
HET JAAR 2022 IN VOGELVLUCHT
Samen kunnen we méér bereiken dan alleen
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SAMENWERKING GROEIT DOOR

In 2022 hebben we, als SWEMP-corporaties, 
flinke stappen gezet om nog meer op dezelfde 
manier te werken. We werken op het vlak van 
IT al langer samen. Maar zoeken de samen-
werking nu ook op binnen andere onderdelen 
van onze corporaties. In die samenwerking 
leren en ontwikkelen we samen, kopen we 
samen in en kijken we bijvoorbeeld ook naar de 
slimste manier om ons werkt te organiseren. 
Je leest erover in dit beknopte jaarverslag: 
over ons applicatielandschap van de toekomst, 
onze Kerndomeinen, het versterkte Kernteam, 
gezamenlijke inkoopprojecten en over de 
stappen die we zetten met Dynamics Empire, 
ons gezamenlijke ERP.

Bij het plukken van de vruchten van onze 
samenwerking nemen we natuurlijk niet alleen 
onze collega’s mee, maar ook ons groeiende 
aantal ‘Vrienden van SWEMP’. Want samen 
kunnen we meer bereiken dan alleen. Als we  
de handen ineenslaan, kunnen we onze  
bewoners optimaal van dienst zijn, met een 
digitale omgeving die snel, veilig en goed 
werkt. En gaan we slimmer met ons geld om.

Veel leesplezier!

Isis Desumma
Directeur SWEMP



ARCHITECTUUR 

We hebben het afgelopen jaar samen onze 
SWEMP Doelarchitectuur geformuleerd. Deze 
Doelarchitectuur schetst een beeld van ons 
applicatielandschap van de toekomst en 
geeft richting aan alles wat we doen binnen 
SWEMP. Deze Doelarchitectuur is bekrachtigd 
door het SWEMP Bestuur. Vervolgens hebben 
we een meerjarenplan uitgewerkt om ons 
doel in stappen te bereiken. We hebben in 
2022 ook een SWEMP Architecture Board 
gevormd en samengewerkt aan de ontwik-
keling van onze kennis en kunde over Enter-
prise Architectuur, bijvoorbeeld door samen te 
investeren in opleidingen en kennissessies. 
We hebben ook onderzocht hoe we het best 
stappen kunnen zetten om onze ambities  
te realiseren. Wat betekenen onze ambities 
bijvoorbeeld voor de toekomst van ons 
kernsysteem (ons ERP) en wat is er nodig 
om naar de cloud te gaan met steeds meer 
applicaties.
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“ 
”

ICT-functies zijn ook bij woningcorporaties lastig te vervullen.  
Daarom is SWEMP op zoek naar nieuwe manieren om ICT’ers te  
werven en te behouden. Wij hebben inmiddels nieuwe collega’s 
opgeleid voor de SWEMP Architecture Board en we hebben samen 
met een professionele opleider een uniek Data Traineeship  
ontwikkeld, volledig afgestemd op woningcorporaties.  
Alle corporaties kunnen daarvan gebruik maken. 

Roy Bakker, Technisch Directeur, SWEMP Kernteam
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KERNDOMEINEN 

In samenspraak met de business van de SWEMP-corporaties zijn vijf domeinen geselecteerd 
waarin we intensief gaan samenwerken. In deze domeinen is intensieve samenwerking het meest 
wenselijk en haalbaar. Dat zijn de domeinen: Crediteuren, Kanaalfunctie, Vastgoedregistratie, 
Contracteren en Incasso. In de laatste drie domeinen streven we naar het gezamenlijk gebruiken 
van één IT-oplossing, op termijn. In de eerste twee domeinen streven we ook naar eenzelfde 
werkwijze. Voor elk van deze domeinen zijn overlegtafels georganiseerd, zogeheten Focusgroepen. 
In die groepen bepaalt de business hoe de gezamenlijke stip op de horizon eruit ziet.

