
 
 

1 
 

Actieplan Nieuwe impuls GKG 2022   RG.207 

 

Aan:  Regiegroep GKG 

Betreft:  Activiteiten behorende bij de actielijnen voor 2022 

Datum:  1 februari 2022 

Van:  Bert en Jakko 

 

Inleiding 

Op 11 november 2021 heeft het GKG Bestuur de Regiegroep de opdracht gegeven om in januari 2022 

met een concreet actieplan voor 2022 te komen. Het betreft de concretisering van drie doelen die 

voor 2022 zijn gesteld: 

1. Het inhoudelijk versterken van de regionale waarde van het GKG.  

2. Het vergroten van het aantal deelnemers aan het GKG.  

3. De eigen organisatie mee krijgen.  

Met het stellen van deze doelen willen de GKG-deelnemers: 

• Het onderling vertrouwen zowel bij de huidige deelnemers maar ook bij de niet-deelnemers 

winnen; 

• Elkaar legitimeren en supporten; 

• Het eigenaarschap van het GKG vergroten. 

Op 13 december 2021 hebben de leden van de Regiegroep met elkaar over de concretisering van de 

drie actielijnen naar activiteiten gesproken. De inbreng van de regiegroepleden en suggesties van de 

leden van het GKG Bestuur en de leden van het College van Advies hebben voeding gegeven aan 

onderstaand actieplan.  

Aan elke actielijn zijn diverse activiteiten gekoppeld. Elke activiteit is kort beschreven evenals het 

beoogde doel. In een overzichtelijk schema is per activiteit aangegeven voor welke doelgroep een 

activiteit bedoeld is (bestuur, management, organisatie). Ook wordt de actiehouder in het schema 

genoemd evenals de planning van de betreffende activiteit.  

 

Actielijnen en activiteiten 

1. Het inhoudelijk versterken van de regionale waarde van het GKG.  
 

a. Opgave Warmtetransitie/Wijkuitvoeringsplannen: onderzoeken en overleg plannen 
 

Beoogd doel: Regionaal op elkaar afgestemde wijkuitvoeringsplannen (WUP) met 

gebruikmaking van het GKG-datanetwerk. 

Beschrijving 



 
 

2 
 

Gemeenten moesten voor eind 2021 een warmtetransitievisie (WTV) klaar hebben. 

Vervolgens moet deze worden vertaald naar wijkuitvoeringsplannen (WUP). Daarvoor is veel 

data nodig en kan het GKG daarvoor worden ingezet. De provincie Groningen heeft het 

WTCG (Warmte Transitie Centrum Groningen) opgezet om gemeenten bij de WTV en de 

WUP’s te ondersteunen. Nader overleg tussen het WTCG en de regiegroep zal moeten 

plaatsvinden om de rol voor het GKG te verkennen. 

Resultaat 

 Indien het overleg tot vervolg leidt levert deze activiteit een bijdrage/informatie aan: 
- 1.i. organiseren bijeenkomst voor management van de GKG-deelnemers; 
- 1.k. het benaderen van niet deelnemers door de leden van de Regiegroep; 
- 2.b. een kennisgeving aan managers van niet-deelnemers; 
- 2.g. de plaatsing van een artikel in een vakblad/tijdschrift. 

 

b. Opgave Omgevingswet/Werkingsgebieden: kenniskring starten en uitwerken opgave 
 
Beoogd doel: De realisatie van een regionaal bestand waarbij alle provinciale regelgeving in 

werkingsgebieden is vertaald en afgestemd en via de GKG-webomgeving als 

informatieproduct wordt ontsloten. 

Beschrijving 

Met de invoering van de Omgevingswet ontstaat er in het domein van de fysieke 
leefomgeving een totaal nieuw speelveld met totaal andere spelregels en ambities. Van een 
sectorale aanpak, gebaseerd op meer dan twintig afzonderlijke wettelijke regimes en met 
een werkwijze waaruit heel sterk vanuit de overheid zelf wordt gedacht en gewerkt, naar een 
veel meer integrale, open en participatieve aanpak, waarin de overheid niet langer de 
centrale speler en regisseur is maar veel meer een verbindende en faciliterende rol gaat 
vervullen. Zo zou elke inwoner met één klik op een kaart in begrijpelijke taal antwoord 
moeten kunnen krijgen op de vraag, wat op een bepaalde locatie qua regelgeving wel en niet 
mag en kan. Daarvoor moeten alle overheden hun werkingsgebieden op kaart en als 
ketenpartners onderling met elkaar afstemmen. Provincies en waterschappen moeten 
daarmee medio 2022 klaar zijn en gemeenten in 2028. 
Waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen en gemeente Groningen hebben hun 
belangstelling al getoond. Andere GKG-deelnemers willen graag participeren. De eerste stap 
is nu een kenniskring samenstellen en de opgave omzetten naar een plan. 
 
