
Maarten Hillenaar
“Werk samen op de  

overeenkomsten”

Jaap Uijlenbroek
“De vrijblijvendheid van  

de samenwerking is er af” 

Piet Hein Donner
“Het schrappen van dubbel en overbodig 
werk is een leidend principe” 

Thema Compacte Rijksdienst

m a g a z i n e  o v e r  d e  d i g i t a l e  o v e r h e i d

p o w e r e d  b y  A t o s

1



2 3

Hoewel de indruk mogelijk zou kunnen 
ontstaan dat het uitvoeringsprogramma 

Compacte Rijksdienst alleen over bezuini-
gingen gaat, zijn de redenen van het waar-
om mede gebaseerd op maatschappelijke en  
demografische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de 
afname van de beroepsbevolking. Dit vraagt 
om een overheid die evenredig moet inkrimpen 
wil zij in de pas blijven lopen. Daarnaast zijn 
het weghalen van redundantie uit de organisa-
tie en het departementaal over grenzen heen 
kijken leidend in het uitvoeringsprogramma.
Het vraagt om een vernieuwde, meer flexibele, compacte 
Rijksdienst waarbij wordt ingezet op een verdere opbouw 
van een Rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende 
bedrijfsvoering alsmede op standaardisatie en concentratie 
van die bedrijfsvoering voor de ministeries. Daarenboven 
worden uitvoering en toezicht naar doelgroep en proces in-
gericht en daarmee organisatieoverstijgend c.q. Rijksbreed 
georganiseerd en geïmplementeerd. 

Uiteindelijk moet de Compacte Rijksdienst, met een waar-
borg voor de continuïteit van het primair proces, leiden tot 
het realiseren van de taakstellingen en op het effectiever, 
efficiënter en daarmee doelmatiger werken van het Rijk. 
Ofwel met minder mensen integrale diensten leveren met 
als resultaat ‘meer kwaliteit voor burger en bedrijfsleven 
tegen lagere kosten’. 

Eerste resultaten 
Het uitvoeringsprogramma is een klein jaar onderweg, doch 
de eerste resultaten van de zestien gedefinieerde project-
en zijn reeds een feit. Zo  is het project in het kader van 
de concentratie van Rijkskantorenlocaties volop in wording 
en duidelijk zichtbaar door de hijskranen ter hoogte van  
Schedelhoekshaven in het centrum van Den Haag. 
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Departementale huisvesting hangt nauw samen 
met facilitaire dienstverlening zoals onder-
meer de inrichting van generieke voorzieningen 
als werkplek en vergaderruimten en fysieke 
beveiliging; ook daar zijn, met de start van  
Facilitair Management (FM)Haaglanden als de 
facilitaire dienstverlener voor het Rijk, inmid-
dels belangrijke resultaten geboekt. Last, but 
not least zijn in de projecten waar ICT een be-
langrijke rol speelt enorme stappen gezet.Dit 
betreft enerzijds het project dat over de ICT 

infrastructuur gaat, waarbij de departementale Chief In-
formation Officers (CIO’s) bovendepartementale sturing  
en inhoud geven aan ondermeer de ICT en Informatie  
(I-strategie) van het Rijk. Anderzijds betreft dit de verdere 
uitbouw van de Shared Service Organisatie ICT (SSO-ICT) 
dat als één ICT dienstaanbieder voor de beleidskern en de 
nauw verbonden uitvoeringsorganisaties zal gaan fungeren  
zodat schaalvoordelen kunnen worden gerealiseerd en  
kosten worden bespaard. 

Rondje langs de velden
Voor GOV redenen genoeg om een rondje langs de velden te 
maken en ondermeer de CIO’s van alle departementen en 
het Rijk alsmede een aantal uitvoeringsorganisaties te inter- 
viewen over samenwerking, resultaten en doelstellingen. 
Daarenboven de visies van minister Piet Hein Donner en van 
Jaap Uijlenbroek, als Directeur-generaal, verantwoordelijk 
voor de organisatie en bedrijfsvoering Rijk en daarmee het 
uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. 

