i-GRIP op drie decentralisaties

Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt,
kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar
verantwoorden.
Informatie laat zien in hoeverre er grip is op de dienstverlening:
»» Hoe tevreden is de klant?
»» Wat zijn de wachttijden op verschillende momenten van de dag?
»» In hoeverre worden de gestelde normtijden behaald?
Informatie geeft inzicht in de effecten van beleid en bedrijfsvoering:
»» Welke invloed heeft het aangepaste re-integratieprogramma op uitstroom?
»» Welke voorzieningen zorgen voor een toename van de zelfredzaamheid?
»» Welk effect heeft de wijkaanpak op jongeren die een beroep doen op jeugdhulp?
Informatie laat ontwikkelingen zien die je kan gaan beïnvloeden:
»» Wat verwachten we aan hulpaanvragen in het vierde kwartaal?
»» Wat zijn de demografische ontwikkelingen?
»» Wanneer verwachten we piekmomenten?
Met de komst van de drie decentralisaties is het een grote uitdaging om ervoor te zorgen
dat de juiste informatie voorhanden is. Hoe zorgen we voor een integraal klantbeeld binnen
het steeds groter wordende sociaal domein? Om hier grip op te krijgen is het i-GRIP model
ontwikkeld.

i-GRIP is een modulaire aanpak die wordt toegespitst op uw eigen situatie. Wij houden altijd
rekening met uw wensen, aanwezige kennis, ICT voorzieningen en de organisatiecultuur.
Afsluitend zorgen wij voor borging van het gebruik, het beheer en de doorontwikkeling van de
werkwijze.

Het eindresultaat van i-GRIP is een informatiedashboard dat is te gebruiken voor alle
stakeholders zoals medewerkers, management, ketenpartners, college en gemeenteraad.
In het i-GRIP-model wordt iedere stap afgesloten met een deelproduct en een go/no-go
moment. Het model is iteratief. Het biedt daarmee de mogelijkheid om voortschrijdend inzicht
op te nemen en uit te breiden naar mate de decentralisaties meer vorm en inhoud krijgen.

Informatiescan
In onze aanpak gaan wij uit van uw ambities en opgesteld beleid. In welke
mate bent u in staat om het succes hiervan te meten en hierop te sturen. Welke
indicatoren zijn hiervoor nodig? Welke informatie ondersteunt dit? Ondersteunen
de processen deze informatiebehoefte?
Met de informatiescan maken wij inzichtelijk welke indicatoren er voor de sturing
benoemd zijn, wat de kwaliteit ervan is en welke er nog ontbreken. In onze
scan houden wij tevens rekening met de indicatoren die door de gemeentelijke
monitor gevraagd en (terug) geleverd worden. Vanuit de in beeld gebrachte
indicatoren kijken we naar de beschikbare informatie die in de verschillende
processen vastgelegd worden.
Resultaat:

een informatiescan die inzichtelijk maakt in hoeverre, de
indicatoren, processen en informatie aansluiten
bij uw informatiebehoefte. Op de onderdelen die niet
aansluiten worden verbetervoorstellen gedaan.

Gegevensanalyse
Waar de indicatoren, processen en informatie aansluiten bij uw
informatiebehoefte wordt de gegevensanalyse uitgevoerd. In deze stap
analyseren wij in hoeverre deze informatie daadwerkelijk beschikbaar is.
Vanuit onze ruime ervaring met gemeentelijke taakapplicaties (zoals het
MO-platform, GWS4all, CiVision Samenlevingszaken Zorg & Welzijn) zijn wij in
staat uw data snel en goed te doorgronden.
Wij brengen het informatielandschap in kaart en beoordelen allereerst de
datakwaliteit. Daarna bezien wij de bruikbaarheid van de gegevens, zowel vanuit
functioneel als technisch oogpunt. Een meerwaarde van onze aanpak is dat wij
beschikbare Open Data integraal meenemen in deze analyse.
Resultaat:

een analyse die de beschikbaarheid van de benodigde
gegevens in kaart brengt inclusief verbetervoorstellen.

Regieontwerp
Om het dashboard te kunnen bouwen, is een regieontwerp nodig. In dit ontwerp
verwerken wij per indicator de benodigde gegevens (al geïnventariseerd in de
Gegevensanalyse), brengen we de functionele eisen in beeld en maken de
vertaling naar de techniek.
Als basis zetten we een standaard raamwerk in waarin al verschillende generieke
indicatoren verwerkt zijn. Deze wordt aangevuld met uw specifieke indicatoren.
Vervolgens maken wij de verbinding tussen uw bronnen, openbare bronnen en
ons raamwerk.
Resultaat:

een ontwerp waarin de benodigde informatievoorziening
in detail is uitgewerkt.

