
SWEMP; samen kom je verder
Vijf corporaties hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband SWEMP. In een interview met Andrea van der Vaart 

geven we u een beeld van dit samenwerkingsverband en de stappen die SWEMP zet richting een geharmoniseerde in-

richting van haar systemen. Andrea van der Vaart is Manager Informatiemanagement en Processen bij Woningstichting 

Eigen Haard en daarmee één van de belangrijke schakels binnen SWEMP en voor dit project opdrachtgever namens 

SWEMP.
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Wat is SWEMP en wat wil SWEMP bereiken?
“Het SWEMP staat voor de samenwerking tussen Staedion, 
Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal. Wat deze cor-
poraties bindt is onder andere een aantal gezamenlijke ICT-
systemen, waaronder het ERP-systeem Dynamics Empire. 
Maar daar houden de overeenkomsten zeker niet op. Onder 
het motto ‘samen kom je verder’ werkt SWEMP nu aan het 
vinden van deze belangrijke overeenkomsten en verschillen 
en maakt het de stap om deze overeenkomsten ook echt tot 
nut te brengen. We hebben met SWEMP als visie om ver-
anderkracht te brengen voor alle corporaties en willen hier 
een voortrekkersrol in vervullen voor de sector”, zo vertelt 
Andrea.  “Daarbij spelen de ICT-oplossingen een belangrijke 
rol.  We delen veel van deze oplossingen en daarmee ook de 
middelen die ons helpen in de uitvoering van onze proces-
sen en het leveren van meerwaarde aan onze klant.”

Hoe wordt de samenwerking aangepakt? 
“We vinden verbinding op het hoogste niveau erg belang-
rijk. De uitspraak van de bestuurders is helder”, stelt 
Andrea. ”Onze bestuurders benadrukken dat we alle vijf 
nu eenmaal corporaties zijn die grotendeels dezelfde dingen 
doen. En die bovendien hetzelfde ERP-product gebruiken. 
Het kan toch niet anders dan dat onze processen veel op 
elkaar lijken, net als onze ondersteunende ICT-middelen. 
Het is niet nodig om op veel gebieden echt verschillend te 
zijn en moeten op zoek naar wat ons verbindt. Deze uitspra-
ken zijn voor SWEMP een belangrijke basis om mee te wer-
ken. Als op het hoogste niveau al is uitgesproken dat de ver-
schillen niet groot kunnen zijn, dan moeten we binnen en 
tussen onze organisaties in staat zijn samen tot verbetering 
te komen door elkaars best practice over te durven nemen.“

Waar staat SWEMP nu en over 5 (en 10) jaar?
“Op dit moment zijn we nog volop bezig met het leggen 
van een goede basis. Veel van onze SWEMP-projecten gaan 
over visie en architectuur. Over 5 jaar hebben we veel van 
ons primaire systeem geharmoniseerd”, verwacht Andrea.  
“We werken in een partnership samen met onze leveran-

ciers aan continue verbetering van de systemen en inrich-
ting hiervan. We werken ook onderling intensief samen en 
delen als SWEMP kennis en resources.  In de huidige projec-
ten doen we ervaring op met het samenwerken. Zo bouwen  
wij sterke gezamenlijke teams op die straks volledig Agile 
voor heel SWEMP werken.”

Betekent “het leggen van de basis” dat SWEMP nu 
vooral bezig is met het voorbereiden, of lopen er daad-
werkelijk al projecten?
“Jazeker, en of er projecten lopen. We zijn volop aan de 
slag!”, zegt Andrea lachend. “Op de SWEMP projecten-
kalender van 2017 staat een groot aantal projecten. Denk 
daarbij aan het opbouwen van een degelijke koppelruimte 
en ESB middels de ‘Datarotonde’ van Info Support en de 
implementatie van een verhuur-app. De SWEMP corpora-
ties gaan door met creditmanagement wat alweer de twee-
de fase in gaat en de uitbouw van een woningopname-app 
die inmiddels in de praktijk draait. We zijn volop bezig met 
verbeteringen binnen Dynamics Empire en denken samen 
met cegeka-dsa -via de gebruikersvereniging WoonDynam-
cis- mee over de roadmap van Dynamics Empire”, aldus 
Andrea. “Op een ander vlak is er de SWEMP Academy 
waarin we de digitale vaardigheden van de medewerkers 
versterken. Een mooi project is ook het harmoniseren van 
de inrichting Empire voor dagelijks onderhoud. Daar vertel 
ik straks graag nog wat meer over. Ook in 2018 zullen er 
nieuwe projecten starten.

