
 

 
 
 
 
 

Verslag 
 
Datum  : 24 juni 2019 
Platform : Proces en Services 
Locatie  : Gemeente Nunspeet, Markt 1 in Nunspeet. 
 
Aanwezig : Marjolein de Kroon (Werksaam West Friesland), Richard Meijer (OWO), 
   Hans Smit (NederBetuwe), Jouke Schrover (PinkRoccade), Jan  

Wijnne (Nunspeet/voorzitter) 
 

Afwezig  : Ward de Laat (PinkRoccade) en Mariecken van Driel (Pinkroccade/notulist). 
 

 
1. Welkom 

De vergadering wordt geopend en er wordt gevraagd of er nog toevoegingen aan de agenda 
noodzakelijk zijn. Dit is niet het geval. 
 

2. Instellingsbesluit 
 Jan heeft van Ab van den Berg (algemeen secretaris) een instellingenbesluit toegestuurd  
 gekregen. Er wordt opgemerkt dat er diverse randvoorwaarden worden genoemd, er is niet  
 bekend waar deze stukken te vinden zijn. Ook is nog onduidelijk of we dit instellingsbesluit  
 moeten tekenen. Jan stemt dit verder af met Ab.  
 
 Gesproken wordt over het budget en over de eventuele reiskostenvergoeding. Jan gaat navraag  
 doen bij Ab van den Berg. 
 
3. Ervaringen startbijeenkomst 16 april 2019 

Het was een leuke en leerzame bijeenkomst. Tijdens de sessie werd nog niet voldoende duidelijk 
hoe we verder gaan.  

 
4. Lijst activiteiten/activiteitenplan 

Het concept activiteitenplan wordt besproken. Besloten wordt om een weer een brede sessie te 
plannen op dinsdag 4 februari 2020. Deze bijeenkomst is weer in Nunspeet. Tijdens deze sessie 
komt het volgende aan de orde: 
- Spreker over een landelijk thema 
- Roadmap PinkRoccade bespreken 
- Evaluatie kwartiermakerssessies  
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Om uit te vragen over welk landelijk thema de bijeenkomst zou kunnen gaan wordt een enquête 
gehouden onder de leden van het platform. Jouke/Mariecken van Pink maken een opzet die dan 
wordt doorgezet naar het bestuur. Na akkoord kan deze enquête verspreid worden. Landelijke 
ontwikkelingen die besproken zouden kunnen worden zijn e-depot, AVG, Commond Ground, GGI, 
DSO, nieuwe technologieën, dienstverlening en audits. 
 
Besloten wordt om het bij één brede bijeenkomst jaarlijks te laten omdat er door Pink ook veel 
kwartiermakersessies worden georganiseerd. De terugkoppeling vanuit de kwartiermakersessies 
wordt door Ward gedaan richting het bestuur van het platform. Bij eventuele issues kan het be-
stuur dan optreden als gesprekspartner richting Pink. In de regel komt het bestuur twee keer per 
jaar bij elkaar in wordt er indien noodzakelijk vaker vergaderd.  

 
5.  Rondvraag 
 Het belang van een kwartiermakersessie rondom doorontwikkeling van het ZTC van Pink wat in  
 MKS zit wordt benadrukt. 
 
 

 
 
  

  
 
 
 


