
Transformation Advisory
Het doel van de Transformation Advisory-service is uw bedrijf te promoten door gebruikers te inspireren 
hun dagelijkse bedrijfsprocessen te vernieuwen met de nieuwe tools, praktische labs, geschaalde 
oplossingen en speciaal technisch advies.

Deze service helpt algemene bedrijfsdoelen op één lijn te brengen en in de loop der tijd 'vastgeroest' 
gedrag te veranderen.

Belangrijkste activiteiten
Transformatielab
• Voorbereiding: help bedrijfsdoelen te bepalen en stel een taakplanning op met 

de checklist voorafgaand aan het lab.

• Verzorging: verzorg het lab gedurende een halve dag bij de klant.

• Uitvoer: draag bij aan de samenvatting van prototypes, een actieplan en  
de pijplijn voor projecten.

Prototypes van de oplossing
Geef advies over de implementatie van labprototypes in het bedrijfslab en 
ondersteun daarbij de ontwikkeling, communicatie, training en succesmeting  
van oplossingen.

Bijhouden van de bedrijfstransformatie
Help het transformatielab de ontwikkeling van een bedrijfstransformatie bij  
te houden aan de hand van een op prioriteit ingedeelde projectenlijst.

Projectplan 
Draag bij aan de ontwikkeling van een projectplan.

Pakket met geschaalde oplossingen
Geef advies over algemene en klantspecifieke schaaloplossingen.

Transformatie- en innovatieraad
Geef advies over het opzetten van een transformatie- en innovatieraad en  
een programmabureau. 

Prestaties
• Samenvatting voor 

management na afloop van lab 

• Bijhouden van de 
bedrijfstransformatie

• Voorbeelden van  
geschaalde oplossingen

Bereik en prijsstelling
• Tot vijf dagen betrokkenheid 

(bij het bedrijf of extern, naar 
goeddunken van Google) 
binnen een periode van  
één maand

• Minimaal 12 en  
maximaal 30 deelnemers  
per transformatielab

• Prijzen worden afgesproken 
door klant en Google, en 
vastgelegd in het toepasselijke 
besteldocument

Algemene voorwaarden: Deze datasheet hoort bij de volgende SKU: GAPPS-PROF-SVC-TSP. De services die worden beschreven in deze datasheet, zijn onderworpen aan 
het toepasselijke ondertekende besteldocument en alle daarin opgenomen algemene voorwaarden. Raadpleeg de Engelse versie van deze datasheet voor de meest actuele 
voorwaarden. Deze vertaalde versie wordt u als extra service aangeboden.
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