VERBETEREN EN
VERSTERKEN
Meer informatie
Voor meer informatie, uitleg en vragen over het lidmaatschap kunt u
contact opnemen met dhr. W. Venema, ambtelijk secretaris van de GV
Centric.

GV Centric
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
06-51322360
info@gvcentric.nl
www.gvcentric.nl

De GV Centric, nu en in de toekomst,
gericht op de belangen van haar leden

De GV Centric
De Gebruikersvereniging Centric (GV Centric) is een onafhankelijke, betrokken
organisatie voor, door en van Centric-klanten. Een sterke vereniging die ruim vijftien
jaar bestaat en gevormd wordt door meer dan 200 klantorganisaties.
Waarom lid worden van de gebruikersvereniging?
Via de GV Centric steunt u:
• Krachtenbundeling van klanten richting Centric;
• Samenwerking tussen u en collega klanten richting Centric;
• Optimalisatie van producten en diensten van Centric t.a.v. actualiteit,
kwaliteit, prijs-/prestatieverhouding en beheersbaarheid;
• Samen versterken van de strategische/tactische invloed naar Centric
én naar derden (bijvoorbeeld VNG, KING, VIAG en andere partijen);
• Vormgeving van de onderlinge band tussen klanten en bewerkstelligen
van uitwisseling van tips/trucs en ervaringen.
Dit kan het bestuur van de GV Centric uiteraard niet alleen!
Hier hebben wij de betrokkenheid, expertise van u als klant van Centric bij nodig.
En: waar gevraagd en/of nodig, treedt de GV Centric op als mediator tussen Centric
en individuele klanten.
Producten
De GV Centric heeft in de loop van de jaren een aantal concrete producten
opgeleverd t.b.v. haar leden.
Enkele voorbeelden:
• Modelcontracten/Inkoopvoorwaarden;
• Normeringen afhandeling meldingen;
• Onafhankelijke audits t.b.v. certificeringen Centric;
• Visieontwikkeling BI/Cognos, Cloud, GEMMA standaarden;
• Productbeleid en releaseplanningen Centric.

Onze werkwijze
Binnen de klantoverlegstructuur van de Centric Suites en Keys vinden er, onder de
vlag van de GV Centric, product gerelateerde overleggen plaats. Binnen deze
structuur zoeken wij en Centric afstemming met klanten over releaseplanningen,
kwaliteit van de serviceverlening, implementatie van wetgeving en standaarden,
prijs/kwaliteitverhouding, enzovoort.
In deze afstemming maken wij gebruik van de expertise en ervaringen die bij de
leden en hun organisaties aanwezig zijn. Daarnaast toetsen diverse klanten via
praktijktesten en pilottesten of de software die geleverd wordt, ook datgene doet
wat er is afgesproken. Verder is de GV Centric actief betrokken in landelijke
netwerken zoals de Waarderingskamer, Belastingdienst, VNG/KING, VIAG. Deze
samenwerking is van onschatbare betekenis voor de positie van onze leden. De input
uit onze klantoverleggen stellen wij rechtstreeks aan de orde bij deze netwerkpartners.
Wat levert het lidmaatschap nog meer op?
Op basis van de hiervoor genoemde inspanningen door leden van de GV Centric, is
onlangs afgesproken, dat leden van de GV Centric in voorkomende situaties
kortingen krijgen op bijvoorbeeld opleidingen, seminars en
auditverklaringen.
Indien een korting met de GV Centric
is overeengekomen wordt dit
vermeld in de aanbiedingen
die Centric doet.

Lid worden
Voor 750,- EUR per jaar kan uw
organisatie lid worden van onze vereniging.
Ongeacht het aantal applicatieproducten wat u
van Centric afneemt.

Aanmelding is mogelijk via onze site www.gvcentric.nl
of per mail naar info@gvcentric.nl.

