Wat doet Beware?
Huwelijk
Bij elke gemeente komen inwoners een huwelijk afsluiten. Hoe kunnen we dat voor de
inwoner zo gemakkelijk mogelijk maken en tegelijkertijd voor onze organisaties zo
efficiënt mogelijk? Door samen te ontwikkelen zorgen we aan de ene kant voor een
vorm van standaardisatie voor onze inwoners en aan de andere kant voor
kostenverlaging voor onze organisaties.
Beware is bezig met de ontwikkeling van een huwelijksapplicatie voor ieders website en
voor gebruik op de mobiele telefoon.

Schulden
In elke gemeente zijn er inwoners die worstelen met schuldenproblematiek. Het aantal
inwoners dat dit raakt neemt toe. Hoe kunnen we als gemeenten inwoners faciliteren om
hun schuldenproblematiek op te lossen? ADG dienstengroep heeft fiKks ontwikkeld, een
app die een buddysysteem faciliteert om mensen met schuldenproblematiek te helpen.
Beware wil een rol spelen bij de doorontwikkeling en opschaling van het gebruik van de
app.

Subsidies
In elke gemeente zijn er inwoners en organisaties die subsidies aanvragen. Voor veel
inwoners en organisaties is dit een jaarlijks terugkerende activiteit. Om de
administratieve handelingen voor inwoners en organisaties én voor de eigen gemeente
te beperken, heeft Gemeente Eindhoven een innovatief subsidiesysteem laten
ontwikkelen.
Beware maakt het mogelijk om het door Gemeente Eindhoven ontwikkelde
subsidiesysteem te delen met andere gemeenten en daarmee voor hen de kosten te
beperken.

Inwonercloud (WMO/Jeugd)
Sinds de decentralisaties in het Sociaal Domein worstelt elke gemeente met de vraag
hoe het proces voor de inwoner zo gemakkelijk mogelijk digitaal kan worden
ondersteund. Gemeente Woerden heeft de applicatie Cumulus laten ontwikkelen die het
aanvraag-, verstrekkings- en betalingsproces voor WMO en Jeugdzorg faciliteert, dat
gekoppeld is met diverse bronnen en afnemers. Voor de inwoner biedt het een online
aanvraag- en communicatiekanaal, met de mogelijkheid voor de inwoner om het hele
proces te volgen.
Beware maakt het mogelijk om de door de Gemeente Woerden ontwikkelde innovatieve
inwonercloud te delen met andere gemeenten en daarmee voor hen de kosten te
beperken.

Wat is Beware?
Beware is een intergemeentelijke ICT-coöperatie opgericht per 1 januari 2017. Op dit
moment zijn de gemeenten Eindhoven, Boxtel, Sint Michielsgestel, Heusden en Woerden
aangesloten. Doel van Beware is om door gemeenten en/of Beware ontwikkelde
software te delen met andere gemeenten. Beware zoekt daarbij actief samenwerking met
andere initiatieven die hieraan werken. We onderzoeken daarbij hoe we elkaar kunnen
aanvullen en concurreren niet met elkaar. Daarvoor nemen we samen met andere ICTsamenwerkingsverbanden en VNG deel in het zogenaamde Kruispuntoverleg. Beware
doet mee in de Common Ground-beweging vanuit Samen Organiseren, zoals recentelijk
in het Fieldlab Dienstverlening.

Waarom doet Beware dit?
Gemak voor de inwoner
De toegankelijkheid van de gemeente voor haar inwoners kan worden verbeterd door
innovatieve apps. Eén gemeente heeft niet de capaciteit om al deze apps te ontwikkelen,
maar we kunnen wel als gemeenten software delen. Als gemeenten staan we immers
voor soortgelijke uitdagingen.

Delen van kennis en kosten
We bundelen als gemeenten onze krachten en delen ervaringen en kennis. Bovendien
betalen we samen één keer voor het (laten) ontwikkelen. Het is niet meer noodzakelijk
dat iedere gemeente apart een eigen (vaak dure) licentie afsluit.

Regie bij gemeenten
De aangesloten gemeenten bepalen wat voor software nodig is, wanneer en hoe. De
software is (mede)eigendom van gemeenten en/of Beware, zodat die gedeeld kan
worden en bij knelpunten makkelijk aanpassingen kunnen plaatsvinden. Deze omslag is
nodig om los te komen van de monopolie positie van enkele ICT-leveranciers.

Openstellen voor alle leveranciers
Beware staat open voor alle leveranciers en ontwikkelaars, zolang zij zich conformeren
aan de standaarden en afspraken. Door deze afspraken zijn alle applicaties te koppelen,
ook als ze van een andere leverancier komen. Ook nieuwe, innovatieve spelers krijgen
zo een kans op de ICT-markt voor gemeenten. We geven als gemeenten ruimte aan
innovatie.

