
 
 
 

Verslag Platform overleg Samenlevingszaken 
 
Bijeenkomst:  Dinsdag 1 december 2020 
 
Onderwerp:  Verslag platformoverleg Samenlevingszaken 
 

 
1. Opening 
- Welkom. 
- Voorstellen nieuwe voorzitter Wilma Verwoerd  

 
2. Notitie koppelvlak domein inkomen 
- Aansluiting op backoffice Centric is zorgelijk. 
- Businesscase kan bij geholpen worden. 
- Financiering, denk eens aan vervangingsinvestering. 
- Erg technisch verhaal, meerdere mensen haakten af. Notitie van het koppelvlak is 

meegenomen als bijlage bij de notulen zodat men dit nog eens rustig kan doornemen. 
 

3. Ondersteuning versies Microsoft Office 
- Er zijn nog veel gemeenten die met een verouderde versie van Microsoft Office 

werken. Dit maakt het voor Pink erg lastig om alles in de lucht te houden en te zorgen 
dat alles blijft werken. 

- Hoe kom je hier vanaf: 
o Mededelingen doen, en dat ruim van tevoren (bijv. een half jaar van te voren). 
o Vanuit de gebruikersvereniging een dringend advies afgeven is mogelijk. 
o support op tijd melden, wij ondersteunen deze versie tot …. 
o Bert Bannink neemt dit punt mee naar de gebruikersvereniging, hard 

wegzetten dus wordt niet meer ondersteund door Office dan ook niet meer 
door Pink. 

 
4. Planning/inhoud platform 2021 

- Hoe willen we het platform nieuw leven geven?  
o Producten: productontwikkeling 

o Platform: discussies van de productgroepen proberen te voorkomen, dit kost 
veel tijd en energie. 

o Techniek hoort in de productgroepen. 
o Sprekers in de toekomst, erg interessant. 
o Pink heeft behoefte aan beleidsmatige/strategische keuzes. 
o GBI discussies zijn te technisch voor dit overleg, maar zoals in dit overleg 

bijvoorbeeld over Office wel goede onderwerpen voor het platform. 
o Common Ground/GBI in Jip & Janneke taal behandelen 
o Ondersteuning in dienstverlening 
o Productplanning/faciliteit planning.  
o Probeer 1 a 2 jaar vooruit te kijken. 
o Wettelijke ontwikkelingen revue laten passeren. 
o Visie & strategie ontwikkeling 



o Theo ziet dat de problemen van dit platform bij meer platformen spelen, we 
moeten een sparringpartner voor elkaar zijn. Theo gaat zich ervoor inzetten 
dat ook de productgroepen weer goed gaan lopen. 

 
- De lijnen van de groepen zijn als volgt: 

o Lijn 1 directieniveau. 
o Lijn 2 platform, escalatie productie versie en strategie.  
o Lijn 3 productgroepen 

 
-  Half februari is er een brainstormsessie voor de nieuwe invulling van het overleg. 
- Vanaf de eerste vergadering in het nieuwe jaar direct beginnen op een nieuwe manier 

van overleggen. 
 

5. Rondvraag en afsluiting 

- Roadmap is niet besproken maar kijk er goed naar. Deze is te vinden in Topdesk.  
- Complimenten aan de voorzitter, bedankt voor de fijne vergadering.  

 
 
 
 
 
 
 
Data vergaderingen 2021: 
- Donderdag 18 maart 2021, 15.00 – 16.30 uur. 
- Donderdag 24 juni 2021, 15.00 – 16.30 uur. 
- Donderdag 16 september 2021, 15.00 – 16.30 uur. 
- Donderdag 16 december 2021, 15.00 – 16.30 uur. 

Met de data en tijd is rekening gehouden dat het nog om digitale overleggen gaat, mocht dit 
veranderen kunnen we de overleggen eventueel ook naar de ochtend verplaatsen zoals het was. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


