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ICT, digitalisering & e-government zijn grote uitdagingen, voor alle lokale besturen. Daarom verenigen 
we hen in samenwerkingsverbanden zodat zij door het efficiënter inzetten van kennis & middelen, de 

slagkracht van grote steden benaderen & tijd, geld en middelen besparen.

146 lokale besturen = 10 Virtuele Centrumsteden

ACTIVITEITEN-
VERSLAG
2016

Vlaams-Brabants steunpunt e-government

VERA@2016

VERA IN CIJFERS
10 

samenwerkings-
verbanden, 

waarvan 2 nieuwe: 
Politie Oost & 
Politie West

146 
lokale besturen

• 60 gemeenten
• 55 OCMW’s
• 24 politiezones
• 5 intercommunales
• 2 hulpverleningszones

22 
nieuwe besturen 

= lid Virtuele 
Centrumsteden, 

waarvan 
16 politiezones!

28 
besturen 
waar wij 

IT-beheerder 
zijn

46 
projecten 

begeleid bij 
27 besturen

Hosted mail 
(= Microsoft 

Exchange 
Online) voor 

77 
besturen

Veiligheids-
consulent

56 
besturen

6.745 
tickets 

geregistreerd 
& behandeld 
in TOPdesk

7 
nieuwe 
samen-

werkings-
projecten

6 
nieuwe 

medewerkers

300 m2  
extra 

kantoorruimte 
gekocht

SAMENWERKEN

Politie Oost & Politie West
• 2 nieuwe samenwerkingsverbanden - ° 23/09/2016: Politie 

Oost & Politie West die al de 24 politiezones van Vlaams-Bra-
bant verenigen – Politie Oost = 11 politiezones & Politie West  
= 13 politiezones

• 16 op 24 politiezones = nieuw lid Virtuele Centrumsteden: 
PZ Aarschot – PZ BHK –  PZ Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/
Lubbeek –  PZ BRT – PZ Demerdal –  PZ Dilbeek – PZ 
Druivenstreek – PZ Hageland – PZ LAN – PZ Leuven –  PZ 
TARL – PZ Vilvoorde/Machelen – PZ Voer en Dijle –  PZ 
Wokra – PZ Zaventem –  PZ Zennevallei

Nieuwe besturen
• Gemeente & OCMW Beersel > VCS Lambiek 
• Gemeente Tervuren & Gemeente Kortenberg > VCS Groene 

Rand 
• OCMW Vilvoorde > VCS Brabantse Kouter
• Hulpverleningszone Oost > VCS STAD

DIENSTVERLENING
AAN BESTUREN

49 OVERLEGMOMENTEN

It-punt = interlokale vereniging voor ICT-dien-
sten binnen Vlaams-Brabant

Op 23 februari 2016 is VERA toegetreden tot 
de interlokale vereniging it-punt, samen met 
8 lokale besturen: Bekkevoort, Keerbergen, 
Machelen, Steenokkerzeel, Boortmeerbeek, 
Kampenhout, Rotselaar en Geetbets.

It-punt ilv 
• Uitsluitend voor leden van de interlokale 

vereniging
• Informaticadiensten zoals advisering & 

ondersteuning, op maat van elk bestuur & de 
individuele behoefte

• De leden tekenen mee het aanbod uit, want 
ook in deze vorm van samenwerken geldt: 
nabijheid en open dialoog. 

