
Het GGU Jaarprogramma 2019 in één overzicht
Gemeenten willen in de informatiesamenleving flexibele, mensgerichte en toekomst
bestendige dienstverlening en bedrijfsvoering realiseren. Daarom werken zij samen 
en hebben zij in 2017 besloten de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 
statutair te verankeren als functie van de VNG.

Negen prioriteiten
Gemeenten hebben op de Algemene Ledenvergadering 
in juni ingestemd met het jaarprogramma Gezamenlijke 
Gemeentelijke Uitvoering 2019 en de financiering van het 
jaarprogramma GGU. Het jaarprogramma onderscheidt negen 
prioriteiten waarop gemeenten met hun partners het komende 
jaar samenwerken, vanuit het Fonds GGU. In dit overzicht 
worden de negen prioriteiten kort toegelicht.  

Ze vallen uiteen in drie categorieën: 
A  Gemeenschappelijke basis voor de toekomst  

(prioriteiten 1 — 4)
B  Continuïteit en betrouwbaarheid (prioriteiten 5 — 7)
C  Doorontwikkeling en transformatie in  

beleidsdomeinen (prioriteiten 8 — 9)

Samen optrekken
De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering is een belangrijke 
functie van de VNG om de ambities die gemeenten formuleerden 
in Samen Organiseren te realiseren. Meer samen doen betekent het 
bundelen van schaarse expertise, als één sector samenwerken met rijk, 
ketenpartners en markt, meer efficiency en door dit alles meer ruimte 
voor autonomie. 

Samen organiseren is de beweging van gemeenten en VNG om de 
gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Ze trekken daarin op met  
vak- en koepelverenigingen, zoals VIAG, IMG100.000+, Divosa en 
VGS. Deze samenwerking werpt vruchten af, zo wordt duidelijk uit 
vele projecten, programma’s en andere initiatieven. Meer informatie 
hierover vindt u op de website van de VNG.

GGU 2019



Gemeenten als één: 
gezamenlijke basisprocessen 
en dienstverlening1

prioriteit

Gemeenten werken samen aan een gemeenschappelijke 
aanpak en werkwijze ten aanzien van dienstverlening 
en basisprocessen. Bijvoorbeeld basisprocessen voor de 
domeinen werk, inkomen, belastingen en Omgevingswet  
en een gemeenschappelijke aanpak voor de ontwikkeling 
van serviceformules en klantreizen.

Hiermee realiseren gemeenten maatschappelijke  
doelen zoals meer uitstroom naar werk, vermindering  
van schulden, lagere administratieve lasten en  
efficiency voordelen door gezamenlijke ontwikkeling  
van voorzieningen.

‘ Gemeenten worden vaak beoordeeld op de voorkant: 
heb je een mooie website waarop de burgers van alles 
digitaal kunnen regelen? Prima, maar dan ben je er nog 
niet. Alleen als ook de achterkant subliem is geregeld, 
heeft de voorkant succes. Goede dienstverlening is het 
héle plaatje, backoffice en frontoffice.’  
 
Jan Eshuis, gemeentesecretaris Hengelo. 
Bron: https://ibestuur.nl/podium/de-formule-van-hengelo  

‘ Gemeenten zien in dat we bewoners en 
bedrijven niet de digitale dienstverlening 
kunnen bieden die elders in de samenleving 
heel gewoon is. Daarom willen we vergaand 
samenwerken, om onze dienstverlening en 
bedrijfsvoering te moderniseren.’ 
 
Irma Woestenberg, voorzitter van de Taskforce Samen Organiseren. 
Bron: iBestuur special Samen organiseren, maart 2018 
https://ibestuur.nl/partner-vng-realisatie/special-samen-organiseren

Dit kaartje geeft een beeld 
van welke gemeenten, samen 
met hun partners, betrokken 
zijn bij het realiseren van deze 
prioriteit. De intensiteit van de 
samenwerking verschilt, het kan 
dus zijn dat niet alle gemeenten 
hierop staan weergegeven.

