
“Veel geleerd”, “herkenbare issues”, “gedeelde smart”, “superinteressant”, “fijn om 
de stippen op de horizon te zien, maar om ook om te horen welke stap ik morgen al 
kan zetten”. “En ondanks de verlengde inspiratiesessies, was er soms nog te weinig 
tijd”. Dat zijn enkele van de geluiden die klonken bij de afsluitende tips en tops en 
in de wandelgangen bij de SWEMP Vriendendag op 4 oktober in Amersfoort.

Isis Desumma, Directeur SWEMP, trapte af met te benadrukken dat het 
doel van SWEMP en deze Vriendendag ‘samenwerken’ is. “Samenwerken 
zit in ons bloed. De grote maatschappelijke opgaven waar de sector 
voor staat bevatten vaak een IT-element. Op dat gebied kunnen we 
samen echt meer bereiken. Het is zonde om elke keer het wiel opnieuw 
uit te vinden. Wat ons betreft is deze dag tweerichtingsverkeer; laat je 
inspireren, maar deel vooral ook je eigen kennis en kunde met SWEMP. 
Dat helpt ons allemaal verder.”

Romee van Barneveld, Manager 
I&A Woonbron, schetst in vogel-
vlucht de ontwikkeling die SWEMP 
heeft doorgemaakt. “We waren 
een club die verbonden was door 
hetzelfde ERP. We zijn vervolgens 
steeds meer samen gaan inkopen, 
want daar zitten grote voordelen 
aan. Nu gaan we op processen 
samenwerken. Dat betekent dat we 
onze tooling onder die processen 
en onze visie daarboven met elkaar 
moeten uitlijnen. Dan krijgen we 
dezelfde heartbeat en kunnen we 
in een flow komen.  

We hebben het afgelopen jaar 
onze Doelarchitectuur vastgesteld 
en prioriteiten gesteld door 
Kerndomeinen te benoemen en  
de IT-afdelingen te versterken.  
Wat heb je daaraan als Vriend?
•  Je kunt gebruik maken van de 

contracten die SWEMP sluit  
met leveranciers. Dat betekent: 
aantrekkelijke voorwaarden  
en kortingen, kijk maar op onze 
website, bij Vriendendienst.

•  We delen onze kennis graag ook 
met je via de nieuwsbrief, LinkedIn,  
webinars en de Vriendendag.
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https://swemp.nl/vriendendienst/
https://swemp.nl/swemp-nieuwsbrief/
https://www.linkedin.com/company/swemp/?originalSubdomain=nl
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1. Doelarchitectuur: hoe ziet ons applicatielandschap van de toekomst eruit?

Alle woningcorporaties zijn bezig met Enterprise  
Architectuur. Deelnemers waren vooral geïnteres-
seerd in hoe SWEMP tot de keuze voor haar Doel  -
ar chitectuur is gekomen. Waarom is de keuze 
gemaakt voor een platform dat gebaseerd is op 
Microsoft Business Application Platform? Besproken 
is ook dat Enterprise Architecture niet alleen invloed 
heeft op IT en business processen, maar op de 
hele organisatie. SWEMP is bezig met het definiëren 
van verdere implementatiestappen om de Doel-
architectuur te bereiken. Die stappen zijn gefor-
muleerd op basis van businessprioriteiten en 
daarvoor zijn Kerndomeinen benoemd. Dat zijn  
de gebieden waar we het eerst in willen investeren 
met elkaar. En waar we niet alleen van dezelfde 
applicatie gebruik gaan maken, maar ook de 
processen gaan stroomlijnen. Verder is SWEMP 
begonnen met het opleiden van eigen Enterprise 
Architecten. Jurek Cholinski, SWEMP Enterprise 
Architect, heeft toegezegd volgend jaar over de 
vorderingen en nieuwe plannen te vertellen.

