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   Coöperatie Dimpact beweegt  
mee met de veranderende 
behoeften van haar lidgemeenten.  
Samen vernieuwen staat  
daarin centraal. 

   We hanteren de vier fases van  
de vernieuwingsfunnel voordat  
we vernieuwingen in beheer en 
gebruik nemen. 

   Een grote inspanning  
ligt er in 2021-2022 voor  
27 van de 39 
lidgemeenten. 

VERKENNING IMPLEMENTATIEVERWERVING GEBRUIK 
EN BEHEERINITIATIE

SAMEN OP WEG

   14 componenten van het 
zaaksysteem e-Suite en de 
burgerzakenmodules gaan vervangen 
worden. 2021 is het jaar van de 
verwerving van componenten.

Modern migreren en  
modern laten bouwen. 
2021-2025

De opgaves voor Dimpact

Deze infographic geeft de strategische route weer 
richting 2025. Een visuele weergave van de 
belangrijkste aspecten uit het implementatieplan 
‘Doorpakken nu!’.
•  Het e-Suite en Burgerzakenmodules (BZM) contract 

loopt 1 juli 2023 af en die weg is maar deels geplaveid. 
•  De vernieuwingsopgave blijft constant aandacht 

vragen omdat dienstverlening zich permanent 
vernieuwd. 

Op deze wijze bouwen we gezamenlijk aan de ‘etalage’ 
van Dimpact met applicaties en diensten ‘op de plank 
van hergebruik’. 

Dimpact gaat en staat voor een passende publieke 
dienstverlening. 
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Dimpact is de vereniging die gezamenlijk heeft bewezen dat samen optrekken  
meer oplevert dan alleen. Ze onderstreept dit door schaalvoordelen te realiseren  
en hergebruik mogelijk te maken.
De behoefte om de publieke dienstverlening te verbeteren staat daarin centraal.  
Ga voor meer informatie naar dimpact.nl

   Vanaf dit moment werken alle 
gemeenten via deze aanpak.

   Om per fase te beoordelen  
of we het project samen nuttig 
vinden zijn selectiecriteria 
opgesteld. 

Vernieuwingsfunnel

   Het testen en de livegang vindt 
ruim plaats voor 1 juli 2023.  

   2022 is het jaar van de implementatie 
van die componenten door en met  
de lidgemeenten. 

Samen 
goed voor 

elkaar met 
Dimpact

TIJDIG DE GOEDE DINGEN 
OOK GOED DOEN.

Om te kunnen bepalen welke 
risico’s aandacht vragen en wat 
de financiële gevolgen ervan zijn, 
is risicomanagement ingericht. 
Hier monitoren we vele facetten 
van de uitvoering van de plannen. 
Deze is geïntegreerd in het 
portfoliomanagement. 

Risicomanagement
Het bewaken van de 
samenhang hierin doen 
we via een meerjarige 
programmaorganisatie 
welke naast de bestaande 
governance wordt ingericht. 
In het plan noemen we dit 
portfoliomanagement.
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Tijdens het volgen van deze wegen letten we op:

www.dimpact.nl



