
OpenText DigiGov is een digitale  

zaak gerichte omgeving die overheden 

helpt proces- en zaakgericht te werken 

vanuit één uniform platform. DigiGov 

FasTrak by One Fox bundelt bij  

deze omgeving een set standaard  

processen en bouwstenen gebaseerd 

op Nederlandse overheidsstandaarden. 

One Fox heeft hiervoor een implemen-

tatiemethodiek ontwikkeld. Samen  

versnelt dit het implementatie proces  

en verhoogt de acceptatie van het  

zaakgericht werken. 

DigiGov FasTrak start met een set standaard  

processen - voor o.a. vergunningsverleningen,  

subsidieverstrekkingen, informatieverzoeken,  

meldingen afhandelen – en overheidsbouwstenen. 

Dit vormt de basis voor het automatiseren van 

soortgelijke processen. Deze processen zijn  

gebaseerd op o.a. ZTC 2.0 en aanpasbaar,  

d.m.v. overheidsbouwstenen, op specifieke  

wensen van de organisatie. Samen met onze  

kennis en ervaring, die wij beschrijven in onze  

bewezen implementatiemethodiek, is het  

mogelijk een volledig overheidsproces te  

automatiseren in 4 tot 6 weken 

OpenText DigiGov FasTrak  
by One Fox 

 
In 4 tot 6 weken een volledig geïmplementeerd  
overheidsproces met DigiGov FasTrak.

 

4-6 wkn 
In 4 tot 6 weken een  

proces geïmplementeerd 

 

 

 

 

Stimuleer overheid  

standaardisatie en  

hergebruik op DigiGov  

 

 

+60% 
Versnel proces  

implementatie met  

ruim 60%  

 

 

 

 

Toekomstgerichte aanslui- 

ting op ontwikkelingen  

in de Overheid

Process library

Cage  
Management ZTC 2.0 BPM

Building block

Low Code Development

Enterprise Content Management & Archiving

Integration blocks

Enterprise Service Bus



Toekomstgerichte bouwstenen 
De DigiFoundation is de basis van DigiGov 

FasTrak en bestaat uit een set kant-en-klare, 

herbruikbare bouwstenen. Volledig toege-

spitst op de overheid, incl. ondersteuning 

van Nederlandse overheidsstandaarden. 

  

Het bevat bouwstenen voor o.a. zaakgericht 

werken, zaaktypecatalogus, gestandaardi-

seerd en aanpasbaar metadatamodel (dat 

dynamisch toepasbaar is), behandelroutes 

en –termijnen, e-mail en documentcreatie  

en informatiebeveiliging (security-by-design). 

Maar ook integraties met landelijke voor -

zieningen en het versneld aansluiten van  

webportalen, klant specifieke voorzieningen 

en koppelvlakken. 

 

Overheden kunnen hierdoor direct hun  

processen gaan automatiseren. De bouw -

stenen zijn generiek opgezet en dus geschikt 

voor toekomstig (her)gebruik. Dit maakt het  

uitermate geschikt voor overheden die 

OpenText DigiGov breed willen inzetten 

voor hun procesautomatisering, infor -

matievoorziening en beheer. Zowel nu  

als in de toekomst. 

 

Overheden zijn constant in beweging.  

Wij volgen deze ontwikkelingen en passen 

de bouwstenen aan o.b.v. nieuwe inzichten.  

Dit gebeurt in nauwe afstemming met  

onze overheidsklanten en de OpenText  

DigiGov productteams. Samen zorgen  

we dat DigiFoundation blijft aansluiten  

bij huidige én toekomstige wensen  

van overheden. 

 

Versnelde procesautomatisering 
Het automatiseren van processen is vaak  

een tijdrovende, complexe onderneming. 

DigiGov FasTrak richt zich juist op een  

snelle, efficiënte procesimplementatie in 

slechts drie fasen: Intake, Analyse & Design,  

Realisatie. Door het slim benutten van eer-

der gerealiseerde processen, bouwstenen  

én onze specifieke kennis kan dit zelfs 60% 

sneller gaan dan een reguliere procesimple-

mentatie. Zoals bewezen is bij meerdere  

implementaties. 

 

Dit kan, dankzij een combinatie van aan -

toonbare kennis van OpenText DigiGov  

(en onderliggende producten) en een  

over de jaren opgedane ervaring in het  

implementeren en optimaliseren van over-

heidsprocessen. Hierdoor spreken onze 

mensen de taal en hebben ze direct inzicht 

in wat werkt. Tijdens de bouw en niet pas  

achteraf. Dit vereenvoudigt de continue  

afstemming, zorgt dat we tijdig kunnen  

sturen en bespaart enorm veel tijd en  

daarmee geld. 
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