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Agenda
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1. 10.00 - Voorstelrondje BO en OOB leden en deelnemers
2. 10.15 - Organisatie BGT community (Heidi v.d. Vloet) 
3. 10.25 - Onderlinge samenwerking BO, OOB en regio (Vincent Janssen / 

Sander Verdonk)  
4. 10.45 - Presentatie voorbeeld Regio Zuid (Silvy Horbach)
5. 11.05 - Pauze
6. 11.10 - Break-out in 3 à 4 groepjes: Hoe vul jij je regiorol in?
7. 11.30 - Resultaten mogelijke regionale activiteiten (één per groepje)
8. 11.45 - Rondvraag 
9. 11.55 - Conclusie en afsluiting
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Organisatie BGT community



Waarom?

4

1. Afbouw van het SVB-BGT bureau per 1 juli 2021:
– community naar de bronhouders
– overdracht ICT naar Kadaster

2. Daarmee grotere rol van Bronhoudersoverleg (BO), Operationeel 
Overleg Bronhouders (OOB) en de regio

3. Ondersteuning door landelijk secretariaat SVB-BGT (Wim Looijen, 
vanuit VNG) via secretariaat@svb-bgt.nl

4. Samenwerking tussen BO, OOB en regio organiseren



Wat is het BO?
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Het Bronhoudersoverleg 
(BO) is een commissie die 
benoemd is door het 
bestuur om haar te 
adviseren in strategische 
en tactische onderwerpen. 
Het BO bestaat uit een 
(ambtelijk) 
vertegenwoordiger per 
type bronhouder.
Zie ook: onderwerp per 

bronhouder. 



Rol BO
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1. Is verantwoordelijk voor het creëren van de juiste 
randvoorwaarden zodat de stichting goed kan functioneren en haar 
doelen bereiken;

2. Zorgt voor een jaarlijks beleidsplan en begroting die door het 
bestuur worden goedgekeurd;

3. Vertegenwoordigt de achterban, ook in het tactisch overleg van de 
BGT-governance;

4. Informeert regelmatig de regio’s over landelijk spelende issues;
5. Is opdrachtgever voor het landelijke ondersteunende secretariaat 

van de stichting SVB-BGT en het OOB



Wat is het OOB?
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Het Operationeel Overleg 
Bronhouders (OOB) is een vertegen-
woordiging van de achterban van alle 
bronhouders van de BGT, die met elkaar 
richting geven aan 
samenwerkingsafspraken tussen 
bronhouders van de BGT. Het OOB is een 
werkgroep die haar opdrachten van het 
BO krijgt en het BO adviseert over 
inhoudelijk onderwerpen.
Zie ook: onderwerp per lid OOB



Rol OOB
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1. Vertegenwoordigt de bronhouders in operationele overleggen 
binnen de BGT-Governance;

2. Verzorgt de communicatie over besproken onderwerpen richting 
BO en de regio’s;

3. Bespreekt inhoudelijke vragen vanuit de Regio’s die vragen om een 
landelijke werkwijze / richtlijn
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Onderlinge samenwerking 
Vincent Janssen / Sander Verdonk



Samenwerking tussen BO, OOB en regio’s
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Regio 

Landelijke 
bronhouders

Regionale 
Bronhouders

Operationeel

Overleg

Bronhouders

Bronhouders 
overleg

• Stellen vragen en werpen issues 
op vanuit landelijke praktijk

• Geven input op lokale issues

• Stellen vragen en werpen issues 
op vanuit lokale praktijk

• Bespreken vraagstukken onderling 
en stemmen collegiaal af

• Geven input op landelijke issues

• Vertalen lokale 
vraagstukken naar 
landelijke werkafspraken.

• Vertegenwoordigen 
bronhouders in OOK en 
klankbordgroep 
kwaliteitsdashboard

• Informeren regio’s over 
landelijke issues en geven 
inhoudelijk advies

• Informeren Regio’s over landelijke 
issues

• Stelt jaarplan SVB-BGT en 
begroting op

• Adviseert het bestuur SVB-BGT.
• Vertegenwoordigt Bronhouders in 

tactisch overleg

• Samenbrengen regionale groepen
• Conflicthantering en bemiddeling
• Informatiepunt en vraagbaak
• Stimuleren regionale samenwerking
• Bespreken kwaliteitsissues



Ondersteuning door landelijk secretariaat
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Taken secretariaat:
• Verzorgt nieuwsbrief
• Bijhouden adressenlijst
• Bijhouden website
• Ondersteunt OOB en BO met het 

plannen van vergaderingen en 
rondsturen van agenda’s en stukken

• Faciliteert de organisatie van de 
contactdagen in vier regio’s

• Ondersteunt de regio-coördinatoren 
met adreslijsten

• Zet vragen uit en geeft informatie 
door van OOB/BO naar regio en visa 
versa

BO is opdrachtgever 
voor secretariaat

Regionale 
bronhouders



Regio’s
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Regio’s voeren 
activiteiten uit die 
begeleid worden 
door  
samenroepers en 
aanspreekpunten

(Vallen samen met 
gemeentelijke (GGB-)regio’s, 
mogelijkheid tot synergie) 



Mogelijke regionale activiteiten
Belangrijk: bronhouders in de regio bepalen gezamenlijk hoe ze de 
community inrichten en gebruiken en wat ze nodig hebben. 

1. Regionale bijeenkomsten
2. Afstemming
3. Informatiepunt en vraagbaak
4. Stimuleren structurele regionale collegiale samenwerking
5. Bespreken kwaliteitsissues

13



Rol samenroeper
De samenroeper is degene die in de eigen regio de regionale 
bijeenkomsten ‘samenroept’ en organiseert. 
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Rol aanspreekpunt
Het aanspreekpunt vervult de rol van regionale 
vraagbaak en kennispunt.
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Binnenkomende 
vraag van (een) 
bronhouder(s)

Eigen 
organisatie/ 
regionaal/ 
landelijk?

Vraag mailen aan 
secretaris OOB

Vraag beleggen 
OOB-overleg

Notitie (incl. advies) 
OOB aan 

BO versturen

BO beoordeelt  
advies en pakt 

vervolgacties richting 
formele governance

op

Einde

Heeft 
betrekking 

op het 
informatie-

model?

Desgewenst navraag 
doen bij Geonovum

Ja 

Nee 

Regio

Landelijk

In de regio 
bespreken

samenroeper
Opgelost 

of landelijke 
consequenties

?

Einde

Oplossing, 
antwoord 

past binnen 
bestaande 
kaders?*

Oplossing/antwoord/
interne 

werkafspraak 
opstellen

Publiceren via 
website en aan alle 

bronhouders 

centraal secretariaatOOB

Einde

Nee

ja 

secretaris

OOB

OOB

Landelijke
consequenties

Afhandelen van vragen vanuit regio

samenroeper

* Met bestaande kaders worden de wettelijke en interbestuurlijke  
gemaakte afspraken bedoeld. Is binnen deze afspraken/kaders geen 
oplossing voor de vraag of het probleem te vinden of bestaat er twijfel 
dan signaleert en adviseert het OOB het BO die acties richting de 
formele interbestuurlijke governance oppakt.

aanspreekpunt aanspreekpunt
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Presentatie voorbeeld Regio Zuid
Silvy Horbach
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Break-out sessie


