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Werkgroep  
O(mgeving)B(eleid)M(anagement)informatie 

 

 
 

 

 

 

1. Wat voorafging: historiek van de werkgroep 
 

 Tijdens het secretarissenoverleg van 13 november 2014 beslisten een aantal steden 

(Aalst, Brugge, Kortrijk, Oostende en Turnhout)  een gezamenlijke oefening te doen 

rond O(mgevings) – B(beleids) – en M(anagement) informatie en rapportage.     

Roel Verhaert stelde toen voor beroep te doen op de expertise opgebouwd in de stad 

Antwerpen. Ook Gent, Leuven en Genk lieten achteraf weten te willen participeren 

aan de werkgroep. 

 

 Startvergadering 10 maart 2015  

Wat de Beleidsinformatie en de Managementinformatie betreffen wilden we tijdens de 

startvergadering zicht krijgen op de noden en verwachtingen van de deelnemende 

steden. 
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 Werkgroep 22 juni 2015 

Wat de Omgevingsinformatie betreft, hadden steden op zich genomen elk één 

databron te documenteren. Op de werkgroep werden de knelpunten besproken. Alle 

documentatie voor de diverse databronnen werd aan de leden van de werkgroep 

bezorgd. 

₋ Kruispuntbank Sociale Zekerheid: Stadsregio Turnhout / stad Turnhout 

₋ VDAB: Genk 

₋ Onderwijs: Leuven 

₋ VKBO: Brugge 

₋ Bevolkingsdata van de stad: Oostende 

₋ OCMW-gegevens: Aalst 

 

 Op de werkgroep van 5 oktober 2015 kwam Mechelen aan boord en stonden de 

steunpunten sociale planning van de vijf provincies centraal. Door elk van de 

provinciale steunpunten werden onderstaande vragen die hen vooraf waren bezorgd, 

beantwoord 

₋ Over welke data beschikken jullie? Is daar een inventaris van? 

₋ Welke data stellen jullie ter beschikking van de lokale besturen – in welke 

vorm en onder welke voorwaarden? 

₋ Over welke tools die het verwerken van data faciliteren beschikken jullie? En 

kunnen die ook gebruikt worden door de steden? 

₋ Kunnen de steden voor vragen bij jullie terecht of bestaat het aanbod uit wat 

online staat? 

₋ Hoe stemmen de steunpunten van de provincies onderling af? En in welke 

mate is er afstemming tussen de provincies zodanig dat steden met 

gelijkaardige vragen, vergelijkbare cijfers en statistieken kunnen verkrijgen? 

 

 Op de werkgroep van 8 oktober 2015 stond een toelichting bij beleids- en 

managementinformatie binnen de stad Antwerpen centraal. Volgende thema’s 

kwamen aan bod: 

₋ Wat zijn de bouwstenen van een beleids- en managementinformatie systeem? 

₋ Hoe kan een beleids- en managementinformatie systeem BBC ondersteunen? 

₋ Hoe kan een beleids- en managementinformatie systeem het management 

ondersteunen? 

Alles werd toegelicht aan de hand van cases. 

 

 

2. Overzicht van de werkzaamheden in 2016 
 

 Op de werkgroep van 20 april 2016 kwamen volgende agendapunten aan bod:  

₋ De stad Antwerpen werkte een procedure uit met de KSZ om de diversiteit 

van het personeel te meten. De methode werd gedeeld.   

₋ Presentatie door stad Antwerpen over ontsluiting en gebruik van de kadaster 

gegevens.   

₋ In opvolging van deze laatste presentatie werd afgesproken een workshop 

‘verwerking kadastergegevens’ te organiseren en dit zowel in FME als SPSS. 

 

 Tijdens de werkgroep 5 september 2016 kwamen twee nieuwe leden namelijk 

Roeselare en VGC aan boord.   Op de agenda: 

₋ Software-connectie tussen bovenlokale (Swing-)databanken (o.a. kubussen 

van provincies, stadsmonitor) en lokale (Swing-)databanken.  

