


Mijn doel: 10 miljoen blije burgers én 
250 tevreden gemeenten

Product Manager & Coach

Samen bereik je meer dan alleen!

Consultant & Product Champion



Wat weten jullie al? Hans van Holstein 
Teammanager Burgerzaken

Gemeente Helmond

Bert van der Weide 
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

OWO-Samenwerking

Vragen
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Welk van onderstaande initiatieven is niet in samenwerking met Kwartiermakers gemaakt?

A
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D

iReisdocumenten

iNationaliteit

iContinuïteitsvoorziening

Geen van bovenstaande
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Welke iBurgerzaken app is vijf jaar geleden als eerst uitgebracht? 
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iAfstamming

iHuwelijk

iNaam en geslacht

iVerblijf en adres
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Hoeveel van onze klanten zijn Kwartiermakers geweest?
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Best Practice #58



Teammanager Burgerzaken



• Visie

• Doelstellingen

• Overstap

• Betrokkennheid medewerkers

• Kwartiermakerschap
• Verbetering apps
• Nieuwe apps 

• Het resultaat

• Participatie

• Inbreng in Roadmap

• Voorzitterschap GV
samen met GG

• Referent zijn
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1. Stimuleer meedoen Kwartiermakers
2. Doe mee aan iService voor optimalisatie! 
3. Deel best practices, leer van elkaar 



Ben je enthousiast en wil je ook met ons aan de slag gaan? 

Is er een product of dienst wat je mist? Wij willen het graag met je 
ontwikkelen!

We zoeken nog deelnemers voor:

1. ID-zuil koppelen met iBurgerzaken

2. iManagement Dashboard

3. Terugmeldvoorziening 2.0 

Wat komt er in Q3/Q4 2020: 

1. iVerkiezing Administratie (stembureauleden, kieslijst) 

2. iVerkiezing Presentatie (verkiezingsuitslagen)





Gemeente





Afdelingshoofd Bedrijfsvoering



• OWO-Samenwerking • Applicatie architectuur 
2014 en 2019 

• Interne en externe ontwikkelingen

• Acht succesfactoren  

• Doelstellingen partnership 
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• Start nu  

• Samen sterker 
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Onze uitdaging:

• Integratie

• Implementatie

• Innovatie

• Door ontwikkelen 

• Differentiatie (als het nodig is) 









1. Mindset (hoog-laag, alternatief, wrijving-glans) 

2. Strategische doelen, van reactief naar interactief

3. Dialoog en investeren in communicatie

4. Laten zien en beleven, optimalisatie gebruik 

5. Win-Win, belangen





1. Het innoveren in dienstverlening doordat OWO de beschikking krijgt van 
alle modulen die PinkRoccade Local Government ontwikkeld heeft en gaat 
ontwikkelen 

2. Het verbeteren van de lopende processen door het inzetten van iService

3. Het verhogen van de medewerkerstevredenheid op de applicatie van 
PinkRoccade Local Government door het inzetten van iService

4. Het vergroten van de financiële voorspelbaarheid door middel van een 
vast groeipercentage 



Belangrijk om met elkaar nu al te starten 
om de periode na 2020 vorm te geven 
binnen de kaders die de wet ons stelt



Communicatie

- Maak jezelf zichtbaar! 

- Durf transparant, kwetsbaar en 

reëel te zijn!

- Zoek+ respecteer de gezamenlijke ambitie!

Sturing

- Vier successen!

- Durf te kiezen + leid (eigen)wijs !

- Investeer in de dialoog !

Best Practice #82 Best Practice #24



We horen het graag van je!

mona.law@pinkroccade.nl

06 4609 1013


