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Geachte leden,
Vorig jaar is door de ledenvergadering besloten de vergaderstukken van ledenvergadering (LV) en commissies voortaan openbaar te maken. Middels deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rond de openbaarmaking van de leden- en commissievergaderstukken vanaf 1 maart 2018, en van
het stopzetten van het beschikbaar stellen van leden-, commissie- en werkgroepvergaderstukken via
SharePoint per 1 juli 2018.
Beide ontwikkelingen hebben gevolgen voor de waterschappen die op dit moment de Sharepointomgeving van de Unie van Waterschappen gebruiken voor het downloaden van vergaderstukken van LV,
commissies en werkgroepen.
Openbaarheid van leden- en commissievergaderstukken
Per 1 maart 2018 zijn de stukken van commissies en LV te raadplegen en te downloaden via de openbare
omgeving van iBabs: http://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/UvW. Voor de openbare omgeving van iBabs is
geen account nodig. Besloten stukken van commissies en LV worden, net zoals nu het geval is, per mail
verspreid.
Vergaderstukken werkgroepen
De werkgroepstukken staan op een afgeschermde omgeving in iBabs, waarvoor een account benodigd is.
Voor de waterschappen die geen iBabs-account hebben, zijn in de alinea ‘Ontvangen vergaderstukken’
twee opties voorgesteld voor het ontvangen van de werkgroepstukken.

Ontwikkelingen UvW Sharepoint
Sinds 2010 maakt de Unie gebruik van Sharepoint, een systeem voor online samenwerking. De SharePoint-omgeving wordt daarnaast ook gebruikt voor het beschikbaar stellen van vergaderstukken voor de
leden-, commissie- en werkgroepvergaderingen van de Unie. Deze SharePoint-versie is inmiddels verou-
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derd en wordt maar door een beperkt aantal mensen daadwerkelijk actief gebruikt voor samenwerking.
Begin 2018 is daarom besloten om de SharePoint-omgeving van de Unie uit te faseren.
Om mensen voldoende tijd te geven om de overstap te maken naar iBabs gaan we tot 1 juli door met het
plaatsen van stukken van commissies, werkgroepen en ledenvergadering op UvW SharePoint. Tussen 1
maart en 1 juli worden de stukken via beide platforms verspreid. Na 1 juli wordt UvW SharePoint stopgezet. De vergaderstukken zijn na 1 juli alleen te verkrijgen via iBabs.
De themagroepen op UvW SharePoint die online actief willen blijven, worden verhuisd naar de SharePointomgeving van Het Waterschapshuis. We richten ons erop om de migratie naar de omgeving van HWH voor
1 juli 2018 afgerond te hebben. Aan het gebruik van een account is voor niet-waterschappers mogelijk een
klein bedrag per maand verbonden.
Ontvangen vergaderstukken
Voor waterschappen die al een iBabs-account hebben, is het advies om uw iBabs uit te breiden met een
extra account, dat gekoppeld is aan een centraal e-mailadres van uw waterschap. Met dat account heeft u
toegang tot alle vergaderstukken van de Unie, die u binnen uw waterschap verder kunt distribueren. Ook
kunt u kiezen voor meerdere accounts op individuele basis.
Enkele waterschappen beschikken niet over een iBabs-account. Hiervoor zijn twee opties mogelijk:
1) U kunt een iBabs-account van de Unie afnemen. Dit kost 120 euro per jaar. Het iBabs-account
wordt gekoppeld aan uw centrale e-mailadres. Met één account heeft u dan toegang tot alle vergaderstukken van de Unie, die u binnen uw waterschap verder kunt distribueren.
2) Er kan een notificatie worden gestuurd naar een centraal e-mailadres wanneer vergaderstukken
van de leden- en commissievergadering op iBabs zijn geplaatst. En bij een werkgroepvergadering
een e-mail naar ditzelfde algemene e-mailadres met de stukken van de betreffende werkgroep.
Heeft u vragen?
Voor Sharepoint kunt u contact opnemen met Thomas Lefebure, sharepoint@uvw.nl of 070 351 98 64.
Voor iBabs kunt u contact opnemen met Ger Manoch, gmanoch@uvw.nl of 070 351 98 08

Hoogachtend,

ir. A.J. Vermuë
Algemeen directeur

