
INFOSHEET DIGITAL PROFESSIONALS

Versnel de digitale transformatie  
van uw organisatie



DIGITAAL GOED GEORGANISEERD:  
UW INFORMATIE OP ORDE
Goede informatievoorziening is voor kennisintensieve organisaties van 
levensbelang. Wanneer u de processen in kaart heeft en de diverse 
data- en informatiestromen binnen JOIN hier goed op aansluit, kan de 
bedrijfsvoering efficiënter en effectiever worden ingericht. Maar dat 
is makkelijker gezegd dan gedaan! Veel organisaties worstelen hier 
dagelijks mee en zijn actief op zoek naar (tijdelijke) ondersteuning, 
zodat zij zich nog meer kunnen richten op hun kerntaken.



Na diverse klantverzoeken voor langdurigere 
projectondersteuning voor digitaliseringsprojecten hebben 
we onze dienstverlening enkele jaren geleden uitgebreid met 
Digital Professionals. 

Digital Professionals zijn onze jonge consultants die de digitalisering 
van uw organisatie naar een hoger plan kunnen te tillen. Deze HBO 
of WO geschoolde consultants kijken met een frisse blik naar uw 
organisatie, de bijbehorende processen en ondersteunen waar u 
hen het hardst nodig heeft.

Digital Professionals kunnen volledig flexibel worden ingezet, zodat 
u exact de gewenste ondersteuning krijgt. Dit kan zowel op ad-hoc 
basis, als ook projectmatig voor een vast aantal dagen per week.

Onze medewerkers zijn energiek, enthousiast en hoogopgeleid en 
staan middenin de dynamische (digitale) samenleving. De Digital 
Professional ziet hier als geen ander het belang van in. Ze worden 
actief begeleid door onze senior consultants en liften zo mee op 
hun jarenlange ervaring in complexe digitaliseringsvraagstukken. 
Zo ontwikkelen zij zich in een hoog tempo en hier laten we onze 
opdrachtgevers graag van meeprofiteren.

Lees ook: Ontmoet onze Digital Professionals

MAAK KENNIS MET ONZE DIGITAL 
PROFESSIONALS

https://info.decos.com/digital-professionals


Onze Digital Professionals beschikken over 
een afgeronde HBO- of WO-opleiding in 
uiteenlopende studierichtingen. Wat ze met 
elkaar gemeen hebben is een passie voor 
IT en gevoel voor procesmatig werken. Ze 
hebben een doenermentaliteit en vinden het 
leuk om anderen te helpen. 

Ze zetten hun communicatieve vaardigigheid 
in om u en uw collega’s zo goed en passend 
mogelijk te ondersteunen bij de digitale 
transformatie van uw organisatie. Hun 
aanstekelijke enthousiasme is van enorm 
toegevoegde waarde om eventuele weerstand 
tijdens de digitale transitie weg te nemen.
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STAAT ER NIET BIJ WAT U ZOEKT? 

Neem dan contact op voor een 
verkennende sessie met onze 
accountmanagers van JOIN 
via sales@decos.com

mailto:sales%40decos.com?subject=


ONDERSTEUNING BIJ 
DIGITALE TRANSFORMATIE

ORIËNTATIE

INVENTARISATIE

BEHEER

VERANDERING

HEEFT U SPECIALE WENSEN? 
LAAT HET ONS WETEN!

Inventarisatie van doelen, wensen en prioriteiten
Beschrijven werkprocessen
Opstellen visie document Digitaal Werken
Quickscan Digitaal Werken
Samenstellen ordeningslijst
Beschrijven Digitaal Informatielandschap
Inventarisatie informatiebeheerplan
Ondersteuning inventarisatie DSP
Hulp bij opzetten ordeningsstructuur

In kaart brengen digitaliseringsvraagstukken
Ondersteuning beschrijven werkprocessen
Opstellen stappenplan Digitaliseren
Ondersteuning communicatieplan
Beschrijven projectaanpak
Begeleiden use-cases

Ondersteuning bij adoptie van het systeem
Floorwalker voor het benodigde commitment
Ondersteuning afdeling DIV
Opstellen acceptatieprotocol
Maken testplan
Verzorgen communicatie rondom project

Borgen expertise
Kwaliteitscontrole
Verdere ondersteuning Digitale Transformatie
Opstellen beheer- en onderhoudsplan
Ondersteuning bij Functioneel Applicatiebeheer
Beschrijven best-practices

Ondersteuning van analoog naar digitaal werken
Digitale coaching
Begeleiden verander`management
Ondersteuning bij “Train de trainer”
Werkplek begeleiding
Maken instructiefilmpjes
Ontwikkelen trainingsmateriaal
Verzorgen trainingen

- Diverse uitvoerende werkzaamheden
- “Handjes” bij de projectuitvoering
- Opstellen acceptatie testplan
- Beschrijven aanpak conversieplan
- Archiefbewerking
- Begeleiden backlogscan projecten
- Actief lid test projectgroep
- Actieve begeleiding bij uitrol en nazorg
- Ondersteuning data migratie en conversie
- Tijdelijke vervanging bij smallere bezetting
- Borgen van continuïteit bij afwezigheid 
- Praktisch advies rondom Digitaal Werken

MenukaartMenukaart

DagmenuDagmenu

sales@decos.com

ACCEPTATIE

Bij de Decos Technology Groep werken we met 220 
professionals aan de wereld van morgen. Dat doen we met 

onze merken Decos en Doclogic vanuit onze kantoren in 
Noordwijk, Meppel en Puna (India). 