• 2 beheerorganen: 
• Beheercomité = mandatarissen  & secre-

tarissen – overleg uitvoering  overeen-
komst 

• Stuurgroep = secretarissen, stafmede-
werkers & IT-verantwoordelijken – uit-
stippelen krachtlijnen & formulering 
adviezen werking it-punt

VERA 
• Beherend bestuur van de interlokale 

vereniging: coördinatie & strategie
• Inzet VERA-medewerkers ten behoeve van 

de interlokale vereniging: IT-beheerder, 
servicedesk medewerker, projectleider & ICT-
architect

@31/12/2016: 22 besturen = lid van it-punt ilv
• 17 gemeentebesturen
• 3 OCMW’s
• Hulpverleningszone Oost
• VERA

EEN DUURZAME & 
HECHTERE VORM VAN 

SAMENWERKEN

5.433 geregistreerde vragen 
met betrekking tot de ICT-omgeving van de 

lokale besturen waar een VERA-medewerker 
actief is als IT-beheerder

Diensten op maat:  867 vragen 
(hosted mail, helpdesk connectiviteit,

 ICT-projectleider, veiligheidsconsultancy) 

Raamcontracten 
en gratis 

dienstverlening 
Virtuele 

Centrumsteden: 
219 vragen

Interne 
ondersteuning 

VERA: 
226 vragen

Vlaams-Brabants steunpunt e-government

Vaartdijk 3 /001 – 3018 Wijgmaal 
T 016 30 85 10 – F 016 30 85 15 
info@vera.be – www.vera.be
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60 
gemeenten

55 
OCMW’s

24 
politiezones

5
intercom-
munales

2
hulp-

verlenings-
zones

7 NIEUWE 
SAMENWERKINGSPROJECTEN

•	 IT-overleg:
• Interactief overleg tussen IT-verantwoordelijken binnen de  Virtuele Centrumstad of 

samenwerkingsverband
• 34 IT-overlegmomenten
• 269 deelnemers
• Thema: Wisselwerking en kennisdeling tussen ICT-medewerkers over projecten, tools en nieuwe 

evoluties met focus op de praktische en technische aspecten

•	 Stuurgroep
• Overleg tussen mandatarissen & secretarissen over de strategie & projecten van het 

samenwerkingsverband 
• Elke Virtuele Centrumstad heeft minstens 1 keer vergaderd
• 13 stuurgroepen
• 132 deelnemers

•	 Avond	voor	beleid
• Een jaarlijks overlegforum tussen beleidsmakers & secretarissen van verschillende Virtuele 

Centrumsteden samen
• 2 momenten: 25/02/2016@Tildonk & 15/03/2016@Londerzeel
• 37 deelnemers
• Thema: Jouw burger de klok rond bedienen! Hoe goed is de digitale dienstverlening in Vlaams-

Brabant

•	 Deelname	aan	GIS-archipels
• Als lid van de GIS-samenwerkingscel Vlaams-Brabant nemen we ook deel aan de GIS-archipels.N
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De digitale wereld verandert razendsnel en dus ook 
de digitale dienstverlening. Lokale besturen willen 
deze trend volgen want burgers, verenigingen en 
ondernemingen verwachten een moderne over-
heidsdienstverlening: zij willen de kanalen gebrui-
ken die zij gewend zijn. 

Het besef groeit dan ook dat ICT onontbeerlijk is 
voor het optimaliseren van de dienstverlening 
en de realisatie van een klimaatneutrale provin-
cie Vlaams-Brabant. Veel besturen hebben echter 
moeite om grip te houden op hun ICT-infrastruc-
tuur. Daarom doen steeds meer besturen beroep 
op VERA voor ondersteuning om hun ambities toch 
waar te maken: wij namen in 2016 bij 28 bestu-
ren de rol op van IT-beheerder en begeleidden 27 
ICT-projecten.

Naast de druk om de dienstverlening steeds digita-
ler aan te bieden, wint ook het aspect informatie-
veiligheid aan belang. VERA heeft in 2016 voor 56 
besturen de rol opgenomen van veiligheidsconsu-
lent: niet alleen bij gemeentebesturen en OCMW’s, 
maar ook bij politiezones. 

