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Voorwoord

Voorwaarden voor een goede samenwerking

Maar om goed samen te kunnen werken, is er
ook kennis nodig over de doelstellingen van de
samenwerking. Het nadeel van een complexe materie
zoals ICT-beleid is dat dergelijke kennis meestal niet
komt aanwaaien. Mensen moeten de tijd krijgen om
zich in te werken in een vakgebied dat raaklijnen heeft
met onder meer informatica, overheidsmanagement,
communicatie, organisatieleer, en veranderingsbeheer.
Informatici bouwen hier elke dag een beetje
meer voeling mee op, al stellen ze soms
vast dat hun dagelijkse taken te veel tijd in
beslag nemen en dat het meedenken met
het beleid daardoor in het gedrang komt.
Veel leidinggevenden zijn zich er ook van
bewust dat ze informatica op een hoger
niveau moeten inzetten om de organisatie te
moderniseren, maar krijgen het onderwerp door
de tijdsdruk niet hoog genoeg op de agenda.
Voor beleidsmensen ligt het nog moeilijker: zij kijken
vaak meer van buiten tegen de organisatie aan en
hebben niet dezelfde voeling met de dagelijkse
werking. Informatica is ook niet altijd een materie
waar ze veel ervaring mee hebben. Toch zouden juist
zij een belangrijkere rol moeten opnemen om binnen
het bestuur tijd en middelen vrij te maken voor een
meer toekomstgericht ICT-beleid. Niet alleen vanuit
het belang van de interne werking, maar ook met het
oog op een snelle dienstverlening aan de burger.
VERA koos daarom expliciet voor twee
overlegstructuren binnen de Virtuele Centrumsteden.
Er zijn niet alleen ‘adviescomités’ die bestaan
uit informatici en leidinggevenden, maar ook

‘stuurgroepen’ die bestaan uit beleidsmensen.
Eind 2012 stellen we echter vast dat veel
stuurgroepen nieuwe gezichten zullen tellen
als gevolg van de verkiezingen. Er moet dus
opnieuw worden gewerkt aan zowel de zachte
als de harde aspecten van samenwerken.

“

VERA zal begin 2013 een aantal

opleidingstrajecten voor beleidsmensen
organiseren.

Daarmee worden de samenwerkingen
van ‘harde kennis’ voorzien.

Maar om tot nieuwe projecten te

komen, zullen de zachtere aspecten van
samenwerken ook opnieuw aan bod
moeten komen.

En laat nu juist de beleidsmensen daar

de nodige ervaring in hebben. Dames en
heren van de Colleges, Raden en Vaste

Bureaus, uw besturen rekenen op u om
hier mee uw schouders onder te zetten.

“

Virtuele Centrumsteden zijn in sommige opzichten
zoals Rome: ze worden niet op één dag gebouwd.
Aan een succesvolle samenwerking gaat veel
voorbereidend werk vooraf. Mensen moeten
elkaar leren kennen en onderling uitzoeken hoe
ze gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten.
Dat zijn de zachte kanten van samenwerken, die
moeilijk van buitenaf kunnen worden beïnvloed.
Er is geduld en vertrouwen voor nodig.

Carl Possemiers

Virtuele centrumsteden

Virtuele centrumstad: NOORD

Het betrekken van de mensen uit de verschillende
pijlers binnen het bestuur (beleidsmensen,
management en ICT-verantwoordelijken)
zorgt ervoor dat er niet enkel op technisch
niveau maar ook op organisatorisch niveau
aan ICT-beleid kan worden gewerkt.

Bijeenkomst adviescomité IT NOORD

‘Noord’ bestaat uit de gemeenten Begijnendijk,
Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar
en Tremelo en de OCMW’s van Begijnendijk,
Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen en Tremelo.
In de tweede helft van 2012 bespraken de besturen van
Noord de projectvoorstellen die voor de zomer werden
opgesteld. Vervolgens kozen zij welke projecten
definitief op de agenda moesten worden gezet.
Zo werd besloten om vier projecten op te starten:

• het organiseren van ICT vormingstrajecten
• een studie voor de optimalisatie van
ICT-uitgaven
• een voorbereidende studie doen over
de samenwerking tussen OCMW’s en
gemeenten
• het samenstellen van een
werkgroep rond GIS
Met het oog op het aantreden van de nieuwe
beleidsploegen werd gekozen om van start te gaan
met het organiseren van opleidingstrajecten.
Deze trajecten moeten bijdragen aan een visie op ICT
die binnen het bestuur door iedereen wordt gedragen.
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De vormingstrajecten moeten bijdragen aan
het ontstaan van een dergelijke gedeelde visie
op ICT-beleid, die toch rekening houdt met de
verschillende rollen van de betrokkenen.
Een sessie over informatiebeheer zal aan
beleidsmensen dus vanuit een andere
invalshoek worden gepresenteerd dan
aan de ICT-verantwoordelijken.
Omdat er toch wordt uitgegaan van
hetzelfde totaalbeeld zullen de betrokkenen
achteraf beter in staat zijn om samen een
project in dezelfde richting te sturen.
De gesprekken over de concrete invulling van de
trajecten worden nu gevoerd door de besturen.
VERA zal vervolgens op zoek gaan naar de juiste
opleidingen en een planning uitwerken.
In een laatste luik, dat ook nog bij het
opleidingstraject hoort, staan de medewerkers van
de besturen centraal en krijgen zij de gelegenheid om
hun bestaande ICT-vaardigheden aan te scherpen of
om met nieuwe toepassingen aan het werk te gaan.
De andere besproken projecten komen
vanaf begin 2013 aan bod.
Het optimaliseren van ICT-uitgaven moet leiden
tot meer inzicht in de kosten van elk bestuur.
Het voorbereiden van een samenwerking tussen
gemeenten en OCMW’s moet eraan bijdragen
dat de besturen op een gestructureerde manier
op zoek kunnen gaan naar de voordelen
van een dergelijke samenwerking.
De werkgroep GIS zal, na het in kaart brengen
van de huidige GIS-aanpak binnen elk bestuur,
gesprekken aanknopen over mogelijkheden voor
de toekomst en manieren om die te realiseren.
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Virtuele centrumstad: SOCiAL
SOCiAL bestaat uit de OCMW’s
van Begijnendijk, Bertem,
Bierbeek, Boortmeerbeek,
Herent, Hoegaarden, Huldenberg,
Kampenhout, Kortenberg,
Landen, Rotselaar, Steenokkerzeel
en Tielt-Winge. Het
samenwerkingsverband SOCiAL is
zelf ook als samenwerkende partij
toegetreden.
SOCiAL kon net voor de zomer
al een eerste project afronden,
namelijk een bestek uitbrengen
en beoordelen om te komen tot
een raamovereenkomst voor
de software die de verplichte
invoering van de BBC moet
ondersteunen.
Niet enkel de OCMW besturen
binnen de samenwerking

SOCiAL hadden dringend nood
aan een weloverwogen keuze.
Het verloop van de procedure
en de uiteindelijke keuze werd
met argusogen gevolgd door
vele andere besturen in VlaamsBrabant. Uiteindelijk kunnen
alle besturen die zich in een
samenwerkingsverband hebben
aangesloten, afnemen op de
raamovereenkomt BBC.

De behoefte spitst zich vooral toe
op een centrale database waarin
documenten worden opgeslagen,
en opzoekbaar zijn aan de hand
van kenmerken (metadata).
Voor sommige besturen
moeten in deze omgeving
ook andere functionaliteiten
voorzien zijn, zoals
postregistratie, notulenbeheer,
klachtenbehandeling,…

Ondertussen werden in de
overlegmomenten met het
adviescomité en de stuurgroep van
SOCiAL nieuwe stappen gezet om
een volgend project op te starten.
Er zijn veel stemmen om de
mogelijkheden voor de invoer
van een Document Management
Systeem (DMS) te gaan
onderzoeken.

Daarom is er nood aan een
afbakening van wat een DMS
betekent voor een bestuur, en
een consensus hoe dit kan leiden
tot een project waarin alle noden
gebundeld zijn.

STUDIEDAG: ICT als werkinstrument voor de organisatie
van een modern lokaal bestuur
Wat: 		

een studiedag voor lokale besturen over informatiebeheer/mid-office/
		dossiergericht werken/…
Wanneer:
17 januari 2013
Waar:
Provinciehuis, Leuven
Doelgroep:
leidinggevenden (mandatarissen en secretarissen, diensthoofden), ICT-		
		verantwoordelijken
Inhoud:
belangrijke concepten rond mid-office, dossiergericht werken, procesbeheer,
		
e-loket, … en de bijbehorende organisatieverandering
		
lokale besturen getuigen over hun praktijkervaring

u ontvangt binnenkort nog een uitnodiging voor deze studiedag via e-mail

Vlaams-Brabants steunpunt informatica
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Virtuele centrumstad: STAD
STAD bestaat uit de steden en OCMW’s van
Scherpenheuvel-Zichem, Tienen, Aarschot en Diest.
Samen benaderen zij de grootte van een gemiddelde
centrumstad enkunnen doelgericht werken aan projecten waar vooral steden behoefte aan hebben.
Samenwerking STAD telt een kleiner aantal
deelnemende besturen dan een gemiddeld
samenwerkingsverband, dus heeft in theorie een
kleinere work-force. Maar dit vertaalt zich zeker
niet in kleinere ambities. De medewerkers die
de adviescomités en de stuurgroep bemannen,
hebben het afgelopen half jaar succesvolle
vergadermomenten gehad en kunnen reeds een
aantal concrete projecten op de agenda zetten.
Het meest ambitieuze is ongetwijfeld het opstarten
van een voorbereidingstraject voor Mid-Office.
Het begrip Mid-Office kan door elk bestuur op
een andere manier ingevuld worden. Toch kunnen
er een aantal gemeenschappelijke knelpunten
geïdentificeerd worden waar al de besturen mee
worstelen. Zo is er bijvoorbeeld het koppelen van
verschillende toepassingen, het centraliseren
van gemeenschappelijke gegevens, ... enz.
De eerste fase die de besturen van STAD
gezamenlijk gaan doorlopen is het opmaken
van een architectuurtekening van hun huidige
toepassingen, m.a.w. een inventarisatie van de
huidige applicaties en de aanwezige koppelingen.
Zonder een beeld van de huidige situatie kan men

geen juiste keuze maken voor de toekomst.
Een ander concreet project dat wordt opgestart is het
vormen van een werkgroep omtrent veiligheidsbeleid.
Ondanks de inspanningen die de laatste jaren
geleverd zijn door de lokale besturen zelf maar
ook door andere instanties en overheden, is het
nog steeds een hele taak voor een bestuur om een
goed veiligheidsbeleid op te maken en te bewaken.
Door de kennis en beschikbare tijd te bundelen,
kan de werkgroep een grondiger
en beter plan opstellen.
Het uiteindelijk streefdoel is een bestek
opmaken voor een veiligheidsconsulent voor de
4 steden en OCMW’s (behalve OCMW Diest).

