Juridische dienstverlening
Uw regelgeving op orde!

Neem contact met ons op!
Tel. 024 344 6288
wettenbank@daadkracht.nl

De Wet elektronische bekendmaking
legt uw organisatie de nodige verplichtingen op rondom regelgeving op
internet. Vanaf 1 januari 2014 kunt
u verordeningen alleen nog na elektronische bekendmaking in werking
laten treden. Dit kan via de Gemeenschappelijke
Voorziening
Officiële
Publicaties (GVOP). Deze verordeningen moet u daarnaast geconsolideerd
opnemen in de Centrale Voorziening
Decentrale Regelgeving (CVDR).
In de praktijk zien we dat veel
overheden erg moeten wennen aan alle
verplichtingen en mogelijkheden die de
wet met zich meebrengt. Wij helpen
u graag om dit inzichtelijk te maken
of door u werk uit handen te nemen.
Daadkracht is sinds 2004 gespecialiseerd in elektronische regelgeving
en bekendmakingen en sinds de
wettelijke verplichtingen marktleider.
Daadkracht adviseert en traint gemeenten, waterschappen, provincies
en gemeenschappelijke regelingen en
neemt het beheer in de GVOP en/of
CVDR uit handen. Wij bieden u de
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#GVOP
#CVDR
#DROP
volgende diensten aan:
• volledig beheer van uw regelingen
in de GVOP en/of de CVDR;
• volledig beheer van uw zakelijke
mededelingen in de GVOP;
• adviestraject waarin u inzicht krijgt
in alle mogelijkheden op het gebied
van elektronisch bekendmaken voor
uw organisatie;
• trainen van uw medewerkers in de
applicaties GVOP en/of CVDR;
• optimaliseren van uw proces van
regelgeving waarmee u de kwaliteit
van regelgeving borgt en risico’s
uitsluit;
• herstellen, optimaliseren en actualiseren van uw regelingenbestand
in de CVDR volgens de wettelijke
eisen.

“Door de deskundigheid van
Daadkracht wisten ze precies
waar wij ondersteuning nodig
hadden”
Barry Raymakers, gemeente Delft

Beheer regelgeving
GVOP en CVDR

Op basis van de Wet elektronische
bekendmaking kunt u vanaf 1 januari
2014 verordeningen alleen nog elektronisch rechtsgeldig bekendmaken. Dit
is nodig voor inwerkingtreding. U kunt
hiervoor gebruik maken van de
GVOP. Daarna volgt de publicatie in
geconsolideerde vorm in de CVDR.
Daadkracht kent de applicaties GVOP
en CVDR als geen ander. Wij kunnen u compleet ontzorgen door uw
regelingen in de CVDR en de GVOP
te verwerken. Daadkracht garandeert
een tijdige, correcte en volledige
bekendmaking in de GVOP en publicatie in de CVDR.

Wat moet u nog zelf doen?

U hoeft alleen de complete tekst van
de regelingen in een Word bestand per
e-mail bij Daadkracht aan te leveren.
Wij verzorgen de rest!

Per 1 juli 2015 kunt u alleen nog
via de GVOP in de Staatscourant
publiceren. Daadkracht kan ook
die publicaties verzorgen!

Beheer zakelijke
mededelingen GVOP

Naast regelingen kunt u ook uw zakelijke
mededelingen (zoals de aanvraag, afwijzing of toekenning van een omgevingsvergunning) rechtsgeldig bekendmaken
in de GVOP. Daadkracht kan u ook
dit werk uit handen nemen!
Zakelijke mededelingen hebben vaak
beperkte teksten en kennen hierdoor
een relatief korte verwerkingstijd in de
GVOP. Hierdoor kan Daadkracht een
groot aantal mededelingen per uur
verwerken. Uiteraard verwerken we
de mededelingen ook met de grootste
zorg voor een tijdige, correcte en
volledige bekendmaking. Daadkracht
biedt deze dienst aan voor een prijs
waarvoor u het zelf niet kunt doen.

Beheer van uw regelgeving in CVDR en GVOP:
• Beheer overzichtelijk in handen van één deskundige organisatie die u
volledig ontzorgt; u hoeft alleen een Word document aan te leveren
• Geen zorgen over beschikbaarheid medewerkers
• Kennis bijhouden en capaciteit vrij maken is niet nodig
• Garantie op een tijdige, correcte en volledige bekendmaking
• Uw regelgeving en bekendmakingen binnen 5 werkdagen verwerkt
• Ad hoc ondersteuning mogelijk
• Publicatie ook mogelijk in andere applicaties zoals IPDR, SIMsite en/of
RAP Driessen
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UW REGELGEVING OP ORDE