Informatiedashboard
Met de juiste deskundigheid en op basis van het regieontwerp ontsluiten wij
de benodigde databronnen naar uw business intelligence applicatie (zoals IBM
Cognos, Qlikview, SAP Business Objects). Met onze aanpak waarborgen wij dat de
informatie bruikbaar is voor alle stakeholders.
Gedurende deze stap richten wij het informatiedashboard in. Tussentijds
stemmen wij met betrokkenen de gewenste presentatievorm af. Deze vorm is van
invloed op het gebruikersgemak en daarmee het daadwerkelijke toepassen van
de informatie.
Resultaat:

een krachtig gevisualiseerd informatiedashboard
voor de 3D’s. Naar wens vormgegeven in uw
gemeentelijke managementinformatiesysteem dan wel in
een door ons ingezet systeem.

Praktijkborging
Nu heeft de organisatie het i-Grip model eenmaal geheel doorlopen en staat er
een eerste versie van het dashboard. Maar hoe ziet de verdere route er dan uit?
Wij introduceren het dashboard bij alle gebruikers zodat zij direct aan de slag
kunnen met de informatie.
Ook dragen wij onze kennis over aan uw beheerders, zodat zij zelfstandig in staat
zijn het dashboard te onderhouden. Hierbij hebben wij tevens aandacht voor
het beheerproces en het integreren in bestaande planning & controlprocessen
binnen de organisatie. Advies over de verdere doorontwikkeling van uw
dashboard leggen wij voor uw organisatie vast in een overdrachtsdocument.
Resultaat:

een duurzame borging van het gebruik, het beheer en de
doorontwikkeling van uw informatiedashboard.

Aan de slag...
De drie decentralisaties zijn volop in ontwikkeling. Processen worden continu
aangepast en verbeterd. Dit betekent dat uw informatiebehoefte continu in
ontwikkeling is. Het opnieuw doorlopen van de aanpak stelt u vervolgens in staat
om uw dashboard naar wens blijvend aan te passen of aan te vullen.
Om een vliegende start te maken, lopen wij de gehele cyclus graag een keer met
u door. U krijgt daarmee de beschikking over een vaste set aan indicatoren voor
een vaste prijs afgestemd op uw situatie op de 3 decentralisaties. Wij maken
daarbij gebruik van onze best practices en standaard oplossing zoals ontwikkeld
in samenwerking met onze klanten.
De reikwijdte van deze indicatoren hebben betrekking op sturingsonderwerpen
zoals de omgeving, de klant, financiën, het proces, het zorgaanbod en het
zorggebruik.
Meer weten? Neem contact op met Ronald Kubbe (via 06 - 212 57 464 of info@
innoviq.nl) of ga naar onze website: www.innoviq.nl

Tevreden klanten
i-GRIP maken we samen met u. Samenwerking is cruciaal, dus zorgen we
ervoor dat we veel in contact blijven om goed af te stemmen. Zo hebben we
snel antwoord op uw vragen en zorgen we dat uw medewerkers enthousiast
worden van ons product. Hoe i-GRIP ervaren wordt door opdrachtgevers, leest u
hieronder:

Gemeente Almere

Nicole Bosman, Hoofd Regionale Aankoopcentrale

“InnoviQ spreekt als ICT-dienstverlener dezelfde taal als wij. Andere
dienstverleners gebruiken veel technische taal of jargon waardoor er
vertroebeling ontstaat in de opdracht. InnoviQ pakt dit keurig aan, levert
wat er besteld wordt en gaan ook niet weg voordat het helemaal duidelijk is
wij bedoelen.
Met i-GRIP konden we meebouwen en bijdragen: werken aan het prototype
vonden we erg leuk en ook wel spannend. Het bouwen ging vervolgens
pijlsnel – dat proces was heel mooi om te zien. Het belangrijkste is dat de
eindgebruikers enthousiast zijn en er echt mee verder kunnen.”

Over InnoviQ
De experts achter InnoviQ hebben verschillende achtergronden, maar delen
dezelfde passie: innovaties in informatisering werkbaar maken voor klanten in de
publieke sector. Onze oplossingen maken een verbinding tussen informatietrends
in uw business en de ondersteunende ICT. InnoviQ begeleidt u in het hele proces:
van inzicht en advies tot en met implementatie en beheer.
Onze klanten herkennen in ons een gedreven team voor het realiseren
van duurzame, slimme informatieoplossingen. Wij kijken nuchter naar
informatievraagstukken en maken zaken niet onnodig ingewikkeld.
InnoviQ verzorgt de volgende diensten voor alle lagen in de publieke sector:

»
»
»
»

Advies
Programma- en project(bege)leiding
Implementatieondersteuning
Opleiding en coaching.

Onze aanpak maakt het mogelijk permanent richting te geven aan de
optimalisatie en innovatie van uw dienstverlening en bedrijfsvoering. Daardoor
is uw organisatie gericht op ontwikkeling en kwaliteit voor de klant en bovendien
klaar voor de toekomst!

InnoviQ

Soestdijkseweg Zuid 246
3721 AB Bilthoven
info@innoviq.nl