De sterke groei in de individuele ondersteuning be-
let ons niet ook volop in te blijven zetten op samen-
werken en kennisdelen. We hebben in 2016 niet 
minder dan 49 overlegmomenten georganiseerd 

waar we in dialoog gaan met ICT-verantwoorde-
lijken, secretarissen én beleidsmensen! Bovendien 
spreken we een steeds breder publiek aan met 
onze info- en studiedagen: financieel beheerders, 
ambtenaren ruimtelijke ordening, milieuambtena-
ren, communicatieverantwoordelijken, …

Ook onze raamcontracten worden steeds vaker ge-
bruikt door steeds meer besturen. Zij zijn dan ook  hét 
voorbeeld dat samenwerken loont en besparingen 
oplevert. Wat begon met 1 raamcontract is intussen 
uitgegroeid tot een vaste waarde en één van onze 
basisdiensten. In 2016 hebben we als VERA voor de 
lokale besturen maar liefst € 1.557.804 bespaard 
via onze raamcontracten!

De sterke groei in individuele ondersteuning en 
samenwerkingsverbanden zijn alleen mogelijk 
door een groter team medewerkers en meer kan-
toorruimte. In 2016 hebben we 6 nieuwe collega’s 
verwelkomd in ons multidisciplinair team zodat 
we steeds naargelang de vraag, dé expert die be-
schikt over de juiste vaardigheden en kennis kun-
nen inschakelen. 

Een groter en versterkt team staat klaar om ook 
in 2017 de lokale besturen van Vlaams-Brabant te 
ontzorgen! 

4.  ICT-projectleider
=  een ervaren ICT-consulent ondersteunt het 
bestuur bij welomlijnde, korte opdrachten. Op 
die manier krijgt de IT-verantwoordelijke van 
het bestuur zijn handen vrij voor het beheren 
van de IT-omgeving:
• Gemeentebestuur Asse: lastenboek server-

vernieuwing 
• Gemeentebestuur Bertem: lastenboek ser-

ververnieuwing + samenwerkingsovereen-
komst gemeente – OCMW

• Gemeentebestuur Grimbergen: samenwer-
king gemeente – OCMW + structuur ICT-
dienst

• Gemeentebestuur Hoeilaart: ICT-visie
• Gemeentebestuur Keerbergen: diverse 

ICT-projecten
• Gemeentebestuur Linkebeek: project migratie 

e-mail
• Gemeentebestuur Lubbeek: lastenboek ser-

ververnieuwing voorbereiding AS-IS
• Gemeentebestuur Steenokkerzeel: verschil-

lende ICT-projecten
• Gemeentebestuur Zaventem: uitwerken 

ICT-lastenboeken
• Gemeentebestuur Zoutleeuw: project bege-

leiding ICT-nieuwbouw 
• Stadsbestuur Tienen: lastenboek serverver-

nieuwing
• Hulpverleningszone Oost: ICT-visie + ver-

schillende ICT-projecten
• OCMW Grimbergen: extranet advies + ver-

schillende ICT-projecten
• OCMW Londerzeel: project begeleiding 

ICT-nieuwbouw
• OCMW Overijse: advies lastenboek 
 
5. Veiligheidsconsulent
= een medewerker van VERA begeleidt besturen 
i.v.m. informatieveiligheid:
• Inventarisatie van de problematiek binnen 

het bestuur
• Risicoanalyse van de bestaande situatie
• Opmaak van een informatieveiligheidsplan en 

-beleid
• Begeleiding bij de uitvoering van het informa-

tieveiligheidsplan en -beleid

In 2016 hebben in totaal wel 56 besturen een 
opdracht veiligheidsconsultancy gegund aan 
VERA & waren we effectief bij 49 besturen aan 
de slag:
• 28 gemeenten
• 12 OCMW’s
• 8 politiezones 
• Monumentenwacht 

Intussen hebben reeds 45 besturen er uitdruk-
kelijk voor gekozen dat we hen ook verder bege-
leiden bij de uitvoering van het informatieveilig-
heidsplan.

We hebben maar liefst 3 veiligheidsconsulenten in 
dienst die voltijds & uitsluitend met informatievei-
ligheid bezig zijn zodat we al deze besturen op een 
professionele manier kunnen ondersteunen.

