Samenwerkingsconvenant
DataLand en KING

Samen werken aan gemeentelijke ondersteuning,
ontzorging en ontwikkeling

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten KING en DataLand sluiten dit convenant af als een
verdere invulling en verdieping van de samenwerking, de complementariteit, tussen twee partners
die beiden als doel hebben om de functionaliteit van de gemeentelijke informatieorganisatie te
verbeteren.
KING doet dit met haar expertise op het gebied van algemene gemeentelijke informatievoorziening
en standaarden.
DataLand vanuit haar inhoudelijke expertise binnen het gemeentelijk geo-domein en haar rol als
vertegenwoordiger van gemeenten op geo-gebied.
Een convenant dat bovendien dient als uitnodiging aan gemeenten, aan de andere koepels van de
VNG, aan de ketenpartners en alle andere overheidsorganisaties om mee te denken en vooral mee
te werken aan het versterken, efficiënt en effectief maken van de gemeentelijke dienstverlening
aan burgers en bedrijven.
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KING & DataLand

De werkterreinen van KING en DataLand vertonen overlap. Er is sprake van dezelfde doelgroep,
namelijk gemeenten, en ook aandachtsgebieden en doelstellingen overlappen elkaar: betere
dienstverlening aan de burger en de maatschappij en een betere gemeentelijke
informatievoorziening staan hoog in het vaandel bij beide organisaties.
KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten
behoeve van hun burgers en bedrijven. Daarbinnen richt KING zich op de generieke
informatievoorziening van gemeenten. Gemeenten willen en hoeven niet langer apart van elkaar
bezig zijn met het vormgeven van hun eigen informatievoorziening. De toename van
zelforganisatie, samenwerking en de standaardisatie hebben grote gevolgen voor de rol van de
informatievoorziening van gemeenten. Hun informatievoorziening wordt steeds meer generiek. Dit
is efficiënter en praktischer.
DataLand is een stichting van, voor en door gemeenten met een ideëel doel: uitvraag van Geo-data
bij gemeenten waarna deze worden bewerkt en, op maat, weer worden gedistribueerd naar
gemeenten en naar andere belanghebbende afnemers van deze data. Deze publieke en private
afnemers hoeven de geo-data die zij nodig hebben, niet bij 403 gemeenten afzonderlijk uit te
vragen. DataLand helpt de gemeenten de kwaliteit van hun geo-informatie te verbeteren door
middel van kwaliteitstesten en vakopleidingen. DataLand vertegenwoordigt de gemeenten op
terreinen als de WOZ, de BGT, en de aanbesteding van beeldmateriaal.
Een onder de stichting ressorterende BV voert deze taak uit op not-for-profit basis. DataLand
profileert zich als het (geo) sectoraal kennis- en datacentrum van de Nederlandse gemeenten, en
als gemeentelijke belangenvertegenwoordiger in dit veld. De VNG erkent deze rollen.
Geo-informatie speelt een belangrijke rol in de communicatie en informatievoorziening tussen
overheden onderling en tussen de overheid, de burgers en bedrijven. Geo-informatie vormt een
integraal onderdeel van de (elektronische) overheidsinformatieorganisatie. KING heeft als een van
haar kerntaken de ondersteuning van gemeenten met kennis over informatievoorziening in brede
zin. DataLand is het gemeentelijk kennis- en dataknooppunt voor het domein van geo-informatie.
Hun onderlinge werkterreinen raken elkaar, zijn met elkaar verbonden. KING en DataLand zijn van
mening dat door samen te werken zowel de individuele als de gezamenlijke toegevoegde waarde
voor gemeenten worden vergroot. Met dit (nieuwe) convenant wordt aangegeven hoe KING en
DataLand wensen samen te werken.
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Naar een effectievere en efficiëntere samenwerking