Cloud computing
Een ander thema dat op de agenda staat is het
uitbesteden van de hardware infrastructuur aan een
externe partij.
Cloud computing is ondertussen niet meer weg te
denken in het huidige landschap van hardware-beheer.
Ook Microsoft kiest volledig voor de cloud: na
de Office versie 2013 zal er immers geen lokale
toepassing meer gemaakt en geleverd worden.
Aan cloud computing zijn een aantal voordelen
verbonden, maar het vergt natuurlijk een grote
inspanning en heeft ook een aantal risico’s.
Vraag is of de risico’s opwegen tegen de
voordelen. Een studie die de IT verantwoordelijken
van STAD graag zouden maken.
Verder werken de deelnemende besturen
momenteel aan een visietekst die hun lokaal ICT
beleid beschrijft. VERA nam het initiatief om een
tekst op te stellen die als leidraad kan gebruikt
worden. VERA geeft hierin haar eigen visie over hoe
IT in lokale besturen eruit moet zien, gekoppeld
aan een aantal strategische doelstellingen.
Begin volgende jaar zal ook een dag gepland
worden met de (nieuwe) stuurgroep waarin
de verschillende besturen hun visie en
doelstellingen dan aan elkaar voorstellen.

secretarissen en IT-verantwoordelijken STAD overleggen samen
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Virtuele centrumstad: HAGELAND

Lancering Hageland op 22 juni 2012

Hageland bestaat uit de gemeenten Bekkevoort,
Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden,
Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek,TieltWinge en Zoutleeuw. Ook 7 OCMW besturen traden
reeds toe tot de samenwerking: Bekkevoort, en
Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen
en Tielt-Winge.
Hageland ging officieel van start op vrijdag 22 juni
2012. Dit werd ook meteen gecombineerd met de
eindrapportering van de samenwerkingsscan, die
bij alle gemeentebesturen werd uitgevoerd.
Tijdens de vakantiemaanden is er niet stilgezeten
in de samenwerking. Bijna alle besturen vroegen
een individuele toelichting van hun resultaten
aan en ook een eerste inventarisatieronde
van mogelijke projecten werd afgerond.
Een concreet projectvoorstel voor de
samenaankoop van hardware werd ondertussen
uitgewerkt door de IT verantwoordelijken.
Tegelijkertijd namen een aantal secretarissen reeds
een initiatief voor het inventariseren van de enorme
waaier aan bestaande overheidstoepassingen. Het
OCMW van Bekkevoort, stad Zoutleeuw en gemeente
Geetbets wijzen op het mogelijk onderbenut
gebruik van deze toepassingen alsook het belang
van het gebruikersbeheer tot deze toepassingen.

Deze projecten werden voorgelegd aan
het adviescomité op 21 november.
Het projectvoorstel voor de samenaankoop van
hardware materiaal werd alvast zeer positief
ontvangen op het adviescomité. Na eventuele
aanpassingen en een latere goedkeuring zal
er een werkgroep van IT verantwoordelijken
opgericht worden onder leiding van VERA.
Huidig schepen van Informatica en toekomstig
burgemeester van de stad Landen, Gino
Debroux, juicht dit initiatief alleen maar toe:

“

Elk bestuur staat voor dezelfde uitdagingen
maar niet elk bestuur heeft hiervoor de
nodige middelen en knowhow in huis.
Dit is voor het vakgebied informatica zeer
zeker van toepassing. Samenwerken wordt
een noodzakelijke vereiste om de zaken
goed en grondig aan te pakken. Zo zijn
wij momenteel ook bezig aan een nauwe
samenwerking met het OCMW voor het
delen van onze informatica infrastructuur.
Ook samenwerking met andere besturen
kan hierin een meerwaarde betekenen. We
moeten immers optimaal gebruik maken
van de initiatieven die hogere overheden
ons aanbieden voor een maximale
aanwending van subsidiemogelijkheden.

						”
						

Vlaams-Brabants steunpunt informatica
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Virtuele centrumstad: LUCHTHAVEN
Luchthaven bestaat uit de
gemeenten Kampenhout,
Machelen, Steenokkerzeel,
Zaventem, Zemst en het OCMW
van Zemst. Andere betrokken
OCMW’s hebben interesse maar
hebben de toetreding nog niet
laten goedkeuren.
Binnen Luchthaven is de lat
vanaf het begin hoog gelegd,
doordat de ICT-verantwoordelijken
hebben voorgesteld om elke
maand samen te komen.
Dit moet ze in staat stellen om
snel tot uitvoerbare projecten te
komen en die kort op te volgen.
Het voorstel van een charter met
strategisch kader is ook bijna
afgerond door het adviescomité
(ICT-verantwoordelijken en
secretarissen) en kan dan
worden voorgelegd aan de
stuurgroep (beleidsmensen).
Tijdens de eerste samenkomsten
zijn voorlopig drie projecten
op de agenda gezet.
Het opstarten van een
gemeenschappelijke ICT-helpdesk

krijgt prioriteit. Dit project wordt
opgestart met een grondige
analyse van de behoeften. ICTverantwoordelijken kunnen van de
helpdesk gebruik maken om tickets
aan te maken en door te geven aan
andere ICT-verantwoordelijken als
die meer kennis hebben over een
vraag of probleem. Het opzetten
van een goede knowledge base
moet eindgebruikers in staat
stellen om zelf oplossingen te
zoeken, zodat de helpdesk niet
te zwaar zal worden bevraagd.
Erik Bergen, ICT-verantwoordelijke
van de gemeente Zaventem zegt:

“

Ik denk aan een echte
kennisdatabank, die meer
bevat dan enkel problemen
en oplossingen. Als we een
collectief geheugen over de ICT
binnen onze besturen opzetten,
zijn we later in staat om elkaar
bij te staan wanneer er ergens
een ICT-verantwoordelijke
onbeschikbaar of overbezet
is. Of zelfs om een
beurtrol op te starten.

IT verantwoordelijken Luchthaven rond de vergadertafel
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”

De twee overige projecten
waar al concreet over
wordt gesproken zijn
‘zaal- en materiaalbeheer’
en ‘Digitaal College’.
Voor het eerste zal een
voorstudie worden gedaan
om de doelstellingen van
het project beter te bepalen,
waarna de besturen samen
een bestek kunnen uitbrengen
om de meest gepaste software
te kiezen. Een werkgroep zal
de eventuele gunning van
het bestek begeleiden.
Het ‘Digitaal college’ moet
de colleges in staat stellen
om agendapunten online
te becommentariëren en al
dan niet goed te keuren.
De secretarissen zullen een
trekkende rol opnemen bij dit
project. Als eerste stap wordt
overwogen om een demodag te
organiseren voor de leveranciers
van dergelijke pakketten.

Virtuele centrumsteden

Virtuele centrumsteden in oprichting
Brabantse Kouters
De Brabantse Kouters was
oorspronkelijk een kenniskring
(een overlegstructuur voor
informatici) van V-ICT-OR.
Op vraag van de deelnemers
van deze kenniskring, besloten
V-ICT-OR en VERA om over te
gaan tot de oprichting van een
nieuwe Virtuele Centrumstad.
Dit model is immers ook
gericht op het management
en op de beleidsmensen,
waardoor er meer
draagvlak kan ontstaan
voor nieuw ICT-beleid.
Verder worden er een aantal
tools aangereikt, zoals de
samenwerkingsscan, en krijgt
elke Virtuele Centrumstad
een samenwerkingsbeheerder
toegewezen die de
samenwerking coördineert
voor VERA.
Grimbergen, Kapelle-opden-Bos, Londerzeel, Meise,
Opwijk en Wemmel hebben de
afgelopen maanden allemaal
het samenwerkingsprotocol
laten goedkeuren door hun
gemeenteraden. Bij Asse
en Merchtem staat dit de
komende maand op de agenda.
De meeste van de betrokken
OCMW’s hebben hun
gemeente gevolgd in deze
beslissing.
De besturen zullen
daarop allemaal een
samenwerkingsscan
doorlopen, waarna ze kunnen
beginnen met het vastleggen
van hun strategische
doelstellingen en concrete
samenwerkingsprojecten.

situatie op 22/11/12

Groene Rand
Voor de oprichting van de Virtuele Centrumstad “Groene
Rand” is gesproken met de gemeenten van Bertem, Hoeilaart,
Huldenberg, Oud-Heverlee en Overijse. Zij hebben besloten om
het samenwerkingsprotocol aan hun raden voor te leggen met
de vraag om het protocol goed te keuren.
Begin november hadden Bertem, Hoeilaart, Oud-Heverlee en
Overijse dit al gedaan. Voor de OCMW’s zal dit in een latere fase
ook mogelijk worden.
Hoewel het de doelstelling is om zo snel mogelijk van start te
gaan met de samenwerking Groene Rand, is al voorzien dat een
drietal andere gemeenten uit de regio in een latere fase ook
kunnen toetreden tot het samenwerkingsverband indien zij dat
wensen.
De samenwerking zal echter gelanceerd worden zodra dit
mogelijk is, zodat VERA kan starten met het begeleiden
van de toegetreden besturen bij het doorlopen van de
samenwerkingsscan. Deze zelfanalyse vormt immers de basis
voor de verdere samenwerking.

Vlaams-Brabants steunpunt informatica
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Project

VERA publiceert de software inventarissen van
de samenwerkende besturen
op het samenwerkingsplatform
(www.virtuelecentrumsteden.be).

VERA heeft in kaart gebracht welke
softwarepakketten er worden
gebruikt binnen de lokale besturen die deelnemen aan Virtuele
Centrumsteden. Deze informatie
werd verzameld in het kader van de
samenwerkingsscan en was dus al
beschikbaar.

Er is gekozen voor een simpele
aanpak, waarbij de gegevens in
een spreadsheet beschikbaar
zijn. Later kan er worden gekeken
of hier een andere aanpak is
vereist, die besturen bijvoorbeeld
toelaat om opmerkingen toe
te voegen aan pakketten uit de
inventaris, of om besturen in
staat te stellen om wijzigingen
aan te brengen in hun inventaris
als er bv. nieuwe pakketten in
gebruik worden genomen.