2

VERA = neutraal ICT-steunpunt
• Niche in de markt: onafhankelijk advies & 

kwaliteitsvolle dienstverlening
• Multidisciplinair team, met breed gamma 

aan competenties, zodat wij dé expert met 
de juiste vaardigheden & kennis kunnen 
inzetten cf. de noden van het bestuur

Dienstverlening op maat is verder gegroeid: 
soorten diensten & aantal medewerkers &  
aantal gepresteerde dagen

1.  IT-beheerder
= een medewerker van VERA neemt tijdelijk de 
rol op van de lokale ICT-verantwoordelijke 
• De vertrouwenspersoon van het bestuur
• Ondersteunt de plaatselijke medewerkers
• Onderhoudt het netwerk
• Zorgt voor hard- en software
• Onderhandelt met leveranciers 
• Denkt mee over ICT 
In 2016 zijn we actief geweest bij 28 besturen 
(waaronder 2 politiezones en 1 hulpverlenings-
zone): dat is een verdubbeling van het aantal 
besturen tov 2015. De meeste besturen doen 
een beroep op deze dienstverlening via it-punt 
ilv.

2.  ICT-architect
= een medewerker van VERA begeleidt de be-
sturen bij de (her)inrichting van de ICT-omge-
ving cf. de Leidraad van de Vlaamse Overheid en 
de technische mogelijkheden:
• Analyse van de bestaande situatie & vast-

stellen pijnpunten
• Uittekenen van nieuwe situatie cf. behoeften 

en beleidsdoelstellingen bestuur
• Uitbouw architectuur IT-omgeving
• Begeleiding integratietrajecten gemeente – 

OCMW

Bij de volgende 12 besturen in 2016:
• Politiezone BRT: ICT-audit
• Gemeente Asse: begeleiding samenwerking/ 

integratie gemeente – OCMW
• Gemeente Hoegaarden: ICT-audit
• Politiezone Herko: ICT-audit
• Gemeentebestuur Keerbergen: ICT-audit
• OCMW Kampenhout: begeleiding samen-

werking gemeente – OCMW 
• OCMW Vilvoorde: project begeleiding 

ICT-nieuwbouw
• Gemeente Kapelle-op-den-Bos: ICT-audit
• Gemeente Kraainem: ICT-audit
• Gemeente Ternat: ICT-audit
• Gemeente Zaventem: ICT-visie voor een vir-

tueel administratief centrum 
• OCMW Machelen: advies connectiviteit

3.  Servicedesk medewerker
= een medewerker van VERA doet IT-ondersteu-
ning op afstand: 
• Monitort uitgebreid de IT-omgeving
• Waarschuwt bij uitvallen of andere net-

werkproblemen
• Hulp op afstand bij alle technische proble-

men binnen de IT-omgeving
• Het beheer van technische netwerkinforma-

tie
• Noodcommunicatie

De servicedesk maakt gebruik van enkele tools 
om deze dienstverlening te kunnen aanbieden: 
• TOPdesk als ticketingsysteem
• Een monitoringtool
• Een telefonische en online helpdesk

ICT, digitalisering & e-government zijn grote uitdagingen, voor alle lokale besturen. Daarom verenigen 
we hen in samenwerkingsverbanden zodat zij door het efficiënter inzetten van kennis & middelen, 

de slagkracht van grote steden benaderen & tijd, geld en middelen besparen.

146 lokale besturen = 10 Virtuele Centrumsteden

In 2016 werden er maar liefst 6.745 vragen gere-
gistreerd en behandeld via TOPdesk:

Gemiddeld 562 tickets per maand. Dit is meer 
dan een verdubbeling ten opzichte van 2015.

•	 Integratie	gemeente-OCMW
• Gemeente & OCMW moeten tegen 2018 

integreren. Wij begeleiden hen bij de 
ICT-aspecten van dit traject via 3 werk-
groepen. 

