
 

 

Swier Jan Miedema van Gemboxx 
‘Een goed idee is niet enkel in geld uit te drukken.  

Worden we er beter van? Daar gaat het om!’  
  
Initiatiefnemers: Swier Jan Miedema (CEO) René Schrieken (CTO, Chief Technology Officer)  
  
‘Gemboxx is hèt digitale platform voor gemeenten’    
Gemboxx is een digitaal platform voor gemeenten waarmee applicaties gebouwd, aangepast en 
aangeboden worden. Gemboxx is vooral geschikt voor het ondersteunen van procesketens en 
processen waarin samenwerking de grenzen van afdelingen en organisaties overschrijdt. Denk aan 
een proces waar burgers bij betrokken zijn. Het is zowel een zakenmagazijn, gegevensmagazijn en 
een procesconfigurator waarmee je applicaties kunt ontwikkelen en aanpassen. Dat is noodzakelijk 
want inzichten en omstandigheden bij gemeenten veranderen snel.  
  
‘Uit onvrede kunnen goede ideeën voortkomen’  
Ik heb jarenlang bij, en in opdracht van, de (lokale) overheid gewerkt als projectmanager in 
veranderprocessen met een grote ICT component. Na 35 jaar begon ik onvrede te ervaren. Ik wilde 
een echte systeemverandering tot stand brengen die Nederland vooruit helpt. Een half jaar geleden 
verscheen er een Duits rapport van een consultancy bedrijf. Uitkomst? Nederland heeft in de 
afgelopen tien jaar een achterstand opgelopen van 12 miljard euro omdat we de voordelen van 
productiviteitsverhoging en schaalvergroting (d.m.v. samenwerking) misgelopen zijn. Dat 
frustreert mij. Hadden we die tijd maar gebruikt voor het testen van nieuwe werkwijzen. Dan 
hoeven we nu niet te bezuinigen op taxi vervoer voor gehandicapte kinderen. We kunnen zoveel 
slimmer en productiever werken. De overheid en politici schenken zoveel aandacht aan 
rechtmatigheid dat zij doelmatigheid lijken te vergeten. Ik wil een focus op innoveren en niet op 
het handhaven van wat je al kent!  
  
‘Denk goed na over hoe je concurrenten voor kunt zijn’  
Voor wat betreft ondernemen. Ik ben dat niet ‘zomaar even’ gaan doen. Ik heb 25 jaar nagedacht 
over hoe ik echt een goede voorsprong op mijn concurrenten kon hebben. Nu het zover is wil ik 
niet langer afhankelijk zijn. Toch komt het ondernemen niet geheel als een verassing. Vrijwel 
iedereen die mij kent zegt dat ik niet voor een baas moet werken. Belangrijke drijfveer voor mij is 
ook om iets te bedenken waar we allemaal beter van worden. Verdienmodellen moeten daarom in 
mijn ogen niet alleen uitgedrukt worden in geld. Dat is een te beperkte meeteenheid voor een goed 
idee.  
  
‘In mijn dromen bepaalt Nederland de Europese digitale agenda’  
Voor de toekomst heb ik veel ideeën. In 2016 moeten gegevens van burgers volgens de Europese 
commissie allemaal openbaar gemaakt worden. Wij kunnen daar een grote rol in spelen. Gemboxx 
heeft inmiddels namelijk de basis gelegd voor een platform waarmee de overheid op een veilige 
wijze met alle burgers en bedrijven processen kan delen en communiceren, GemCloud.  
 
Inmiddels is er een samenwerking tussen Gemboxx, een aantal grote gemeenten, VNG, KING, 
VGS, VIAG en vier andere technologische partners. Doel? Binnen 9 maanden GemCloud verder 
ontwikkelen. Als wij het in Nederland voor elkaar krijgen om een platform te ontwikkelen waar in 
2016 alle Nederlanders succesvol aan gekoppeld zijn, dan is dat het voorbeeld voor de rest van 
europa. Dan bepaalt Nederland de digitale agenda.  
  
‘The SUN helpt mij om de ideeën in mijn hoofd verder te realiseren’  
Bij The SUN kan ik samenwerken met, en leren van, andere (veelal jongere) mensen. Daarnaast 
zoek ik investeerders die de ideeën in mijn hoofd samen met mij willen realiseren. Daarbij geldt 
voor mij niet automatisch wie betaalt bepaalt. Ik win graag advies in, maar bepaal uiteindelijk zelf 
hoe ik verder kom. De essentie van mijn manier van werken is namelijk dat mijn ideeën niet in het 
gedrang komen. 
   
Meer weten? Bekijk onze website www.thesunamsterdam.nl.  
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