Ik wens u véél leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,
Atos Nederland

Willem Beelen 
Market Sales Director Public, Health & Transport
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kleinere Rijksdienst. “Het Rijk moet ruimte bieden aan maatschap-

pelijke dynamiek en de eigen verantwoordelijkheid van burgers.  

De Rijksdienst dient daarenboven voldoende wendbaar te zijn om 

te beantwoorden aan de wisselende eisen en veranderende om-

standigheden van de maatschappij.” Bovendien, benadrukt Donner, 

dient de kwaliteit van de dienstverlening hoog en onbesproken te 

zijn. 

Geen keuze maar noodzaak

De economische crisis en daarmee de verslechterde financiële  

situatie van de overheid, versterken de noodzaak om de overheids-

uitgaven te beperken. ”Dat is geen keuze, dat is een gegeven nood-

zaak”, zegt Donner. Het gaat om een financiële taakstelling van het 

Kabinet-Rutte om in 2015 een overheid te realiseren die structureel 

euro 6.56 miljard minder kost. euro 1.8 miljard komt daarbij voor 

rekening van de centrale overheid.

Met zicht op de 146 meter hoge ‘JuBi’ torens, het aanstaande en 

nieuwe onderkomen van zijn eigen departement en dat van het 

ministerie van Veiligheid en Justitie, spreekt GOV met minister Piet 

Hein Donner over het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. 

De Compacte Rijksdienst is het uitvoeringsprogramma van Piet Hein 

Donner en de uitvoerende diensten van het Directoraat-generaal  

Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DG-OBR) om de bedrijfsvoering 

bij het Rijk compacter en efficiënter te maken. Met als ‘voorlopers’ 

het actieprogramma andere Overheid en de nota Vernieuwing  

Rijksdienst, zet het Kabinet-Rutte  met de Compacte Rijksdienst in 

op een krachtige, kleinere en dienstverlenende Rijksoverheid. 

een compacte Rijksdienst, houdt Donner ons voor, is om meerdere 

redenen nodig. De afname van de beroepsbevolking, in Nederland, 

vraagt om een aan haar omgeving aangepaste meer flexibele,  

Een krachtige, kleinere en 
dienstverlenende Rijksoverheid 

“Het schrappen van dubbel en overbodig 
werk is een leidend principe”  

Piet Hein Donner

Na ongeveer een jaar zijn de resultaten van het programma Com-

pacte Rijksdienst goed zichtbaar, onderstreept Donner. “De torens, 

die hier buiten worden gebouwd, illustreren de stappen om de Rijks-

kantoren te bundelen. alle departementen komen op maximaal 10 

minuten loopafstand van elkaar. Het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid ‘trekt in’ bij het ministerie van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport en de ministeries van Buitenlandse Zaken en 

Infrastructuur en Milieu komen ook onder één dak (in het pand van 

het voormalige ministerie van VROM – red.).” Het levert een struc-

turele besparing op van euro 90 miljoen per jaar. 

Standaardisatie en concentratie

“Maar er is meer te doen”, stelt Donner. “Onder het programma Com-

pacte Rijksdienst vallen zestien projecten. Daarbij is het schrappen 

van dubbel en overbodig werk een leidend principe. Wij willen naar 

een Rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoe-

ring en naar standaardisatie en concentratie van die bedrijfsvoering. 

Daarbij worden uitvoering en toezicht Rijksbreed op basis van doel-

groepen en processen  georganiseerd. een voorzichtige schatting 

leert dat dit tot een besparing van euro 800 miljoen per jaar kan 

leiden”, schetst de minister.

“Het doet mij overigens deugd”, vervolgt Donner glimlachend, “dat ik 

in de interviews van uw blad met de verschillende CIO’s, directeuren 

en betrokkenen een duidelijke interdepartementale samenwerk-

ingsbereidheid mag constateren! Dat is een belangrijke voorwaarde 

voor succes.” 

Vier programmalijnen

Binnen het programma Compacte Rijksdienst zijn zestien projecten 

gedefinieerd, die weer verdeeld zijn over vier programmalijnen. er 

zijn inmiddels concrete resultaten geboekt, benadrukt Donner met 

met “resultaten op het vlak van efficiency, effectiviteit , compactheid 

en kostenbesparing.”