• Resultaat: een praktische leidraad met 
handige tips & best practices i.v.m. de in-
tegratie van infrastructuur en applicaties, 
samenwerken op de vloer en bijhorend 
personeelsbeleid en informatieveiligheid.

• Projectleider: Hans Hubin

•	 Procesoptimalisatie
• Samen met enkele pilootbesturen hebben 

we een methode ontwikkeld om mede-
werkers van besturen zonder externe 
ondersteuning en met een beperkte 
inspanning zelf een product of dienst te 
laten analyseren en optimaliseren

• Resultaat: 
•	 Zelfhulptool procesoptimalisatie = 

een instrument om zelf een eerste  
analyse te maken van de huidige pro-
cessen & nadien op zoek te gaan naar 
verbeterpunten

• Een virtuele bibliotheek met refe-
rentieprocessen = eerder gemaakte 
analyses van veelgebruikte processen

• Projectleider: Jeroen Devlieghere

•	 Serververnieuwing	politie
• De lokale politie zocht een oplossing voor 

de afname van servers, al dan niet gevir-
tualiseerd. Wij hebben hen begeleid bij 
de zoektocht naar een geschikt bestaand 
raamcontract. 

• Resultaat:
• Een visiedocument met richtlijnen 

voor een toekomstgerichte aankoop 
& beheer van servers

• Een overzicht van de bruikbare 
raamcontracten met bijhorende ver-
gelijking

• Dit project is ook  interessant voor andere 
lokale besturen

• Projectleider: Kristof Brams

•	 Koppelingen	softwarepakketten
• Besturen hebben vaak geen totaalzicht op 

hun softwarepakketten en de koppelin-
gen er tussen waardoor zij veel voordelen 
missen. Wij maakten een overzicht.

• Resultaat:
•	 Online ‘Meldpunt Koppelingen’ = lijst 

softwarekoppelingen met gedetail-
leerde informatie zodat besturen de 
bruikbaarheid ervan kunnen inschatten

•	 Handboek voor software-inventarisa-
tie = een draaiboek voor IT-beheerders 
om een gepaste inventarisatie-aanpak 
voor hun bestuur te bepalen 

• Projectleider: Jeroen Devlieghere

•	 SigningHub/Digitale	handtekenmap
• Een gratis tool van de Vlaamse Overheid 

om documenten digitaal te tekenen. Wij 
implementeerden de tool bij drie pilootbe-
sturen en onszelf & werkten samen met de 
Vlaamse Overheid om de tool nog beter af 
te stemmen op de nood van lokale besturen

• Resultaat: Leidraad Digitale Handteken-
map met praktische informatie over de 
Digitale Handtekenmap, de werkwijze 
en een vergelijking met de commerciële 
toepassingen.

• Projectleider: Hans Hubin

•	 Omgevingsvergunning
• Begeleiding & voorbereiding op de prak-

tische invoering van de omgevingsver-
gunning met nieuwe procedures, nieuwe 
uitvoeringstermijnen en een volledig 
digitaal werkproces 

• Resultaat: een gestructureerd overzicht 
van alle voorbereidende stappen die be-
sturen moeten zetten in functie van een 
vlotte invoering van de omgevingsver-
gunning

• Projectleider: Jeroen Devlieghere  

•	 Zelfredzaamheid	in	IT
• Medewerkers van lokale besturen doen 

vaak een beroep op de plaatselijke  
IT-verantwoordelijke(n) voor praktische 
ondersteuning  waardoor de medewerker 
tijd verliest met wachten op oplossingen 
& de IT’er weinig tijd overhoudt voor zijn 
kerntaken

• Resultaat:
• In kaart brengen van ‘tijdverslinder’ 

via bestaande IT-beheerstools
• Opzetten van een gedeelde kennis-

bank met goede documentatie zodat 
medewerkers zelf kunnen zoeken 
naar oplossingen voor hun problemen

