
! Deel uw goede voorbeeld  
op Goed Opgelost!
Iedere organisatie heeft wel iets waar ze trots op is. Iets waarvan je 
tegen elkaar zegt: dat doen we slim, dat hebben we goed opgelost. 

Deel uw goede voorbeeld op Goed Opgelost! Een verzameling 
goede voorbeelden voor professionals in de publieke sector.  
Met de voorbeelden kunnen u en andere professionals inspiratie 
opdoen om knelpunten op te lossen, efficiënter te werken en te 
leren van elkaar. Dit bespaart tijd, kosten én draagt bij aan een 
compacte en slagvaardige overheid.

Doe mee aan Goed Opgelost!
Geef uw goede voorbeeld door aan de redactie van Goed Opgelost! 
via aty.groot@minbzk.nl. Gebruik hiervoor het format van Goed
Opgelost!. De redactie zorgt voor de eindredactie van de voorbeelden.
 
Meer informatie?
Wilt u meer weten over Goed Opgelost!? Kijk  
op www.slimmernetwerk.nl/goedopgelost of neem contact op met 
Aty de Groot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties via aty.groot@minbzk.nl. 

Goed 
Opgelost!



!Format voorbeeldbeschrijving Goed Opgelost!
De goede voorbeelden op Goed Opgelost!  hebben een vaste opbouw: 

•  Titel 
• Samenvatting
•  Wat heeft het opgeleverd?
 Welke resultaten heeft het voorbeeld opgeleverd (bijvoorbeeld de besparing in geld en tijd). 
•  Wat was de aanleiding?
 Hoe ziet de context en de aanleiding eruit van het goede voorbeeld. 
•  Wat hebben we gedaan?
 Bijvoorbeeld: welke afdeling was erbij betrokken? Zijn er systemen aangeschaft, is er een leverancier of adviseur bij  

betrokken geweest?
•  Wat heeft het gekost aan inspanning en investering?
 Welke kosten zijn gemaakt en welke inspanningen zijn geleverd? Wat viel er mee en wat viel er tegen in het project?
• Meer informatie
 Welke documenten of links hebben nog meer te maken met het goede voorbeeld. 
•  Puntsgewijze kenmerken van het voorbeeld
 Uit welke sector komt het voorbeeld? Wat voor soort en welke organisatie is het? Wanneer is het project gestart en  

wanneer is het gerealiseerd?
•  Contactpersoongegevens
 Naam, functie, emailadres


