
Voorbereiding

Doel

digital open

Een roadmap is een tool die je helpt om een strategie naar de realiteit om te 

zetten. Deze moet geüpdatet worden en dient voor begrotingstoewijzingen 

en voor de planning van interne middelen.


De tool helpt ook om een lijst met potentiële projecten op te stellen die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van je digitale strategie, om de mijlpalen 

te bepalen en om een lijst met activiteiten op te stellen die noodzakelijk zijn 

om die mijlpalen te bereiken.

• Je kan de template reeds aanvullen afhankelijk van de scope van het project 

(bv: doelgroepen) en reeds verzamelde kennis.


• Deze template kan perfect in het begin van je project gebruikt worden, 

maar kan ook tijdens het project aangevuld of verbeterd worden.


• Nodig de juiste stakeholders uit (bv: mensen met kennis over reeds 

bestaand gebruikersinzichten)
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• Onderzoeksplan 

template (PDF)


• Whiteboard of groot vel 

papier


• Stiften


• Post-its

Wat heb je nodig

2 tot 6 personen

Aantal mensen

1 uur

Duur oefening

Starten ImplementerenOntwerpenAnalyseren
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digital open

Uitvoering

Verwerking

• Een roadmap is een tool die je helpt om een strategie naar de realiteit om 

te zetten. Deze moet geüpdatet worden en dient voor 

begrotingstoewijzingen en voor de planning van interne middelen.

Kaart met stakeholders in het kader van een innovatielab

Deze tool maakt deel uit van het Playbook van het Digital Open netwerk, copyright © 2021 BOSA 2/2

Verzamel je projectteam of een grotere stuurgroep voor een 

interactieve sessie om je roadmap op te stellen.

Identificeer een lijst met potentiële projecten die noodzakelijk 

zijn voor de realisatie van de digitale strategie en maak ook een lijst 

van alle actoren die per project betrokken moeten zijn.

Definieer de mijlpalen voor ieder project. Deze mijlpalen zijn 

belangrijke punten of verwezenlijkingen tijdens het project.

Bestudeer de synergie tussen de verschillende werkdomeinen. 

Denk ook aan mogelijke stakeholders, zoals je gebruikers, 

leveranciers of partners.

Kom terug op je digitale strategie en gebruik deze als een 

checklist aan het einde van de sessie. Zou de roadmap je helpen 

om die doeleinden te bereiken, je indicatoren te bepalen en je 

principes toe te passen?
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