Op vraag van verschillende
besturen werden de gegevens
gepubliceerd zodat besturen
nu hun eigen inventaris
kunnen vergelijken met die
van gelijkaardige besturen, of
op zoek kunnen gaan naar een
bestuur met kennis en ervaring
over een bepaald pakket.
In het kader van de
samenwerkingsscan, die wordt
doorlopen bij de oprichting van
een Virtuele Centrumstad, hadden
de besturen al opgegeven welke
pakketten ze gebruikten op
bijvoorbeeld de dienst Bevolking
of Financiën. Deze gegevens
waren tot nu toe enkel voor
statistische verwerking gebruikt.
Steeds meer besturen vroegen hun
samenwerkingsbeheerder echter
om informatie over een bepaald
pakket. Het kon gaan om het
uitwisselen van kennis over het
gebruik van een aangekocht pakket,
of om het vragen van advies over
de aanschaf van een nieuw pakket.
VERA heeft daarom in oktober aan
alle besturen die een scan hebben
doorlopen de vraag gesteld of de
gegevens binnen hun Virtuele
Centrumstad mochten worden
gedeeld. Deze gegevens werden
opgeladen naar het afgesloten
forum van die Virtuele Centrumstad
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De vragen van besturen gaan
echter verder. VERA wordt
regelmatig verzocht om
gebruikersgroepen op te richten
rond een bepaald pakket of een
bepaalde leverancier. De praktische
mogelijkheden hiervan zullen
worden onderzocht. Eerst wil VERA
echter opnieuw met de leveranciers
rond de tafel gaan zitten om met
hen te overleggen over de rol van
VERA bij een dergelijk overleg
tussen besturen. Dit staat op de
agenda voor de komende maanden
Het einddoel moet zijn om de
communicatie tussen besturen en
leveranciers beter te begeleiden en
zo tot betere pakketten te komen.
Kurt Jans, ICT verantwoordelijke
van de gemeente
Kampenhout, vat samen:

“

Het project van VERA waarbij
de software-inventarissen
van de verschillende
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besturen zouden beschikbaar
gemaakt worden op het

samenwerkingsplatform is een

goed initiatief. Deze informatie
zal ons helpen bij de aankoop
en evaluatie van software.

Als je zoekt naar een bepaalde
software en een collega-

bestuur maakt er al gebruik

van, is het gemakkelijker om

daar al eens te informeren en
zo sneller en beter een beeld
te vormen van de software.

Ook als er zich een probleem
met een bepaalde software
voordoet kan je zien welke

gemeente dit gebruikt en daar
al is je licht gaan opsteken.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat
de gegevens up-to-date blijven.

”

Project

De eerste besturen maken gebruik van de
raamovereenkomst BBC
Het eerste project dat binnen
een samenwerkingsverband
werd uitgewerkt is het
raamcontract BBC door de
samenwerkende besturen van
Social. De raamovereenkomst
werd snel na de gunning ter
beschikking gesteld van de
andere besturen die reeds in
een samenwerking gestapt
zijn.

“

In Vlaams-Brabant kunnen lokale
besturen die deel uitmaken
van een Virtuele Centrumstad
(samenwerkingsverband) gebruik
maken van de raamovereenkomst
die VERA afsloot met een aantal
leveranciers. Een dertigtal
besturen hebben ondertussen
reeds toegang gevraagd tot de
documentatie over de gunning en
de raamovereenkomst.
Tot op heden hebben 3 besturen
reeds effectief gegund aan
een leverancier binnen de
raamovereenkomst van VERA om
BBC software af te nemen: OCMW
Haacht, OCMW Tielt-Winge en de
stad Diest.

OCMW Haacht
Het OCMW van Haacht nam snel
een beslissing in dit dossier.
Johan Artois, IT-verantwoordelijke
voor het bestuur, licht toe.
‘We wilden onszelf voldoende tijd
geven om de invoering van BBC
grondig te kunnen voorbereiden en
op 1 januari 2014 van start te gaan.
Daarom hebben we de voorbije
maanden het nodige onderzoek
gedaan om tot een keuze te
kunnen komen.’
De leverancier die voor het OCMW
als beste partij naar voor kwam, is
CIPAL.

Een dertigtal besturen hebben
ondertussen reeds toegang gevraagd tot
de documentatie over de gunning en de
raamovereenkomst

‘We hadden reeds vroeger het
aanbod van CIPAL voor BBC
bekeken. We hebben al jaren een
goede klantrelatie, de meeste van
onze toepassingen worden door
CIPAL gehost. Maar we wilden
toch via de raamovereenkomst
onderzoeken of dit ook voor BBC
de beste en voordeligste oplossing
was voor ons.’
Uiteindelijk kan het bestuur
een serieuze besparing doen
door te gunnen binnen de
raamovereenkomst.
‘Daarnaast was er nog een zeer
belangrijke factor in het aanbod
van CIPAL dat tot deze keuze leidde.
De begeleiding die zij bieden
binnen de overeenkomst, was bij de
andere kandidaat-leveranciers niet
aanwezig. ‘

OCMW Tielt-Winge
Het OCMW van Tielt-Winge staat
al een stapje verder. Het bestuur
is momenteel volop bezig met de
laatste voorbereidingen om op 1
januari 2013 van start te gaan met
BBC.
Het personeel heeft de nodige
opleidingen gevolgd en is klaar
voor de laatste fase.
‘Door nu nog van start te gaan in
het huidig meerjarenplan, moesten
we voornamelijk werk maken
van een budgetplan,’ licht Steve
Schoolmeesters van het OCMW toe.

