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Uw dossier compleet, veilig in de cloud en AVG-proof. Oat is wat u realiseert als uw
kerk gebruik gaat maken van Bestuursgemak. Tegelijkertijd kunt u archiveren
volgens de richtlijnen van de PKN. In dit artikel leest u waarom wij Bestuursgemak
hebben gemaakt en dat het een oplossing is die specifiek is toegesneden op
besturen van kerken, zoals de kerkenraad en de diaconie.
Zo denken wij over archiveren, vergaderen en samenwerken voor besturen van
kerken, verenigingen en stichtingen, vertelt Gert-Jan van der Wal van
bestuursgemak.
We merken dat besturen op verschillende manieren hun dossier en vertrouwelijke
documenten beheren, zoals:
• Mijn documenten bewaar ik in Dropbox. Het archief van mijn voorganger heb ik per
e-mail ontvangen.
• Ik heb een laptop van de kerk en daarop bewaar ik mijn documenten en
e-mailberichten. Van tijd tot tijd maak ik een kopie van de gegevens naar een
externe harddisk.
• Wij gebruiken Microsoft365 voor archiveren en e-mail, maar het is best een beetje
rommelig ingericht.
• De documenten van de diaconie staan in OneDrive, maar de secfretaris van de
kerkenraad gebruikt Dropbox en e-mail.
• Ik denk niet dat we AVG-proof zijn, we e-mailen vergaderstukken.
Voor veel bedrijfsprocessen zijn standaard oplossingen ontwikkeld, maar voor
besturen bestond zo'n oplossing nog niet. En zo ontstond het idee om een standaard
oplossing te ontwikkelen specifiek voor besturen van kerken, stichtingen en
verenigingen.
Nu kan het anders en beter
Zo gaat Gert-Jan verder. Het is ons gelukt om de oplossing te maken en we hebben
de oplossing Bestuursgemak genoemd, want dat is precies wat we realiseren. De
oplossing richt zich volledig op de werkwijze van besturen. En daar zijn we trots op.
Niet alleen omdat de oplossing goed blijkt te werken. Uniek is dat de oplossing
geautomatiseerd kan worden toegepast in Microsoft365 en dat we nieuwe versies
van het model ook weer installeren bij onze klanten. Zo blijven we telkens de
nieuwste mogelijkheden van Microsoft toepassen en verbeteren we Bestuursgemak
op basis van feedback van gebruikers. In december 2021 is versie 4.0 van
Bestuursgemak gelanceerd en bij klanten geïnstalleerd. Kenmerken van
Bestuursgemak 4.0 zijn:
• Centraliseert het dossier in de cloud;
• Vergaderstukken kunnen eenvoudig worden gedeeld
(versturen is niet meer nodig);
• E-mail voor elke gebruiker;

• Bevoegdheden op basis van rol;
• Eenvoud voor gebruikers;
• Betaalbaar en toekomstbestendig;
• AVG-proof;
• Gebaseerd op Microsoft 365.
Over Microsoft 365
Bestuursgemak is in 2019 opgericht. Sinds die tijd helpen we kerken, verenigingen
en stichtingen om op een veilige en makkelijke manier samen te werken. Inmiddels
hebben we meer dan 30 klant m met in totaal ruim 1.000 gebruikers van onze
oplossing.
We ontwikkelen, bel1eren en onderhouden Bestuursgemak voor onze klanten en
beschikken over een helpdesk waar gebruikers terecht kunnen als er een vraag of
probleem is. We nodigen u uit voor een bezoek aan onze website. Daar treft u meer
informatie over de oplossing en kunt u contact met ons opnemen.
www.bestuursgemak.nl