Wassenaar
Voorschoten

Westland 
Rotterdam

Hengelo

Maastricht

Zwijndrecht
Hendrik-Ido-Ambacht
Alblasserdam
Papendrecht
Sliedrecht
Hardinxveld-Giessendam
Dordrecht

Doelstelling: door samen te organiseren treden we op als één herkenbare partij richting inwoners en ketenpartners.

https://ibestuur.nl/podium/de-formule-van-hengelo
https://ibestuur.nl/partner-vng-realisatie/special-samen-organiseren


Inzet op digitale  
identiteit2
Digitale identiteit is een volwaardige digitale versie van het 
paspoort. Wij vinden het als gemeenten van belang dat onze 
bewoners en bedrijven beschikken over deze faciliteit en 
zetten daarom sterk in op de ontwikkeling van een digitale 
identiteit. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt primair 
bij de rijksoverheid; gemeenten willen hier invloed op 
uitoefenen.

Een goed werkende digitale identiteit is randvoorwaardelijk 
voor toekomstbestendige, veilige en moderne digitale 
dienstverlening.

‘ Met één digitale identiteit heb je één toegangscode die 
je gebruikt in contacten met overheden, bedrijven en 
inwoners. Eigenlijk net zoals we ook één en hetzelfde 
paspoort gebruiken voor alle situaties waarbij het nodig 
is om aan te tonen wie je bent. We onderzoeken in 
proeftuinen met een groep gemeenten hoe dat kan werken.’ 
 
Wilma Atsma, gemeentesecretaris van Bloemendaal. 
Bron: https://ibestuur.nl/partner-vng-realisatie/digitale-identiteit-opent-alle-deuren

‘ Met het position paper Digitale Identiteit 
laten we als gemeenten duidelijk zien hoeveel 
belang wij hechten aan de ontwikkeling van 
een digitale identiteit. Er staat in wat we willen 
en wat daarvoor nodig is, zowel technisch als  
in wetgeving.’  
 
Irma Woestenberg, voorzitter van de Taskforce Samen Organiseren. 
Bron: iBestuur special Samen Organiseren, maart 2018 
https://ibestuur.nl/partner-vng-realisatie/special-samen-organiseren

Dit kaartje geeft een beeld 
van welke gemeenten, samen 
met hun partners, betrokken 
zijn bij het realiseren van deze 
prioriteit. De intensiteit van de 
samenwerking verschilt, het kan 
dus zijn dat niet alle gemeenten 
hierop staan weergegeven.

Haarlemmermeer

Den Haag
Westland 
Rotterdam

Zeewolde

Montferland
Utrecht

Breda Tilburg

Zwijndrecht
Hendrik-Ido-Ambacht

Alblasserdam
Papendrecht

Sliedrecht
Hardinxveld-Giessendam

Dordrecht

prioriteit
Doelstelling: door samen te organiseren zijn we effectief en betrouwbaar richting ketenpartners en bundelen we  
schaarse expertise.



Gezamenlijke basis in 
informatievoorziening3
Als gemeenten willen we een nieuwe gezamenlijke 
informatievoorziening realiseren, die flexibel en 
leveranciersonafhankelijk is, gebruikmaakt van nieuwe 
technische mogelijkheden, waarmee we de veiligheid 
van informatie beter kunnen regelen en waarmee 
we de privacy van onze inwoners optimaal kunnen 
beschermen. 

Hiervoor realiseren we stapsgewijs een nieuwe 
gezamenlijke basis in informatievoorziening onder 
Common Ground. We realiseren een Gemeenschappe-
lijke Gemeentelijke Infrastructuur (GGI), werken verder 
aan standaarden en architectuur en investeren in een 
volwassen samenwerkingsrelatie met de markt.

‘ Het IT-landschap gaat veranderen en daar moet iedereen 
aan wennen, zowel gemeenten als leveranciers. We willen 
een gemeentelijk IT-landschap dat gemeenten in staat  
stelt om hun dienstverlening te verbeteren, te voldoen  
aan wetgeving en ruimte geeft om zich snel aan te passen 
aan de veranderende maatschappij.’  
 
