Oplegger advies @TIOH
Verkenning afgerond in 2018
In de verkenning zijn drie vragen meegenomen:
1. Leeft er bij architecten en andere professionals van organisaties met een toezichthoudende,
inspectie- of handhavingstaak (TIOH) behoefte aan een 'eigen' architectuurcommunity (@)?
2. Sluit die behoefte voldoende bij elkaar aan om zo'n community op middellange termijn (dus
meer dan 12 of 18 maanden) levensvatbaar te maken?
3. Op welke manier en in welke vorm zou NORA een dergelijke community kunnen initiëren,
faciliteren en ondersteunen?
In een half jaar tijd zijn (individueel en in bijeenkomst) gesprekken gevoerd met ca 26 mensen van 13
organisaties. Voor de komende tijd worden er nog meer gesprekken gepland.
Dit heeft een duidelijk ‘JA’ opgeleverd op de eerste vraag en, mits het programma zich door de tijd
aanpast aan de behoefte, ook een “JA” op de tweede.
Het antwoord op de derde vraag is uitgewerkt in een plan van aanpak. Zowel advies als plan van
aanpak zijn in concept gedeeld met de potentiële deelnemers. Hierop is positief gereageerd, met
directe feedback vanuit 6 organisaties.

Advies
Het advies aan de Gebruikersraad luid als volgt:
•

Geef NORA Beheer & Doorontwikkeling opdracht om deze community voor tenminste twee
jaar op te bouwen en te ondersteunen, conform het bijgevoegde Plan van aanpak
Community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving.

•

Beoordeel de voortgang en vorm die de community aanneemt op de meerwaarde die het
voor de deelnemers heeft.

•

Vraag NORA Beheer & Doorontwikkeling na 2 jaar een nieuw advies over de community en
de rol van NORA hier in, waarbij zowel de meerwaarde voor de deelnemers als die voor
NORA wordt meegenomen.

Verwachte kosten
Kostenpost
Trekker/community manager
& achtervang
Kosten bijeenkomsten
Kosten online platform
(gebaseerd op kosten Pleio)

Verwachting 2019

Totaal

Verwachting 2020
21000

20000

1750
2250

2750
2250

25.000

25.000

Gevraagd besluit:
•

Opdracht te geven en budget vrij te maken
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