herent
22 deelnemers
We bootsten in een realistische omgeving
een cyberaanval na zodat de besturen
onmiddellijk werden geconfronteerd met de
impact hiervan qua informatieveiligheid en
op de organisatie als geheel.

Perceel 2: outdoor
• 4 besturen
€ 42.200
In totaal € 382.181
Raamovereenkomst
ICT-materiaal:
Pc’s, schermen & toebehoren:
• 159 pc’s, 174 schermen, 		
350 desktops & toebehoren
• 30 besturen
€ 131.171
Laptops & opties:
• 235 laptops & 50 tablets
• 31 besturen
€ 85.053
Presentatiemateriaal:
• Interactieve borden, white
bords,…
• 5 besturen
€ 9.397

Thin clients:
• 72 thin clients
• 5 besturen
€ 5.598
Klein ICT-materiaal:
• 1.484 items
• 37 besturen
€ 5.622
In totaal € 236.841
Raamovereenkomst
IP-telefonie:
• 1.022 telefoontoestellen & 		
9 telefooncentrales
• 9 besturen
€ 537.000
Raamovereenkomst
multifunctionals:
• 204 multifunctionals
• 22 besturen
€ 327.224
Raamovereenkomst websites
• 7 nieuwe websites
• 7 besturen
€ 26.600
Raamovereenkomst RFID
• 14 zelfuitleensystemen &
bijhorende RFID-tags
• 14 bibliotheken
€ 104.202

Raamovereenkomst hosted
ICT-kennisplatform:
• 47 softwarelicenties – via een
samenaankoop formule
• 8 nieuwe besturen => van 39
naar 47
€ 358.106

INFODAG ICT-MATERIAAL
7/09/2017 @Brandweerkazerne Asse
59 deelnemers
Voorstelling nieuwe raamovereenkomst
ICT-materiaal, met 7 percelen en veel
variatie in het aanbod.

Raamovereenkomst
monitoring:
• 12 appliances en bijhorende
ondersteuning
• 2 nieuwe besturen => van 10
naar 12 besturen
€ 14.400
Raamovereenkomst
connectiviteit:
Glasvezelverbinding &
niet-glasvezelverbindingen
• 5 nieuwe glasvezelverbindingen & niet-glasvezelverbindingen (installatie & abonnement)
• 5 besturen
€ 17.064
Firewall en toebehoren:
• 6 nieuwe glasvezelverbindingen (installatie & abonnement)
• 6 besturen
€ 70.834

Marc Van Rompay
IT-beheerder

Sarah Smolders
veiligheidsconsulent

in samenwerking met OVSG
16/11/2017
@Departement Onderwijs en Vorming Brussel
Informatieveiligheid is altijd en overal
belangrijk, ook in scholen. Bovendien
wijzigt de wet in mei 2018, waardoor
scholen extra verplichtingen krijgen.
Wij lichtten alvast onze werkwijze toe.

VERA is actief bij

In totaal hebben we

€ 2.073.282

•

Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid:
een vertegenwoordiging van lokale besturen &
Vlaamse overheid voor het bepalen van de thema’s
& voorwaarden i.v.m. het informatie- en ICT-beleid
van alle entiteiten van de Vlaamse administratie

•

Werkgroep samenwerkingsverband GIS:
een samenwerkingsverband tussen Interleuven,
Haviland, Provincie Vlaams-Brabant en VERA voor
GIS-ondersteuning aan de lokale besturen

•

Stuurgroep samenwerkingsverband GIS:
overleg directeurs van het samenwerkingsverband
tussen Interleuven, Haviland, Provincie VlaamsBrabant en VERA voor GIS-ondersteuning aan de
lokale besturen

(incl. btw)

bespaard voor onze besturen.
Dat is maar liefst
30% meer dan vorig jaar!

Stuurgroep Lokaal eGovernment:
vertegenwoordiging van lokale besturen &
Vlaamse overheid voor het ontwikkelen van
een gedeelde visie op e-goverment over de
verschillende overheden heen

•

Werkgroep Start to share: 			
een strategisch consortium voor betere ICT &
e-government in het lokale bestuur – begeleidt
o.a. het project ‘samen het interbestuurlijk
gegevensverkeer verbeteren’ met de iMonitor

•
•
•
•

Mathias Alens
IT-beheerder

Wendi Goethuys
veiligheidsconsulent

STUDIEDAG PRIVACYBESCHERMING
IN HET ONDERWIJS
Nick Van den Ende
IT-beheerder

Dimitri Ceyssens
veiligheidsconsulent

Wim Peeters
servicedesk
medewerker

•

Peter Jacobs
IT-beheerder

30/05/2017 @Abdijmolen Heverlee
24 deelnemers
Hoe bereid je jouw bestuur voor op de
toekomst en een verdere digitalisering

werkdagen

Raamovereenkomst indoor &
outdoor draadloos netwerk:
Perceel 1: indoor
• 604 access points
• 17 besturen
€ 339.981

Stefan Wuyts
ICT-strategieadviseur

•

Werkgroep informatieveiligheid: een overleg
tussen alle veiligheidsconsulenten van Vlaamse
gemeenten en OCMW’s in de schoot van VVSG

•

POD MI: een overleg tussen alle
veiligheidsconsulenten van Vlaamse OCMW’s

•

Klankbordgroep thema-audit
informatiebeveiliging: een overleg tussen
de Vlaamse veiligheidsconsulenten over de
richtlijnen van Audit Vlaanderen m.b.t. ICT en
informatieveiligheid

•

Sectiebestuur Archief en Hedendaags
Documentbeheer (AHD) van de Vlaamse
Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en
Documentatiewezen (VVBAD): De sectie
groepeert archivarissen, archiefmedewerkers en
informatiebeheerders en wil het archiefbewustzijn
en het beroep van archivaris promoten en
samenwerking in de sector stimuleren.

•

Werkgroep lokaal overheidsarchief van de
VVBAD: platform voor archiefpersoneel met
specifieke interesse voor het informatiebeheer bij
lokale besturen.

Brugfunctie tussen de verschillende lokale besturen onderling & naar hogere overheden toe
Doorgeefluik, verduidelijking & bedenkingen bij tools, richtlijnen en wetgeving van Vlaamse &
federale overheid
Klankbord voor gemeenten, OCMW’s, intercommunales & politie- en brandweerzones
Verdediging belangen lokale besturen bij verschillende organen

Jeroen Elsen
IT-beheerder

Kenny Stevens
veiligheidsconsulent

Gert Nijs
IT-beheerder

PROJECT- & SAMENWERKINGSTEAM

Ilse Van Mello
samenwerkingsbeheerder

Carl Possemiers
samenwerkingscoördinator

Jeroen Devlieghere
projectleider

Petra Vanhoutte
projectleider

Saar Verhoogen
projectleider

Hans Hubin
projectleider