“ Veranderen is spannend. Veranderen is loslaten van wat 
bekend is en aanpakken wat onbekend is. En dat naast al 
het werk dat je al hebt, dat vraagt veel van de collega’s. 
Bij onze aanpak kijken wij niet alleen naar de verschillen 
die er nu zijn tussen de corporaties, maar juist naar de 
vele overeenkomsten. Door eerst een beeld te vormen 
van de gewenste situatie op de lange termijn creëren we 
rust, samenwerking en richting.

Kim van der Schaft, Regisseur (potentiële) Kerndomeinen, 
Kernteam SWEMP ”
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PROJECTEN EN BEHEER

Woonin (voorheen Mitros) is eind 2021 live gegaan met Dynamics Empire Standaard. Dynamics 
Empires is ons ERP. Eind 2022 heeft Woonin weer een nieuwe stap gezet met het ERP, namelijk de 
overstap naar een nieuwere versie (Business Central). Portaal is in 2022 gestart met de voorbereiding 
van de implementatie van DE Standaard. Portaal profiteert hierbij van de ervaringen die Woonbron 
en Woonin. In dit soort projecten werken we samen waar dat kan en leren we veel van elkaar.

De transitie / transformatie naar Conclusion (Sourcing) was vorig jaar in volle gang bij Woonbron, 
Eigen Haard en Woonin. In 2022 bleven meerdere werkgroepen actief.  Ze hielden zich bezig met 
Data, DE Standaard (Change Advisory Board), RPA (Robotic Process Automation), Testmanagement 
en de implementatie van een nieuwe Empire-versie.



COMMUNICATIE & INSPIRATIE

De SWEMP-website is in een nieuw jasje 
gestoken, met meer toelichting over onze 
manier van werken en over onze Doel-
architectuur. Op onze nieuwe website maken 
we gebruik van bijvoorbeeld filmpjes, om 
zaken zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. 
Ook hebben we op de nieuwe site een plek 
gecreëerd genaamd de “Vriendendienst”. 
Hier kunnen de Vrienden van SWEMP zien 
wat we hun exact te bieden hebben.  
We zien het aantal corporaties dat zich 
meldt als Vriend groeien. Inmiddels hebben 
we zeventwintig Vrienden. We hebben voor 
onze Vrienden ook weer een Vriendendag 
georganiseerd. Op deze jaarlijks terugkerende dag in oktober streven we ernaar om elkaar  
te inspireren en binnen de sector slim samen te werken. Het was een succes, gezien de veelal 
positieve reacties van de deelnemers. We hebben voor SWEMP-deelnemers en Vrienden ook 
een tweetal online inspiratiesessies georganiseerd over Omnichannel-aanpak en Informatie-
beveiliging. In 2022 is de SWEMP Nieuwsbrief weer vijf keer verschenen. Met deze nieuwsbrief 
houden we collega’s, Vrienden en andere geïnteresseerden op de hoogte.
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“ “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”.

Reacties deelnemers SWEMP Vriendendag”



INKOOP-, CONTRACT EN LEVERANCIERSMANAGEMENT

We hebben dit jaar samen weer diverse contracten gesloten, samengevoegd en verlengd.  
Met Microsoft is bijvoorbeeld een nieuwe licentieovereenkomst gesloten. Alle contracten zijn 
gebaseerd op een nieuwe standaard SWEMP-contractenset. Ook onze contractmanagers 
werken steeds nauwer samen. Daarnaast zijn er een aantal verkenningen gedaan, om te kunnen 
bepalen welke overeenkomsten we samen kunnen en willen oppakken de komende jaren.  
Voor de drie SWEMP-corporaties die met Conclusion (Sourcing) werken is de regieomgeving in 
kaart gebracht en op elkaar afgestemd.
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SAMENSTELLING & FINANCIËN