Meer info
Jurek Cholinski 
SWEMP Enterprise Architect
j.cholinski@swemp.nl

Hans Koopman
IT-Innovatiecoach 
hans.koopman@innovatie-architectuur.nl

Powerpointpresentatie Doelarchitectuur

mailto:j.cholinski%40swemp.nl%20?subject=
mailto:hans.koopman%40innovatie-architectuur.nl%20?subject=
https://swemp.nl/wp-content/uploads/2022/10/Vriendendag2022-Doelarchitectuur-min.pdf
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2. ICT: van eigen beheer naar regie

Woningcorporaties werken al veel in regie, bleek  
in deze sessie. Maar waar moet je als woning-
corporatie precies regie op voeren? Het antwoord 
luidt: 
• op het definiëren van de businessbehoefte;
•  op het vertalen van de klantvraag naar een een-

duidig, modulair opgebouwd dienstenportfolio;
•  op het laten produceren van die diensten door 

interne en/of externe leveranciers, en
•  op de performance van leveranciers, stel zeker 

dat geleverd wordt wat de klant gevraagd heeft.

Een valkuil bij het overstappen op regie is te veel 
uitbesteden. Technisch beheer kun je uitbesteden, 
functioneel beheer kun je beter zelf doen. Lastig 
punt is het vinden en binden van de juiste mensen 
voor de nieuwe regierollen. En bedenk: om op de 
juiste zaken regie te kunnen voeren zijn goede 
contracten onontbeerlijk.

Meer info
Corine van Weijen
Inkoop-, Contract-, & Leveranciersmanager, SWEMP
c.vanweijen@swemp.nl

Edith Blom-Van der Vinne, 
Manager IT, Eigen Haard, 
e.blom-vandervinne@eigenhaard.nl

Powerpointpresentatie Regie

“ Het was goed om te horen waar 
SWEMP mee bezig is en waar ik als 
Vriend op kan aanhaken. En bij wie 
ik moet zijn voor meer informatie.  
Ik vind het prettig om elkaar live te 
ontmoeten, dat is wat informeler. ”
Sander Hilgerink 
Teamleider I&A, De Woonplaats

https://swemp.nl/wp-content/uploads/2022/10/Vriendendag2022-Regie-min.pdf
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3. Digitale veiligheid: hoe bescherm je je data?

Het idee ‘moeten wij als woningcorporatie iets met 
digitale veiligheid?’ is inmiddels verleden tijd bij 
woningcorporaties. Tijdens deze sessie was een 
gehackte Vriend aanwezig. Dat bood de mogelijkheid 
om de theorie van Northwave, de SWEMP-partner 
voor digitale veiligheid, te toetsen aan de praktijk. 
Theorie en praktijk bleken daadwerkelijk overeen  
te komen. Aan de orde kwam ook: verzekeren 
versus preventie. Ga voor preventie, al was het 
maar omdat verzekeren tegen hacks steeds 
moeilijker wordt. Veel aandacht ging uit naar de 
vragen: hoe weet je als corporatie of je in control 
bent? En waar ligt de grens van je maatregelen? 
Welke risico’s ben je bereid te nemen? Digitale 
veiligheid hoort op bestuurstafels te liggen, want 
de hele bedrijfsvoering moet er van doordrongen 
zijn, omdat de dreigingen en de methodes voort-
durend veranderen. Je bent niet klaar als je slechts 
even wat doet. De risico’s zijn groot en reëel.

Meer info
Romee van Barneveld
Manager Informatisering & Automatisering, Woonbron
rvbarneveld@woonbron.nl 

Sjoerd Feenstra
Manager Business Information & Technology, Staedion
sjoerd.feenstra@staedion.nl

mailto:rvbarneveld%40woonbron.nl%20%20?subject=
mailto:sjoerd.feenstra%40staedion.nl%20?subject=
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4. Contract- en leveranciersmanagement: een goed contract is het halve werk

SWEMP brengt bij de vijf deelnemende corporaties 
alle IT-contracten met leveranciers in kaart. Waar 
mogelijk worden ze opengebroken en samen-
gevoegd tot één standaardcontract met voor 
iedereen dezelfde voorwaarden, looptijd en prijs-
structuur. Die standaardcontracten zijn beschik-
baar voor Vrienden. In alle nieuwe contracten 
neemt SWEMP, als het kan, de Vrienden ook mee. 
Bijvoorbeeld door afspraken te maken over een 
staffelkorting. Bij onze Vriendendienst is te zien  
van welke contracten je nu al gebruik kunt maken. 
SWEMP wil graag meer interactie met de Vrienden, 
bijvoorbeeld input op de contracten die we hebben 
gesloten en die we nog gaan sluiten. Er leven ideeën 
om bijvoorbeeld een branchebrede aanbesteding 
te doen van hardware, software en printing. Wie 
heeft daar input voor? Of ideeën voor andere 
contractvormen?

