BCT en eSpecialisten slaan handen ineen voor
digitaliseringsopgave overheid
Sittard, 13 november 2017 – BCT, specialist in Enterprise Information Management,
en eSpecialisten slaan de handen ineen om overheidsinstellingen te ondersteunen in
hun digitaliseringsopgave. Samen bieden de experts een totaaltraject, van het
opstellen van beleid tot en met de realisatie van IT-systemen om veranderende
processen te faciliteren. Met dit partnership leggen BCT en eSpecialisten een
duidelijk verband tussen beleid en uitvoering. Door zaken als haalbaarheid en
uitvoering in een vroeg stadium mee te nemen, zijn overheidsinstellingen beter in
staat om het succes van nieuw beleid te borgen.
Het interpreteren van de impact van de ontwikkelingen naar beleid tot en met de
adequate uitvoering ervan vormt een grote uitdaging. De partners helpen
overheidsinstellingen om deze uitdaging het hoofd te bieden door hun expertise te
bundelen. eSpecialisten creëert waarde door ontzorging vanaf de opzet van
informatiebeleid, invoering van digitalisering en informatie-uitwisseling in de keten.
BCT maakt de concrete vertaalslag naar de praktijk met IT-oplossingen, zodat de
juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is.
De noodzaak voor digitalisering wordt mede ingegeven door De Wet Generieke
Digitale Infrastructuur, de Digitale Agenda 2020, het Digitaal Stelsel Omgevingswet
en natuurlijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tevens staat in het
regeerakkoord vermeld dat er een ambitieuze, brede agenda voor de verdere
digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus komt.
“Digitaliseringstrajecten zullen in aantal, omvang en complexiteit alleen maar
toenemen”, zegt Dimitri Palmen, directeur van BCT. “Het is onrealistisch om te
verwachten dat de overheid alle benodigde kennis en expertise zelf in huis heeft. Er
zal dus een beroep worden gedaan op externe partijen die gespecialiseerd zijn in
verscheidene domeinen. Tot op heden zijn beleid en uitvoering altijd gescheiden
trajecten. Als softwareleverancier word je pas betrokken als de beleidskeuzes al zijn
gemaakt, je staat voor een voldongen feit. Met dit partnership breken we met deze
status quo. Er ontstaat een dialoog waarmee we de slagingskans van
digitaliseringstrajecten enorm verhogen.”
“De duurzaamheid van digitalisering is een belangrijk aandachtspunt voor
overheidsinstellingen”, aldus Kees Groeneveld, partner bij eSpecialisten. “De
centrale vraag bij digitale duurzaamheid is: hoe kunnen overheidsorganisaties
opgeslagen informatie zo bewaren en beheren dat deze informatie beschikbaar,
toegankelijk, leesbaar en bruikbaar blijft? De weg naar digitale duurzaamheid start

met het vaststellen van beleid binnen organisaties. Door de samenwerking met BCT
bieden we een geïntegreerd proces van het managen van de risico’s, de kwaliteit en
de effectiviteit van digitaliseringstrajecten. Zo kunnen we instaan voor het beste
eindresultaat.”
---Noot voor de redactie: Wilt u meer weten over dit samenwerkingsverband? Ontmoet eSpecialisten
en BCT op het VIAG congres ‘Samen verbinden’ op 13 en 14 November 2017. Inschrijven voor dit
congres kan via www.viagcongres.nl.
Over BCT
BCT is ervan overtuigd dat grip op informatie bijdraagt aan een veilige, kansrijke en duurzame wereld.
Met een team van ruim 170 getalenteerde medewerkers optimaliseert BCT informatiemanagement bij
organisaties aan de hand van het BCT Transitiemodel. Daarmee geeft BCT organisaties in vier
overzichtelijke stappen een handvat in de groei naar een kennisgedreven organisatie om zo het
maximale uit informatie te halen. Met haar blik gericht de toekomst, maar met oog voor het huidige
ambitie- en volwassenheidsniveau van organisaties, ontketent BCT een evolutie of een revolutie op
het gebied van waardecreatie. De specialist in informatiemanagement is een aanjager van innovatie
en helpt organisaties hun bestaansrecht te borgen. Hiervoor zet BCT hoogwaardige Enterprise
Information Managementtechnologie in waarmee dagelijks meer dan 150.000 eindgebruikers werken.
Sinds de start ruim 30 jaar geleden, heeft BCT een klantportfolio opgebouwd van meer dan 800
organisaties in overheid, semi-overheid en het bedrijfsleven. Meer informatie is te vinden op
www.bctsoftware.com/nl.
Over eSpecialisten
eSpecialisten organiseert jaarlijks de Dag van de Digitale Duurzaamheid, adviseren naast gemeenten,
waterschappen en provincies ook koepelorganisaties als KING en VNG op het gebied van
standaarden, leveranciersmanagement, impactanalyses en de digitale agenda 2020.
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