Er is binnen SWEMP veel veranderd het afgelopen jaar. Vanuit Eigen Haard en Woonin zijn nieuwe 
ICT-managers gestart die meedraaien binnen SWEMP ICT. Het Kernteam is uitgebreid: met een 
‘vaste’ Enterprise Architect, met een tijdelijke Inkoop-, Contract-, & Leveranciersmanager en met 
twee tijdelijke projectregisseurs voor de Kerndomeinen. En we hebben een nieuwe samenstelling 
in het SWEMP Bestuur. Daarnaast heeft Staedion besloten het lidmaatschap van SWEMP om te 
zetten naar Vriend van SWEMP. De naam SWEMP blijft gehandhaafd en wordt als begrip gebruikt.
De SWEMP-jaarbegroting voor 2022 was € 2.374.250 voor projecten, wijzigingen, beheeractiviteiten, 
vooronderzoeken, Kernteam en ondersteuning. Ook in 2022 hebben we scherp aan de wind 
gevaren en minder uitgegeven. Hierdoor was de bijdrage voor de corporaties in totaal € 1.532.363.
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“ De ambitie om één digitaal ecosysteem te maken met  
vijf corporaties en om dat te delen met onze Vrienden,  
vind ik super. Door de toenemende kosten, complexiteit  
en schaarste in de ICT-(arbeids)markt is een gezamenlijk 
digitaal ecosysteem, naar mijn overtuiging, de enige 
manier om toekomstbestendig te zijn als woningcorporatie.

Alexander Pereira, ICT-manager bij Mitros (inmiddels 
Woonin geheten) ”

VISIE & AMBITIE

Het SWEMP Bestuur heeft de ambitie 
om zeer intensief samen te werken 
bekrachtigd. We willen daarin de 
komende jaren gestaag groeien. Dat 
betekent ook dat het Bestuur de eigen 
corporaties nog nadrukkelijker gaat 
meenemen in de SWEMP-ambities.
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VOORUITBLIK OP 2023 EN VERDER 

De verstevigde ambitie met SWEMP zorgt voor een heldere koers. We gaan ook de komende 
jaren samen aan de slag om bijvoorbeeld stappen te zetten richting onze Doelarchitectuur.  
We kijken daarbij steeds hoe we met IT, passend binnen de richting die we hebben bepaald, de 
business het best kunnen ondersteunen. We gaan ook de exacte toekomstige rol van ons ERP 
bepalen en wat het vraagt om samen in de gewenste richting te bewegen. 

We pakken door binnen de vijf domeinen waar we intensief in samenwerken; onze (potentiële) 
Kerndomeinen. Binnen die domeinen gaan we keuzes maken, bijvoorbeeld over hoe we willen 
omgaan met telefonie en ander klantcontact. En we gaan vaststellen welke Kerndomeinen we  
in de komende jaren gaan oppakken.

Ook willen we diverse overeenkomsten met leveranciers sluiten, vernieuwen en samenvoegen. 
Samen zorgen we voor de meest gunstige voorwaarden, voor onszelf en onze Vrienden zodat we 
onze doelen bereiken en maximaal kunnen bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven.
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“ 
Romee van Barneveld, Manager I&A Woonbron, schetst in  
vogelvlucht 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.”

Daarnaast blijven we kennis ontwikkelen en delen. Dat moeten en willen we blijven doen omdat 
we te maken hebben met grote schaarste aan gespecialiseerd personeel. En omdat de ontwik-
kelingen in IT snel gaan. We investeren daarom in de kennis en kunde van onze collega’s en 
gaan ook samen een Data Traineeship vormgeven in 2023. We blijven gezamenlijke onderzoeken 
uitvoeren en de gremia ondersteunen waar we van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld als het 
gaat om onze grootste projecten, zoals het doorvoeren van verbeteringen in ons ERP.
We willen bovendien onze samenwerking de komende jaren verder verstevigen door te werken 
aan een gezamenlijk Project Portfoliomanagement. Dat betekent dat we samen businesswensen 
in kaart gaan brengen en prioriteren. Om vervolgens ook samen te bepalen of en hoe we deze 
projecten gaan vormgeven. 

         Samenwerken is een kunst. Dat proberen 
we ieder jaar een stapje beter te doen 
door oog te houden voor de onderlinge 
relaties, heldere communicatie en 
duidelijke prioriteiten met aandacht 
voor interne aangelegenheden binnen 
de eigen corporatie. Gaat dat altijd 
even makkelijk? Zeker niet, maar we 
hebben veel zin in 2023!