Han Wammes, manager leveranciersrelaties bij VNG Realisatie. 
Bron: http://publicatie.da2020.nl/magazine-juli-2018/gemeenten-en-leveranciers/

‘ GGI-Veilig is een unieke kans om samen op te trekken  
in het realiseren van onze belangrijkste doelstelling:  
het bieden van veilige dienstverlening.’  
 
Raymond van Kooten, CISO van het ISHW, het ICT-samenwerkingsverband van  
fusie gemeente Hoeksche Waard. 
Bron: https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/gemeenten-kiezen-rap-tempo-voor-ggi-veilig

Dit kaartje geeft een beeld van 
welke gemeenten, samen met hun 
partners, betrokken zijn bij het 
realiseren van deze prioriteit. De 
intensiteit van de samenwerking 
verschilt, het kan dus zijn dat 
niet alle gemeenten hierop staan 
weergegeven.

Krimpenerwaard

Gemeente Zwolle

Gemeente Apeldoorn

Druten
Beuningen
Nijmegen
Berg en Dal
Wijchen
Heumen
Mook en Middelaar

prioriteit
Doelstelling: door samen te organiseren bundelen we schaarse expertise, treden we op als één herkenbare sector richting 
marktpartijen en halen we efficiencyvoordelen door samen in te kopen.



Datagedreven  
samenleving en sturing4
Door slimme inzet van data werken gemeenten aan 
verbetering van bestuur, uitvoering en samenwerking en 
realiseren ze maatschappelijke meerwaarde. Bijvoorbeeld 
door de inzet van data science technieken, werken aan  
open data en het gebruiken van data uit instrumenten  
zoals Waarstaatjegemeente.nl. 

Met als doel betere publieke voorzieningen voor inwoners 
en ondernemers, meer vertrouwen in de overheid omdat 
deze transparant werkt en efficiencyvoordelen door het 
slim gebruiken van data binnen en buiten de gemeentelijke 
organisatie.

‘ Technologie helpt ons om tot een nog betere 
dienstverlening voor onze inwoners te komen.  
Een goed werkende, veilige digitale stad met ruimte 
voor (digitale) ondernemers is bovendien goed 
voor het vestigingsklimaat. Dat stelt eisen aan de 
beschikbaarheid van en toegang tot data, veilig 
datatransport en deskundigheid.’  
 
Theo Veltman van het CTO Innovatieteam Amsterdam. 
Bron: http://publicatie.da2020.nl/magazine-juli-2018/principes-voor-de-
digitale-stad/

‘ De Monitor Doelgerichte Digitalisering houdt ons scherp. 
We streven naar excellente dienstverlening en willen dat 
graag laten meten. De tijd dat de overheid naar zichzelf 
keek en zag dat het wel goed was, is voorbij.’  
 
Wilma Delissen, burgemeester van Peel en Maas. 
Bron: https://ibestuur.nl/podium/peel-en-maas-bijzonder-door-gewoon-te-blijven

Dit kaartje geeft een beeld 
van welke gemeenten, samen 
met hun partners, betrokken 
zijn bij het realiseren van deze 
prioriteit. De intensiteit van de 
samenwerking verschilt, het kan 
dus zijn dat niet alle gemeenten 
hierop staan weergegeven.

Opmeer
Medemblik
Enkhuizen
Stede Broec
Drechterland
Hoorn
Koggenland
Beemster
Edam-Volendam
Purmerend
Landsmeer
Waterland

Utrecht

Uden

Almere

Hilversum

Rotterdam

‘s-Hertogenbosch

Oirschot
Reusel-De Mierden
Bladel
Eersel
Bergeijk

prioriteit
Doelstelling: door samen te organiseren bundelen we schaarse expertise en zijn we herkenbaar als lokale overheid  
voor onze inwoners en ondernemers.

Maastricht



Informatie veiligheid  
en privacy5
Goede bescherming van vertrouwelijke informatie  
is cruciaal voor het vertrouwen van inwoners in de  
overheid en de democratie. Dreigingen worden steeds  
geavanceerder en individuele gemeenten kunnen  
daardoor meer risico lopen. 