Voor de eerste programmalijn, de inrichting van een Rijksbrede 

infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering, is dat niet 

alleen de bundeling van de Rijkskantoren in concentratielocaties, 

maar ook de bewegingen die zijn ingezet met het shared service 

center P-Direkt, dat beantwoordt aan de eis om te komen tot één 

administratieve werkgever voor de Rijksdienst. 

een ander belangrijk kostenbesparend voorbeeld zijn de voorberei-

dingen voor vijf datacenters in plaats van de huidige vierenzestig! 

en ook uitrol en implementatie van de Digitale Werkplek Rijksdienst 

(DWR), eind dit jaar gepland op 21.000 werkplekken, liggen op koers, 

waarmee de Rijksbrede infrastructuur ook van die zijde uit wordt 

gefaciliteerd. 

De tweede programmalijn, de concentratie van de ondersteunende 

bedrijfsvoering bij de kerndepartementen, zo vervolgt de minister, 

voorziet onder meer in de inrichting van één facilitair dienstver-

lener voor alle departementen. Met de start van FMHaaglanden per 

1 juli (zie GOV pagina 39) is dat inmiddels geconcretiseerd. een ander 

doel binnen deze programmalijn: één ICT dienstverlener voor alle 

kerndepartementen, is binnen handbereik. ¨ 
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Ook valt er veel te besparen op de inkoop. Nu koopt het Rijk nog op 

350 verschillende locaties voor miljarden euro’s in bij duizenden, 

veelal dezelfde, leveranciers . Bij Rijksbrede inkoop moeten grote be-

sparingen te realiseren zijn. eén van de instrumenten om de inkoop 

van de departementen te harmoniseren is het online aanbestedings-

platform TenderNed (zie GOV pagina 40). 

Ontdubbeling en bundeling

Dan de derde programmalijn: de ontdubbeling c.q. clustering van 

uitvoerings- en toezichtorganisaties. “alles wat overbodig is moeten 

we nalaten”, zegt Donner hierover. “Bij de organisatie moeten we uit-

gaan van gelijke doelgroepen of gelijke processen. Dat bespaart niet 

alleen, dat verhoogt ook de kwaliteit van de dienstverlening.” 

Voorbeelden zijn het onderbrengen van subsidieprogramma’s van 

verschillende departementen in agentschap.nl. en de bundeling 

van het incassowerk bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). 

Reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen uitvoerings-

organisaties, bijvoorbeeld op het vlak van informatievoorziening in 

het voortgezet onderwijs, tussen DUO, Belastingdienst/toeslagen en 

de Sociale Verzekeringsbank (SVB), kunnen mogelijk verder worden 

uitgebreid. 

aan de toezichtkant, geeft Donner aan, worden de verschillende 

inspectiediensten, zoveel mogelijk Rijksbreed, samen gevoegd. “een 

voorbeeld is per 1 januari 2012, de autoriteit Consument en Markt 

(aCM). Dat is de nieuwe toezichthouder die ontstaat uit de samen-

voeging van de Consumentenautoriteit, de Onafhankelijke Post 

en Telecommunicatie autoriteit (OPTa) en de Nederlandse Mede-

dingingsautoriteit (NMa).   

Ten slotte worden in de vierde programmalijn, tevens project 16, 

in de overleggen van de Secretarissen-generaal (SGO) voorstel-

len gedaan op de terreinen van alle ministeries voor een minder 

arbeidsintensieve beleidsuitvoering.

De zestien verschillende projecten van het uitvoeringsprogramma 

Compacte Rijksdienst staan keurig beschreven en er wordt 

regelmatig over gerapporteerd. Hoe wordt er ingezet op de verdere 

doorontwikkeling, wat zijn volgens u de lijnen naar de toekomst?  