• Projectleider: Jeroen Devlieghere

Véronique Janssens
Directeur VERA

Tie Roefs
Voorzitter VERA,
gedeputeerde voor informatica
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	Besturen hoeven geen medewerkers in te zetten voor de verplichte en tijdrovende procedure -  
opstellen van lastenboeken, opvolgen van offertes en gunningen

	Besturen kunnen profiteren van enorme schaalvoordelen - vooral voor kleinere spelers heel be-
langrijk

	“Eendracht maakt macht” - ook bij onderhandelingen met leveranciers

TIJDSBESPARING
Elk project wordt bij VERA begeleid door een technisch geschoolde projectleider met jaren ervaring. 
De tijdsbesteding per project kan sterk verschillen naargelang het onderwerp, de werkgroep en de ge-
volgde procedure. Voor elk project noteren we nauwgezet de geïnvesteerde tijd: voorafgaande interne 
vergaderingen, opzoekwerk, overleg met de werkgroep, opvolging van leveranciers, terugkoppeling en 
opvolging van de besturen die gebruik maken van het raamcontract,….
Dit is onze ruwe schatting van tijd die de lokale besturen hebben bespaard dankzij de coördinatie van VERA:

FINANCIËLE BESPARING
De besturen besparen dankzij onze Virtuele Centrumsteden omdat ze zelf 
geen medewerkers moeten inzetten voor die projecten & de schaalvoorde-
len van onze raamcontracten.
Wat begon als een idee, is vandaag één van de basisdiensten van VERA. In 
het overzicht nemen we enkel de besparingen op die we zwart op wit kun-
nen bewijzen:

RAAMCONTRACT VERA 
= TIJDSBESPARING 
X GELDBESPARING

Project digitale handtekenmap

26VERA + werkgroep20 6 werkdagen

191

Project koppeling softwarepakketten 30VERA + werkgroep26 4 werkdagen

Project integratie gemeente

18VERA + werkgroep10 8 werkdagen

Project serververnieuwing politie 25VERA + werkgroep16 9 werkdagen

Project procesoptimalisatie 55VERA + werkgroep43 12 werkdagen

Project omgevingsvergunning 17VERA 17 werkdagen

Project zelfredzaamheid in IT 20VERA + werkgroep16 4 werkdagen

werkdagen

Raamcontract indoor &                                   
outdoor draadloos netwerk:
Perceel 1: indoor
• 293 access points
• 16 besturen
€ 157.166

Perceel 2: outdoor
• 7 besturen
€ 36.068

In totaal € 193.234

Raamcontract ICT-materiaal:
Laptops & opties:
• 263 laptops & 67 tablets
• 29 besturen
€ 97.889

Pc’s en schermen:
• 373 pc’s & 397 schermen
• 33 besturen
€ 155.023

Thin clients:
• 26 thin clients
• 5 besturen
€ 8.940

In totaal € 261.852

Raamcontract IP-telefonie:
• 498 telefoontoestellen & 5 

telefooncentrales
• 5 besturen

€ 367.665

Raamcontract multifunctionals:
• 248 multifunctionals
• 30 besturen

€ 349.711 

Raamcontract websites
• 10 nieuwe websites
• 10 besturen

€ 38.000 

Raamcontract RFID
• 7 zelfuitleensystemen &                  

bijhorende RFID-tags
• 7 bibliotheken

€ 39.000 

Raamcontract hosted ICT-kennisplatform:
• 39 softwarelicenties – via een 

samenaankoop formule
• 7 nieuwe besturen > van 32 naar 39

€ 296.342

Raamcontract monitoring:
• 5 appliances & bijhorende ondersteuning
• 5 nieuwe besturen > van 5 naar 10

€ 12.000

VERA	informeert

VERA = kruispunt van kennis & informatie op vlak van ICT & informatieveiligheid

Kennisdeling = één van de basisdoelstellingen van onze organisatie
• Noodzakelijke voorwaarde om lokale besturen optimaal te ondersteunen
• Logisch gevolg van constructieve ondersteuning van de besturen, zowel in 

groep via allerlei overlegmomenten & infodagen als individueel via onze 
dienstverlening & communicatie

