Werkgroepen Referentie GrootboekSchema
Door het breed expertoverleg RGS kunnen (tijdelijke) werkgroepen worden ingesteld. De
begeleiding en de inhoudelijke aansturing van de werkgroepen vindt plaats via het breed
expertoverleg RGS.
Tijdens de bijeenkomst van het breed expertoverleg RGS van 8 juli 2014 zijn vier werkgroepen ingesteld, bestaande uit deelnemers aan het breed expertoverleg RGS en uit
leden van de tijdelijke werkorganisatie RGS. Daarbij gaat het om de volgende werkgroepen:

Werkgroep Communicatie RGS
Opdracht: In nauwe samenwerking met de Expertgroep Marcom van het Standard Business
Reporting Programma (SBR) uitdragen van het RGS-gedachtengoed binnen de financieel administratieve informatieketen. Belangrijk onderdeel daarbij is het beheer van de RGS-internetsite als
single-point-of-information voor wat betreft het RGS.
WG-leden:

Freek Arnoldus (CBS), WG-coördinator
Menno Kooreman (SRA)
Robert Nieuwenhuijs (CBS)
Harold Reimert (Extendum)

Werkgroep Samenwerking RGS-SBR
Opdracht: Het verkennen van de mogelijkheid om op korte termijn te komen tot een nauwe
samenwerking, dan wel integratie, tussen het Referentie GrootboekSchema en het Standard
Business Reporting Programma en afhankelijk van het resultaat van die verkenning, het opstellen
van een voorstel hoe die samenwerking/integratie tot stand gebracht zou kunnen worden.
WG-leden:

Freek Arnoldus (CBS), WG-coördinator
Leo Greve (CaseWare Nederland B.V.)
Dave van den Ende (Deloitte)
Frans Hietbrink (SBR/Belastingdienst)
Paul Snijders (Semansys)
Annemieke van de Steeg (CBS)
Roos Timmermans (UNIT4 Business Software)
Peter Waas (Belastingdienst)
Gerard van IJzendoorn (NBA)

Werkgroep Technisch Beheer RGS
Opdracht: Het uitwerken van eerder genomen besluiten door het breed expertoverleg RGS met
betrekking tot het beheer van het RGS, zoals het opstellen van de besluitvormingsregels en –
procedures aan de hand waarvan de RGS producten worden gewijzigd en uitgebreid, alsmede het
tot stand brengen van de mappings van het RGS met NT en BT.

WG-leden:

Fred van Ipenburg (Belastingdienst), WG-coördinator
Harold Kinds (SRA)
Marko Roos (CBS)
Perry Telle (NOAB)
Arris Tijsseling (UNIT4 Business Software)
René Veenendaal (Belastingdienst)

Werkgroep KetentestRGS
Opdracht: Ter ondersteuning van de implementatie van het RGS het initiëren, inrichten en
uitvoeren van een ketentest binnen de financieel administratie informatieketen.
WG-leden:

Ran van den Boom (CBS), WG-facilitator
Gert Buiten (CBS)
Leo Greve (CaseWare Nederland B.V.)
Fred van Ipenburg (Belastingdienst), WG-coördinator
Stefan Neijssen (NOB)
Robert Nieuwenhuijs (CBS) co-WG-facilitator
Albert van Ruijven-Rojek (Twinfield International N.V.)
Thijs Sauër (Exact Software Nederland B.V.)
John Sloof (KvK)
Perry Telle (NOAB)
Arris Tijsseling (UNIT4 Business Software)
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