Meer info
Corine van Weijen, 
Inkoop-, Contract-, & Leveranciersmanager, SWEMP
c.vanweijen@swemp.nl

Hanneke Chorus
Aanbestedingsjurist, SWEMP
h.chorus@swemp.nl

Powerpointpresentatie Contract- en leveranciers-
management

“ Jammer dat ik maar twee  
inspiratiesessies kon bijwonen,  
ik vond er wel meer interessant. ”
Hans Kikken 
Adviseur Informatiemanagement,  
Weller Wonen

https://swemp.nl/vriendendienst/
mailto:c.vanweijen%40swemp.nl%20?subject=
mailto:h.chorus%40swemp.nl%20?subject=
https://swemp.nl/wp-content/uploads/2022/10/Vriendendag2022-CLM-min.pdf
https://swemp.nl/wp-content/uploads/2022/10/Vriendendag2022-CLM-min.pdf
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5. De DICO Standaard in de praktijk: meer dan een technische implementatie

De stelling luidde: een succesvolle implementatie 
van KOVRA (DICO) Managed is niet mogelijk zonder 
echte ketensamenwerking. Dat werd uitgelegd 
aan de hand van de implementatie van de DICO 
Standaard bij Eigen Haard en twee aannemers. 
Die begon met sessies met de aannemers om te 
snappen hoe de interne processen bij hen werken 
en hoe dat met de processen van Eigen Haard  
is te verenigen zodat de DICO Standaard de  
procesefficiëntie versterkt. Deelnemers herkenden 
heel erg dat je het samen moet doen en niet kunt 
opleggen of eenzijdig implementeren. Eigen Haard 
heeft bewust gekozen voor het gebruik van de 
Datarotonde om de reparatieverzoeken vanuit 
Dynamics Empire in het ERP van de aannemer te 
krijgen. De woningcorporatie heeft daardoor maar 
één keer een grote implementatie. Alle aannemers 
kunnen vervolgens inpluggen op de Datarotonde.

Meer info
Marianne Bel
Business Consultant, Eigen Haard
m.bel@eigenhaard.nl 

Dennis van Gaal
Manager Portfolio & Financiën, SWEMP
d.vangaal@swemp.nl

Powerpointpresentatie DICO

mailto:m.bel%40eigenhaard.nl%20%20?subject=
mailto:d.vangaal%40swemp.nl%20?subject=
https://swemp.nl/wp-content/uploads/2022/10/Vriendendag2022-DICOKOVRA-min.pdf


7.  Digitaal Vastgoed:  
op weg naar digital twins

SWEMP Vriend Wouter Kolbeek van Woonstad 
verzorgde een van de drukst bezochte inspira-
tiesessies. Bij digital twins benadert de digitale 
werkelijk zo dicht mogelijk de fysieke werkelijk-
heid. Dat kan een enorme meerwaarde opleve-
ren, niet alleen voor de woningcorporatie en de 
bewoners, maar ook bij het delen van informatie 
in informatieketens met de gemeente, kadaster 
en de bouwwereld. Kolbeek benadrukte dat het 
willen bereiken van digital twins meer vergt dan 
alleen digitaliseren: “De organisatie wordt data-
gedreven. Dat vraagt andere kwaliteiten van 
mensen. Digital twins moeten onderdeel van je 
bedrijfsstrategie zijn. Als het iets is wat je erbij 
doet, dan ga je er niet de voordelen van plukken.”