”

‘Een omgevingsanalyse en
dergelijke was er al, en het grote
‘denkwerk’ moet pas volgend jaar
weer gebeuren bij het opstellen
van het nieuw meerjarenplan.
Daartegen hebben we dan al een
eerste ervaring opgedaan die we
kunnen meenemen in het nieuwe
plan.’
Het bestuur gunde uiteindelijk
aan de firma Schaubroeck, na
een grondige vergelijking van de
voorwaarden van de verschillende
kandidaat- leveranciers.
‘Inhoudelijk waren de pakketten
van een aantal aanbieders
ongeveer gelijkwaardig. Het
waren kleine verschillen in
het gebruiksgemak en de
implementatiemogelijkheden die
uiteindelijk een beslissing mogelijk
maakten. Door uiteindelijk binnen
de raamovereenkomst te gunnen,
besparen we toch nog ongeveer 5%
op de totaalkost.’

Stad Diest
Ook de stad Diest heeft
ondertussen het dossier gegund
aan CIPAL. Volgens Jo Haenraets
heeft het bestuur hierdoor ook een
aanzienlijk prijsvoordeel bekomen
in vergelijking met een prijsofferte
die ze buiten de raamovereenkomst
gekregen hadden. Ook Diest zal op
1 januari 2014 van start gaan.

Vlaams-Brabants steunpunt informatica
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Project

Procesbeschrijving, van een nood een deugd
maken
Het gemeente-, OCMW- en
provinciedecreet verplicht de
lokale besturen om in te staan
voor de interne controle van
hun activiteiten. Een intern
controlesysteem (ICS) bevat een
reeks procedures en maatregelen
dat ervoor moet zorgen dat de
organisatie functioneert zoals ze
zou moeten functioneren: worden
de wetgeving en procedures
nageleefd? Worden middelen
efficiënt en economisch gebruikt?
Hoe wordt fraude voorkomen? …

De gemeente Bertem laat zich
voor de algemene begeleiding
van het ICS en voor complexe
verbeterprojecten begeleiden
door een adviesbureau. Voor
de beschrijving van de veel
voorkomende processen besliste de
gemeente om zelf de processen te
beschrijven.
Gemeentesecretaris Dirk
Stoffelen zet het project op de
interne agenda en schetst hoe de
gemeente de eerste stappen zet.
“Mede op basis van een aantal
contacten met de gemeente
Aalter, die al een 10-tal jaar bezig
zijn met het beschrijven van
hun processen, hebben we de
nodige stappen kunnen zetten
om tot een beslissing te komen”.
De gemeente koos na een
marktonderzoek voor de software
BPMone van Perceptive Software.
“De eerste oefening die we
maken, is uiteraard het in kaart
brengen van de processen
die we momenteel hanteren.
Dat doen we op basis van
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een productencatalogus. Een
gemeente heeft gemakkelijk een
honderdtal processen, dus moeten
we eerst prioriteiten bepalen.
Samen met de medewerkers
gaan we de processtappen in
kaart brengen: wat zet een
proces in gang, wie geeft advies
of neemt een beslissing, welke
handtekeningen laten we zetten…
Een proces is bijvoorbeeld de
aanvraag van een toelating
voor een wielerwedstrijd: welk
parcours legt zo’n aanvraag
af in en tussen de diensten,
hoeveel handelingen gebeuren
er, wie is erbij betrokken…”

De tweede stap is per proces te
gaan kijken welke stappen echt
cruciaal zijn om tot het gewenste
eindproduct te komen. Zijn er
stappen te veel of te weinig, en
volgen ze logisch op mekaar. Dan
volgt uiteindelijk de fase waarin het
‘nieuwe proces’ beschreven wordt.
“Ons doel is om onze interne
processen zo goed mogelijk
te beheersen. In de meeste
gevallen zal dit leiden tot een
vereenvoudiging, versnelling en
verkorting van onze processen.
In praktijk zullen de medewerkers
per dienst deze nieuwe workflow
in eerste instantie op een
digitaal bord uitwerken.
“Dit is een heel interactieve
manier, de drempel is laag.
Iedereen kan rechtstaan, blokjes
verschuiven, en zo zijn bijdrage en
inzicht leveren om tot een goede
procesbeschrijving te komen”.
Dirk Stoffelen plant om begin 2013
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Dirk Stoffelen, secretaris gemeente Bertem

van start te gaan en een tweetal
processen per maand uit te werken.
“ We krijgen van de gemeente
Aalter een 100-tal processen die
zij al gemaakt hebben in dezelfde
software. Sommige administratieve
processen verlopen nu eenmaal
volgens een wettelijk vastgelegd
stramien, dat in elke gemeente
hetzelfde is. Denk maar aan de
afgifte van een rijbewijs of een
bouwaanvraag. Indien nodig,
kunnen we de processen van Aalter
aanpassen aan specifieke regels
voor de gemeente Bertem. We
hoeven dus niet voor elk proces van
nul te starten.”