Resultaat 

 Indien het overleg tot vervolg leidt levert deze activiteit een bijdrage/informatie aan: 
- 1.i. organiseren bijeenkomst voor management van de GKG-deelnemers; 
- 1.k. het benaderen van niet deelnemers door de leden van de Regiegroep; 
- 2.b. een kennisgeving aan managers van niet-deelnemers; 
- 2.g. de plaatsing van een artikel in een vakblad/tijdschrift. 

 
c. Opgave Sociaal domein/Jeugdzorg: huidige kenniskring opschalen 
 

Beoogd doel: De inzet van het GKG voor de invoering van datagedreven werken zodat beter 

inzicht en betere sturing in het Sociale Domein tot stand komt.  
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Beschrijving 

We hebben anno 2022 te maken met een groot aantal urgente en complexe 
maatschappelijke en bestuurlijke opgaven. Deze liggen deels in het sociaal domein (o.a. de 
jeugdzorg). Gemeenten hebben te maken met enorme kostenoverschrijdingen in het sociaal 
domein, met name jeugdzorg en Wmo. De bestaande samenwerking in het sociaal domein 
binnen de provincie zal de komende jaren veranderen met een mogelijk andere rolverdeling 
RIGG en gemeente en door het decentraliseren van beschermd wonen en de norm voor 
opdrachtgeverschap. Binnen deze context willen gemeenten hun uiterste best te doen om 
goede sociale en fysieke voorzieningen voor de inwoners op peil te houden. De noodzaak om 
bij de aanpak van alle grote maatschappelijke en bestuurlijke opgaven nauw samen te 
werken en actief data, informatie en kennis te delen (via platforms zoals het GKG, RIGG, 
Ommelander samenwerking), speelt niet alleen in de regio Groningen, maar ook op landelijk 
en op internationaal niveau. 
Inmiddels hebben de gemeenten Midden-Groningen en Stadskanaal onderling overleg. De 
volgende stap is de kenniskring uit te breiden met andere belangstellende 
gemeenten/organisaties. De kenniskring gaat vervolgens de opgave ombouwen tot een plan. 

 
Resultaat 

 Indien het overleg tot vervolg leidt levert deze activiteit een bijdrage/informatie aan: 
- 1.i. organiseren bijeenkomst voor management van de GKG-deelnemers; 
- 1.k. het benaderen van niet deelnemers door de leden van de Regiegroep; 
- 2.b. een kennisgeving aan managers van niet-deelnemers; 
- 2.g. de plaatsing van een artikel in een vakblad/tijdschrift. 

 
d. Waterketenkaart: kenniskring Water bijeenbrengen, use cases ontwikkelen en publiceren 
 

Beoogd doel: Breder gebruik van de Waterketenkaart als informatieproduct van het GKG. 

Beschrijving 

Vanaf de start werken het GKG en het Samenwerkingsverband Waterketen samen aan de 
waterketenkaart. Bijna alle waterbeheerders in Groningen en Noord-Drenthe zijn op het GKG 
aangesloten. De volgende stap is dit basisbestand te gaan benutten voor actuele 
vraagstukken zoals klimaatadaptatie, wateroverlast, energietransitie, bergingsvraagstukken 
etc. Use-cases moeten worden opgesteld. Daartoe zal de kenniskring Water weer bijeen 
worden geroepen. De resultaten worden via de GKG-webomgeving gepubliceerd. 

