BIS ULTIMA GEBRUIKERSOPLEIDING
De GOV.EDU BIS Ultima is een professionele aanpak voor het opleiden van BIS
Ultima eindgebruikers bij de Nederlandse gemeenten.
De training van ongeveer een half dagdeel is erop gericht kennis over te dragen
over het werken met een elektronische toepassing voor het opstellen van
beleidsvoorstellen en alle bijbehorende stappen en proces. De training bestaat uit
een simulatie van een volledige procesgang met bijbehorende stappen: opstelling,
advisering, fiattering, eventuele aanpassing, plaatsing op agenda, vergadering en
uiteindelijke publicatie via de gemeentelijke website. Het tweede deel wordt
gevormd door een hands-on training waarbij cursisten aan de hand van een
scenario zelfstandig een voorstel invoeren.
Bij de training zal aandacht worden besteed van de impact van een andere manier
van werken op het proces, werken met systeem en specifieke aandachtspunten voor
een optimale procesgang.
Doelgroep zijn: medewerkers die (regelmatig of incidenteel) beleidsvoorstellen
schrijven, leidinggevenden en andere specifiek betrokkenen in het proces (adviseurs,
collegeleden en bestuursondersteuning)
Afhankelijk van de impact en de wensen van uw organisatie is specifieke
aanvullende training mogelijk voor bijvoorbeeld bestuursondersteuning en college.
D E DUUR VAN ELK BLOK IS MAXIMAAL 1 DAGDEEL (CIRCA 4 UUR )
Blok 1
- Quickscan
- Bepaling impact bedrijfsprocessen als gevolg van invoering BisUltima.
- Bepalen leerdoelen: over welke vaardigheden moeten cursisten na afloop kunnen
beschikken.
Blok 2
- Demo/Try out van Bis Opleiding.
- Opleidingsaccounts en cases inrichten
- Opstellen aktieplan verrichting
Blok 3
-Training functionaliteiten adv Blok 1
Hompage
Metadata
Agenda en agendapunten
Stukken
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Notulen
Besluitenlijst
Dossier
Spreekrecht burger initiatief
Geavanceerde Zoekfilters
Vergaderschema

Blok 4
- Evaluatie en aanbevelingen

RESULTAAT
De cursist is na de gebruikersopleiding in staat om de basis functionaliteiten
van BISUltima te gebruiken voor zijn of haar dagelijkse bestuurs
werkzaamheden.

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 is
weloverwogen en uit ervaring voortgekomen 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 gemeenten en overheid.
Onze consultants zijn ingevoerd in de NORA- en GEMMA-architecturen.
Daarnaast hebben zij ervaring met de invoering van zaakgericht werken,
zaaksystemen en BIS. Zij hebben daarbij volledig begrip voor de nuances van
de
processen binnen de gemeente. Hun advies is zakelijk gericht en
tegelijkertijd pragmatisch.
Samen met u komen zij snel tot actie: “plan, build and run”.

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