9 stappen naar decentralisatie
De decentralisaties betekenen een grote verandering voor gemeenten. Om de nieuwe taken
goed uit te voeren en tegelijkertijd de toegekende budgetten niet te overschrijden is een grote
uitdaging. Een belangrijk onderdeel de komende maanden is de informatievoorziening. Per maand
moeten vragen worden beantwoord en acties worden ondernomen.
De volgende aanpak garandeert een succesvol verloop:


MEI

APRIL


Hoe ondersteunt 
Hoe blijft u na 1
u uw medewerkers aan de
keukentafel?


Beschikken zij

over de juiste
gegevens om
uw inwoners van
dienst te zijn?

januari 2015 in
control?


Met welke

informatiestromen krijgt u te
maken?


Hoe past dit bin-


Welke nieuwe

vragen krijgen
zij na 1 januari
2015 waar u
zich nu op kunt
voorbereiden?

1

Zorg dat
u voorbereid
bent

nen uw huidige
architectuur?

JUNI
Per 1 juli 2014 krijgt
u een eerste levering in het kader
van de gegevensoverdracht!


In welke ap-

plicatie komen
deze gegevens
terecht?


Hoe gaat u deze

nieuwe gegevens
koppelen aan
uw bestaande
klanten?


Welke stappen
onderneemt u
richting deze
cliënten tot 1
januari 2015?

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER


Hoe vertaalt u

De CORV maakt
de berichtenuitwisseling tussen
de gemeenten en
de justitiële keten
sluitend.

Na de zomer van
2014 is er vanuit
het programma
visd.nl documentatie beschikbaar om
u te ondersteunen
met de keuze voor
uw applicatie:

eigen kracht
naar informatie
uitwisseling?


Welke gege-

vens stelt u na
1 januari 2015

Heeft u digikopbeschikbaar voor
peling al geïminwoners?
plementeerd?


Welke afspraken
maakt u met
zorg aanbieders
over het beschikbaar geven
van informatie
aan inwoners?
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Tijd om
te kiezen


Is de ICT inrich-

ting voorbereid
op dit berichtenverkeer?


Wie gaat de

CORV berichten
verwerken en
hoe ziet dat
proces er uit?


Kies voor

een passende
oplossing in uw
huidige applicatielandschap!


Maak nu een

keuze om nog
op tijd te kunnen
implementeren!


Zoek flexibiliteit
om veranderende processen na
1 januari op te
kunnen vangen!

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER


Hoger volume


Druk met


Nog een paar

aanvragen vraagt
om betere archivering

implementeren? Verlies uw
technisch- en
functioneel
applicatiebeheer
niet uit het oog!


Zijn uw proces-

sen zaakgericht
ingericht?


Hebben uw KCC


Heeft u uw

jaarwerk al in de
planning opgenomen?

en inwoners inzicht in de stand
van zaken van de

Bent u op tijd
aanvraag?
voor de najaarsrelease?
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Handen vrij
voor de
decentralisaties

dagen….heeft u
alles op de rit?


Scrum verkort de
doorlooptijd met
60%


In een laatste

sprint klaar voor
de decentralisaties!

