
Ontzorging door aansluiting CLIQ
Vorig jaar is in het kader van transparantie en gegevenskwaliteit overeengekomen dat de WOZ-waarden
landelijk openbaar gemaakt moeten worden. Gemeenten werden verzocht per 1 oktober 2016 de WOZ-
waarde van woningen openbaar te maken. Hierdoor ontstond voor SSC De Kempen de noodzaak om aan
te sluiten op de landelijke voorziening WOZ en een Digikoppeling adapter te implementeren. 

Daar wilde Anja Hoeben zich hard voor
maken. 'Wat met name naar voren kwam
was de ontzorging als het gaat om
verbindingen, PKI certificaten, losse
bronhouders en contact met beheerders
van basisregistraties, zoals de
Waarderingskamer. Het is een groeiende
business, en complex om goed te beheren.'
zegt Anja Hoeben, beleidsmedewerker bij
SSC De Kempen.

Gewoonlijk werkt SSC De Kempen als
strategische beleidskeuze alleen met
Proven Technology. Aangezien CLIQ nog in
de ontwikkelfase zat, moest dit eerst op
directieniveau worden goedgekeurd.
Hoeben: 'We hebben hen overtuigd dat
deze situatie de best of both worlds was.
Ook uit financieel oogpunt was het werken
met CLIQ voordeliger. Het was duidelijk
aantrekkelijker dan het lokale alternatief.

Toen SSC de Kempen hierover in gesprek
raakte met PinkRoccade
Informatievoorziening, kwam CLIQ naar
voren. In de hierop volgende gesprekken
werd de opzet toegelicht. Het cloud
platform CLIQ vormt als alternatief voor
lokale implementaties het centrale
knooppunt tussen landelijke voorzieningen
en lokale gemeenten op het gebied van
connectiviteit en gegevensuitwisseling.

Dit was een belangrijk argument.' Het fall
back-scenario dat samen met PinkRoccade
bedacht was, garandeerde dat SSC de
Kempen geen enkel risico liep in hun
aansluittraject. 'We hadden een deadline
afgesproken met de Waarderingskamer over
de initiële vulling van LV WOZ.' zegt Anja
Hoeben. 'De garantie dat het 3 oktober
2016 aangeleverd kon worden was er, en
dat is dan ook gelukt.'



CLIQ is een cloud platform. De overweging om hiervan gebruik te maken was met name
dat de opzet architectuur-technisch veel slimmer was, maar het ontzorgingsmodel
waardoor er geen extra werk bij kwam voor collega's was doorslaggevend. Hoeben:
'Certificaten en lijnverbindingen is niet meer onze zorg, maar die van PinkRoccade.'

Hoeben: 'Het ging in de voorbereiding bij PinkRoccade heel goed, daar heeft SSC De
Kempen niet veel tijd aan hoeven te besteden. Omdat het een pilottraject betrof, kwamen
we bij de uitrol wel enkele hobbels tegen die onverwacht extra inzet van onze kant heeft
gevraagd.' Continu blijven communiceren was heel belangrijk.
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De livegang van CLIQ

Door de beperkte investering in kennis en expertise, bespaart de gemeente
kosten op implementatie en beheerwerkzaamheden.

Kijken naar de toekomst

'Alle onduidelijkheden waren bespreekbaar en zijn opgelost.' zegt Anja Hoeben. 'We
hebben veel geleerd.'

'Alles loopt goed met betrekking tot CLIQ, de techniek doet precies wat het moet', aldus
Hoeben. In de toekomst gaat SSC de Kempen verder met aansluiting op landelijke
voorzieningen via CLIQ. De OLO, BGT, NHR en MijnOverheid staan nog op de lijst.
Hoeben: 'Je moet zorgen dat je ontzorgd blijft.'