Vanwaar de noodzaak
om het nu op de
agenda te zetten?
Er is enerzijds het wettelijk kader
dat een bestuur verplicht een
intern controlesysteem te hebben.

“

Project
We willen vooral als klein
bestuur gebruik maken van deze
procesbeschrijvingen om de werking
binnen een dienst transparanter te
maken voor alle medewerkers.

De Vlaamse overheid zal ook
vanaf volgend jaar externe audits
organiseren. Het is de bedoeling
om elk bestuur éénmaal per
legislatuur te auditeren. Er zal
vooral gekeken worden naar de
processen die te maken hebben
met de beleids- en beheerscyclus;
biedt het ICS voldoende garanties
om fouten tegen te gaan, maar
ook tegen fraude, bijvoorbeeld bij
het controleren van bestellingen
en het betalen van facturen.
Met andere woorden is er
voldoende functiescheiding
voorzien?

zodat andere collega’s bij
afwezigheid of onbeschikbaarheid
van de dossierbehandelaar toch
reeds een aanvraag kunnen
opstarten. Je kan in het proces
gaan kijken: okee, ik ontvang een
vergunningsaanvraag, ik moet
nu een ontvangstbevestiging
sturen; de inhoud van deze tekst
vind je dan in een document
gekoppeld aan deze stap in
het proces, enzoverder…”
Uiteindelijk moeten deze
beschrijvingen een bestuur
toelaten om door vereenvoudiging
efficiënter te gaan werken.

Transparant werken

“Zo willen we in bepaalde
gevallen ook in kaart brengen
welke fysieke weg een bepaald
papieren dossier volgt in ons
gemeentehuis: ontvangst van
een document, registratie op
dienst X, dan behandeling door
dienst Y, dan advies van dienst Z
enz. Zo kunnen ook de letterlijke
meters die processen doorlopen
ingekort worden of efficiënter
georganiseerd worden.

“Belangrijker nog willen we als
klein bestuur gebruik maken
van deze procesbeschrijvingen
om de werking binnen een
dienst transparanter te maken
voor alle medewerkers.
Op verschillende diensten zijn er
medewerkers die gespecialiseerd
zijn in bepaalde onderwerpen,
zoals bv de procedure van een
milieuvergunningsaanvraag.
Het is niet altijd eenvoudig om
de dienstverlening te verzekeren
met vaak één specialist voor
een bepaalde materie in huis.
In deze situatie kan een degelijke
procesbeschrijving wel helpen,

Een volgende stap zou dan zijn om
het grootste deel van een proces
digitaal te laten verlopen, zodat de
fysieke verplaatsing van dossiers
nog meer ingeperkt wordt”.

Gemeente
Herent ook
opgestart

”

Ook de gemeente Herent
zet procesbeschrijving
actief op de agenda. Sinds
de verhuis naar een nieuwe
locatie in 2011, organiseren
de gemeente en het OCMW
op verschillende vlakken
samenwerkingsprojecten.
“Een voorbeeld in deze context

is de nieuwe geïntegreerde
personeelsdienst van
gemeente en OCMW,” licht
secretaris Herman Artois toe.
“Deze dienst zal samen met de
cel organisatiebeheersing als
‘piloot’ dienst het procesmatig
werken beschrijven en uittesten.
Dit zal nadien het werk voor de
andere diensten aangenamer
maken. Zij zullen naast de
theoretische omschrijving
ook meteen kunnen zien
hoe de procesbeschrijving
in praktijk z’n werk doet”.
De gemeente koos voor
de software van de firma
Schaubroeck om de
interne procesbeschrijving
in kaart te brengen.

Vlaams-Brabants steunpunt informatica
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Dossier

Mid-Office, denken over informatiebeheer

bron diagram: V-ICT-OR, Kerndata: informatie aan het werk in uw bestuur

“De mid-office”. Een Engelse term voor een punt dat
al langere tijd op de agenda van de grotere Vlaamse
lokale besturen staat. Binnen de Virtuele Centrumstad
STAD willen de deelnemende besturen er een
samenwerkingsproject van maken.
Maar daarvoor moet er eerst duidelijkheid worden
verschaft over wat met de soms verwarrende term
‘mid-office’ wordt bedoeld. De onderstaande tekst
gaat uit van drie uitgangspunten over het begrip midoffice.

1. Als term wordt ‘mid-office’ pas nuttig als je
de werking van een bestuur opsplitst in twee
andere delen: de ‘front office’ en de ‘back office’.
2. Een mid-office is geen softwarepakket,
maar een concept dat toelaat om te praten
over de manier waarop een bestuur zijn
front office en back office verbindt.
3. Eigenlijk moet elk bestuur zelf nadenken over hoe
zijn mid-office eruit zou moeten zien. Maar omdat
lokale besturen vergelijkbare taken hebben, kan
daaraan worden samengewerkt.
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1.

