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1. Presentatie Project Focus gemeente Oss
Het bestuur krijgt een presentatie, verzorgt door Esther Biezen (Hoofd Sociale
zaken gemeente Oss) en Willem Brouwer (programma manager FOCUS), van
de methodiek die toegepast wordt in het project Focus. Deelnemer Bella
vertelt vanuit de praktijk haar verhaal.
De methodiek kan in principe in elke gemeente geïmplementeerd worden. Het
werkt op elk systeem. Mensen die ermee gaan werken moeten worden
opgeleid en regelmatig worden bijgeschoold. De methodiek en het
programma zijn omschreven en krijgen elk jaar een update. Contact met de
werkgever is onderdeel van de methode.
Conclusie
NVSI zou willen starten met een pilot van de methodiek zoals toegepast in
het Project Focus in 3 à 4 gemeenten. In de uitvoering wordt verbinding
gezocht met project Vakmanschap.
2. Vaststellen agenda
De presentatie van het Project Focus kostte meer tijd dan gepland; een aantal
agendapunten schuift daarom door naar de volgende vergadering.
3. Mededelingen
Geert van Dijk is verhinderd.
Het concept e-book ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan’ is met de
agenda meegestuurd. Is nog vertrouwelijk. Het e-book is niet opgenomen in
de subsidie van Instituut Gak, daarom wordt voor de financiering
samengewerkt met project Vakmanschap. Het wordt een digitaal magazine.
4. Notulen
De notulen van de bestuursvergadering op 19 september 2014 worden
vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen komt Bas terug op het punt om de
methodieken waarmee gewerkt wordt wetenschappelijk te onderbouwen.
Er speelt op dit gebied van alles. Er zijn plannen voor een kenniscentrum,
gemeenten kunnen dan een experimenteerbudget krijgen om met
universiteiten en HBO’s de methodieken te onderbouwen.

5. Bestuur en leden NVSI
Dit punt komt de volgende keer terug op de agenda.
Dan wordt ook de contributie voor 2015 vastgesteld.
6. Administratie NVSI
NVSI heeft voor 2014 een contract met Stimulansz voor de uitvoering van de
administratie. Voor 2015 is een prijsopgave gevraagd bij administratiekantoor
Oud in Heemskerk. Het bedrag van deze offerte is de helft lager dan de prijs
die Stimulansz vraagt.
Besluit: de uitvoering van de administratie van de NVSI blijft in 2015 bij
Stimulansz. Alexandra krijgt mandaat van het bestuur om te onderhandelen
over de nu geoffreerde prijs.
7. Beurs ICT en Overheid Jaarbeurs Utrecht
Dit agendapunt komt de volgende keer terug op de agenda.
8. Voorstel van de regiegroep
Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van de regiegroep om per ‘sociale
innovatie’ een afzonderlijke regiegroep te organiseren. Voor Mens Centraal
Tom Uleman, voor Toolkit e-formulieren Petra van der Linden. Voor Metas
komt een aparte regiegroep.
9. Wvttk
De brief aan de BKWI over uitfaseren oude berichten wordt aangepast en
verstuurd. Er wordt een afspraak gepland bij BKWI, de heer Alewijn, met
Jellemiek en Gerke. Een gesprek met Jasja van Ark van VNG kan op termijn
ook nuttig zijn.
Bespreekpunten Metas
- Metas komt met een voorstel voor het tarief.
- Een van de bestuursleden van Metas zal gevraagd worden voor het NVSIbestuur.
- Afnemers van Metas worden bij voorkeur lid van de NVSI. Als ze dit persé
niet willen is er een financiële oplossing, dan betaalt Metas het bedrag van
het lidmaatschap als administratiekosten.
- De conceptovereenkomst met Metas wordt aangepast en wordt door een
jurist getoetst.
10.Rondvraag / Sluiting
De volgende vergadering is op 5 december van 10.00 tot 12.00 uur bij
Divosa.

Actie
Voortgang Screeningsinstrument.
Contract door jurist laten checken

Vergadering
19 september 2014

Wie
Marcel

Potentiële bestuursleden polsen
Brief aan BKWI over wijziging
uitvoering WWB-gegevens
Ontwikkeling e-learnen en rol van
NVSI daarin t.z.t. terug op de agenda.
Start pilot Project Focus in verbinding
met Vakmanschap

19 september 2014
19 september 2014

Jellemiek
Bas / Jellemiek

19 september 2014

Marcel

7 november 2014

Afspraak Jellemiek en Gerke bij BKWI,
de heer Alewijn

7 november 2014

Jellemiek,
Alexandra,
Marcel
Truusje plannen

Contract administratie Stimulansz
2015/ Prijsafspraak maken
Afzonderlijke regiegroepen
organiseren

7 november 2014

Alexandra

7 november 2014

Bas / Marcel