 
Nieuwsbrief juni 2016: update over onze projecten digitale handtekenmap & e-loket – 

de impact van i-Police op de lokale politie – de ideale ICT-dienst  

Nieuwsbrief december 2016: focus op ons samenwerkingsproject procesoptimalisatie & 
ICT-ondersteuning voor het hele bestuur & de nieuwe samenwerkingen Politie Oost & Politie West

Folder politiezones: ook de lokale politie heeft nood aan een goed werkende ICT-omgeving & 
kijkt hiervoor meer en meer naar VERA – wij kunnen hen ondersteunen bij projecten, informatieveiligheid, 

procesanalyse, IT-beheer en servicedesk 

 Folder informatieveiligheid: onze 3 veiligheidsconsulenten zorgen voor meer informatieveiligheid bij 
onze besturen met een stappenplan op hun maat

Kerstkaartje 2016: veel wensen voor onze besturen & hun medewerkers

KENNISDELING | 1 
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Procesoptimalisatie: 
voor een betere 
interne werking

Nieuwe 
raam-
contracten

ICT voor 
school 
en bib

Gemeentehuis

Cultuur 
Centrum

Bibliotheek

Sporthal

Gemeenteschool

Vlaams-Brabants steunpunt e-government

Politiekantoor

Vlaams-Brabants steunpunt e-government

STAP VOOR STAP 
MEER 
INFORMATIE-
VEILIGHEID

Vlaams-Brabants steunpunt e-government

ICT-ONDERSTEUNING 
OP POLITIEMAAT
■ IT-BEHEERDER 
■ SERVICEDESK 
■ PROJECTLEIDER
■ PROCESBEGELEIDING
■ VEILIGHEIDSCONSULENT

i-Police
klaar om te helpen

Ilse Vervloesem
communicatie-

verantwoordelijke

Samen timmeren we aan de weg naar meer en betere ICT 
en e-government. Samen staan we dan ook voor meer 

deskundigheid bij onze leden, elk op onze manier.

Véronique Janssens
directeurPeter Dupon

financieel beheerder

Isabelle Van Bergen 
 beleidsmedewerker 

juridische ondersteuning

Stefan Wuyts
ICT-strategieadviseur

Kris Banken
servicedesk 
medewerker

Gert Nijs
IT-beheerder

Wendi Goethuys
IT-beheerder

Peter Jacobs
IT-beheerder

Marc Van Rompay
IT-beheerder

Margot Schepens
veiligheidsconsulent

Johan Soons
veiligheidsconsulent

Sarah Smolders
veiligheidsconsulent

Mathias Alens
IT-beheerder

KENNISCENTRUM

PROJECT- & SAMENWERKINGSTEAM:

Carl Possemiers
samenwerkings-

coördinator Ilse Van Mello
samenwerkings-

beheerder

Kristof Brams
projectleider

Hans Hubin
projectleider

Jeroen Devlieghere
projectleider

ONS TEAM

VERA is actief bij

Brugfunctie = doorgeefluik tussen de verschillende lokale besturen 
onderling  en naar hogere overheden toe & verdedigen belangen lokale 

besturen bij verschillende overheden 

•	 Stuurgroep	Lokaal	eGovernment: vertegenwoordiging van lokale besturen & Vlaamse overheid voor 
het ontwikkelen van een gedeelde visie op e-goverment over de verschillende overheden heen

•	 Coördinatiecomité	Vlaamse	Dienstenintegrator: een vertegenwoordiging van lokale besturen & 
Vlaamse overheid voor het bepalen van de thema’s & voorwaarden i.v.m. het informatie- en ICT-be-
leid van alle entiteiten van de Vlaamse administratie

•	 Stuurgroep	omgevingsvergunning: een overleg tussen het departement ruimtelijke ordening en mi-
lieu met leveranciers, provincies & VVSG en VERA als vertegenwoordigers van de lokale besturen over 
de implementatie van de omgevingsvergunning  

