Eenvoudig en succesvolle projectondersteuning
met de inzet van TechCoaches
De inzet van TechCoaches draagt volgens klanten en Consultday bij aan het succesvol implementeren en
optimaliseren van (nieuwe) technologieën en werkwijzen. Door een hoge mate van adoptie, kennis van
nieuwe technologieën, een open blik en nieuwsgierigheid zorgen TechCoaches ervoor dat alle pieken
binnen een uitdagend project kunnen worden opgevangen en er focus blijft op zowel het einddoel als de
gebruiker.

Wat is een TechCoach?
TechCoaches zijn door Consultday geselecteerde studenten met voornamelijk een technische achtergrond (HBO/WO) die
ﬂexibel inzetbaar zijn tijdens een project. We selecteren op criteria zoals verandervermogen, didactische vaardigheden,
adoptievermogen, mensgerichtheid, energie en samenwerken. De TechCoaches krijgen de beschikking over een Toolbox,
doen ervaring op met het product of werkwijze door training, testen of werkzaamheden en worden ondersteund in hun
ontwikkeling door periodieke (zelf-) evaluaties.

Testen

Uitleggen

TechCoaches zijn de ideale testers van (nieuwe) systemen en
processen. Door een hoog adoptie-vermogen in combinatie met een
frisse blik zijn zij makkelijk inzetbaar en dragen zij bij aan een snellere
ontwikkeling van het systeem. Daarnaast kunnen TechCoaches in de
testfase de basis leggen voor de inzet in latere fases van het traject. Ook
kunnen zij door het testen en beschrijven van huidige processen helpen
om bestaande systemen een tweede kans op succes te geven.

In een implementatietraject
ontstaan diverse taken waarvoor
TechCoaches ingezet kunnen
worden. Denk aan het schrijven
van FAQ’s en handleidingen, het ontwikkelen
van trainingsmateriaal en het opnemen van
instructiefilmpjes.

Coachen

Wat kan een
TechCoach
doen?

De adoptiegraad van eindgebruikers is één van de beste graadmeters
om het succes te bepalen van een implementatietraject. TechCoaches helpen
eindgebruikers persoonlijk, telefonisch of online om hun weg te vinden in
het nieuwe systeem. Zo krijgt zelfs de moeilijkste doelgroep de kans om alle
mogelijke vragen te stellen en vertrouwd te raken met een nieuwe
werkwijze.

Nazorg
Feedback verzamelen
Go live is niet het einde maar juist de start van een verbeterde
dienstverlening. TechCoaches kunnen na de implementatie of
voor een optimalisatie worden ingezet om feedback bij
gebruikers op te halen. Dit doen zij in vaste formats, waardoor het
mogelijk is heldere analyses te schrijven en zo eventuele
problemen structureel op te lossen.

Bij de livegang ontstaat vaak een hoge workload bij
de servicedesk en de afdeling. Medewerkers gaan voor
het eerst aan de slag met de nieuwe werkwijze en
hebben meer vragen en behoefte aan begeleiding. Het
systeem, de applicatie en de processen worden nu echt
in gebruik genomen en dat kan leiden tot een
piekbelasting. TechCoaches helpen door de werkdruk
op te vangen, en gebruikers snel op weg te helpen.

Wat zijn de voordelen?
Hogere tevredenheid
bij eindgebruikers

Flexibele inzet

TechCoaches zorgen voor betere oplossingen, een
hogere tevredenheid van gebruikers en een betere
adoptie van het systeem en/of werkwijze

TechCoaches zijn flexibel inzetbaar, zowel qua uren als
werkzaamheden

Frisse blik en
positieve energie

Laagdrempelig

TechCoaches maken het verschil met een frisse blik en
positieve energie

De inzet van TechCoaches is voordelig ten opzichte van de
inzet van overgekwaliﬁceerde medewerkers en consultants

Ontmoet technisch talent

Kostenbesparing

Maak kennis met getalenteerde technische
studenten voor de start van hun carrière

Door een betere adoptie, slimmere processen en hogere
productiviteit verdienen TechCoaches zichzelf meer dan terug

Hoe werkt het?
TechCoaches werken altijd onder leiding van een interne (project)manager van de inhurende organisatie. Vanuit Consultday is er altijd
één TechCoach die als coördinator de afstemming met de organisatie verzorgt. Er wordt gewerkt op basis van het train-de-trainer
principe. Dit betekent dat er bij de start van het project bijvoorbeeld twee TechCoaches worden ingewerkt door middel van een rol
binnen het testteam, en/of binnen het projectteam. Vervolgens zullen zij bij volgende stappen in het project andere TechCoaches
opleiden en de werkzaamheden verder coördineren.

Interesse?
De mate van adoptie door de gebruikers is een niet te onderschatten element voor elke verandering. Daarom biedt
Consultday naast Projectmanagement en Business Consulting ook TechCoaches aan om organisaties te ondersteunen bij de
implementatie van nieuwe HR technologie en werkwijzen.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via info@consultday of via 06 - 839 282 71

