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Doelmatigheid (efficiency) is een steeds belangrijker 
wordend begrip binnen de lokale overheid. Dat blijkt 
ook uit de initiatieven die zijn genomen om de 
gemeentelijke overheid te stroomlijnen. Daarom heeft 
PinkRoccade voor CiVision Middelen en Innen Quickscan 
ont wikkeld waarmee u snel en helder inzichtelijk krijgt 
wat u aan efficiency en kwaliteitswinst kunt behalen bij 
de uit voering en beheer van uw financieel administra-
tieve processen welke door CiVision worden 
ondersteund.

De Quick scan is reeds een groot aantal keer met succes 
uitgevoerd,, zowel bij kleinere als grotere gemeenten. 
Telkens blijken dat de gemeente diverse dingen kan ver-
beteren. Bovendien raken medewerkers enthousiast om 
verder te groeien in en met CiVision. Dat resulteert voor 
u in een betere bedrijfsvoering alsook tevredenheid en 
werk plezier bij de direct betrokken medewerkers.

De opgedane kennis en ervaring delen wij graag met u. 
Zo investeert u in kwaliteit, tijdswinst en werkplezier. 
Wij lichten uw financieel administratieve processen door 
en leggen de bevindingen en aanbevelingen vast in een 
rapport. Zo weet u precies welke kennis nog ontbreekt 
en wat u nog meer met CiVision kunt en waarom. Dat al-
les specifiek toegesneden op uw gemeente, uw situatie, 
uw mensen en helder gerapporteerd.

Voorbeeld
Uit de Quick Scan kan bijvoorbeeld blijken dat u uw 
processen weliswaar goed uitvoert, maar dat u niet 
optimaal gebruikmaakt van bepaalde functionaliteit 
binnen CiVision. Vaak worden overzichten met manage-
mentinformatie nog gemaakt in Microsoft Excel, terwijl 
CiVision hierin standaard in kan voorzien.

Doel
Het doel van de Quick Scan is nadrukkelijk niet  
om kennis over te dragen, ter plekke problemen op te 
lossen of nieuwe functionaliteit in te richten, maar om 
de bevindingen van de huidige situatie en de mogelijke 
doorgroeimogelijkheden in een rapport vast te leggen 
en middels een gestructureerd plan van aanpak te  
komen tot een optimaal gebruik van CiVision Middelen.

Werkwijze 
Gesprekken met het hoofd financiën, consulenten  
en applicatiebeheer/ kerngebruiker(s) vormen een 
belangrijke basis van de Quick Scan. Op basis hiervan, 
alsook het raadplegen van de applicatie, inventariseert 
onze consultant uw huidig gebruik van CiVision, de  
mogelijke knelpunten die u hierbij ervaart en de  
mogelijke onderdelen waar nog een efficiency voordeel 
te behalen is. De bevindingen, aanbevelingen en 
kwaliteitsvoordeel worden vastgelegd in een rapport, 
wat mondeling wordt toegelicht. Aan de hand van deze 
bevindingen, zal samen met u een op maat gemaakt 
plan van aanpak worden neergezet om het systeem en 
processen te optimaliseren.

Toegevoegde waarde
Na de Quick Scan CiVision heeft u helder en duidelijk 
inzichtelijk in een rapport:
•	 Een weergave van uw huidige systeem,  

functionaliteit en processen; 
•	  Hoe u efficiënter en correcter kunt werken  

met de voor u al bekende functionaliteit; 
•	  Welke functies van CiVision Middelen voor  

uw gemeente en situatie verder nog interessant  
zijn en waarom;

•	  Welke processen u nog beter met CiVision kunt  
ondersteunen en wat de voordelen daarvan zijn.

Aan de hand van de bevindingen, zal samen met u een 
op maat gemaakt plan van aanpak worden neergezet. 
Daarin zijn de uit te voeren acties opgenomen die leiden 
tot een geoptimaliseerd systeem en betere processen.
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Voor meer informatie: 
PinkRoccade Local Government
Meerendonkweg 35
5216 TZ ‘s-Hertogenbosch

info.prlg@pinkroccade.nl 
www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Integrale bedrijfsvoering

Nederlandse gemeenten moeten de komende jaren fors bezuinigen en meer  
complexe taken gaan uitvoeren. Tegelijkertijd worden de eisen voor dienstverlening 
aan burgers, bedrijven en instellingen steeds hoger. Herschikking van taken  
en nieuwe inrichting van de ondersteunende processen zijn onvermijdelijk.  
Een integrale bedrijfsvoering biedt uitkomst. Daarmee kunnen gemeenten namelijk 
de kosten voor bedrijfsvoering naar beneden brengen en de dienstverlening  
aan interne en externe klanten verbeteren.
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