Waarom is het voor SWEMP interessant om verder te 
harmoniseren?
“Vanuit SWEMP zijn we gericht op wat ons bindt en kan 
versterken. We stellen ons allemaal een hogere klanttevre-
denheid tegen lagere kosten tot doel en willen dat berei-
ken via best practices. We zien de overeenkomsten en de 
kansen en zijn samen in staat daar power en vorm aan te 
geven. Het harmoniseren van de inrichting van ondersteu-
nende systemen en processen helpt ons daarbij. Dat is iets 
wat ook sterk door onze bestuurders wordt gedragen en 
benadrukt. Harmonisatie biedt ons kansen voor zowel ICT 
als de business.”

Hoe pakken jullie de harmonisatie aan?
“Over die aanpak moet je goed nadenken, terwijl je ook 
zorgt dat de ‘schwung’ er in blijft”, legt Andrea uit. “Wan-
neer je de inrichting van je systemen en processen wilt 
harmoniseren, dan zou je theoretisch van boven af aan 
moeten beginnen. Vanuit strategie en beleid  dus.  We 
zien dat daar echt aandacht en drive is om te verbeteren 
en te harmoniseren. Van daaruit zou je vervolgens moeten 
afzakken naar KPI’s  en processen. Met die kennis kun je 
dan tot een geharmoniseerde en optimale systeeminrich-
ting komen en kun je dit vorm geven in de betreffende 
tabellen en data. Dat wil je doen met vijf grote corpora-
ties, in goed overleg en met aandacht voor samenhang 
en integratie, gespitst op de verbeterkansen die je overal 
zult zien. Ondertussen leer je elkaar ook nog verder ken-
nen, leg je elkaar je beleid en werkwijze uit, leer je steeds 
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beter samenwerken en stem je en-passant ook nog je pri-
oriteiten af. Althans, in theorie en van die theorieën zijn 
er vele.” Andrea vervolgt; “In de praktijk is het behalen 
van concrete resultaten en verbeteringen dan erg lastig.  
Het is gewoon te veel en te groot. In de praktijk kennen 
de business owners elkaar nog niet en hoeft er nog geen 
intrinsieke behoefte te zijn om veelvuldig en intensief met 
elkaar samen te werken. Er zijn hindernissen, maar tege-
lijk zijn er op allerlei niveaus mensen die wel direct resul-
taat kunnen boeken en elkaar in SWEMP verband vinden. 
Daar moet je gebruik van maken, zo lang je maar recht 
doet aan de samenhang.”

“Daarom kiezen we voor onze harmonisatie een aanpak 
vanuit ‘waar het om te doen is’: kennis en resources delen 
op het gebied van ICT en bovenal veel soepelere releases 
tegen lage kosten. We richten ons op het harmoniseren 
van onze systeeminrichting met kennis van samenhang en 
beleid. Hebben we daarvoor beleidsuitgangspunten nodig, 
dan stellen we de vraag. Zo maken we in de praktijk direct 
al voortgang en geven we tegelijk de noodzaak aan van 
samenwerking uit de praktijk.”

Je kiest voor een praktische aanpak en concrete
 resultaten behalen, begrijp ik. Maar hoe weet je 
dat dat ook kan?
“Met de opdracht ‘zoek de verschillen’ hebben we, samen 
met HC&H en een aantal sterke kennisdragers van de vijf 
SWEMP corporaties, gezocht naar de verschillen in de 
inrichting van Dynamics Empire.  Daaruit werden grote 
verschillen duidelijk, maar vonden we ook belangrijke over-
eenkomsten. Dat verbaasde ons uiteraard niet. Daaruit 
bleek onder meer dat dezelfde processen niet automatisch 
in een zelfde inrichting resulteerde en een zelfde inrichting 

niet altijd voor een zelfde proces zorgde.  Wanneer je dat 
uitwerkt, betekent het dat je met een geharmoniseerde 
inrichting van ICT systemen op dezelfde manier kunt wer-
ken en elkaars goede oplossingen kunt gebruiken maar 
ook gewoon kunt afwijken waar dat belangrijk voor je is. 
Verbeteren en vereenvoudigen met ruimte voor ‘couleur 
locale’ dus. Tijdens de workshops bleek dat we bij veel 
onderdelen van de inrichting al snel tot een goede geza-
menlijke inrichting zouden kunnen komen en dat er boven-
dien veel van elkaar te leren is. Op basis hiervan hebben 
we, met de praktische insteek in het achterhoofd, de keuze 
gemaakt om harmonisatie eerst te starten vanuit de inrich-
ting van de inrichtingstabellen van Dynamics Empire. Er is 
op dat gebied veel laaghangend fruit. We zijn gestart met 
de harmonisatie van de inrichting voor dagelijks onderhoud 
in Dynamics Empire. Daar moesten we met de belangrijke 
R17-release immers toch al volop mee aan de slag.’