Vandaar dat we ook hier kiezen voor een gemeen
schappelijke aanpak, waarbinnen naast advies, 
ondersteuning, standaardisatie en bewustwording  
ook steeds meer aandacht is voor gezamenlijke 
voorzieningen, zoals een beveiligingslaag op de 
gemeenschappelijke infrastructuur.

‘ ENSIA is zeker niet af, maar dat is informatiebeveiliging  
ook nooit. De winst van de eerste fase, die nu achter  
de rug is, is dat alle partijen samen aan de slag zijn.  
Dat informatieveiligheid en privacy nu worden genoemd  
in de nieuwe collegeakkoorden van gemeenten.’  
 
Rein Zijlstra, voormalig wethouder in Zeewolde en lid van de ENSIA-stuurgroep.  
Bron: http://publicatie.da2020.nl/magazine-juli-2018/ensia-geeft-gemeenten- 
grip-op-informatieveiligheid/

‘ Het is mooi dat wij als samenwerkingsverband 
volwaardig aangesloten kunnen zijn bij de Informatie-
beveiligingsdienst (IBD). We hebben veel aan hun 
ondersteuning, voor ons is de IBD een kennisbank.’  
 
Nathaly Icke, afdelingsmanager Gegevensbeheer & IT en tevens CISO bij 
Cocensus, een gemeenschappelijke regeling op het gebied van belastingen  
voor elf gemeenten. 
Bron: https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/nieuws/informatiebeveiliging-
bij-gemeentelijke-samenwerkingsverbanden-slagvaardig-maatregelen-nemen/

Dit kaartje geeft een beeld 
van welke gemeenten, samen 
met hun partners, betrokken 
zijn bij het realiseren van deze 
prioriteit. De intensiteit van de 
samenwerking verschilt, het kan 
dus zijn dat niet alle gemeenten 
hierop staan weergegeven.

Goirle

Rotterdam

Edam-Volendam

Bergen
Heiloo
Uitgeest
Castricum
Zaanstad

Den Haag

Leeuwarden

De Fryske Marren

Utrecht

Nieuwegein

Almere

prioriteit Doelstelling: door samen te organiseren bundelen we schaarse expertise.



Realisatie  
en beheer6
Onder regie van, of door, VNG en VNG Realisatie wordt 
een aantal voorzieningen beheerd die door alle gemeenten 
in hun dagelijkse processen direct of indirect worden 
gebruikt. Hiermee garanderen we de continuïteit van deze 
voorzieningen. Het gaat onder meer om het beheer van 
concrete voorzieningen, zowel generiek als domeinspecifiek 
(zoals Gegevensknooppunt Sociaal Domein), het beheer van 
architectuur en standaarden en het bieden van continuïteit 
van de ondersteuning van gegevensuitwisseling en 
ketensamenwerking in het sociaal domein. 

De toename van gezamenlijke activiteiten, en bijbehorende 
financiën, zal zich naar verwachting ook de komende 
jaren doorzetten. Dit is de logische consequentie van het 
partnerschap waar gemeenten voor kiezen in landelijke 
trajecten als bijvoorbeeld de Gezamenlijke Digitale 
Infrastructuur, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de 
gegevensuitwisseling in het sociaal domein. Doordat we 
steeds meer samen ontwikkelen en realiseren, gaan we ook 
steeds meer samen beheren. Daarnaast zal het groeiende 
takenpakket van gemeenten en de toenemende complexiteit 
van technologische innovaties steeds meer vragen om het 
delen van kennis en gezamenlijk realiseren van voorzieningen.

‘ Als gemeenten en marktpartijen allerlei 
losse componenten ontwikkelen en andere 
gemeenten gaan die gebruiken, waar zet  
je die componenten dan neer? Hoe ga je  
deze verder ontwikkelen en beheren?’  
 
Dewi Delhoofen, programmamanager Digitale Transformatie 
gemeente Eindhoven. 
Bron: Online magazine VNG Realisatie oktober 2018.