Adviestraject elektronisch
bekendmaken

Maakt uw organisatie op dit moment
alleen
verordeningen
elektronisch
bekend? Wist u dat u ook overige
regelingen en besluiten elektronisch
bekend kunt maken? Daadkracht
kan uw organisatie ondersteunen in
dit proces. We bieden een compleet
advies- en begeleidingstraject aan:
• Op basis van interactieve sessies
met diverse medewerkers bepalen
we de ambitie van uw organisatie.
Alle ins en outs van elektronisch
bekendmaken komen aan bod.
• Om een correcte bekendmaking
te kunnen waarborgen neemt
Daadkracht uw processen grondig
door en maakt een heldere, bruikbare
procesbeschrijving. Een gestroomlijnd proces is van belang om de
kwaliteit van uw bekendmaking
te borgen en de risico’s voor uw
organisatie te beperken.
• U kunt niet zomaar alles elektronisch
bekend maken. In een beleidsdocument zetten we uiteen wat
de uitbreiding van het elektronisch
bekendmaken specifiek voor uw
organisatie betekent.
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Training GVOP en CVDR

U kunt er ook voor kiezen het beheer
in de GVOP en CVDR zelf uit te voeren. Daadkracht kan uw medewerkers
trainen.
Om een zo groot mogelijk profijt van
de training te hebben komen concrete
praktijkvoorbeelden uit uw gemeente
aan bod:
• het intern beheer van de applicatie
(werken met verschillende rollen);
• het importeren van documenten;
• de structuur en opmaak van het
elektronisch publicatieblad;
• het metadateren van uw regelingen
voor een optimale vindbaarheid in
de zoekmachines.
Daadkracht kan de training GVOP verzorgen voor zowel bekendmakingen
van regelgeving als voor zakelijke
mededelingen. Daadkracht kan daarnaast de training combineren met een
training CVDR. Daadkracht verzorgt
ook trainingen in de nieuwe applicatie
DROP (integratie CVDR en GVOP).

“De training GVOP wordt op een voortreffelijke manier door
Daadkracht gegeven. De trainer is rustig, helder en goed inhoudelijk
geïnformeerd. Ik ben erg blij dat we voor Daadkracht hebben
gekozen.”
Pieter Lagerwerf, gemeente Tholen
voor de overheid
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Herstelwerkzaamheden

In de praktijk blijkt het regelingenbestand in de CVDR bij veel organisaties
niet geheel op orde. Zo is het bestand
niet actueel, zijn nog veel oude regelingen zichtbaar als geldig, en zijn
de verplichte metadata niet of niet
correct ingevuld.
Daadkracht kan uw regelingenbestand
volledig herstellen, optimaliseren en
actualiseren. Dit geeft u de mogelijkheid met een frisse start het beheer
(eventueel na een training) weer op
te pakken of het beheer geheel aan
Daadkracht uit te besteden.

Procesoptimalisatie

Een gestroomlijnd juridisch proces
borgt de kwaliteit van uw regelgeving
en beperkt de risico’s. Daadkracht
legt het proces van het ontwerpen,
besluiten en publiceren van nieuwe
(beleids)regelgeving en het intrekken
van bestaande regelgeving vast in
een procesbeschrijving. Het inbouwen
van een juridische check op de juiste

plaats en de (de)centrale verantwoordelijkheid voor bekendmaking van
regelingen staan hierbij centraal.

Waarom Daadkracht?

Op het gebied van de CVDR en de
GVOP (beheer, trainingen, projecten,
inrichten processen) is Daadkracht
marktleider. Daadkracht werkt(e) voor
meer dan honderddertig gemeenten,
waterschappen, provincies en gemeenschappelijke regelingen van diverse
grootte.
Daadkracht beschikt over een gespecialiseerd team met beheerders en
adviseurs. De medewerkers hebben
uitgebreide kennis van, en ervaring
met het verwerken van regelingen in de
CVDR en GVOP. U profiteert daardoor
van een gestandaardiseerde, in de
praktijk bewezen, methode voor beheer
met garantie op tijdige publicatie.
Alle medewerkers van Daadkracht
beschikken over een recente Verklaring
omtrent Gedrag. Uw publicaties zijn
bij ons dus in goede handen.

Interesse?
“We merkten tijdens de eerste
gesprekken al hoe deskundig
Daadkracht is: wat er nodig is
qua ICT-infrastructuur, communicatie, trainingen etc. Ze gaan
heel praktisch te werk.”

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Bart-Jan Flos of Denise
Wassink.
Internet: www.daadkracht.nl
Mail:
wettenbank@daadkracht.nl
Tel:
024 344 6288
Postbus 6635
6503 GC Nijmegen

Linda van Gelder, gemeente Zoetermeer
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