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In Control 2018 
 
In Control is een doorlopend ontwikkelprogramma rond informatiemanagement voor vastgoed- en facility 
managers in de (semi) publieke sector. Het is gestart in 2015. Sindsdien worden de resultaten jaarlijks 
gepubliceerd in een speciale Bouwstenen-uitgave en breed verspreid; ook via de deelnemers, de 
betrokken branche-organisaties en het vakblad Schoolfacilities. 
 
Naar een hoger plan 
Doel van het programma is het 
informatiemanagement in de publieke sector naar 
een hoger plan te brengen, uitgaande van de 
ambities en vastgoeddoelen van de betrokkenen, 
aansluitend bij hun werkprocessen en in 
samenhang met de professionalisering van de 
uitvoering. 
 
Het programma is erop gericht gezamenlijke kennis, competenties, standaards en tools te ontwikkelen. 
De diepgang en het tempo waarin het programma wordt uitgevoerd is afhankelijk van de inbreng van de 
deelnemers (inbrengen kennis, actief meedoen en medefinanciering). 
 
Samen met het werkveld  
Deelnemers aan het programma zijn: 

 Gemeenten, scholen, zorgpartijen (vastgoed-, facility en informatiemanagers); 
 Consultants rond informatiemanagement; 
 Leveranciers van data en informatiesystemen; 
 Landelijke spelers rond informatievraagstukken. 

 
Onderzoek naar systemen 
De activiteiten bestaan uit een jaarlijks terugkerend onderzoek naar: 

 de beschikbare systemen (functioneel en technisch); 
 gebruikerservaring met de systemen; 
 de stand in het land m.b.t. informatiemanagement. 

 
Duurzaam en slim 
Daarnaast willen we in 2018 vooral wijzer worden rond het thema duurzaam en slim. Daarvoor gaan we 
met het werkveld en de deelnemers aan het programma op safari langs diverse mensen en organisaties 
die ons wijzer kunnen maken en verdiepen we ons in het informatiemanagement dat nodig is om 
specifieke beleids- of bedrijfsdoelen te bereiken. 
 
Deze activiteiten worden zoveel mogelijk ingepast in lopende Bouwstenen-activiteiten (verschillende 
netwerken en ontwikkelactiviteiten) en activiteiten van de betrokken organisaties.  De PO-Raad, VO-raad, 
VNG, bureaus, leveranciers en landelijke spelers betrekken hun contacten en delen de opgedane kennis 
met hun achterban. Zie de website voor specifieke activiteiten op dit gebied. 
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Najaarsbijeenkomst 
De resultaten van het geheel worden verspreid via de website van Bouwstenen 
en gepresenteerd tijdens de Bouwstenen-Najaarsbijeenkomst (eind 
november/begin december 2018) in de vorm van: 

 een aparte publicatie: digitaal, verspreiding via nieuwsbrief (4500 
abonnementen en persberichten)  en 1.500 hard copies verspreiding via 
Bouwstenen en brancheorganisaties; 

 een artikel in het vakblad Schoolfacilities (4.500 abonnementen); 
 een award voor de winnaars gebruikersonderzoek (plenair); 
 een workshop of sessie rond het onderwerp; 
 een kennismarkt van leveranciers. 

 
Aansluiting bij praktijk 
Om er voor te zorgen dat het programma voldoende aansluit bij de praktijk, organiseert Bouwstenen dit 
programma in samenspraak met enthousiaste meedenkers vanuit verschillende invalshoeken: 

 Henk Hoogland, gemeente Almere (gemeenten); 
 Leo van Wijchen, Carmelcollege (scholen); 
 Mari van Wanroij, Plandatis (leverancier systemen); 
 Peter Couwenberg, Royal HaskoningDHV (adviseurs); 
 Maurice Kokhuis, Rochdale (woningcorporaties). 

 
Vanuit Bouwstenen wordt het programma uitgevoerd door Jaap Overeem (programma) en Ingrid de Moel 
(bredere verbinding). 
 
Ook meedoen? 
Om dit programma inhoudelijk en financieel mogelijk te maken, kunnen partijen op verschillende 
manieren meedoen. Zie de bijlage op de volgende pagina voor de mogelijkheden.  

Door mee te doen: 
 komt u in gesprek met het werkveld (meer informatie/dichter op de praktijk, ook los van 

opdrachten); 
 heeft u de mogelijkheid inhoudelijk bij te dragen; 
 bent u voor iedereen zichtbaar betrokken bij het onderwerp en het werkveld; 
 creëren we samen meer aandacht voor informatiemanagement en komen we beter vooruit. 
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BIJLAGE 1: Meedoen aan In Control 2018  
Meedoen kan op verschillende manieren: 

 online met actuele informatie over uw systeem op de website van Bouwstenen en de mogelijkheid mee te doen 
met het gebruikersonderzoek; zie deze pagina; 

 met het hele programma en zichtbaar in de publicatie,  al dan niet als partner van Bouwstenen. 
Daarnaast zijn er diverse aanvullende mogelijkheden om te laten zien wat u in huis heeft. Zie hieronder. 

 Alleen online Met programma Als Bouwstenen-partner  
Bedrag per jaar  
(ex. btw) 

€ 250,-  (nieuw),  
daarna € 125,- (updaten) 

€ 1.000,- € 2.500,-   
plus € 1.000,- instappremie 

Website - Systeemgegevens online 
- Inventarisatie 

gebruikerservaringen 

- Systeemgegevens online 
- Inventarisatie 

gebruikerservaringen 

- Systeemgegevens online 
- Inventarisatie 

gebruikerservaringen 
- Logo op de website 

Ontwikkelprogramma  - Inhoudelijke bijdrage aan 
programma 

- Inhoudelijke bijdrage aan 
programma 

- Invloed op programma 
- Streepje voor bij 

uitwerking programma 
Bijeenkomsten  - Min. 2 bijeenkomsten 

met werkveld (max. 2 
personen) 

 
- Extra mogelijkheid: 

- Stand Kennismarkt 
Najaarsbijeenkomst à 
€ 1500,- 

- Min. 2 bijeenkomsten 
met werkveld (max. 2 
personen) 

 
- Extra mogelijkheden: 

- Stand Kennismarkt 
Najaarsbijeenkomst à  
€ 500,- 

- Extra toegangskaarten 
met korting 

Publicatie ‘In Control’ 
(brede verspreiding) 

 - Zichtbaar in analyse en 
vergelijkingstabellen 

- Vermelding 
contactgegevens 

 
 
- Extra mogelijkheid: 

- Advertentie:  
Hele pag. € 1.395,- 
Halve pag. € 895,- 

- Zichtbaar in analyse en 
vergelijkingstabellen 

- Vermelding 
contactgegevens 

- Logo  
 
- Extra mogelijkheden: 

- Advertentie:  
Hele pag. € 1.000,- 
Halve pag. € 500,- 

- Mogelijkheid tot 
inhoudelijke bijdrage  
(in overleg) 

Overig   - Invloed op bredere  
Agenda 

- Betrokken bij 
platformbrede 
(ontwikkel)activiteiten 

- Beter zichtbaar via 
diverse kanalen 

- Toegang tot LinkedIn-
groep van Bouwstenen 

- Met alles een streepje 
voor 

Artikel Schoolfacilities 
(bij systeem voor 
onderwijs) 

 - Naamsvermelding 
 
 
- Extra mogelijkheid: 

Eigen artikel 

- Naamsvermelding 
- Gratis abonnement 
 
- Extra mogelijkheid: 

- Eigen artikel met 
korting 

 