Dit kaartje geeft een beeld 
van welke gemeenten, samen 
met hun partners, betrokken 
zijn bij het realiseren van deze 
prioriteit. De intensiteit van de 
samenwerking verschilt, het kan 
dus zijn dat niet alle gemeenten 
hierop staan weergegeven.

Utrecht

Amsterdam

prioriteit
Doelstelling: door samen te organiseren zijn we effectief en betrouwbaar richting ketenpartners, rijk en markt,  
en bundelen we schaarse expertise.



Gezamenlijke inkoop  
(niet gefinancierd uit  
Fonds GGU)7
Ruim 250 gemeenten doen al mee aan het collectief 
inkopen van ondersteunende voorzieningen zoals 
simkaarten, dataverbindingen, licenties en apparaten. 
Met als resultaat aanzienlijk lagere kosten en een 
betere kwaliteit van deze voorzieningen, dankzij 
vraagbundeling.

Deze activiteit wordt niet gefinancierd uit het Fonds 
GGU. Het kent een eigen financiering waarbij de 
VNG de kosten voorfinanciert, waarna de deelnemers 
de kosten van de aanbesteding en het contract
beheer terugbetalen, zodat iedere aanbesteding 
kostenneutraal is.

‘ Het is efficiënt om zoveel mogelijk collectief te 
doen waar het gaat om dingen die we toch allemaal 
gebruiken. Zoals datacommunicatie en voorwaarden 
voor de inkoop van ICT. Als we dat slim samen 
organiseren, dan houden we tijd en energie over voor 
zaken die lokaal echt belangrijk zijn.’ 
 
Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur. 
Bron: https://ibestuur.nl/podium/balans-vinden-tussen-dienstverlening-
rechtstaat-en-democratie

Dit kaartje geeft een beeld 
van welke gemeenten, samen 
met hun partners, betrokken 
zijn bij het realiseren van deze 
prioriteit. De intensiteit van de 
samenwerking verschilt, het kan 
dus zijn dat niet alle gemeenten 
hierop staan weergegeven.

Utrecht

Almelo
Borne
Hengelo
Oldenzaal
Enschede

‘s-Hertogenbosch

prioriteit Doelstelling: door samen te organiseren halen we grote efficiencyvoordelen.



Fysiek Domein: 
Omgevingswet8
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het geheel  
van afspraken en ICTvoorzieningen, registraties, gegevens
verzamelingen en bronnen die nodig zijn om aan initiatief
nemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie 
beschikbaar te stellen die zij willen raadplegen of nodig 
hebben voor de processen van de Omgevingswet. 

Om alle gebruikers van het DSO zo goed mogelijk te kunnen 
bedienen zijn verschillende voorzieningen en afspraken 
nodig, op verschillende niveaus. Zodat gemeenten zijn 
voorbereid op invoering van het informatiekundige deel van 
de Omgevingswet en de beoogde gelijke informatiepositie 
van alle partijen.

‘ Wij koppelden als eerste gemeente in Nederland ons zaaksysteem 
aan de software van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Technisch 
gezien was dat niet zo moeilijk. Zeker niet vergeleken bij wat er de 
komende jaren nog moet gebeuren qua Omgevingswet. Om bij 
alle onderwerpen die gelijke informatiepositie te realiseren is echt 
enorm ingewikkeld.’  
 
Hendrik-Jan van den Akker, IT-adviseur gemeente Amersfoort. 
Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/amersfoortse-verbinding-
met-dso-is-kinderspel.9590693.lynkx

‘ We gaan de snelserviceformule verder uitwerken.  
We zijn al gestart met het snel digitaal afhandelen  
van vergunningen bij niet-complexe zaken, dat  
willen we verder uitbreiden. De landelijk ontwikkelde 
klantreizen en serviceformules van het DSO vormen  
de basis van onze aanpak.’  
 
