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INTERIMSOURCE WMO 

Tijdelijk een specialist 
 

De praktijk 
Dagelijks komt er veel werk op u af. Werk in het kader van de Wmo als gevolg van een re-
organisatie, als gevolg van invoering van een nieuw systeem of als gevolg van een fusie. 
Maar heeft u hiervoor wel genoeg tijd? En behoudt u wel voldoende het overzicht? Denkt u 
maar eens aan beantwoording van de volgende vragen: 

� Wie kan me helpen het fusietraject te managen? 
� Hoeveel kennis is er aanwezig van het operationele systeem? 
� Wie kan me helpen het juiste pakket te selecteren? 
� Kan ik voldoende overzicht houden op de reorganisatie? 
� Weet ik met welke managementrapportages ik effectiever kan sturen? 
� Wie kan onze diverse systemen migreren naar een nieuw pakket? 
 

Waar we u bij gaan helpen 
De bedrijfsvoering van het Wmo-proces vraagt vaak ondersteuning die intern niet kan 
worden gegeven. Door de urgentie van de vraag, het projectmatige karakter of door ge-
brek aan tijd. Wij helpen u graag door inzet van één van onze specialisten. Enkele voor-
beelden van onze specialismen zijn: 

� Projectmanagement van migratietrajecten als gevolg van reorganisatie of verbeterstap 
van het Wmo-proces; 

� Pakketselectie van informatie-intensieve systemen; 
� Business analyse van gevolgen van fusie of veranderende regelgeving; 
� Procesanalyse van het Wmo-proces voor het vaststellen van KPI’s; 
� Ontwikkeling (ontwerp, bouw, test en implementatie) van informatiesystemen zoals 

workflowmanagementsystemen, rapportage-omgevingen of cliëntvolgsystemen; 
� Rapportagebouw voor samenstelling van managementrapportages en beleidsanalyses; 
� Data analyse op kwantitatieve gegevens zoals beleids- en scenario-analyses.  
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Onze aanpak 
Onze inzet van specialisten kenmerkt zich door de volgende zaken: 

1. Gegarandeerde inhoudelijke kennis 
Elke specialist is een ervaren persoon in zijn vakgebied. Daarnaast heeft hij ruim-
schoots ervaring in gemeenteland en met de Wmo-processen. Ook kent hij de relevan-
te systemen. Zoals GWS4All, CiVision Zorg en PlanConsult. De kennis wordt 
up-to-date gehouden door het bijwonen van congressen en trainingen. 

2. Onafhankelijkheid 
Elke specialist is productonafhankelijk. De specialist is er voor ú. Hij zal al-
tijd kijken wat het beste is voor uw organisatie. Deze onafhankelijkheid is 
zelfs verankerd in onze Algemene Voorwaarden. 

3. Contacten in gemeenteland 
Door een specialist van KamphuisGroep in te zetten, kunt u meteen gebruik maken van 
ons uitgebreide netwerk in gemeenteland. Zo hebben we contacten met de meeste 
softwareleveranciers (zoals Centric, Getronics en GemNet) en met de VNG. 

4. Vast uurtarief 
Het contract op projectbasis is gebaseerd op een uurtarief. Hierbij worden alleen de 
daadwerkelijk gemaakte uren in rekening gebracht (nacalculatie). Wij ronden dus niet 
af op halve of hele dagen. Zelfs niet op uren. Tevens betaalt u niet voor reiskosten. 

5. Integrale contractafhandeling 
Wij zorgen voor overzicht door maandelijks voor alle bij u onder contract zijnde speci-
alisten één factuur te sturen. Per specialist wordt daarnaast een urenverantwoording 
meegestuurd. Door onze werkwijze dekken wij tevens al uw risico’s met betrekking tot 
de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) af. 

Over ons 
Onze consultants hebben ruime ervaring met het uitvoeren van rapportage- en adviestra-
jecten bij gemeenten. Daarnaast zijn we betrokken geweest bij het helpen beheersen van 
de Wmo-informatiestromen bij het CAK. Tevens zijn we door de overheid aangewezen als 
innovatief bedrijf en ontvingen we de VNG aanmoedigingsprijs benchmarks.  

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek. Bel 0182-620969 of mail ons. 