 
Resultaat 

 Indien het overleg tot vervolg leidt levert deze activiteit een bijdrage/informatie aan: 
- 1.i. organiseren bijeenkomst voor management van de GKG-deelnemers; 
- 1.k. het benaderen van niet deelnemers door de leden van de Regiegroep; 
- 2.b. een kennisgeving aan managers van niet-deelnemers; 
- 2.g. de plaatsing van een artikel in een vakblad/tijdschrift. 

 
e. Opgave Recreatie en Toerisme (Vrijetijdseconomie): meerwaarde voor GKG onderzoeken 
 

Gemeente Het Hoogeland heeft deze opgave ingebracht. Het betreft een provinciale 

behoefte. Nader onderzoek is vereist evenals de rol die het GKG daarbij kan spelen. 
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Resultaat 

 Indien de opgave perspectief biedt is voor het GKG kan dit worden meegenomen in: 
- 1.i. organiseren bijeenkomst voor management van de GKG-deelnemers; 
- 1.k. het benaderen van niet deelnemers door de leden van de Regiegroep; 
- 2.b. een kennisgeving aan managers van niet-deelnemers; 
- 2.g. de plaatsing van een artikel in een vakblad/tijdschrift. 
-  

f. Propositie Openbare Orde en Veiligheid/Ondermijning: nader onderzoeken 
 

De heer Hoogendoorn van het GKG Bestuur heeft deze propositie ingebracht. Nader 

onderzoek is vereist evenals de rol die het GKG daarbij kan spelen. 

Resultaat 

 Indien de opgave perspectief biedt is voor het GKG kan dit worden meegenomen in: 
- 1.i. organiseren bijeenkomst voor management van de GKG-deelnemers; 
- 1.k. het benaderen van niet deelnemers door de leden van de Regiegroep; 
- 2.b. een kennisgeving aan managers van niet-deelnemers; 
- 2.g. de plaatsing van een artikel in een vakblad/tijdschrift. 
-  

g. Propositie Verbetering leefbaarheid (RegioDeal): nader onderzoeken 
 
De heer Zwartsenburg van de regiegroep heeft deze propositie ingebracht. Nader onderzoek 

is vereist evenals de rol die het GKG daarbij kan spelen. 

Resultaat 

 Indien de opgave perspectief biedt is voor het GKG kan dit worden meegenomen in: 
- 1.i. organiseren bijeenkomst voor management van de GKG-deelnemers; 
- 1.k. het benaderen van niet deelnemers door de leden van de Regiegroep; 
- 2.b. een kennisgeving aan managers van niet-deelnemers; 
- 2.g. de plaatsing van een artikel in een vakblad/tijdschrift. 

 
h. Propositie Regionale Huisvestingsopgave: nader onderzoeken 
 

Het GKG Bestuur heeft deze propositie ingebracht. Nader onderzoek is vereist evenals de rol 

die het GKG daarbij kan spelen. 

Resultaat 

 Indien de opgave perspectief biedt is voor het GKG kan dit worden meegenomen in: 
- 1.i. organiseren bijeenkomst voor management van de GKG-deelnemers; 
- 1.k. het benaderen van niet deelnemers door de leden van de Regiegroep; 
- 2.b. een kennisgeving aan managers van niet-deelnemers; 
- 2.g. de plaatsing van een artikel in een vakblad/tijdschrift. 

 
i. Informeren management deelnemers GKG over opgaven: notitie en bijeenkomst  
 

Beoogd doel: Verhogen betrokkenheid management en deelname van vak- en 

dataspecialisten aan de kenniskringen. 
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Beschrijving 

Voor de verdere uitwerking van de proposities worden kenniskringen geïnstalleerd. De 
kenniskringen kennen een brede samenstelling van vak- en dataspecialisten van de GKG-
deelnemers maar ook van niet GKG-deelnemers. Samen gaan ze aan de slag met een plan 
van aanpak en met de uitwerking van use-cases. Deze worden vervolgens vertaald in 
informatieproducten die via het GKG-datanetwerken en de GKG-webomgeving worden 
ontsloten. 
 
Resultaat 

 Indien deze activiteit is uitgevoerd kan het resultaat worden meegenomen met: 
- 1.j. provinciale dag ‘Digitalisering’. 

 
j. Presentatie GKG Opgaven op Provinciale dag ‘Digitaliseringsstrategie Groningen’ 
 

Beoogd doel: Bestuurders en managers in de provincie informeren over het GKG en de 

opgaven die in gezamenlijkheid worden opgepakt. 