“U kunt inmiddels de concrete resultaten zelf waarnemen. en 

daarmee lopen we tevens vooruit op de toekomst. Het gaat erom 

of het werkt. Dat is politiek een vereiste, en linksom of rechtsom 

moeten we dat gewoon voor elkaar boksen. De beweging die is 

ingezet om interdepartementaal samen te werken zodanig dat  het 

algemeen belang prevaleert boven individuele, departementale 

belangen, is een prachtige voedingsbodem voor meer! Zij krijgt ook 

navolging bij de ZBO’s en agentschappen en dat stemt mij bijzonder 

optimistisch. Ik kan mij zo voorstellen dat niet alleen de bundeling 

om het teveel te schrappen, inspireert, maar dat ook andere redenen 

onze compactheid zal bevorderen, zoals ‘complexe’ wet- en regel-

geving. als voorbeeld kan ik mij indenken dat uitvoeringsorganisa-

ties, zoals een SVB, CaK en een College voor Zorgverzekeringen 

(CVZ) bij elkaar komen aangezien ze op het vlak van wet- en regel-

geving identieke, complexe processen uitvoeren en daarmee goed 

bij elkaar zouden kunnen passen.”

Het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst zal zeker een 

opvolger krijgen waarbij de ingezette lijn van het weghalen van 

redundantie uit de organisatie en het departementaal over grenzen 

heen kijken, leidend zullen blijven. “en dat is een mooi resultaat, 

want verbetering van de overheidsorganisatie is een permanente 

opdracht!”

De inzet van het kabinet om te komen tot 

een vernieuwde, meer flexibele, krachtige, 

kleinere en dienstverlenende overheid leidt 

tot het verdwijnen van banen en functies. 

Tegelijkertijd geeft het ook een belangrijke 

impuls aan het Rijk om zich te concentreren 

op haar kernactiviteiten en samenwerking 

te zoeken met de markt. Bijvoorbeeld voor 

het uitbesteden van ICT en daaraan gerela-

teerde werkzaamheden. 

Om dit gevoelige proces van werk-naar-werk 

te faciliteren is het niet alleen van belang 

dat de inbesteder zich open stelt en haar 

ervaringen in het opnemen van medewerk-

ers volledig inzet, maar ook haar bredere 

contacten met de markt gebruikt. atos biedt 

daarbij aan regie te voeren, dit vanuit onze 

kennis van de (ICT) markt, onze brede ervar-

ing en een hiervoor speciaal ontwikkelde en 

doeltreffende aanpak. Daarmee loopt een 

uitbesteding hand in hand met de beoogde 

formatie-inkrimping. 

Onze gedachte bij een mobiliteitsgerichte 

aanpak is om een organisatie te creëren die 

uitbestede diensten aan overheden levert 

vanuit een herkenbare en open cultuur 

met collegae met een soortgelijke achter-

grond en waarin arbeidsvoorwaarden en 

pensioenregelingen van de overheid (aBP) 

desgewenst kunnen worden gecontinueerd. 

Uitvoeringsprogramma 
Compacte Rijksdienst
vraagt om HR initiatieven van de markt 

Vanuit deze organisatie kunnen de mede-

werkers zich oriënteren op mogelijkheden 

op de in- en externe arbeidsmarkt.

In de afgelopen 20 jaar heeft atos, mede 

door de integratie en overname van dui-

zenden medewerkers aan (ICT)personeel 

van uiteenlopende private en publieke or-

ganisaties, bij uitbestedingstrajecten, niet al-

leen ervaring opgedaan met ‘van-werk-naar-

werk-arrangementen’ en het bevorderen 

van de arbeidsmobiliteit, maar ook met het 

integreren van meerdere culturen en het 

bieden van een nieuw toekomstperspectief. 

De sectorgerichte aanpak van atos, waar-

bij de publieke sector als focusgebied en in 

omvang een zeer nadrukkelijke rol speelt, 

ondersteunt het geheel. 

ADveRTeNTIe
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efficiënter en goedkoper samenwerken en 

de dienstverlening waar mogelijk verbe-

teren, dat is kort samengevat het doel van 

het uitvoeringsprogramma Compacte 

Rijksdienst. Het programma gaat ervan 

uit dat er 800 miljoen euro kan worden 

bezuinigd op de kosten van de Rijksdienst. 

Jaap Uijlenbroek is, als Directeur-Generaal 

Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, de man 

met de helicopterview en de bewaker van 

de grote lijnen.