•	 Stuurgroep	digitale	handtekenmap: overleg Vlaamse overheid, leveranciers digitale handtekenmap-
tools & VERA i.v.m. de uitrol van de toepassing

•	 Samenwerkingsverband	GIS: een samenwerkingsverband tussen Interleuven, Haviland, Provincie 
Vlaams-Brabant en VERA voor GIS-ondersteuning aan de lokale besturen

•	 Werkgroep	Start	to	share: een strategisch consortium voor betere ICT & e-government in het lokale be-
stuur – begeleidt o.a. het project ‘samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren’ met de iMonitor 

•	 Werkgroep	informatieveiligheid: een overleg tussen alle veiligheidsconsulenten van Vlaamse ge-
meenten en OCMW’s in de schoot van VVSG

•	 POD	MI: een overleg tussen alle veiligheidsconsulenten van Vlaamse OCMW’s

•	 Klankbordgroep	thema-audit	informatiebeveiliging: een overleg tussen de Vlaamse veiligheidscon-
sulenten over de richtlijnen van Audit Vlaanderen m.b.t. ICT en informatieveiligheid

In totaal hebben we 

€ 1.557.804 
bespaard voor onze besturen. 

Dat is maar liefst een 
verdubbeling 

t.o.v. vorig jaar!

VERA	informeert	&	organiseert

Infodagen = kennisdeling rond onze samenwerkingsprojecten 
& actuele thema’s binnen e-government

Avond voor beleid
25/2/2016 

@Engelenburcht Tildonk 
& 15/3/2016 

@Hof van Boeres Londerzeel 
20 & 22 deelnemers 

Jouw	burger	de	klok	rond	bedienen

Infodag hosted mail 
10/3/2016 

@The Interactive Hub Haasrode 
42 deelnemers                                     

Het	nieuwe	contract	&	
soorten	licenties	van	

Microsoft	Exchange	Online

Praatcafé TOPdesk 
17/3/2016 

@gemeentehuis Lubbeek 
& 24/5/2016 

@gemeentehuis Zaventem 
10 & 11 deelnemers 

Welke	modules	zijn	er	voorzien	
in	het	hosted	kennisplatform,	
wat	gebruiken	we	&	wat	willen	

we	nog	meer?	

Infodag invoering omgevingsvergunning
 20/10/2016 

@Capucijnenklooster Aarschot 
samen met de GIS-cel van Vlaams-Brabant 

103 deelnemers 
Focus	op	de	praktische	implementatie	

van	de	omgevingsvergunning:	
het	volledige	administratieve	proces	
van	het	bestuur,	inclusief	software	

&	integratie	GIS

Infodag integratie gemeente & OCMW 
22/6/2016 

@Sportimonium Hofstade 
74 deelnemers  

Focus	op	2	technische	zaken:	
hoe	voeg	je	de	IT-infrastructuur	van	

beide	organisaties	samen	&	
op	wat	moet	je	letten	om	het	juiste	
-gezamenlijke-	BBC-pakket	te	kiezen

Infosessie begeleidingstraject iMonitor 
15/9/2016 

@Proeftuin Herent 
26 deelnemers 

Gesubsidieerd	begeleidingstraject	
n.a.v.	onderzoek	informatiematuriteit	
lokale	besturen	voor	de	10	besturen	
in	Vlaams-Brabant	met	het	grootste	

groeipotentieel

Officiële	start	samenwerking	
Politie Oost & Politie West 

22/09/2016 
@Provinciehuis Leuven 

71 deelnemers 
Toelichting	resultaten	ICT-scan	

van	de	25	politiezones	in	
Vlaams-Brabant	&	(toekomst)projecten

Infodag veiligheidsconsulent 
6/10/2016 @De Kouter Herent

 30 deelnemers 
	Lokale	overheden	&	privacy:	
wat	met	informatieveiligheid?


