
Applicaties voeden
Sinds 1 januari 2016 is kadastrale informatie 

alleen nog te verkrijgen bij het landelijke 

BRK (Basisregistratie Kadaster) en worden 

bedrijfsdata niet meer door de regionale 

Kamer van Koophandel geleverd maar door 

het landelijk beheerde Handelsregister. Een 

stevige verandering voor gemeente Oss, 

vertelt Teamleider Gegevensbeheer Fred 

Wiegel: ‘Ons systeem schaalde de gegevens 

op voor gebruik in de processen. Door de 

wetswijziging en daardoor de verandering 

in de aanlevering van gegevens moesten 

we iets verzinnen om het gegevensmagazijn 

te kunnen ‘vullen’ met de noodzakelijke 

gegevens voor de applicaties waarmee onze 

gebruikers werken. We hebben onze wensen 

uitgezet in de markt en kwamen zo in contact 

met PinkRoccade Local Government.’

Implementatie
Gemeente Oss sloot een meerjarig contract 

voor de Makelaarssuite van PinkRoccade Local 

Government. Wiegel: 

‘Dat is heel prettig, dat we het voor die 

termijn kunnen huren. We zijn een vergaande 

ICT-samenwerking tussen Bernheze, Landerd, 

Oss en Uden (BLOU) aan het inrichten die 

in 2019 operationeel moet zijn. We kunnen 

in deze fase dus nog geen defi nitieve 

keuze maken. Maar we kunnen er nu wel 

mooi ervaring mee opdoen. ’Los van dat 

geïntegreerde toekomstperspectief moest de 

suite natuurlijk vooral het acute probleem 

van de aanvoer van correcte en actuele data 

oplossen. Wiegel: ‘Dat heeft wat langer

geduurd dan gepland, want de landelijke 

voorzieningen functioneerden in het begin 

nog niet goed.’

Overheidsdata gebruiksklaar 
opgediend
Het klinkt als een vanzelfsprekendheid: de juiste data op het juiste tijdstip op de juiste plek 

bezorgen. Maar je zult er maar verantwoordelijk voor zijn en geconfronteerd worden met 

veranderende wetgeving waardoor de data niet meer in bestaande systemen ‘passen’. 

Gemeente Oss heeft dat prima opgelost.

Fred Wiegel
Teamleider Gegevensbeheer, gemeente Oss

“Met dit nieuwe gegevensmagazijn kunnen 
we betere, snellere en betrouwbaardere 

dienstverlening aan burgers en bedrijven bieden.”
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Betrouwbaar gegevensmagazijn
Maar nu werkt het allemaal prima, de collega’s van Wiegel 

beschikken op hun werkstations over actuele en correcte 

gegevens en de informatie-uitwisseling binnen de 

gemeente verloopt soepel: ‘Wij hebben nu een betrouwbaar 

gegevensmagazijn met alle benodigde gegevens en 

registraties. Via de Makelaarssuite hebben we dat kunnen 

borgen. Dat brengt meer effi ciency in de organisatie. Maar ook 

de foutkans is zwaar geminimaliseerd. Als je met rotzooi werkt 

kun je erop wachten dat het misgaat; nu hebben we, inderdaad, 

op het juiste moment de juiste gegevens op de juiste plaats. 

En nog belangrijker: met dit nieuwe gegevensmagazijn kunnen 

we betere, snellere en betrouwbaardere dienstverlening aan 

burgers en bedrijven bieden.’