Beschrijving 

Bestuurslid mevrouw Wulfse heeft aangegeven een provinciale dag te willen organiseren en 
daar ook ruimte te willen bieden voor een presentatie van het GKG. 
 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- deelname van overheden aan het GKG en aan het meekrijgen van de eigen organisatie 

(actielijn 3); 
- 1.k. het benaderen van niet-deelnemers door leden van de regiegroep ondersteunen. 

 
k. Regiegroepleden benaderen niet-deelnemers 
 

Beoogd doel: Deelname van nog niet aangesloten organisaties aan het GKG. 

Beschrijving 

Nadat alle regionale overheden zijn geïnformeerd (zie 2a), zullen een lid van het GKG Bestuur 
en een lid van de regiegroep deze organisaties benaderen en in gesprek met hen gaan. Deze 
activiteit is voorgesteld door het GKG Bestuur. 
 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- deelname van niet-deelnemers aan het GKG; 
- 1.k. het benaderen van niet-deelnemers door leden van de regiegroep ondersteunen. 

 

2. Het vergroten van het aantal deelnemers aan het GKG.  

 
a. Brief uitnodiging deelname GKG incl. kenniskringen naar alle regionale overheden 
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Beoogd doel: Deelnemende en niet-deelnemende organisaties informeren over de 

meerwaarde van het GKG. 

Beschrijving 

In een brief naar alle regionale overheden vanuit het GKG Bestuur wordt aandacht gevraagd 
voor het GKG en de toegevoegde waarde daarvan. Wat beoogt het GKG, wat heeft het GKG 
een organisatie te bieden, wat wordt van deelnemers verwacht, etc.? 
 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- Een positief besluit van het GKG Bestuur op 7 juni 2022, waarbij niet-deelnemers 

schriftelijk aangeven aan GKG te willen deelnemen. 
 

b. Uitnodiging naar management niet-deelnemers GKG-deelname kenniskringen 

Beoogd doel: Betrokkenheid en draagvlak vergroten bij managers van nog niet aangesloten 

organisaties en deelname functionarissen aan de kenniskringen. 

Beschrijving 

Nadat alle regionale overheden bestuurlijk zijn geïnformeerd (zie 2a), worden de managers 
met een brief bijgepraat en worden collega’s uitgenodigd aan kenniskringen deel te nemen.  
 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- deelname van niet-deelnemers aan het GKG; 
- Een positief besluit van het GKG Bestuur op 7 juni 2022, waarbij niet-deelnemers 

schriftelijk aangeven aan GKG te willen deelnemen. 
 
 

c. Verkennen subsidiemogelijkheden 

Beoogd doel: Verwerven van subsidies voor het GKG. 

Beschrijving 

Met genoemde opgaven voor ogen zijn er mogelijk subsidies beschikbaar. Nader onderzoek 
moet worden gedaan. Een nader aan te wijzen regiegroeplid neemt dat voor zijn rekening. 

 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- Financiële ruimte voor het GKG; 
- 2.h. kennisgeving van de mogelijkheden in de kring van gemeentesecretarissen. 

 
d. Uitnodiging deelname Communitydag naar deelnemers en niet-deelnemers 

Beoogd doel: Maximale deelname aan de GKG Communitydag. 

Beschrijving 
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De GKG Communitydag biedt deelnemers een informatief maar ook leerzaam programma. 
Het plenaire deel is vooral voor bestuur en management. De actieve workshops gericht op de 
opgaven zijn vooral voor managers, vakspecialisten en dataspecialisten.  
 
Resultaat 

Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- Positieve besluitvorming bij niet-deelnemers voor deelname aan het GKG; 
- Bevorderen van regionale samenwerking, betrokkenheid en kennisverbreding. 

 
e. Uitnodiging naar alle regionale overheden voor deelname aan workshops/webinars 

Beoogd doel: Maximale deelname aan de workshops/webinars die maandelijks worden 

georganiseerd. 

Beschrijving 

Feitelijk worden al niet-deelnemende organisaties uitgenodigd. Toch heeft de GKG-
organisatie nog niet alle vak- en dataspecialisten in beeld. Daar kan een extra slag in worden 
gemaakt. 

 
f. Opleiding Datagestuurd Werken 

Beoogd doel: Kennis van datagestuurd werken verbeteren. 

