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Beste collega,  

 

In dit bericht vindt u de highlights uit de Taskforce vergadering over samen organiseren op 2 

november 2018. U kunt deze informatie gebruiken om de nieuwste ontwikkelingen rond samen 

organiseren intern te delen met uw collega’s bij gemeenten via uw eigen communicatiekanalen.  

 

 

 

Kunnen inwoners en ondernemers in de toekomst via Whatsapp hun verhuizing, eventuele 

vergunningen en andere zaken regelen in 1 chat met de gemeente? Met de meervoudige 

innovatiestrategie zetten gemeenten in op een gezamenlijke aanpak van innovatie. Voor meer 

efficiency en effectiviteit in hun dienstverlening. In de komende periode wordt gezamenlijk gewerkt 

aan bijbehorende randvoorwaarden, een innovatie infrastructuur op basis van Common Ground, een 

Product Life Cycle aanpak en een centrale faciliteit waarin dit kan worden gefaciliteerd en 

georganiseerd. Heeft u vragen, feedback of tips voor een goede locatie voor een centrale faciliteit 

voor gezamenlijke innovatie van gemeenten? Mail Linda.vanRuijven@VNG.nl.  

 

 

We maken het inwoners en ondernemers een stuk makkelijker als we mogelijkheden vinden om de 

krachten van overheden op ICT gebied te bundelen. Na 100 dagen gewerkt te hebben bij BZK en 

BADO ziet Maarten Schurink, oud-Taskforcelid, concrete kansen voor samenwerking tussen het Rijk 

en de gemeenten op kleine innovaties in het koppelen van systemen. Het voornemen van de 

Taskforce is om met de RVIG, Logius, VNG, Kadaster en grote gemeenten concrete ontwikkelingen 

(belastingen) en uitvoeringsactiviteiten gezamenlijk uit te denken. Ziet u ook concrete kansen, heeft 

u vragen of feedback? Mail Linda.vanRuijven@VNG.nl.  

 

 

We lopen als gemeenten tegen knelpunten aan in de informatievoorziening voor taxaties van 

gemeentebelastingen aan inwoners en in de data-uitwisseling in de keten.  Dit werkt vertragend en 

kost onnodig tijd en geld, ook bij de rechtsgang. Modelmatig werken met interactieve processen met 

burgers is efficienter, effectiever en heeft een potentiële impact op 4,2 miljoen Nederlanders. Door 

te werken met één standaard voor dossieropbouw gaat dan ook de rechtsgang efficienter en sneller. 

Een enthousiaste voorhoede (40% van de gemeenten) wil hiermee starten in 2019. Ook meedoen, 

vragen of feedback? Mail Linda.vanRuijven@VNG.nl.  

 

 

Hoe zou de ideale dienstverlening aan inwoners en ondernemers eruit zien als we nu een nieuwe 

gemeente zouden oprichten? De Plus1-gemeente is afgelopen jaren gebruikt als wenkend 

toekomstperspectief bij het ontwikkelen van gezamenlijke ICT-infrastructuur en als model voor 

dienstverlenende of virtuele organisatie. Inmiddels staan deze toekomstbeelden aardig in de 

steigers. Nu is behoefte aan concretere voorbeelden voor uitgewerkte dienstverlening die in de 

toekomst van pas zullen komen. Heeft u nu al een visie op of concrete voorbeelden van online 

dienstverlening, apps of burgerparticipatie? Meld ze bij newsroom.realisatie@vng.nl!   
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Common Ground voorziet in één manier waarop gemeenten hun informatiehuishouden inrichten, 

met één set afspraken, één systeem om informatie te ontsluiten aan inwoners en ondernemers. CG 

is een belangrijke randvoorwaarde om de dienstverlening te verbeteren. Momenteel is CG nog in 

testfase, en wordt in een experimenteer-spoor gewerkt aan concrete toepassingen voor de 

Omgevingswet en innovatie. Heeft u vragen of feedback? Mail Linda.vanRuijven@VNG.nl.  

 

 

Samen organiseren is een belangrijke veranderopgave voor gemeenten. Ketenpartners, bestuurders, 

directeuren, managers, projectleiders en medewerkers bij alle gemeenten gaan komende jaren met 

deze verandering aan de slag. Met een gezamenlijke communicatiestrategie zullen de krachten 

worden gebundeld door ook samen te communiceren. Dit is een samenwerking van de 

communicatieadviseurs uit uw gemeente, gemeentesecretarissen en andere collega’s uit 

gemeenten, koepels en vakverenigingen. Meedoen, vragen of feedback? Mail Linda.Tops@VNG.nl. 

 

 

 

Mocht u zelf nieuwe initiatieven of onwikkelingen kennen die interessant zijn voor collega’s bij andere 

gemeenten, mail dan een korte alinea tekst naar newsroom.realisatie@vng.nl. In de tekst kunt u 

opnemen welk initiatief het betreft, welke gemeenten hierbij betrokken zijn en welk maatschappelijke 

opgave of dilemma ermee wordt opgelost bij gemeenten. 

 

Vragen over samen organiseren? Mail samenorganiseren@VNG.nl.  

 

Met vriendelijk groet, 

Team samen organiseren 

 