De front-office en de back-office

De automatisering van lokale besturen is niet
planmatig gebeurd. Dat kon ook niet omdat het
een geleidelijk proces was dat steeds verder werd
uitgebreid. Naarmate meer taken geautomatiseerd
konden worden, kwamen er meer softwarepakketten
en systemen bij. Elk pakket en elk systeem werd
oorspronkelijk ingezet voor een nieuw doel, pas
recenter wordt er meer nagedacht over integratie.
Sommige van de systemen en pakketten werden
ingezet voor de communicatie met burgers,
bedrijven en organisaties. Denk daarbij aan
e-mail, telefonie of gemeentelijke websites.
Deze ‘communicatiekanalen’ vormen
samen de ‘front office’. Langs deze kanalen
komen de gegevens van burgers, bedrijven
en organisaties het lokale bestuur in.
Andere systemen en pakketten werden ingezet om
de inkomende gegevens op te slaan en te beheren
binnen de verschillende diensten van een bestuur
(bevolking, belastingen, ruimtelijke ordening).
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“
Bijvoorbeeld databanken waarin
de betrokken gegevens worden
opgeslagen. Deze toepassingen
vormen samen de ‘back office’.
De ‘front office’ is vaak niet in
staat om op een gestructureerde
manier gegevens uit te wisselen
met de ‘back office’. Dit zorgt voor
problemen: gegevens worden
in verschillende pakketten
bijgehouden, pakketten kunnen
geen onderlinge gegevens
uitwisselen wat tot meer werk
leidt, besturen voelen
zich beperkt tot één
leverancier wiens
pakketten wel gegevens kunnen
uitwisselen, en omdat gegevens
verspreid zijn opgeslagen wordt het
wordt moeilijk om een overzicht te
krijgen van een bepaald dossier.

2.

Mid-office en praten
over informatiebeheer

De taak van de mid-office zou
duidelijk moeten worden. Een
mid-office zorgt ervoor dat de
kanalen uit de front office worden
aangesloten op de toepassingen
uit de back-office en gegevens
al in de tussenlaag beheerd
kunnen worden. Bijvoorbeeld: de
gegevens die een burger invult
op een formulier van de website,
worden automatisch doorgestuurd
naar de juiste toepassingen,

Dossier
Hoe eenvoudig de opzet ook klinkt,
de uitvoering is des te moeilijker. Het
spreekt voor zich dat je zoiets in een
samenwerkingsverband doet

”

kerntaken van het bestuur
(rijbewijzen, leeflonen,
milieuvergunningen, etc).

waar ze worden opgeslagen.
Zoals in de inleiding werd
gesteld, is een mid-office een
manier om te denken over
het beheer van informatie.
Daarvoor kan er worden
teruggevallen op voorbereidend
werk van andere organisaties,
zoals V-ICT-OR, de Vlaamse
ICT-organisatie.
V-ICT-OR gebruikt een midoffice model dat uit vier
componenten bestaat:

3.

Samenwerken
aan een mid-office

Peter Verluyten, Diensthoofd
Intern Beheer van de stad Diest,
is één van de trekkers van het
voorbereidingstraject voor het midoffice project. Hij stelt vast:

• de ‘broker’: een voor de
medewerkers onzichtbare
technische oplossing om
verschillende toepassingen
onderling op elkaar aan
te sluiten door gegevens
uitwisselbaar te maken.
• de ‘lokale authentieke bron’:
een databank met gegevens
over burgers, bedrijven en
organisaties (zoals naam en
adres), die van belang zijn voor
meerdere toepassingen en
dus centraal worden beheerd.
• de ‘gestructureerde
werkomgeving’: software
waarmee medewerkers
aan de slag kunnen met
de gegevens in de midoffice: CRM (software voor
relatiebeheer), DMS (software
voor documentbeheer), etc.
• de ‘dossierkast’: een
opslagsysteem voor dossiers
met betrekking tot de

“

Als ICT-dienst wensen
we te groeien naar een
ondersteunende en trekkende
rol binnen de organisatie. Dat
is onze missie: het faciliteren
van processen en het beleid
mee helpen realiseren,
zorgen dat toepassingen
met elkaar communiceren.
De stap naar ontsluiting
en efficiënte digitale
dienstverlening naar de burger
toe is daarbij het einddoel.
Maar hoe eenvoudig dat
opzet ook klinkt, zoiets
uitvoeren is des te moeilijker.
Het vergt enerzijds veel
technische kennis, anderzijds
ook veel praktijkkennis. Het
spreekt voor zich dat je zoiets in
een samenwerkingsverband
doet waarin je de leuze ‘samen
sterk’ echt kan waarmaken en
waar kennisdeling de norm

”
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VERA missie

Het Vlaams-Brabants Steunpunt voor
Informatica VERA voert het extern
gerichte informaticabeleid uit van het
provinciebestuur Vlaams-Brabant, dat
gericht is op de verbetering van de
overheidswerking voor personen,
verenigingen en bedrijven.
VERA ondersteunt de lokale besturen van
Vlaams-Brabant door het coördineren van
samenwerking bij de invoering
van e-government.
VERA maakt overleg, samenwerking
en kennisdeling mogelijk om te
voorkomen dat besturen apart dezelfde
trajecten moeten doorlopen.
De tijd en middelen die
daardoor vrijkomen, kunnen
worden gebruikt om ICT
beter in te zetten bij de uitvoering van
het lokaal beleid. Zodoende kunnen
besturen met dezelfde middelen
een betere dienstverlening realiseren.

VERA
Vaartdijk 3/001
3018 Wijgmaal - Leuven
T 016 30 85 10
F 016 30 85 15
info@vera.be
www.vera.be
www.virtuelecentrumsteden.be

> www.vera.be