Meer over Decos Technology Groep vindt u hier
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In het najaar van 2018 kreeg het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven in Den Haag te maken met een 
tijdelijk capaciteitsprobleem bij de afdeling Functioneel 
Beheer. Op deze afdeling is Rob van der Horst al 
jarenlang werkzaam als Applicatiebeheerder voor 
Decos JOIN. “De afdeling diende tijdelijk op te schalen 
van één naar drie Functioneel beheerders en ik was 
dan ook dringend op zoek naar een oplossing voor dit 
tijdelijke capaciteitsprobleem”.

Digital Professional Daan Hogewoning start vervolgens 
als tijdelijke medewerker om de afdeling Functioneel 
Beheer van Rob passend te ondersteunen in de 
dagelijkse werkzaamheden. Door zijn voormalig werk 
als Customer Support-medewerker heeft Daan veel 
technische en functionele kennis die hij meeneemt 
naar het Schadefonds.

Soms komt het voor dat een Functioneel Beheerder 
niet alle mogelijkheden van JOIN kent. JOIN als zaak- 
en documentmanagementsysteem kent immers vele 
mogelijkheden. In dat geval kan een Digital Professional 
nagaan of de mogelijkheden wel optimaal benut 
worden.

‘EEN DIGITAL PROFESSIONAL ALS OPLOSSING VOOR CAPACITEITSPROBLEEM’

“Doordat de Digital Professional als tijdelijke kracht 
gewoon fysiek bij ons op kantoor werkzaam was, 
zijn de gebruikers van veel nuttige tips voorzien. 
We waren dan ook erg blij en zeer tevreden over 
de geboden tijdelijke ondersteuning als ook de bij-
behorende adviezen!”

- Rob van der Horst, Applicatiebeheerder 
Schadefonds Geweldsmisdrijven in Den Haag

“Als customer support consultant ben je heel erg bezig met de technische werking 
van de Decos software. Maar wanneer je op locatie bij de klant zit, moet je veel 
beter het proces begrijpen dan wanneer je op afstand helpt. Op deze manier ben 
ik veel meer gefocust op het automatiseren van de werkprocessen van de klant.” 
 
- Daan Hogewoning, Digital Professional Decos

DIGITAL 
PROFESSIONALS 
IN DE PRAKTIJK



Bij de Decos Technology Groep werken we met 220 professionals 
aan de wereld van morgen. Dat doen we met onze merken Decos 
en Doclogic vanuit onze kantoren in Noordwijk, Meppel en Puna 
(India). Met slimme technologie maken al meer dan 30 jaar uw 
werk leuker en efficiënter en uw buurt leefbaarder.

Dat is een voorrecht, maar het schept ook verantwoordelijkheden. 
Daarom dragen onze oplossingen niet alleen bij aan efficiënter 
werken, maar ook aan duurzamer leven. Bijvoorbeeld door papier 
overbodig te maken. We willen vooruit – samen met u.

OVER DECOS TECHNOLOGY GROEP

DE KRACHT VAN DE ORGANISATIE ACHTER DE 
DIGITAL PROFESSIONAL
Het inhuren van een Digital Professional, betekent dat je eigenlijk heel 
Decos inhuurt. De Digital Professional heeft altijd korte lijntjes naar 
zijn Decos collega’s. Een Digital Professional weet bijvoorbeeld dat een 
specifiek gewenste oplossing in een volgende release versie wordt 
geboden. Het wordt op dat moment sneller opgelost voor de klant omdat 
de lijntjes kort zijn.



Bastiaan Kuiters

Accountmanager JOIN
b.kuiters@decos.com

088 - 33 26 707

Arjan de Ridder

Accountmanager JOIN
a.deridder@decos.com

088 - 33 26 749

Anton Beelen

Accountmanager JOIN
a.beelen@decos.com

088 - 33 26 718

DE DIGITALE TRANSFORMATIE IN EEN STROOMVERSNELLING? 
We kijken graag hoe onze Digital Professionals uw organisatie kunnen versterken. De werkzaamheden zijn volledig 

flexibel in te plannen: zowel op projectbasis als voor een vast aantal dagen in de week. Neem contact op via uw  
accountmanager of mail ons op sales@decos.nl.
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088 33 26 700
www.decos.com

VIDEO: MAAK KENNIS MET DIGITAL PROFESSIONAL FELIX
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