CO-CREATIE IMPLEMENTATIE
De GOV.CCI – Co-Creatie Implementatie – is een professionele aanpak voor
het invoeren van een samenwerkingsomgeving binnen de gemeentelijke
organisatie; het is gebaseerd op de ervaringen van een gemeente brede
invoering
voor
3000
medewerkers.
De
aanpak
zal
vanuit
een
veranderperspectief worden benaderd. Wat gaat er concreet veranderen voor
de medewerkers? Hoe gaan we samen werken bij het creeren, accorderen,
publiceren en archiveren van een document? (Documentbibliotheek) De
Globale Proces Scan biedt inzicht in de Ist en Soll situatie zoals de gewenste
sitestructuur, autorisatie etc. Hoe gaan we om met benodigde team- projecten informatiesites
Op basis van de resultaten van de Globale Proces Scan wordt in
samenwerking met onze GOV.FACTORY consultants de vervolgstappen
gedefiniëerd door het management en betrokkenen binnen de gemeentelijke
afdelingen.

I MPLEMENTATIE in KORTE TIJD
De aanpak van de GOV.CCI is pragmatisch, documenten to-the-point, korte
individuele inventarisaties, en gezamenlijke beeldvormende groepsessies. om
de veranderingen te borgen en te versnellen. Doorlooptijd van de
implementatie is tussen 12-14 weken per organisatie onderdeel.

VOORDELEN





Snelle scan
Besparing uren en kosten
Consultants met ervaring bij gemeentelijke organisaties
Lage prijs

GOV.CCI STAPPENPLAN
 IST en SOLL :
 Voorbereiding:
 communicatie
 globale proces scan
 contenanalyse van de netwerk schijven
 inventarisatie van benodigde sitestructuur,



mappen en rechtenstructuur
 teamsites, projectsites en informatiesites
 workshops
 informatiekaart
Analyse en inrichting
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ontwerpen van sites (dashlets en functies)
verplaatsen van content
Toetsen, acceptatie en training
 gebruikersacceptatie
 opleiding en training voor de sitebeheerders en behandelaars
Go live en nazorg

GOV.CCI - DE IST EN SOLL BESCHRIJVING
De ervaren consultants zijn in staat de GOV.CCI ‘huidige situatie’ in slechts
in 3-4 weken voor u uit te werken in een gedetailleerde presentatie.
Na deze ‘knip’ kunt u samen met onze consultants de analyse en inrichting
van de co-creatie omgeving verder uitwerken tot een informatiekaart.

D E AANPAK
De aanpak is er op gericht zo min mogelijk tijd te
vergen van de druk bezette medewerkers en van
de betrokkenen; efficiënt en effectief.
Iedere stap in de implementatie is weloverwogen
en uit ervaring voort gekomen met als doel, het
produceren van een product en/of advies voor een
helder eindresultaat.

CONSULTANTS MET GEMEENTE ERVARING
Het heldere inzicht van de senior consultants zit diepgeworteld door
persoonlijke ondervindingen, opgedaan tijdens ieders intensieve loopbaan en
freelance consultancy bij diverse gemeenten en beschikken over functionele
kennis van Zaakgerichtwerken (DMS/RMA), Digitalisering, Samenwerken aan
documenten etc.
De consultants hebben volledig begrip voor de nuances van de complexe
kwesties binnen de gemeentelijke organisaties en is het advies; zakelijk
gericht en tegelijkertijd pragmatisch.
Samen met u komen zij snel tot actie: “plan, build and run”.
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O PSTELLEN VAN PLAN VAN AANPAK -I MPLEMENTATIE






Voorbereiding
Analye en inrichting
Toetsen, acceptatie en training
Go Live en nazorg
Overdracht van project aan de beheerorganisatie

HET
SPOT MODEL KIJKT
VANUIT
HET
PERSPECTIEF :
SERVICES ,
PROCESSEN ,
O RGANISATIE EN T ECHNIEK

VOOR MEER INFORMATIE
GOV.FACTORY
E-mail: info@govfactory.nl
website: https://www.govfactory.nl/
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