
1 DAY ICT-SCAN

Wat?
BCE gaat de uitdaging aan om in 
zeer korte tijd een door jou/jullie 
te selecteren digitale transforma-
tie vraagstuk op te lossen.

Ideaal om met ons kennis te 
maken en je te laten verrassen. 
Ons advies: kom maar op met de 
uitdaging, maak het ons niet te 
makkelijk!

Voorbeelden
· Collega’s klagen over admini-
  stratieve lasten. Vraag aan BCE:
  verras ons met ideeën over hoe
  deze lasten te verminderen.
· Onze organisatie heeft het al
  jaren over “zorg op afstand”
  maar het komt maar niet van
  de grond. Vraag aan BCE: maak
  chocola van alle ideeën die
  tientallen mensen binnen de
  organisatie hebben.
· Het IT-landschap is een spa-
  ghetti. Vraag aan BCE: inspireer
  ons hoe we stapsgewijs kunnen
  bewegen naar gezonde situatie.
· Wij oriënteren ons op low-code-
  ontwikkeling maar zien toch
  wat drempels. Vraag aan BCE:
  breng ons in beweging door
  aantal voor ons belangrijke
  vragen af te tikken.

BCE kosten & inzet
No cure no pay. Kortom, 
jullie bepalen wat je het 
waard vindt.

BCE kosten & inzet
Vast bedrag (nader te bepalen)

BCE kosten & inzet
Twee smaken:
1. Vast maandbedrag
2. Uurbasis (dagtarief)

Voorbeelden
· Organisaties willen gezamenlijk
  invulling geven aan 24x7-
  beschikbaarheid in preven-
  tieve zorg. Vraag aan BCE:
  vertaal dit naar een professio-
  neel ontwerp en plan.
· Onze organisatie heeft al jaren
  de ambitie om een digitaal
  zorgbedrijf op te bouwen.  
  Vraag aan BCE: schets wat
  er nodig is op het vlak van
  organisatie, ICT en processen
  om dit te realiseren.
· Onze organisatie verwerkt
  schademeldingen en heeft
  talloze ambities op dat vlak,
  zoals STP-afwikkeling (100%
  automatisch). Vraag aan BCE:
  ontwerp organisatie, ICT +
  processen om dit mogelijk te
  maken. 

Voorbeelden
Zie onze spraakmakende cases!

Wat?
BCE werkt in nauwe samenwer-
king met jou & collega’s de 
gewenste situatie uit. Wij nemen 
op natuurlijke wijze het voor-
touw. Deze fase kenmerkt zich 
door analyse, creativiteit en 
‘puzzelwerk’. 

Afhankelijk van de exacte vraag, 
zijn typische resultaten van deze 
fase:
· Customer journeys
· Projectplannen
· Wireframes
· Procesmodellen
· Architectuurplaten
· Memo’s  (bijv. technologie of
  leverancierselectie)

Wat?
BCE stopt niet na het adviseren 
van fase 1 en 2. Het is onze 
nadrukkelijke visie dat we alle 
mooie ideeën ook echt verwe-
zenlijken. 

De realisatie van een project is 
natuurlijk elke keer anders. Toch 
biedt BCE een paar constanten:
· Afspraak is afspraak: we realise-
  ren de business case zoals
  afgesproken. 
· In de regel iedere 1 tot 3 weken
  concrete resultaten waar
  medewerkers en klanten blij
  van worden.
· 1 keuze is geen keuze; wat het
  ook betreft, wij denken altijd in
  opties. 
· Vanaf de 1e dag werken wij
  eraan om onszelf overbodig te
  maken. 
· We gaan altijd voor the best
  man for the job, ook als dat op
  subonderdelen geen BCE-er is.

Doorlooptijd?
2 tot 3 dagen (inclusief 
presentatie)

Doorlooptijd?
2 weken tot 2 maanden

Doorlooptijd?
Varieert per situatie
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Hoe?
Gezond boerenverstand & nieuwsgierigheid | Scrum/Kanban | Lean | Design thinking | Lean start-up | Prince2/MSP


