
Wat is de actuele status van úw 
informatie- en communicatievoorzie-
ningen? Bent u voldoende voorbereid 
op toekomstige ontwikkelingen? De 
online vragenlijst DigiCheck geeft u 
snel en eenvoudig inzicht.
 
DigiCheck laat zien of uw organisa-
tie voldoende is voorbereid op de 
toename en groei van informatie in 
de nabije toekomst én hoe dit uw 
bedrijfsprocessen beïnvloedt. De 
vragenlijst toetst op verschillende 
aspecten: databestanden, documen-
ten en de processen waarbij deze 
gebruikt worden. 

De vragenlijst is opgedeeld in 
vier thema’s: wet- en regelgeving, 
organisatiestructuur en cultuur, 
beleid en visie, en infrastructuur. Voor 
een snelle scan is er de Veenman 
DigiCheck Lite; het invullen kost u 
slechts 15 tot 20 minuten. Voor de 
uitgebreide versie is dat 30 tot 45 
minuten.

Veenman Digicheck®
Snel inzicht in hoe u er 
digitaal voor staat

Wat levert mij dit op?
• Een compleet overzicht van de 

resultaten in de vorm van een 
helder en overzichtelijk digitaal 
dashboard, direct na het invullen 
van de vragen.

• Relevante informatie over of uw 
huidige inrichting voldoet en 
waar mogelijke verbeterpunten 
liggen.

• Echt inzicht in hoe u er digitaal 
voor staat en hoe het zich 
verhoudt tot het gemiddelde in 
uw branche. 

• Een uitgebreid onderzoeks- 
rapport (pdf) met uitleg over en 
toelichting op alle belangrijke 
thema’s en onderwerpen. Dit 
rapport lichten wij graag toe 
tijdens een persoonlijk gesprek.

Interesse? Ga naar 
digicheck.veenman.nl
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Visuele weergave

Dashboard
• Dashboardmeters geven per thema een duidelijk beeld van de actuele score, 

afgezet tegen de gewenste of gemiddelde score en als percentage.
• Staafdiagrammen voor inzicht in de belangrijkste meetpunten, afgezet tegen 

gemiddelden of gewenste resultaten.
• Uitgebreide toelichting en beschrijving bij de uitkomsten op vier thema-

niveaus en meerdere subthema’s.

Rapportages en analyse
• Managementrapportage met een 

compleet overzicht van resultaten 
op hoofdlijnen én in detail. 

• Direct inzicht in verbeterpunten 
en focusgebieden. 

• Beknopte toelichtingen en 
analyses van de resultaten per 
deelgebied.

• Totaalconclusies.
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