Als Gemeente profiteren van een kennisbank
De medewerkers van uw gemeente werken dagelijks met de landelijke wet- en regelgeving in combinatie met uw eigen
gemeentelijk beleid. In veel gevallen kost het veel tijd om het juiste antwoord te vinden in een specifieke situatie.
Hoe fijn zou het zijn als alle informatie in stukjes wordt opgeknipt, altijd actueel is en direct online beschikbaar?
Dan zouden u medewerkers niet alleen accuraat maar ook adequaat kunnen handelen waardoor de wachttijd en antwoordtijd
wordt verkort en geven zij (in vergelijkbare situaties) een eenduidig antwoord.

Dit kan werkelijkheid worden wanneer zij gebruik maken van een online kennisbank van Schulinck.
Bovendien kunnen de medewerkers van uw gemeente dagelijks contact opnemen met de inhoudelijke
juridische helpdesk van Schulinck.
Ons team van experts zorgt dat u binnen 48 uur antwoord krijgt.
Graag brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste voordelen voor uw gemeente.

De voordelen van werken met een online kennisbank

Niet langer lang naar informatie
zoeken in diverse (onbetrouwbare
internet-)bronnen.

Altijd actuele
wet- en regelgeving

Thematische verdieping
per onderwerp

Rechtspraak, integraal
per onderwerp verwerkt

Nieuws (landelijk
én gemeentelijk)

Uw eigen gemeentelijk
beleid wordt ook opgenomen
en onderhouden
Onbeperkt aantal gebruikers
Uw medewerkers (onbeperkt aantal
gebruikers) krijgen de beschikking over
onze online kennisbank (gericht op de
huidige wet- en regelgeving én de
toekomstige wet).

Praktisch
Uw medewerkers krijgen de beschikking
over praktische informatie die ze
eenvoudig kunnen toepassen in de
praktijk.

Wij verwerken en splitsen uw beleid
Wij plaatsen al uw (actuele) gemeentelijk
beleid overzichtelijk op een centrale plek.
Daarnaast vinden uw medewerkers het
beleid ook terug bij de betreffende
onderwerpen in het product. Nieuw
toegestuurd beleid verwerkt Schulinck
meteen in het product. Oud beleid blijft
beschikbaar met behulp van de knop
‘historie’. Handig voor bezwaar en beroep.
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Iedereen actueel
Iedereen in de organisatie werkt met
dezelfde informatie. Deze is actueel
en volledig.
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Inhoudelijke Juridische Helpdesk
U krijgt direct de beschikking over onze
inhoudelijk juridische Helpdesk (alle
afdelingen, alle medewerkers); dus m.b.t.
uw huidige beleid en uitvoering evenals
uw toekomstig beleid en uitvoering.
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U blijft "in control"
U behoudt de controle en
besluit wie u toegang wilt
geven tot de databank;
daarin is geen beperking.
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Inzicht in beleid van andere gemeenten
U hebt de mogelijkheid om inzage te krijgen in het
beleid bij collega gemeenten die ook zijn aangesloten
bij de kennisbank.

Wekelijks nieuws +
wetwijzigingen
Elke maandagochtend wordt er een
productupdate verstuurd met alle
wijzigingen van de afgelopen week
zodat iedereen op de hoogte is van
de nieuwsontwikkelingen (denk aan
belangrijke jurisprudentie,
wetswijzigingen enz.) en wijzigingen
in het product.

Antwoord binnen 2 werkdagen!
U heeft (alle aangesloten
medewerkers) onbeperkt toegang
tot de (juridische) helpdesk. Wij
garanderen een antwoord binnen
maximaal 2 dagen.
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Altijd up-to-date!
Wij monitoren dagelijks
alle jurisprudentie in uw
vakgebied en zodra er een
ontwikkeing is, verwerken
wij deze in de kennisbank.
Zo is de kennisbank altijd
up-to-date!
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Eén aanspreekpunt
U krijgt één aanspreekpunt
binnen Schulinck voor uw
vragen en/of opmerkingen.

Direct toepasbaar
De wet- en regelgeving
wordt op een praktische
manier uitgelegd waardoor
uw medewerkers deze
eenvoudig kunnen
toepassen in de praktijk.
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Probeer de kennisbank een maand
vrijblijvend uit en ervaar samen met uw
team de vele voordelen van het gebruik
van een online kennisbank van Schulinck.

de (juridische) helpdesk staat
onbeperkt tot uw beschikking;

Abonnement: onderhoud gemeentelijk beleid
Uw gemeentelijk beleid wordt opgenomen in de bijlagen en de gemeentelijke richtlijnen van uw Grip op kennisbank. Het enige
wat u hoeft te doen is regelmatig uw beleid aan Schulinck toe te sturen; u hebt één aanspreekpunt hiervoor binnen Schulinck.

Stuur uw
gemeentelijk
beleid op

Schulinck
verwerkt uw
beleid in de
kennisbank

U bent
weer up
to date

Altijd één
aanspreekpunt

Uw voordelen op een rij:
• Schulinck verwerkt vanaf al uw gemeentelijk beleid in uw Grip en werkt dit
constant bij.
• Altijd uw actuele gemeentelijke beleid in Grip op inzichtelijk en doorzoekbaar
door al uw medewerkers; overzichtelijk in kleine stukken opgeknipt zodat het
voor de uitvoering duidelijk is.
• De (uitleg van) landelijke wet- en regelgeving, jurisprudentie, uw gemeentelijk
beleid en de gemeentelijke werkinstructies op één plaats gedocumenteerd en
voor iedereen beschikbaar.
• Met een abonnement op “Onderhoud Gemeentelijk Beleid” worden de
gemeentelijke richtlijnen onderhouden door Schulinck. Hierdoor is uw Grip op
altijd actueel.
• Voor Schulinck is onderhoud van de Grip op producten door inhoudelijke,
juridische vakredacteuren dagelijks werk waardoor aanpassingen sneller zijn
doorgevoerd.
• Bespaart u tijd en geld.

Online kennisbanken

Voor uw medewerkers

Voor uw burgers

Grip op
Schuldhulpverlening

Grip op
Jeugd

Antwoord op
Bijstand

Antwoord op
Schulden

Grip op
Wmo

Grip op
Omgevingsrecht

Antwoord op
Wmo

Antwoord op
Jeugd

Grip op
Inburgering

Grip op
Participatiewet

Tevens zijn de kennisbanken naar wens uit te breiden met diverse modules
Bekijk alle
Modules
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