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Notitie Forum Standaardisatie 
 
 
 

 

Agendapunt: 08 Forumreis 2009 
Bijlagen:  
Aan: Forum Standaardisatie 
Van: Bureau  
Datum: 26 maart 2009 Versie 0.1 
Betreft: Forumreis 

   
Als het goed is heeft u allen 7, 8 en 9 juni 2009 in uw agenda genoteerd als 
data voor de eventueel in 2009 te organiseren forumreis. Besloten is in deze 
periode een werkbezoek te organiseren naar Groningen. Dit bezoek zal de vol-
gende doelen dienen: 

• Uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen de leden van het Forum 
Standaardisatie en de verschillende te bezoeken instanties (zowel pu-
blieke instanties als het bedrijfsleven) met het doel zicht te krijgen op de 
praktijk voor elektronische samenwerking: wat gaat goed, wat kan beter 
en wat leren we daarvan.  

• Als voorgaande jaren heeft het werkbezoek ook dit jaar een samenbin-
dende doelstelling voor de leden van het Forum. 

 
Het Expertise Centrum is, evenals vorig jaar, gevraagd te ondersteunen bij de 
voorbereiding en begeleiding van dit werkbezoek. In een eerste brainstorm 
naar ideeën voor invulling van het bezoek zijn de volgende suggesties gedaan: 

• Bezoek aan het Concernloket bij de Gasunie; 
• Kennismaking met ELO-Grunn; 
• Kennismaking met de Wegwiezers en virtuele loketten in de gemeente 

Aa & Hunze; 
• Discussie met burgemeester Wallage van Groningen; 
• Bezoek aan het UMCG en kennismaking met het Zorg Innovatie Forum; 
• Kennisneming van de wijze van samenwerking tussen de gemeenten 

Groningen en Ten Boer; 
• Bezoek aan Groningen Seaports; 
• Bezoek aan de NAM; 
• Bezoek aan de IB-Groep; 
• Bezoek aan de RDW. 

 
Vanwege de beperkte tijd zal een keuze gemaakt moeten worden uit bovenge-
noemde ideeën; wellicht zijn er nog andere geschikte instanties te bedenken. U 
wordt allen van harte uitgenodigd, ter vergadering of per e-mail aan het Bu-
reau, suggesties te doen voor invulling van het programma. 
 
Nader bericht over reis en verblijf volgt tijdig voor vertrek. 

                                                              FS-20090408.08 
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Als het goed is heeft u allen 7, 8 en 9 juni 2009 in uw agenda genoteerd als data voor de eventueel in 2009 te organiseren forumreis. Besloten is in deze periode een werkbezoek te organiseren naar Groningen. Dit bezoek zal de volgende doelen dienen:

· Uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen de leden van het Forum Standaardisatie en de verschillende te bezoeken instanties (zowel publieke instanties als het bedrijfsleven) met het doel zicht te krijgen op de praktijk voor elektronische samenwerking: wat gaat goed, wat kan beter en wat leren we daarvan. 


· Als voorgaande jaren heeft het werkbezoek ook dit jaar een samenbindende doelstelling voor de leden van het Forum.

Het Expertise Centrum is, evenals vorig jaar, gevraagd te ondersteunen bij de voorbereiding en begeleiding van dit werkbezoek. In een eerste brainstorm naar ideeën voor invulling van het bezoek zijn de volgende suggesties gedaan:


· Bezoek aan het Concernloket bij de Gasunie;


· Kennismaking met ELO-Grunn;


· Kennismaking met de Wegwiezers en virtuele loketten in de gemeente Aa & Hunze;


· Discussie met burgemeester Wallage van Groningen;


· Bezoek aan het UMCG en kennismaking met het Zorg Innovatie Forum;


· Kennisneming van de wijze van samenwerking tussen de gemeenten Groningen en Ten Boer;


· Bezoek aan Groningen Seaports;


· Bezoek aan de NAM;


· Bezoek aan de IB-Groep;


· Bezoek aan de RDW.


Vanwege de beperkte tijd zal een keuze gemaakt moeten worden uit bovengenoemde ideeën; wellicht zijn er nog andere geschikte instanties te bedenken. U wordt allen van harte uitgenodigd, ter vergadering of per e-mail aan het Bureau, suggesties te doen voor invulling van het programma.

Nader bericht over reis en verblijf volgt tijdig voor vertrek.
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