₋ Toelichting over het kennisnetwerk indicatoren dat op initiatief van Gent en 

BDO opgericht is 

₋ Presentatie dashboard omgevingsinformatie van de stad Antwerpen  
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₋ Enquête gegevens Stadsmonitor: Bijna alle steden hebben een uitbreiding van 

hun steekproef gevraagd om de resultaten binnen de stad geografisch te 

kunnen verfijnen. De vraag wordt gesteld of steden elkaar niet kunnen 

ondersteunen bij het aan de slag gaan met die data door het uitwisselen van 

scripts en analysemethoden.  Er werd afgesproken gezamenlijk voorstellen te 

doen met betrekking tot oplevering van de gegevens, welke rapportering 

gebeurt door de Studiedienst Vlaamse Regering en welke door de steden 

zelf,…. op de stedenstuurgroep stadsmonitor. 

 

 

 De workshop verwerking kadastergegevens vond plaats op 28 oktober onder leiding 

van de stad Gent (FME) en stad Antwerpen (SPSS). 

Aalst, Genk, Gent, Hasselt, Leuven, Oostende, Turnhout, Informatie Vlaanderen 

(Agiv) en ADSEI (Algemene dienst statistiek FOD Economie) nemen deel. 

 

 Op de werkgroep 5 december 2016 kwamen Sint-Niklaas en Hasselt aan boord. 

Daarmee zijn alle centrumsteden en VGC lid van de werkgroep. 

Op de agenda:  

₋ Overleg Studiedienst Vlaamse Regering  

Meer en meer steden en nu ook de provincies werken momenteel op basis van 

het swing platform, of hebben concrete plannen om dit te doen. Meer en meer 

groeit het idee om dit platform ook te gebruiken om onderling vergelijkbare 

gegevens uit te wisselen, benchmarks mogelijk te maken, of bijvoorbeeld het 

werk te verdelen (qua rapporten programmeren, data controleren, edm) op 

basis van gezamenlijk gegevens(aanvragen).SVR met de lokale statistieken 

zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Om beter te kunnen inschatten 

wat op dit vlak mogelijk is hebben hierover enkele vragen: 

 Gezamenlijke bronaanvragen - Kan bekeken worden voor welke 

bronnen waarvoor zowel de steden als SVR aanvragen doen (eg. KSZ, 

Rijksregister, VDAB,…) meer gezamenlijk op te treden, voor SVR 

doeleinden bv op niveau van NIS-gemeente en voor de steden op 

lager geografisch niveau. We vermijden daardoor dat hetzelfde werk 

binnen Vlaamse, provinciale en lokale entiteiten,.. dubbelop gebeurt. 

 Evolueren naar een gezamenlijk platform - Wat zijn de mogelijkheden 

van de achterliggende databank van lokale statistieken om gegevens 

te delen en in welke mate is het bijvoorbeeld mogelijk om de 

gegevens van lokale statistieken over te nemen binnen een swing 

platform. 

 Wat is de huidige stand van zaken van de ontwikkeling van het 

nieuwe platform waarmee SVR zal werken, mogelijkheden en 

opportuniteiten in het kader van onderlinge ondersteuning van 

Vlaanderen, Provincies en steden. 

 

₋ Overleg met Provinciale Steunpunten sociale planning in opvolging nota 

‘Software-connectie tussen bovenlokale en lokale (Swing-)databanken’ 

 

₋ Toelichting ‘Gemeentemonitor’ in functie van ontsluiting van gegevens van 

de randgemeenten 

 

 Op het secretarissenoverleg van 8 december 2016 werden volgende presentaties 

besproken:  

₋ Presentatie dashboard omgevingsinformatie van de stad Antwerpen door 

Reinhard Stoop 

₋ Presentatie ORBA (Opvolgen Realisatie Bestuursakkoord) van de stad 

Antwerpen door Jelke Sooghen. 