Op 22 juni 2011 werd tijdens het lustrumcongres van DataLand in Rotterdam een convenant
gesloten onder de titel “Kwaliteit door samenwerking”. De looptijd van het convenant was drie jaar
en in juni 2014 zou dit convenant verlengd of herzien dienen te worden. DataLand en KING kijken
met plezier terug en constateren dat de samenwerking niet alleen de lijnen van de afspraken
hebben gevolgd maar constateren bovendien dat de samenwerking zich opvallend verdiept heeft,
dat we elkaar veel beter hebben leren kennen en dat we veel beter weten wat we – samen – willen
en kunnen.
De afgelopen drie jaar bleken de pioniersfase waarin oorspronkelijk de “geo” als zuil werd
beschouwd die een plaats moest krijgen in de gemeentelijke informatieorganisatie. We hebben
gezamenlijk vastgesteld dat we nu een nieuwe periode ingaan waarin de focus ligt op een integrale
benadering van de informatieorganisatie.
DataLand en KING zijn ook als organisaties verder ontwikkeld. De band met de VNG is door beide
partijen verder aangehaald, en we kunnen veel scherper dan voorheen aangeven waarvoor we
staan:
KING richt zich vanuit het perspectief van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten op de
ondersteuning van gemeenten met kennis over informatievoorziening in brede zin.
DataLand is expert en gegevensverstrekker voor het domein van Geo-, WOZ- en
vastgoedinformatie1 van gemeenten. Ze ondersteunt bij kennisontwikkeling, vertegenwoordigt en
ontzorgt gemeenten.
We hebben daarnaast beiden onze samenwerking met andere overheidsorganisaties uitgebreid
waarbij we graag samen optrekken. Met name de versterking van de band met Geonovum dient
genoemd. De driehoek KING (in deze context acterend als ontwikkelaar/beheerder van
standaarden voor de gemeentelijke informatievoorziening) – Geonovum (de
ontwikkelaar/beheerder van de geo-standaarden) - DataLand (de expert voor het geo-domein van
gemeenten) zal ook in deze nieuwe periode extra aandacht krijgen.
Tot slot, ook de VNG ontwikkelt zich verder. De recentelijk gestarte ontwikkeling naar een
versterking van de dialoog tussen enerzijds de VNG en haar koepels zoals DataLand en KING en
anderzijds de gemeenten sluit nauw aan bij de ontwikkelgang die DataLand en KING nu maken.

1

In het vervolg spreken we over “geo-informatie” als verzamelterm voor geo-, WOZ en vastgoedinformatie.
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Ondersteuning, ontzorging, ontwikkeling

DataLand en KING gaan hun samenwerking als gemeentelijke beleidsondersteunende organisaties
bestendigen en verder inhoud geven. De voornaamste redenen om verder samen te werken zijn:
Kennisinteractie
DataLand voert tal van activiteiten uit op het gebied van kennisinteractie op verzoek van de
gemeentelijke organisaties, verenigd in het Gemeentelijk Geo-Beraad. KING organiseert (voorheen
in de I-NUP-academy, nu via de VNG-opleidingen) eveneens trainingssessies en opleidingen vanuit
haar meer generieke taakstelling.
Stelregel is dat voor opleidingen die de focus hebben binnen het geo-domein DataLand de
sturende/ organiserende partij zal zijn en dat waar de nadruk ligt op informatievoorziening, architectuur en/of standaarden KING het voortouw neemt.
Daar waar vraagstukken het geo-domein betreffen, zal de domein-expertise van DataLand worden
ingezet, en, andersom, daar waar voor de ontwikkeling van geo-informatieorganisatie behoefte is
aan inzichten en advies op het gebied van standaarden en/of informatie-architectuur zal KING
worden benaderd.
Project thema’s
Het belang van het ontsluiten van geo-informatie neemt toe nu GEO-informatie meer en meer is
verweven in tal van dienstverleningsprocessen. Een goede organisatie van het beheer en ontsluiten
van geo-informatie is kostenbesparend. Concrete kansen die zich tijdens de eerste periode van het
convenant hier hebben voorgedaan zijn de samenwerking op het terrein van RSGB, de BGT, de
BAG-WOZ-koppeling.
De belangrijkste samenwerkingsthema’s die wij momenteel (h)erkennen zijn:
1. Samenwerking vanuit het gemeentelijk perspectief om maximaal resultaat uit de geogerelateerde onderdelen van het stelsel van Basisregistraties te halen.
2. De ontwikkeling van knooppunten als trend voor de complexiteitsreductie in de
gemeentelijke informatievoorziening, c.q. het stelsel van basisregistraties.
3. Stimulering van de inzet van (geo-gerelateerde) standaarden in de informatievoorziening
van gemeenten.
4. De drie decentralisaties, en met name het gebruik van geo-informatie en het creëren van
bestuurlijk draagvlak voor integratie van geo-informatie.
5. De ontwikkeling en vormgeving van de omgevingswet, met name de praktische invulling
van de laan van de leefomgeving bij gemeenten.
DataLand en KING spreken af om voorkomende projecten in het algemeen en deze hierboven
genoemde projecten in het bijzonder elkaar proactief te informeren, en zo efficiënt en effectief
mogelijk samen te werken. Hierover worden per project zo nodig nadere afspraken gemaakt in de
vorm van een addendum op dit convenant.