Beschrijving 

Het GKG wordt door organisaties ingezet om het datagestuurd werken te bevorderen. 
Daarvoor is echter wel kennis vereist. Het voorstel is onder de vlag van het GKG een 
opleiding met open inschrijving te organiseren. GKG-deelnemers kunnen deelnemen tegen 
een gereduceerd tarief. 
 
Resultaat 

Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- Positieve besluitvorming bij niet-deelnemers voor deelname aan het GKG; 
- Bevorderen van regionale samenwerking, betrokkenheid en kennisverbreding. 

 
g. Publicaties in aansprekende vakbladen en/of regionale krant 

Beoogd doel: De bekendheid van het GKG verbeteren. 

Beschrijving 

Het voorstel komt van het College van Advies. Het unieke van het GKG-
samenwerkingsverband kan nog beter naar buiten maar ook naar de eigen regio worden 
uitgedragen. Binnenlands Bestuur of de regionale krant kunnen daarin voorzien. 

 

h. Presentatie GKG-samenwerking in VGG-verband 

Beoogd doel: Betrokkenheid en draagvlak bij regionale bestuurders verwerven. 

Beschrijving 
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Het voorstel komt van het GKG Bestuur om collega-bestuurders over het GKG te informeren. 
De VGG kan daarvoor ruimte organiseren in een bestuursbijeenkomst. 

 
Resultaat 

Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- Positieve besluitvorming bij niet-deelnemers voor deelname aan het GKG; 
- Bevorderen van regionale samenwerking, betrokkenheid en kennisverbreding; 
- Bijdragen aan de landelijke bekendheid van het GKG en daarmee de verbinding naar 

landelijke programma’s en ontwikkelingen. 
 

3. De eigen organisatie mee krijgen.  

a. Eigen organisatie over deelname GKG informeren 

Beoogd doel: Betrokkenheid en draagvlak bij medewerkers verwerven. 

Beschrijving 

Een bestuurder en/of een lid van de regiegroep informeren de eigen organisatie over het 
GKG. College, MT en afdelingen worden benaderd voor een presentatie/gesprek over het 
GKG en de meerwaarde daarvan. De exacte wijze waarop de organisatie wordt geïnformeerd 
wordt in onderling overleg bepaald. 
 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- 2.f. de deelname aan de opleiding Datagestuurd Werken; 
- 3.e. inhoudelijke ondersteuning bij de interne bijeenkomst over Datagestuurd Werken; 
- 3.f. een kader bieden voor de voorbereiding en ontwikkeling van de hackatons/mapatons 

op de GKG Communitydag; 
- 3.g. de gezamenlijke ontwikkeling van een regionale datastrategie; 
- 3.h. informatie moet deelname van informatiemanagers aan bijeenkomst bevorderen. 

 
b. GKG intern plek geven: werkgroep, intern actieplan incl. communicatieparagraaf 

Beoogd doel: Betrokkenheid en draagvlak bij medewerkers verwerven. 

Beschrijving 

Elk regiegroeplid gaat een werkgroep samenstellen. De werkgroep gaat o.b.v. onderhavig 
plan een actieplan maken. Ook wordt de wijze waarop intern zal worden gecommuniceerd 
op schrift gezet. 
 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- 2.f. de deelname aan de opleiding Datagestuurd Werken; 
- 3.e. inhoudelijke ondersteuning bij de interne bijeenkomst over Datagestuurd Werken; 
- 3.f. een kader bieden voor de voorbereiding en ontwikkeling van de hackatons/mapatons 

op de GKG Communitydag; 
- 3.g. de gezamenlijke ontwikkeling van een regionale datastrategie; 
- 3.h. informatie moet deelname van informatiemanagers aan bijeenkomst bevorderen. 
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c. Interne discussie: wat kan het GKG voor ons betekenen, waar hebben we het voor nodig? 

Beoogd doel: Betrokkenheid en draagvlak vakspecialisten/materiedeskundigen verwerven. 

