
13:00 Inloop – Ontvangst

13:30 Welkom en introductie Jan Roodzand

13.35 Inleiding Common Ground

Waar hebben we het over

Waar komen we vandaan

Welke verbeteringen staan we voor

Op welke wijze gaan we dat aanpakken

Wie zijn (hoe) betrokken

Wat betekent een en ander voor het geo-werkveld

…

Han Wammes
Manager Leveranciersrelaties 

en Marktontwikkeling

14:30 Vragen – Kansen – Thema’s
Op basis van het geschetste beeld inventariseren we met de 
aanwezigen welke kansen we zien, welke vragen er zijn, mogelijke 
valkuilen.  Deze rubriceren we in aantal thema’s waar we na de pauze 
dieper op in gaan.

allen

14.50 Pauze

15:10 Verdieping kansen, uitdagingen
Op basis van de geïnventariseerde kansen en uitdagingen bespreken 
we in groepen het Common Ground idee. Een uitgelezen kans te horen 
hoe anderen er over denken, wellicht al ervaringen hebben opgedaan 
en ook om direct met VNG Realisatie mee te kunnen denken.

verdieping 
in groepen

16.00 Terugkoppeling groepsbesprekingen
De belangwekkendste ideeën of verdere vragen aan VNG Realisatie 
worden plenair gedeeld en besproken.

plenair

16:30 Reflectie en vervolgplannen
Han sluit af met een reflectie op de voor hem belangrijkste input die 
hij richting VNG meeneemt en schetst wat de vervolgplannen zijn. 

Han Wammes

17:00 Afronding, napraten, borrel Einde 18:00

VNG Realisatie zet belangrijke stappen voor de IcT architecturen. Wat houdt Common Ground precies in? Is 
het wel nodig de gemeentelijke ICT-systemen grondig op de schop te nemen? In deze sessie krijgen we 
inzicht in de visie op de stapsgewijze ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-
infrastructuur. Kansrijk voor de gemeenten en een veranderende rol voor leveranciers. Al met al een 
ingrijpende verandering. 
Op basis van de visie van VNG Realisatie gaan we nadrukkelijk de interactie met de deelnemers aan om een 
goed beeld bij de kansen, de rol van geo, de bedreigingen en benodigde randvoorwaarden te krijgen. 

Hesselink van Suchtelenweg 4, 

6703 CT Wageningen.

Tel 0317 421711

Route & Parkeren zie bijlage
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De KennisKring is een initiatief van 



Parkeren is in directe omgeving zeer beperkt mogelijk. Geadviseerd 

wordt gebruik te maken van de parkeerterreinen aan de Verbindingsweg 

en Bomenweg aan de noordzijde van de Generaal Foulkesweg.

P
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