4

Concreet, er zal door DataLand optimaal gebruik worden gemaakt van de KING expertise op het
gebied van standaarden en informatieorganisatie bij projecten binnen het geo-domein. En er zal
optimaal gebruik worden gemaakt van de geo-domein expertise bij DataLand bij de projecten die
KING leidt op het gebied van standaarden en informatievoorziening.
KING en DataLand spreken de wens uit om in de nabije toekomst, en zeker binnen de periode van
een jaar, met de expert op het gebied van geo-standaarden, Geonovum, gezamenlijk verdere
afspraken te maken over integrale samenwerking op relevante projecten.
De samenwerking tussen KING en DataLand is in onderstaand figuur weergegeven. Beide
organisaties zien zich als beleidsondersteunend aan de VNG.
In 2009 is KING opgericht door de ALV van de VNG als Kwaliteitsinstituut van Nederlandse
gemeenten. KING ondersteunt de beleidsvorming van de VNG op het gebied van
informatievoorziening en standaarden. KING is een coöperatie die onderdeel uitmaakt maakt van
de coöperatie VNG Diensten, en is op die manier verbonden aan de VNG. DataLand ondersteunt de
beleidsvorming van de VNG waar deze gerelateerd is aan het geo-domein. DataLand heeft een
functionele band met de gemeenten die onder andere vorm heeft gekregen in het Gemeentelijk
Geo-Beraad (GGB). De VNG erkent, zoals boven beschreven, de rol van DataLand als sectoraal
kennis- en dataknooppunt. In de huidige constellatie en voor de huidige activiteiten van DataLand is
de VNG noch juridisch, noch financieel aansprakelijk.
Binnen de VNG-familie, waar KING een onderdeel van is, een discussie gestart is over wat genoemd
wordt "VNG breed beweging". Ook de rol en positie van DataLand wordt in deze discussie
meegenomen.
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4.

Afspraken

Sturing en overleg
Om de samenwerking daadwerkelijk gestalte te kunnen geven is het noodzakelijk de samenwerking
zowel bestuurlijk als ook op managementniveau te verankeren. Daartoe vindt:
- Tenminste vier keer per jaar overleg plaats tussen het verantwoordelijk management van
beide partijen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn (1) Jaarplan van beide partijen, (2)
gezamenlijke communicatie, (3) kennisuitwisseling en (4) herijking samenwerkingsafspraken;
- Tenminste één keer per jaar bestuurlijk overleg plaats, hierbij is ook de VNG betrokken.
Participatie over en weer
Voor wat de wederzijdse participatie is bepaald dat:
- Vanuit beide partijen een contactpersoon als vertegenwoordiger wordt aangesteld. Ieder
jaar maken deze vertegenwoordigers samen een projectplan en een verantwoording,
waarmee invulling wordt gegeven aan concrete gezamenlijke activiteiten.
- Vanuit de beschreven positionering KING en DataLand actief deelnemen aan elkaars
expert- en regiegroepen inzake de architectuur en standaarden;
o DataLand en KING elkaar betrekken bij activiteiten op het gebied van
kennisinteractie.
o DataLand deelneemt aan de gebruikersraad van KING.
Kennisdeling
Jaarlijks organiseren beide partijen een gezamenlijke ‘kennismiddag’ waarbij de inhoudelijk
deskundigen de laatste ontwikkelingen met elkaar doornemen.
Communicatie
DataLand en KING dragen gezamenlijk de samenwerking en de publicatie van dit convenant uit, via
de bij elke organisatie beschikbare communicatiemiddelen (nieuwsbrief, website, jaarverslag).
Uitvoering en kostenverrekening
Iedere organisatie draagt haar eigen kosten. Hiermee wordt bedoeld dat voor het domein of de
domeinen waarin de organisatie conform deze overeenkomst leidend is, deze organisatie de kosten
van de door haar ondernomen activiteiten draagt. Dit neemt niet weg dat voor de bekostiging van
initiatieven door beide organisaties naar financiers gezocht kan worden (intern of extern, regionaal
of landelijk).
Looptijd
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 3 jaar met een intentie tot verlenging.
Uiterlijk eind juni 2017 vindt besluitvorming plaats over de verlenging van de
samenwerkingsovereenkomst. Indien daarover overeenstemming tussen organisaties bestaat, kan
de samenwerkingsovereenkomst tussentijds worden gewijzigd.
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Perspectief
DataLand en KING blijven onderzoeken of en hoe het delen van kennis, middelen, ondersteunende
activiteiten en bestuurskracht kan leiden tot een verder versmelting van beide organisaties.

Ondertekening
Op 12 juni 2014 is dit convenant tijdens het congres van DataLand ondertekend:

Namens KING,

Namens DataLand,

Larissa Zegveld

Pieter van Teeffelen

Directeur KING

Directeur DataLand
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