
 

 

 
Locatie:               Tribes Utrecht Centraal 
Adres:                  Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht 
Start:                    22-05-2019 09:30 uur 
Eind:                     22-05-2019 11:30 uur 
Agenda 
 
`1. Opening 

Andre opent de vergadering. 

 

• Koppeling Softwarecatalogus met Mavim 

Wouter: Walter zou contact opnemen, ze staan ervoor open maar onduidelijk 

of het nog doorgaat, bij hun staat het op lage prio. 

Mavim zoekt samen met Topdeskt een koppeling om samen te werken. 

Een aantal signalen met de gemeenten zijn geconstateerd. John en Walter en 

Ronald gaan kijken of zij een koppeling kunnen maken en breder kunnen 

trekken. 

 

 

• Oproep Ambassadeurschap 

Andre en Wouter doet een oproep voor de ambassadeurschap,  

• Opfris-bijeenkomst 1-2-3 sterrengemeenten 

 

Opvoering koppeling. 

Vanuit de VNG een advies willen hebben wat is bindend is? 

De koppelingen  

Zij hebben het als intermediar opgevoerd, maar nog geen plaat 

  



 

 

 

2. Ameff Export (wie gebruikt het en wat zijn de ervaringen?) 

3.  Bevordering gebruik 

Jaco: voor intern gebruik heb ik iets nodig, bijvoorbeeld met Aanbesteding, 

hergebruik als afnemer maar niet als aannemer. 

Dus een mechaniek hebben dat als je afneemt maar ook automatisch iets 

aanbiedt.  

Overeenkomst generator van de SWC en Gibbit 

De combinatie is niet goed uitgelegd, Dus uitleg geven en verwijzen naar 

elkaar 

aanbesteding 

 1 plek waar je alle app bij elkaar heb, dat is er nog niet. (Update bronnen) Net als 

bij aanbesteding is er meer behoefte aan gebruik dan bijhouden. Hier kunnen we 

weinig aan doen. 

omgevingswet 

Dirk: omgevingswet. En hoe je dit kan verbinden bij je gemeente app landschap. 

(ist en sol) 

Sociaal domein 

John binnen de Sociaal Domein heb ik veel gehad aan de VNG platen met name 

in de communicatie 

Stoplicht tabel gemaakt bij de SD. Een vraaglijst is naar de leveranciers gestuurd 

met de vraag welke standaarden zij gaan ondersteunen. Daarna de vraag of de 

gegevens in de SWC actueel zijn, deze manier van vragen was beter.  

Api aanduiding 

Api ontwikkeling in de command ground. Verbinding zoeken met developers, 

een SWC achtige uitleg naar de lijst met APIs.  

Dashboard en applicaties 

Communicatie functie en grip op ICT.  

AVG 



 

 

Prio volgorde. 1)omgevingswet 2)aanbesteding 3)API command ground 4)update 

bronnen 5) AVG en overeenkomst gebruik 7) dashboard. 

Er moet ook een business vraagstuk per punt komen 

3. Toolkit ambassadeurs 

-  Wat heb je nodig? 

  

 4. Afscheid Dirk 

 Walter: zeer gedreven en enthousiast. SWC heeft dankzij jou bij ons een plekje 

gekregen 

Ed: 7 jaar geleden begonnen, door jouw inzet hebben we geld gekregen end at 

mochten we besteden aan wat wij aan SWC konden besteden. Jij hebt ons 

geholpen in ondersteuning, leveranciers info bijhouden en bewsutwording. 

Olaf: een toegangkelijk person, snelle reactie.. 1e keer kennismaking was tijdens 

een voorstelronde van dames en ik dacht dat jij 1 van de dames was. Altijd fijn 

om je te spreken. Je hebt een luisterende oor en hebt altijd begrip 

Jaap: prettig persoon om mee te werken. Jij weet de praktijk goed uit te leggen.  

Dirk Bakker: ik ken je bijna twee jaar, veel succes in je toekomst waar je ook 

terecht komt het zal een succes zijn. Jij gaf mij altijd een directe en snelle 

antwoord waar ik wat aan had 

Ronald: heb je niet te vaak meegemaakt maar je bent een heel open en 

toegankelijk persoon jij bent de motor van de SWC en je gaf ons energie na elke 

werkgroep. 

Ruud: Jij weet de belangrijke argumenten te noemen en je voet daarbij neer te 

zetten. Je hebt ons goed geholpen met de Amff export 

John: je kan goe uitleggen en anderszijds ook goed technisch. Ik waardeer je 

bijdrage, waardering ook aan hoe je aan ontwikkeling van het product heb gedaan 

en je reis door NL. 

JACO: direct reageren, goed respons. Je gedrevenheid en standvastigheid. Je gaf 

ons energie om verder te gaan. 



 

 

Nico: voor het eerst gezien vandaag, wel veel over je gehoord. Paar keer mail 

contact gehad en dat was prettig 

Het is een cadeo om bij de SWC aanwezig te zijn en dat komt door jou 

Drik: Ik ben binnen gekomen bij KING, ontwikkel agenda was de vorige naam 

en daarna is het SWC geworden. Jullie zijn in de 2e versie binnengekomen. Er 

zijn later meer componenten bijgekomen. 

Mark, Jeroen en ik waren alle drie een goed team. Het leukste project (na mijn 

kinderen) is dit. 

De leukste anecdote.: 

66 gemeente die de SWC voor een groot deel hadden gevuld. Gedachten dacht ik 

eind van de maand 100 daarna 200 en daarna 300.. .. de 200 haalde ik net niet,, 

op 3 na.. in ging op Linkedin een gemeente die ik ken benaderen. Ik belde een 

netwerk van BEL regio en toen gehaald. 

 

 5. Wat verder ter tafel komt 

 Walter: vraag aan Mark.. wil je in de SWC het plaatje (the best word) laten zien 

hoe je dat in de SWC doet. Mark gaat dit rondmailen. 

 6. Rondvraag 

 Volgende vergadering ergens in oktober. 

 7. Sluiting 


