Een nieuwe ontwikkeling bij SSiB: de Digitale
Briefing Buitengebied
Vorig jaar is de Digitale Briefing Buitengebied gelanceerd door Samen Sterk in Brabant (SSiB).
Dit is een digitale tool voor alle partners en SSiB die het mogelijk maakt alle belangrijke
informatie met elkaar te delen over het grote gebied waarbinnen zij samen werkzaam zijn. Alwin
Brandt is coördinator bij Staatsbosbeheer voor de groene boa’s in het gebied Noord-Brabant. Hij
vertelt in deze blog waarom de Digitale Briefing Buitengebied zo belangrijk is voor de
samenwerking met alle partners in Noord-Brabant.
Alles en iedereen blijft innoveren en ontwikkelen. Zo ook Samen Sterk in Brabant. Het
buitengebied van Noord-Brabant is een enorm gebied waarin samenwerking belangrijk is. Er
ontstond een behoefte om een mogelijkheid te hebben kennis digitaal met elkaar te delen die
ten alle tijden beschikbaar is voor iedere partner. Deze behoefte ontstond doordat er in het
verleden vaak zaken langs elkaar heen liepen, zonder dit van elkaar te weten. Hieruit ontstond
het idee voor een gezamenlijk systeem waarin kennis werd geborgd die met elkaar gedeeld kon
worden; de Digitale Briefing Buitengebied. Alwin Brandt was nauw bij deze ontwikkeling
betrokken.
“Informatiedeling is een belangrijk onderdeel van ons werk, omdat we elkaar nodig hebben om
iets op te lossen. Dit kan alleen door informatie met elkaar te delen. Een prachtig voorbeeld
hiervan in Noord-Brabant heeft betrekking op stroperij. Rondom de gemeente Moerdijk is veel
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stroperij waar wij mee bezig zijn en per toeval kwam ik er tijdens een gesprek met een collega
van Samen Sterk in Brabant achter dat deze stropers ook in Oost-Brabant actief waren en ook
op andere plekken. Als je deze informatie dan bij elkaar legt, kan je vervolgens iets oplossen. Dit
kan alleen samen en niet alleen. We hebben elkaar tenslotte nodig. De Digitale Briefing
Buitengebied is dan ook een aanwinst voor ons om informatie en problematiek te delen met
elkaar.
Deze ontwikkeling maakt onze samenwerking naast fysiek ook digitaal mogelijk. De Digitale
Briefing Buitengebied is makkelijk te raadplegen op onze mobiele telefoons wat echt een must
is omdat wij niet altijd een computer bij de hand hebben tijdens ons werk. Het buitengebied in
Noord-Brabant is een gigantisch gebied, waarbij je niet alles zelf in de gaten kunt houden. Een
systeem als de Digitale Briefing Buitengebied zorgt ervoor dat wij samen overal van op de
hoogte zijn en eruit kunnen filteren wat voor ons van belang is.
De systemen zijn er uiteindelijk om ons te helpen en niet te vervelen. Daarom is het belangrijk
dat we deze systemen met zijn allen gebruiken, zo ook de Digitale Briefing Buitengebied. Je
moet mensen hier wel voor aansporen, omdat het geen verplichting is. Het zal natuurlijk in de
toekomst verbeterd blijven worden, hoe meer het wordt gebruikt. Samen Sterk in Brabant
heeft hierin de belangrijke rol om dit te blijven stimuleren, monitoren en verbeteren om het
maximale te halen uit het ‘brengen en halen’ van informatie in de Digitale Briefing
Buitengebied.
Ik vind de Digitale Briefing Buitengebied zeker een extra toevoeging, maar het is nog te nieuw
om op dit moment al uitspraken te doen over de vooruitgang in ons werk sinds de lancering.
Toch vind ik dit systeem een nodige ondersteuning van onze samenwerking, want het is voor
ons een functionele fijne toevoeging.
Aan al onze partners wil ik vragen om informatie blijven delen via dit systeem met elkaar en
vragen om de belangrijke informatie eruit te halen. Het is een groot gebied waarin we elkaar
niet dagelijkse zien. Met dit systeem verbinden we elkaar en onze kennis. Je weet elkaar
hierdoor makkelijker te vinden, want we hebben elkaar ook nodig. Dit systeem ondersteunt ons
bij onze samenwerking.”
Ook werpt Alwin Brandt samen met ons een blik op de toekomst van de samenwerking met
SSiB, want ook blijft zich de komende tijd ontwikkelen.
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“De samenwerking is er en zal er altijd blijven met Samen Sterk in Brabant. Ik denk dat deze
samenwerking nog beter wordt in de toekomst. Samen Sterk in Brabant is voor ons en alle
partners de netwerkpartner en zijn voor het ondersteunen, uitrollen en delen van informatie.
Alles blijft in ontwikkeling, zo ook Samen Sterk in Brabant. Zij hebben al enorme stappen gezet
sinds de start en in mijn optiek zal Samen Sterk in Brabant nooit meer weggaan. Je gaat ook in
de toekomst nog meer samenwerken, omdat je het samen moet doen. Je kan het niet meer
alleen. Het werk wat wij samen doen in de buitengebieden blijft uniek en het mooiste wat er
is.”
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