
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thema wegen-, groen- en 
rioleringsbeheer 
 
7 juni   Twello 
  Korderijnk 
 
13 september  Best   
  NH Hotel 
 
20 september  Best   
  NH Hotel 
 
11 oktober Alkmaar  
  AFAS Stadion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riodesk houdt zich bezig met het effectiever maken van rationeel beheer 
van riolering, wegen en groen. Dit doen we door goed te luisteren naar 

ideeën en wensen van beheerders en dit om te zetten naar oplossingen en 
deze te vertalen in het programma Kikker. 

 

Beste Kikker gebruiker, 
 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Kikker gebruikersdagen 2018.  
 
 
Tijdens de gebruikersdagen stellen wij u in de gelegenheid om 
meer inzicht te krijgen in de basisfunctionaliteit van het 
programma, kennis te maken met verbeteringen en andere 
Kikker gebruikers van diverse gemeenten te ontmoeten. 
 
 
Het hele programma is interactief. Indien u in het bezit bent van 
een laptop willen wij u vragen deze mee te nemen. 

 
 
Extra informatie over de gebruikersdagen en het 
inschrijfformulier vindt u als bijlage. 

 
 
Wij hopen u te mogen begroeten op één van de Kikker 
gebruikersdagen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

Uitnodiging 

Gebruikersdagen 2018 

Kikker maakt beheren leuker en efficiënter 

Kom ook bij één van de gebruikersdagen om beter kennis te maken met de basisfunc-
tionaliteit en nieuwe mogelijkheden van Kikker. Wissel met andere Kikker gebruikers 
uw ervaringen en uitdagingen over het beheren van de openbare ruimte. 



Om aan de diverse behoeftes te kunnen voldoen hebben we de gebruikersdagen als volgt 
ingedeeld.  
 

Programma Kikker Gebruikersdagen 

09:00 – 09:30 Ontvangst 

09:30 – 10:45 Uitleg basisfunctionaliteit van het Kikker programma 

10:45 – 11:00 Pauze 

11:00 – 12:30 Muteren via revisie (onder meer gegevens overnemen van BGT) 

12:30 – 13:30 Lunch  

13:30 – 14:45 Uitleg laatste ontwikkelingen van Kikker  

14:45 – 15:00 Pauze 

15:00 – 16:30 Behandelen vragen van deelnemers en uitwisseling van ideeën 

16:30 – 17:00 Afsluiting met een borrel 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven 

 

Inschrijven is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op de volgende bladzijde. Dit 
inschrijfformulier kunt u scannen en mailen naar info@riodesk.nl of sturen naar  
Riodesk  
t.a.v. Hendrik Kingma  
Bandijk 27 
7396 NB TERWOLDE  
 
Betalende deelnemers kunnen gratis annuleren tot 4 weken voor  
aanvang van de gebruikersdag. Daarna zullen de kosten in rekening 
worden gebracht. Reserveer op tijd uw plek! 
 
 
 

 

Tijdens de uitleg kunt u meedoen op een laptop met begeleiding van de Riodesk 
medewerkers. We zullen er voor zorgen dat u een antwoord krijgt op uw 

persoonlijke vragen rondom het gebruik van Kikker! 

 

Voor wie bestemd 
 

De Kikker gebruikersdagen zijn bestemd voor alle Kikker gebruikers. Per abonnementhouder kan er 
één deelnemer gratis mee doen. Indien er vanuit uw organisatie meer medewerkers willen 
deelnemen kunt u dit vermelden op het inschrijfformulier. Deelname is alleen mogelijk op basis van 
volgorde van inschrijving en capaciteit van de locaties. Voor deze deelname geldt een bijdrage van 
€ 125,00 ex BTW per deelnemer. Maximaal 32 deelnemers per locatie. 

 

mailto:info@riodesk.nl


Inschrijfformulier Kikker gebruikersdag 
 

Naam deelnemer 1 _____________________ Naam deelnemer 2  _____________________ 
 
Functie  _____________________ Functie  _____________________ 
 
Organisatie   _____________________ Organisatie  _____________________ 
 
E-mailadres  _____________________  E-mailadres   _____________________ 
 
Telefoonnummer  _____________________ Telefoonnummer  _____________________ 
 
Gekozen dag/locatie  _____________________ Gekozen dag/locatie _____________________ 
 
 
Naam deelnemer 3 _____________________ Naam deelnemer 4  _____________________ 

 
Functie  _____________________ Functie  _____________________ 
 
Organisatie   _____________________ Organisatie  _____________________ 
 

E-mailadres  _____________________  E-mailadres   _____________________ 
 
Telefoonnummer  _____________________ Telefoonnummer  _____________________ 
 
Gekozen dag/locatie  _____________________ Gekozen dag/locatie _____________________ 
 
 
Indien er specifieke wensen zijn voor de lunch omdat u een dieet volgt of een allergie heeft, vermeld dit 
dan hieronder samen met de naam van deze deelnemer. 

Vier weken voor de gekozen dag ontvangt u van ons een 
bevestigingsformulier met aanvullende informatie. 
Voor informatie kunt u terecht bij Hendrik Kingma, 

te bereiken via info@riodesk.nl. 
 

mailto:info@riodesk.nl

