Klantreview:

Gemeente Midden-Groningen

“Dit project verliep heel goed”
Gemeente Midden-Groningen was op zoek naar een vervangend afvalinzamelingssysteem. Projectleider
Wim de Boer was vanuit de gemeente belast met deze aanvragen. Hij licht de keuze voor het hard- en
softwaresysteem van ICBIS toe.
Feitelijk ging het om twee aanvragen:
1. een container managementsysteem (software) voor de backoffice;
2. en een toegangscontrolesysteem voor ondergronds containers.
De eerste aanvraag verliep via een onderhands aanbesteding waarvoor DBI een offerte mocht indienen.
Wim de Boer: “Daarbij heeft DBI in een heldere presentatie ICBIS heel duidelijk laten zien.” Het tweede
deel, de toegangscontrole, is Europees aanbesteed. Ook daar schreef DBI op in. Uiteindelijk heeft DBI beide
opdrachten gekregen. Wat gaf de doorslag?

Als beste uit de bus
“Uiteraard hadden we een duidelijk eisen- en wensenpakket en in beide gevallen kwam DBI als beste uit de
bus. Het was een combinatie van prijs en de beste aansluiting op onze behoeften”, vertelt Wim de Boer.
“Het grote voordeel is dat de gegevens veel beter bereikbaar zijn en je veel specifiekere rapportages kunt
maken. Hiermee bespaart de gemeente kosten. Bij het oude systeem moesten we daarvoor steeds bij de
leverancier aankloppen”, weet Wim. Mooie bijvangst is dat medewerkers nu voor beide onderdelen met één
systeem - ICBIS - kunnen werken.

Goede keuze
Ook naderhand bleek de keuze juist. Er was namelijk een harde deadline: op 1 juli liep het contract met
de oude leverancier af en moest het nieuwe systeem operationeel zijn. Wim: “DBI heeft het project goed
opgepakt, ze hebben de collega’s goede uitleg gegeven en hadden een realistische planning. Verder was er
prettig contact. Zowel met Douwe van DBI als met Innovadis, de kundige softwareontwikkelaar die ICBIS
voor DBI heeft ontwikkeld.
Ja, dit project is heel goed verlopen.”
Wim de Boer, projectleider
Gemeente Midden-Groningen
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