Bijpraten over vakinhoudelijk ontwikkelingen
en actuele thema’s uitdiepen
VIAG-leden ontmoeten elkaar ook op regiobijeenkomsten, speciale
themadagen en het jaarlijkse VIAG congres. We praten je bij over
ontwikkelingen op het vakgebied en diepen specifieke onderwerpen

Dag
wij zijn de Viag

en actuele thema’s verder uit.
Hoe pas je het concept Basisgemeente toe op je eigen informatiehuishouding? Hoe deel je informatie in de keten en houd je rekening met de
privacyregels. Wat betekent de toenemende afhankelijkheid van ICT voor
de wijze waarop je je ICT omgeving inricht en beheert?
Kwesties die om goed gefundeerde antwoorden vragen. Binnen de VIAG
bundelen onze leden hun kennis om deze vraagstukken te beantwoorden.
Dat doen wij op de diverse bijeenkomsten die we organiseren. Naast de
mogelijkheid om kennis te delen zijn dit ook uitstekende gelegenheden
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om vakgenoten te leren kennen en te netwerken.
De vakvereniging die je ondersteunt
bij de continue kwaliteitsverbetering van de
gemeentelijke informatievoorziening.

‘De VIAG krijgt steeds meer body.
Gunstig, want daarmee kunnen we onze
stem in Den Haag nadrukkelijker laten horen
en slagen we erin de positie van de I&A-professional
beter voor het voetlicht te brengen.’
Frank van de Leur, hoofd Bedrijfsvoering en ICT gemeente Oss
en regiovoorzitter Gesicht Oost Brabant
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Het werkveld van de gemeentelijke informatie- en automatiseringsprofessional verandert voortdurend. De maatschappelijke veranderingen
leveren steeds nieuwe vraagstukken op. Welke mogelijkheden bieden
open data? Hoe faciliteren wij medewerkers bij het nieuwe werken?
Hoe zet je stappen om samen te gaan werken in shared service centra?

‘Het is niet verstandig als gemeenten steeds
opnieuw het wiel gaan uitvinden.
De Viag is het platform waarop we de
problematiek waar we allemaal mee worstelen,
gezamenlijk kunnen aanpakken.’
Johan van der Waal, directeur ArMa Advies en voormalig bestuursadviseur VIAG

Actuele thema’s die om discussie vragen. En om gedegen oplossingen.
Het is dus belangrijk dat je als I&A-professional goed op de hoogte
blijft van de nieuwste ontwikkelingen en deze kunt vertalen naar jouw
gemeentelijke situatie. Als vakvereniging ondersteunen we jou daarbij.

De VIAG is een innovatieplatform en stimuleert de ontwikkeling van
informatievoorziening bij lokale overheden met denktanksessies.
Een brede vertegenwoordiging van vakgenoten is hierbij belangrijk.

Meer specialistische kennis =
hogere toegevoegde waarde

Met meer leden leggen we niet alleen meer gewicht in de schaal bij

We vertegenwoordigen onze leden op landelijk niveau, zodat beleids-

netwerk- en innovatieplatform sterk toe.

makers rekening houden met de praktijk. De laatste jaren spelen

Als lid ontvang je onze tweewekelijkse nieuwsbrief met daarin alle

we een steeds grotere rol. We zijn bijvoorbeeld gesprekspartner voor

belangrijke berichten die met ons vakgebied te maken hebben.

het KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) en de VNG

Verder krijg je op onze site toegang tot de kennisbank met interessante

(Vereniging Nederlandse Gemeenten). Daarnaast maken we deel uit

artikelen en whitepapers, die je kunt gebruiken als informatiebron bij de

van het landelijk ICT-beraad en werken we samen met andere vak-

uitoefening van je werk.

onderhandelingen, maar zijn we ook in staat om meer – specialistische
– kennis te delen. Daardoor neemt de toegevoegde waarde van ons

verenigingen in binnen- en buitenland.

‘Gemeenten krijgen steeds meer taken en
verantwoordelijkheden. De uitdaging is burgers beter,
eerder en slimmer te helpen tegen fors minder kosten.
De rol van ICT is hierbij onmisbaar.
Met haar ruim twintig jaar ervaring, expertise
en netwerk is de VIAG daarom voor ons
een van de belangrijkste gesprekspartners.’
Tof Thissen, algemeen directeur Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Dag, wij zijn de Viag. Word ook lid! Kijk op www.viag.nl

‘Waar ik enthousiast van word,
is de hoge opkomst bij regiobijeenkomsten.
Dan snijden we daar toch de juiste onderwerpen aan.’
Manon Ebbers, adviseur team Informatiemanagement gemeente Doetinchem
en sinds kort actief VIAG lid.