Anne Langenesch, programmamanager Omgevingswet gemeente Zaanstad. 
Bron: https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/
januari-2018-een-lekker-druk-jaartje-voor-de-boeg

Dit kaartje geeft een beeld 
van welke gemeenten, samen 
met hun partners, betrokken 
zijn bij het realiseren van deze 
prioriteit. De intensiteit van de 
samenwerking verschilt, het kan 
dus zijn dat niet alle gemeenten 
hierop staan weergegeven.

Leeuwarden

Apeldoorn

Amsterdam

Utrecht

‘s-Hertogenbosch

Breda

Rotterdam

Lansingerland

Den Haag

Gouda

Tilburg

prioriteit
Doelstelling: door samen te organiseren zijn we effectief en betrouwbaar richting rijk, andere overheden en keten partners,  
en bundelen we schaarse expertise. Zo worden we ook als één overheid herkenbaar voor onze inwoners en ondernemers.

Maastricht

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/amersfoortse-verbinding-met-dso-is-kinderspel.9590693.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/amersfoortse-verbinding-met-dso-is-kinderspel.9590693.lynkx


Doorontwikkeling sociaal 
domein: werk & inkomen, 
zorg & veiligheid, schuldhulp, 
Wmo & jeugd

9
Na de decentralisaties ontstaan er voor gemeenten 
nu kansen om in het sociaal domein meer integraal te 
werken aan maatschappelijke opgaven. In dit kader 
willen we de kansen voor gezamenlijke gemeentelijke 
uitvoering verkennen en ontwikkelen op het gebied 
van zorg en veiligheid, schuldhulpverlening, Wmo en 
jeugdhulp. Ook wordt ingezet op kennisuitwisseling rond 
deze onderwerpen. Daarnaast vraagt de al bestaande 
gegevensuitwisseling op het terrein van werk en inkomen 
om vernieuwing en borging van beheer.

Thema’s en projecten die binnen deze prioriteit vallen zijn 
gegevensuitwisseling in de keten van werk & inkomen, 
themaoverstijgende ketensamenwerking in het gehele 
sociaal domein en het (door)ontwikkelen van gezamenlijke 
processen en informatievoorziening. Zodat gemeenten 
effectief en efficiënt in de verschillende ketens binnen het 
sociaal domein kunnen opereren. Met samenhangende 
(gedigitaliseerde) ketenprocessen, gefundeerd met een 
adequate basisinfrastructuur en een gegevensplatform  
ter ondersteuning van een klantgerichte benadering.

‘ Het zou mij enorm helpen als ik voor elke instantie 
een contactpersoon heb aan wie ik bepaalde casussen 
kan voorleggen. Ook met de gemeente. Ik weet niet 
wat zij kunnen doen en waarover zij kunnen beslissen. 
Hebben zij bijvoorbeeld de bevoegdheid om meer 
opvangvoorzieningen te openen? Het zou fijn zijn om 
een manier te zoeken hoe wij met de gemeente wat 
effectiever kunnen samenwerken.’  
 
Maruja Kesting, reclasseringswerker bij het Leger des Heils Jeugdbescherming 
en Reclassering. 
Bron: https://www.sanctieuitvoering.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/interview-
leger-des-heils

Dit kaartje geeft een beeld 
van welke gemeenten, samen 
met hun partners, betrokken 
zijn bij het realiseren van deze 
prioriteit. De intensiteit van de 
samenwerking verschilt, het kan 
dus zijn dat niet alle gemeenten 
hierop staan weergegeven.

Groningen

Zwolle

Emmen

Ommen-Hardenberg

Deventer

Enschede

Amsterdam
Lelystad

Utrecht
Nijmegen

Rotterdam

Bergen op Zoom

Den Haag

Haarlem

prioriteit
Doelstelling: door samen te organiseren zijn we effectief en betrouwbaar richting rijk, andere overheden en keten partners,  
en bundelen we schaarse expertise. Zo worden we ook als één overheid herkenbaar voor onze inwoners en ondernemers.

‘s-Hertogenbosch

Tilburg

Amersfoort

Eindhoven

https://www.sanctieuitvoering.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/interview-leger-des-heils
https://www.sanctieuitvoering.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/interview-leger-des-heils
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www.vngrealisatie.nl/roadmap
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