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1. Opening
2. Startnotitie: ‘Samen bewegen in de samenleving’
Spreker is leuk om hierin mee te nemen, Thijs Hennen kan hiermee uit de voeten. Goede
handvatten om hiermee verder te gaan.
Ina tijd lang niet actief geweest, fijn om weer mee te denken maar mis bijvoorbeeld de
actieve leden van de productgroepen.
Rob: mooi document geproduceerd, goed stuk om daar een fundament mee te leggen met
inhoudelijke punten die we beetpakken; complimenten voor Wilma. We zijn met een
relatief kleine club maar dat moet groter en breder worden. Prima verwoord. Kunnen we
over bijvoorbeeld een half jaar nog evalueren maar voor nu prima.
Document wordt vastgesteld.
3. Samenstelling productgroepen
Nieuwsbrief, themabijeenkomsten zijn mogelijkheden om het platform en de
productgroepen weer te laten leven. Leven er nog meer ideeën waar we wellicht iets mee
kunnen?
Erleyne: we hebben alle productgroepen weer gepland. Niet de lijn, want dat hoort via
gebruikersvereniging te gaan, maar was nodig onder meer voor i-Participatie. We werken
via een direct mailing en kunnen kijken of deze mailingen helpen. Via de groepen zouden
we wel weer kunnen starten.
Ruud Thiele stopt als voorzitter en secretaris; hij kan dit niet meer combineren met de
drukte vanuit zijn eigen functie. Het is erg lastig om voorzitters en secretarissen te krijgen.
Ina is voorzitter en voor zorg zou Ina nog wel verder willen als voorzitter. Maar hoe wordt
dit nog opgepakt als Ruud weg is.
Actief lobbyen of we mensen kunnen krijgen voor de productgroepen, niet alleen met de
gemeenten die nu in het platform zitten maar ook daarbuiten. Kijken of de
gebruikersvereniging hier iets in kan betekenen (Ina).
Bert: Kunnen we dit op een soort campagne achtig plannetje oplossen. Hoe vliegen we dit
aan en wat is de grootste kans op succes. Zou dit een optie kunnen zijn?
Wilma gaat overleggen met de andere platformen hoe zij alles oppakken, met name
publiekszaken. Wilma zou ook willen kiezen voor een soort campagne. Gericht
nieuwsbrieven versturen d.m.v. applicatie van Pink zou ook een optie kunnen zijn.
Themabijeenkomst prima, maar eerst netwerken of we mensen warm kunnen maken en
aansluitend een bijeenkomst.
Erleyne stelt voor om aan te haken op de webinars van Pink. Bij de productowners vragen

om te kijken of we met de webinars samen op kunnen trekken. Groot bereik en kost
weinig inspanning.
Rob en Bert willen wel meedenken om een opzetje te maken, wie nog meer? Wilma wil
zich hier ook mee bezig houden, Marijke van de Molegraag wil hier ook in meedenken.
Goede agenda met inhoud is belangrijk.
Erleyne: minder vaak losse overleggen maar groter aanpakken, zeker via teams wil dit nu
heel makkelijk.
Verzocht aan Theo om de website van de gebruikersvereniging aan te passen, deze is heel
erg verouderd.
4. Themabijeenkomst platform en productgroepen
Zie bovenstaande punt. Tegelijkertijd besproken.
5. Doorontwikkeling platformen PR
Programmamanager Civision is Ronald van Dokkum. Hoe kunnen we de visie uitwerken en
Civision een frisse lijn te geven? Vier uitgangspunten: gemakkelijk, aantrekkelijk, sociaal,
timing. Einde traject 1 (halverwege 2022) met als doel volledige webbased applicatie.
Daarna traject 2 en 3. Moet gemakkelijk benaderbaar worden; niet volledig SAAS
platform. Look en feel blijft gelijk. Kwartiermakers zijn nodig in fase 2, die vanaf bijna 0
gaan kijken hoe dit eruit ziet èn voor het moderniseren vanuit gebruikerservaring. Bedoeld
voor de gemeenten die hier gelijk mee kunnen en willen starten (niet alle gemeenten
hebben ervoor gekozen om deze applicatie te gaan gebruiken). Wie wil meewerken,
graag! Uiteindelijk ook de eerste gemeenten die hier gelijk mee kunnen starten/werken.
Desdemona: Hoe verhoudt zich dit tot Common Ground enz.? Waar vind je elkaar?
Erleyne: dat is nog niet precies te zeggen. We werken al aan een API gedreven manier van
koppelen en de hele architectuur als 5 lagen architectuur. Dat is de basisvisie om je
applicatie opnieuw op te bouwen. Opbouw nieuwe applicatie, nieuwe keuzes anderzijds
invloed productgroepen en de rollen die ze daarin kunnen spelen.
De hele technische doorontwikkeling heeft geen invloed op de huidige applicatie. Meer
applicaties naast elkaar moeten gaan onderhouden is ook niet nodig. De aandacht blijft bij
de bestaande applicatie.
6. Wet inburgering
Niet besproken.
7. Roadmap Pink Roccade
Mooie roadmap. Roadmap zou een uitgebreidere rol moeten krijgen in de
productgroepen.
Loonkostensubsidie: onderdeel van ministerie gaat de ontwikkeling financieren.
Vervolgens rolt Pink het uit. Productgroep Werk en Inkomen. Het zou fijn zijn als er in de
roadmap einddata worden bijgehouden.
8. Afsluiting
Goede afspraken gemaakt voor de campagne, fijn overleg. Data voor het volgende
platformoverleg stonden in de notulen. Hierbij nogmaals de data van de volgende
overleggen:
- 24 juni 2021: 15.00 – 16.30 uur.
- 16 september 2021: 15.00 – 16.30 uur.
- 16 december 2021: 15.00 – 16.30 uur.

