Landelijk
Asbestvolgsysteem

Governancestructuur
LAVS

Om gebruikers van het LAVS beter te betrekken bij de ontwikkeling van het LAVS, is er een
Governancestructuur ontwikkeld. Binnen deze structuur kan door gebruikers informatie en
praktijkervaringen met de beheerder van het LAVS (Rijkswaterstaat) worden uitgewisseld.
En meningen en ideeën op strategisch en operationeel niveau worden gedeeld. De
Governancestructuur zorgt tevens voor transparantie over het LAVS.

Governancestructuur:

De partijen die door de doorlopende lijnen gekoppeld zijn hebben een intensieve relatie. De partijen gekoppeld door de
stippellijnen komen 3 tot 4 keer per jaar met elkaar in gesprek.

Toelichting Governancestructuur
Opdrachtgevers-stuurgroep overleg







Gezamenlijke verantwoordelijkheid en
aansturing.
Vaststellen opdracht aan Rijkswaterstaat (RWS)
en verantwoording door RWS.
Betrokkenheid en besluitvorming strategische
keuzes en projecten.
Anticiperen op ontwikkelingen in regelgeving of
beleid.
Draagvlak LAVS.
Dit overleg vindt 4 keer per jaar plaats.

Stakeholdersoverleg







Behandelen van wensen door gebruikers op
strategisch en tactisch niveau door gebruikers
(asbestbranche, toezichthouders en
opdrachtegevers) over asbest en ontwikkelingen
LAVS.
Vanuit het opdrachtgevers-stuurgroepoverleg
presenteert RWS de planning van voorgenomen
releases van het LAVS en de strategische
keuzes.
Resultaten uit het stakeholdersoverleg worden
besproken in het opdrachtgeversstuurgroepoverleg.
Dit overleg vindt 4 keer per jaar plaats.

Gebruikersoverleggen





Gebruikers van het LAVS nemen deel namens
een branche/gebruikersgroep.
Voor elke gebruikersgroep (asbestbedrijven en
toezichthouders) wordt een overleg
georganiseerd. In het overleg worden de
operationele ontwikkelingen in het LAVS gedeeld
en worden ervaringen en wensen van gebruikers
verzameld.
De resultaten van de gebruikersoverleggen
worden door RWS vastgelegd en meegenomen



naar het wijzigingenoverleg. De resultaten uit
het wijzigingenoverleg worden in de vorm van
een releaseplanning gedeeld in het overleg.
Dit overleg vindt 3 keer per jaar plaats.

Wijzigingenoverleg








Vertegenwoordiger van de
gebruikersoverleggen (RWS medewerker), van
de betrokken leveranciers en van de
opdrachtgevers bespreken de ingebrachte
wensen en de prioritering van de voorgenomen
wijzigingen.
De resultaten van het wijzigingenoverleg
worden door RWS vastgelegd en verwerkt in de
releaseplaning. Deze resultaten worden
voorgelegd in het opdrachtgeversstuurgroepoverleg.
De resultaten van het wijzigingenoverleg
worden teruggekoppeld in de
gebruikersoverleggen en op metaniveau in het
stakehoudersoverleg.
Dit overleg vindt 6 keer per jaar plaats.

Softwareleveranciersoverleg







Leveranciers van applicaties die betrokken zijn
bij de koppelingen in het LAVS nemen deel aan
dit overleg.
De technische en inhoudelijke ontwikkelingen
van het LAVS en de gevolgen voor de
koppelvlakken worden besproken. Ook worden
ervaringen en wensen van de leveranciers
verzameld.
De resultaten van het leveranciersoverleg
worden door RWS vastgelegd en meegenomen
naar het wijzigingenoverleg. De resultaten uit
het wijzigingenoverleg worden in de vorm van
de releaseplanning gedeeld in het
softwareleveranciersoverleg.
Dit overleg vindt 3 keer per jaar plaats.