Meer info
Wouter Kolbeek
Programmamanager Digitaal Vastgoed,  
Woonstad Rotterdam
wouter.kolbeek@woonstadrotterdam.nl 

“ De sessie over Doelarchitectuur 
bevestigde onze architectuurkeuze. 
SWEMP gaat ongeveer dezelfde 
kant op. Dat is fijn om te horen, want 
als kleine corporatie hebben we niet 
de mogelijkheid om Enterprise 
Architecture helemaal uit te diepen. ”
Gijs van Genderen  
Regisseur Functioneel Beheer, Wooninvest
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6.  Woondynamics: haal meer uit Dynamics Empire

Wat heb ik als individuele woningcorporatie aan Woondynamics, de gebruikersvereniging van Dynamics 
Empire? Dat was de meestgestelde vraag tijdens deze sessie. Daarop werd een duidelijk antwoord gegeven 
door twee bestuurs leden van Woondynamics: een woningcorporatie kan veel meer uit Woondynamics 
halen dan nu gebeurt. Maar dan moet de corporatie wel zorgen dat de medewerkers weten wat Woon-
dynamics allemaal doet. Zo is er een community waar veel kennis wordt gedeeld en antwoorden zijn te 
vinden is op tal van vragen. En er is een leerportaal met maar liefst dertig laagdrempelige cursussen over 
Dynamics Empire. Die cursussen kan elke medewerker gratis doen, op ieder gewenst moment. Tip: laat 
nieuwe medewerkers verplicht een aantal cursussen van Woondynamics volgen.

Meer info
Roland Schweigl, Voorzitter Woondynamics en Manager I&A, Mooiland rschweigl@mooiland.nl

Evelien Schurink, Bestuurslid Woondynamics en Voorzitter Verbeterteam en Projectleider Innovaties,  
De Woonplaats, eschurink@dewoonplaats.nl

woondynamics.nl

mailto:wouter.kolbeek%40woonstadrotterdam.nl%20%20?subject=
mailto:rschweigl%40mooiland.nl%20?subject=
mailto:eschurink%40dewoonplaats.nl%20?subject=
https://www.woondynamics.nl/
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8. Data: slim omgaan met het nieuwe goud

Elke woningcorporatie is bezig met VERA en ziet  
het belang ervan in, bleek tijdens deze sessie. Wel 
verschilt de mate waarin men bezig is met deze 
standaard voor gegevensuitwisseling in de corpo-
ratiesector en zijn ketenpartners. VERA is qua taal 
al ver ontwikkeld. De verwachting is dat standaar-
disatie nog meer afgedwongen wordt, zowel bij 
leveranciers als bij woningcorporaties, nu Aedes 
VERA gaat beheren in de nieuwe Standaarden 
Organisatie. Bij verdere professionalisering moet 
VERA aandacht blijven geven aan haar plek  
binnen het gehele stelstel van standaarden,  
zoals de bouwketen en de accountancy; hoe ver 
gaat VERA en waar koppel je?
Een veel gestelde vraag was: hoe past SWEMP 
VERA in de praktijk toe? Daarvoor heeft SWEMP 
TwynstraGudde de opdracht gegeven een Doel-
architectuur op te stellen en onderzoek te doen naar 
de gevolgen van de huidige datahuishouding bij 
een verschuiving naar SaaS. In het onderzoeks-
rapport zijn een aantal aanbevelingen gedaan, 
waaronder de vorming van een data-expertgroep.

Meer info
Jurgen de Ruiter
Voorzitter VERA, Partner Trevian
j.deruiter@trevian.nl

Roy Bakker
Technisch Directeur SWEMP
r.bakker@swemp.nl

Powerpointpresentatie Data

Vriendendag2022-DataVera-min.pdf

“ Ook op deze Vriendendag was de 
honger naar kennis groot. Mooi en 
inspirerend om te zien hoeveel er in 
openheid is gedeeld. Vrienden en 
sprekers, hartelijk dank voor jullie 
bijdrage. Tot volgend jaar! ”
Tom van Buuren 
Organisator SWEMP Vriendendag

mailto:j.deruiter%40trevian.nl%20?subject=
mailto:r.bakker%40swemp.nl%20?subject=
https://swemp.nl/wp-content/uploads/2022/10/Vriendendag2022-DataVera-min.pdf
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