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WETEN WAAR U STAAT, INZICHTEN DELEN EN INSPIRATIE OPDOEN

BENCHLEARNING DIGITALISERING
AMBTELIJKE FUSIEORGANISATIES
MET COLLEGA-ORGANISATIES IN GESPREK OVER UW DIGITALISERINGSOPGAVEN
De publieke sector staat voor een grote digitaliseringsopgave. Ook ambtelijke fusieorganisaties. Wettelijke verplichtingen stellen hoge eisen aan de “digi-volwassenheid” van uw organisatie. En de verwachtingen van de
samenleving nemen toe.
Nieuwe technologie zoals Internet of Things, big data en blockchain bieden mooie kansen om hierop in te spelen.
Tegelijk vraagt het veel van de capaciteit en wendbaarheid van uw organisatie. Weet u waar uw organisatie

staat?

STRATEGIE

INZICHT VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
De digitaliseringsscan ambtelijke fusieorganisaties geeft u
inzicht vanuit vier perspectieven:
•

•

•

•

REALISATIE

STRATEGIE Heeft u de digitaliseringsopgaven goed in
beeld? Waar liggen uw ambities? En krijgt u voldoende
support van het bestuur?
REALISATIE Hoe ver bent u met de realisatie van uw
digitaliseringsprogramma? Wat is de impact? En wat zijn
de risico’s?
ORGANISATIE Beschikt u over voldoende kennis en
kunde? Hoe innovatief is uw organisatie? En hoe staat
het met de verandercapaciteit?
SAMENWERKING Hoe werkt u samen met
(keten)partners? Worden kansen voldoende benut?
ORGANISATIE

SAMENWERKING

IN CO-CREATIE MET UW COLLEGA’S
De digitaliseringsscan is een maatwerkinstrument toegesneden op uw sector. Samen met u bepalen wij de
insteek en focus. Wij brengen onze ervaringen in met soortgelijke trajecten in andere sectoren en, uiteraard, onze kennis van ambtelijke fusieorganisaties.

WAT GAAN WE DOEN?
In een periode van drie maanden doorlopen we een traject bestaande uit de volgende zes stappen:

1. KICK OFF

Gezamenlijk bepalen de deelnemers de opzet

2. INVENTARISATIE

Deelnemers vullen een vragenlijst in

3. ANALYSE

Dataverzameling en analyse van gegevens

4. VERDIEPEND GESPREK

In gesprek met elke deelnemer o.b.v. ‘factsheet’

5. INSPIRATIESESSIE

Gezamenlijke bijeenkomst a.d.h.v. ‘rode draden’

6. EINDRAPPORT

Weergave van algehele bevindingen en
individuele resultaten

INTERESSE IN DEELNAME?
Aanmelden kan tot en met vrijdag 10 november 2017 via info@seinstravandelaar.nl.
Vermeld daarbij: uw naam, uw functie en de naam van uw organisatie.
De kosten bedragen EUR 4.950,- (ex BTW).

Wilt u meer informatie over de digitaliseringsscan? Neem dan contact op met een van onze adviseurs:

dr. Johan Posseth
j.posseth@seinstravandelaar.nl
06 – 81 03 79 90

dr. Freek van Berkel
f.vanberkel@seinstravandelaar.nl
06 – 19 68 35 73