En de processen dan?
“Uit de discussie over de tabellen ontstaan naast een 
geharmoniseerde inrichting ook ideeën om te verbeteren 
en daarmee ook lastige vragen aan en van de business. 
Fundamentele procesverbeteringen bereik je niet door 
alleen aanpassing van een tabel, die zul je meer procesge-
richt en vaak multidisciplinair moeten oppakken. We wer-
ken direct samen met de business en houden hen in hele 
project volop betrokken. Ook al  leggen we niet het hele 
proces opnieuw ter discussie, is het prima mogelijk te vra-
gen waar de prioriteiten in de business liggen. De antwoor-
den daarop zijn voor het aandachtsgebied dagelijks onder-
houd helder: klanttevredenheid staat bij iedereen met stip 
op nummer 1. One-time-fix komt daar direct achteraan. 
De organisaties zijn prima in staat om aan te geven waar de 
belangen liggen en binnen harmonisatie geeft ons dat de 
nodige richting om te prioriteren. Zo hoeven we de busi-
ness niet te vermoeien met te veel informatie of keuzes die 
zij niet echt zelf kunnen maken of de hele procesvoering ter 
discussie stellen.”

Hoe weet je dat het samen ook echt werkt?
“Wat op papier werkt, wil je in de praktijk bewezen zien. 
Dat vraagt om een omgeving waarin je resultaten aan 
kunt tonen, kunt bewijzen. Tegelijkertijd zijn we bezig met 
ideeën over SaaS. In dit project slaan we twee vliegen in 

“Je kiest voor een 
praktische aanpak 

en concrete resultaten 
behalen, begrijp ik. 
Maar hoe weet je 
dat dat ook kan?”

Andrea van der Vaart



Sluit me 
aan!

ISRES 
Datarotonde

Hét integratie
platform voor de 

vastgoed sector

één klap en checken we de geharmoniseerde inrichting in 
een SaaS omgeving die in directe samenwerking met onze 
leverancier cegeka-dsa wordt opgezet. Zo zien we wat we 
bedenken en zijn we in staat dat ook direct veilig te stel-
len en te documenteren. We starten elke nieuwe stap op 
basis van het eerder bereikte resultaat. Dat leidt tot een 
geharmoniseerde en gedocumenteerde omgeving met een 
standaardinrichting voor SWEMP die direct aansluit op de 
best-practices van onze leveranciers. De corporaties nemen 
vervolgens de inrichting over in het tempo dat hen past. 
Zo kan het dat corporatie A stap voor stap iedere nieuwe 
harmonisatie implementeert en corporatie B een jaar later 
met één big bang meerdere harmonisaties in één keer over 
neemt.”

Wat is de rol van HC&H?
“HC&H heeft twee rollen in de harmonisatie-projecten. 
Ten eerste de rol van inhoudelijk adviseur en ten tweede de 
projectleiding. HC&H begeleidt de workshops en zorgt ook 
voor de vastlegging van resultaten. Bovendien is HC&H 
onze gesprekspartner en de verbindende factor voor de vijf 
partijen. HC&H stelt zichzelf niet op de voorgrond en luis-
tert goed naar wat er speelt bij verschillende corporaties. 
Van daaruit volgen dan direct de juiste acties.”

Hoe krijg je SWEMP ‘in de genen’ bij de corporaties?
“Het is al behoorlijk complex om binnen één organisatie de 
business en ICT goed op elkaar af te stemmen, laat staan 
met vijf corporaties samen. SWEMP’en betekent dus veel 
uitleggen, praten met business owners en eindverantwoor-
delijken voor processen. Maar niet alleen dat. Het boe-
ken van successen is een voorwaarde om in de genen te 
komen. Voor harmonisatie betekent dat concrete harmo-
nisatie-resultaten maar ook ruimte laten voor (goed onder-
bouwde) verschillen en ‘couleur locale’.” 

Er zijn ook “vrienden van SWEMP”, wat houdt 
die vriendschap in?
“Met vijf bestuurders op één lijn komen vraagt creativiteit 
en doortastendheid. Vijf is wat dat betreft nu een prima 
aantal om intensief mee samen te werken. 
Onze kennis, oplossingen en ervaringen zijn de moeite 
waard om te delen. Dat kan met collega-corporaties; de 
vrienden van SWEMP. Met hen hebben wij begin dit jaar 
onze projectkalenders 2017 gedeeld en vergeleken. Bin-
nenkort is er een bijeenkomst met de SWEMP bestuurders,  
ICT managers en alle vrienden vooruitlopend op de plan-
nen voor 2018 en verder. Wie weet wat voor moois daar 
nog uit voortkomt?”