Beschrijving 

Vooral de opgaven worden bij deze functionarissen onder aandacht gebracht. Er vindt een 
inhoudelijke discussie plaats. 
 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- 2.f. de deelname aan de opleiding Datagestuurd Werken; 
- 3.e. inhoudelijke ondersteuning bij de interne bijeenkomst over Datagestuurd Werken; 
- 3.f. een kader bieden voor de voorbereiding en ontwikkeling van de hackatons/mapatons 

op de GKG Communitydag; 
- 3.g. de gezamenlijke ontwikkeling van een regionale datastrategie; 
- 3.h. informatie moet deelname van informatiemanagers aan bijeenkomst bevorderen. 

 
d. Medewerkers (vak- en data-specialisten) vrijmaken voor kenniskringen en Datalab 

Beoogd doel: Beschikbaarheid van functionarissen voor kenniskringen en Datalab regelen. 

Beschrijving 

De leden van de regiegroep zorgen ervoor dat collega’s voor de kenniskringen en het Datalab 
worden vrijgemaakt. 
 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- Deelname van medewerkers aan gestarte kenniskringen (1.b, 1.c. en 1.d); 
- 1.i. organiseren bijeenkomst voor management van de GKG-deelnemers; 
- 1.k. het benaderen van niet deelnemers door de leden van de Regiegroep; 
- 2.b. een kennisgeving aan managers van niet-deelnemers; 

- 2.g. de plaatsing van een artikel in een vakblad/tijdschrift. 

 
e. Interne bijeenkomst Datagestuurd werken/GKG/VNG incl. bijdrage regiegroeplid 

Beoogd doel: Het belang van Datagestuurd werken en het GKG benadrukken. 

Beschrijving 

Door aan te sluiten bij landelijke initiatieven rond datagestuurd werken van o.a. de VNG 
kunnen organisaties afzonderlijk door middel van een bijeenkomst worden bijgepraat. Het 
initiatief daartoe wordt genomen door het regiegroeplid waarbij ondersteuning vanuit de 
GKG-organisatie wordt geleverd. 

 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- 1.j de inhoud van de presentatie op de provincialedag ‘Digitalisering’. 
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f. Bijdrage medewerkers GKG Communitydag: voorbereiden hackaton/mapaton propositie 

Beoogd doel: Directe betrokkenheid functionarissen GKG-deelnemers bij Communitydag. 

Beschrijving 

In juni zal de GKG Community plaatsvinden. We hebben hele goede ervaringen met actieve 
workshops van eerdere Communitydagen in de vorm van een hackaton of een mapaton.  
De voorbereiding van actieve workshops vereist de nodige inzet. Gezamenlijk daaraan 
werken brengt nieuwe inzichten en kennis. Ook het geven van de mapaton of hackaton 
verhoogd de betrokkenheid bij het GKG. De GKG-organisatie neemt het initiatief en 
ondersteunt de voorbereidende werkzaamheden. 
 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- De inhoud van het programma van de GKG Communitydag. 
 

 
g. Gezamenlijk een beleidsvisie op data ontwikkelen en presenteren in GKG webinar 

Beoogd doel: Het realiseren van een gezamenlijke datastrategie. 

Beschrijving 

Samen met de informatiemanagers komen de regiegroepleden tot een regionale 
datastrategie, die ook vertaald kan worden naar de eigen organisatie als dat gewenst is. De 
datastrategie van de provincie Groningen of van het Ministerie van BZK kunnen als leidraad 
dienen. De GKG-organisatie zal op aangeven van de regiegroep actie ondernemen. 
 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- De inhoud van het programma van de GKG Communitydag. 

 
h. Informatiemanagers bijpraten over het GKG 

Beoogd doel: Draagvlak en betrokkenheid bij de informatiemanagers verwerven. 

Beschrijving 

Op aangeven van het College van Advies wordt een bijeenkomst georganiseerd voor 
informatiemanagers in de regio Groningen. Mogelijk kunnen landelijke overheden daarbij 
worden betrokken. De GKG-organisatie ondersteunt deze activiteit. 
 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- 1.j de inhoud van de presentatie op de provinciale dag ‘Digitalisering’. 

 

i. Domeinen/vakspecialisten uitnodigen voor webinars/workshops 
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Beoogd doel: Deelname aan de maandelijkse webinars vergroten. 

Beschrijving 

De GKG-organisatie gaat meer gericht functionarissen uitnodigen. De regiegroepleden bieden 
daarbij ondersteuning. 
 
Resultaat 

 Deze activiteit moet bijdragen aan: 
- Gerichte deelname van vakspecialisten aan webinars/workshops die onder de vlag van 

het GKG worden georganiseerd. 
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In schema 

 


