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Succesvolle lancering SmartGovernments Platform
Online tools helpen in het uitvoeren overheidsprioriteiten
Oranjestad, 25 juni ’14 – Vandaag werd onder groot enthousiasme het SmartGovernments Platform
gelanceerd. Dit gratis online platform ondersteunt overheid en semi-overheidsinstanties in de Dutch
Caribbean en Suriname in het succesvol initiëren, uitvoeren en monitoren van overheidsprioriteiten
en is een initiatief van BearingPoint Caribbean. Vanaf 1 juli kan de tool officieel in gebruik worden
genomen.
Executive Discussion
De lancering van het online platform gebeurde tijdens de executive discussion Smart Governments in het
Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino. Het doel van het event was om best practices boven tafel te
krijgen voor het initiëren, uitvoeren en monitoren van overheidsprioriteiten. Onder de bezielende
leiding van dagvoorzitter Jörgen Raymann, gingen topambtenaren en hoogwaardigheidsbekleders van
de overheid en (semi) overheidsinstanties in op best practices voor overheidsprioriteiten. Centraal in de
discussie stond hoe je ervoor zorgt dat concrete initiatieven met een goede visie op beleid sneller
worden gerealiseerd en niet stranden in de uitvoeringsfase.
SmartGovernments aanpak en platform
Organisator BearingPoint heeft het initiatief genomen om het online SmartGovernments Platform te
ontwikkelen, omdat het in de praktijk ervaart dat het traject van het opstarten en uitvoeren van
projecten een universele uitdaging is van overheden en (semi)-overheidsinstanties in de regio. Op basis
van deze ervaringen en de beste praktijken is de pragmatische SmartGovernments aanpak ontwikkeld.
Het platform ondersteunt deze aanpak door middel van 4 online tools voor het initiëren, uitvoeren en
monitoren van overheidsprioriteiten.
Gratis toegankelijk
Na de ochtendsessie over de best practices, werd in de middag uitgebreid stilgestaan bij de
verschillende onderdelen van het SmartGovernments Platform. BearingPoint gaf een korte demo over
de functionaliteiten van het systeem, waarbij Menno Vinck (BearingPoint Aruba) benadrukte: “Het
SmartGovernments Platform stellen wij gratis beschikbaar. Het is er voor en door de gebruikers. Op
basis van hun ervaringen, feedback en input zal de functionaliteit verder worden uitgebouwd. De tools
zijn specifiek ontwikkeld voor het gestructureerd omgaan met de uitdagingen die overheden ervaren. ”

Enthousiast publiek
Grote interesse was er vanuit het publiek voor de tool SmartDashboard waarmee de gebruiker de
voortgang van de projecten kan monitoren en belemmerende issues tijdig kunnen worden gesignaleerd.
De aanwezige Minister President Mike Eman is enthousiast over het initiatief: “Samenwerking tussen
entiteiten is vaak een bottleneck. Er is enorme behoefte aan tools die een betere coördinatie verzorgen
tussen alle uitvoerders van projecten. SmartGovernments is dus echt nodig.”
Meer informatie
Het SmartGovernments Platform bestaat uit vier tools. SmartVision, SmartStart, SmartDashboard en
SmartEconomy helpen ministers, directies, beleidsmedewerkers en projectmanagers van ministeries en
overheidsinstanties met hun overheidsprioriteiten in de verschillende fases. Via de website
www.smartgovernments.net kunnen de gebruikers met hun unieke inlogcode toegang krijgen tot de
portaal.
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