Over het waarom van Compacte Rijks-

dienst, dat in totaal zestien projecten omvat, 

wijst Uijlenbroek naar maatschappelijke 

en demografische ontwikkelingen, zoals de 

afname van de beroepsbevolking. Dit impli-

ceert volgens hem dat de overheid even-

redig moet inkrimpen omdat zij anders in 

de toekomst een te grote hap zou nemen uit 

de taart die Bruto Nationaal Product heet. 

Kleiner is goedkoper. Behalve maatschap-

pelijke ontwikkelingen zijn het weghalen 

van redundantie uit de organisatie en het 

departementaal over grenzen heen kijken 

leidend in het uitvoeringsprogramma.

Projecten en pijlers

De zestien projecten van de Compacte  

Rijksdienst zijn verdeeld over vier pijlers,  

te weten: 

1.  De verdere opbouw van een Rijksbrede  

 infrastructuur voor de ondersteunende  

 bedrijfsvoering; 

2.  een concentratie van de ondersteunende  

 bedrijfsvoering bij de kerndepartementen; 

3.  Ontdubbeling van uitvoerings- en toe- 

 zichtsorganisaties; 

4.  Beleidsuitvoering minder arbeids- 

 intensief.

een aantal projecten is gericht op efficien-

cyverbetering, lees: tegen lagere kosten 

hetzelfde werk doen. “We moeten nu begin-

nen, want je bent zo een paar jaar verder. 

De eerste babyboomers zijn al begonnen 

(SGO). Daar worden voorstellen gedaan op 

de terreinen van alle ministeries voor een 

minder arbeidsintensieve beleidsuitvoering.

Een klein jaar onderweg

Men is, ultimo oktober 2011, een klein jaar

onderweg en Uijlenbroek maakt een eerste

balans op: “Het gaat goed.” Hij voegt eraan 

toe dat wordt voortgeborduurd op lijnen die 

al liepen en spreekt van “continuïteit in be-

leid en organisatieontwikkeling”. Hij noemt 

ter illustratie programma’s als andere 

Overheid en Vernieuwing Rijksdienst. “De 

overheid ontwikkelt zich in de tijd en hoort 

daarbij te reageren de op maatschappelijke 

ontwikkelingen. In de jaren ’80 ging het er 

met uitstromen.” andere projecten hebben 

als doel kwaliteitsverbetering, en dan gaat 

het met name om betere maatschappelijke 

dienstverlening door het clusteren van pro-

jecten. “en dat gaat verder dan de 1-loket ge-

dachte”, aldus Uijlenbroek. “Het is veel meer 

gericht op het beter, eenduidig bedienen 

van maatschappelijke doelgroepen.” Ofwel 

een kwaliteitsslag naar de burger waarbij er 

nadrukkelijker dan voorheen moet worden 

samengewerkt; in de woorden van de DG: 

“De vrijblijvendheid van de samenwerking 

gaat er af.”

Tenslotte is er het projectcluster met de 

takendiscussie die wordt gevoerd in het 

overleg van de Secretarissen-Generaal 

heel anders aan toe dan nu. Hierna zal er 

vast weer een ander programma komen.”

Uijlenbroek zegt dat – in besluitvormende 

zin - in een aantal gevallen al concrete resul-

taten zichtbaar zijn. Hij wijst in dit verband 

op gezamenlijke huisvesting van departe-

menten in het kader van efficiënt ruimtege-

bruik. De Haagse kantoorvoorraad zal met 

40% inkrimpen. Ook gaat een aantal mini-

steries starten met een gezamenlijk inkoop-

centrum. “Ik ben helemaal niet ontevreden 

hoe we uit de startblokken zijn gekomen.”

Richting geven en ruimte laten

‘Richting geven en ruimte laten’, is het 

credo van het programma. “Richting geven 

is denken vanuit het bedienen van maat-

schappelijke doelgroepen, denken vanuit 

redundantie uit de organisatie halen en ook: 

durven denken, los vanuit beleidsdomeinen, 

over grenzen heen en verbindingen leggen. 

Ruimte laten betekent dat de spelers dingen 

kunnen doen op een wijze die naar hun 

primaire proces het resultaat brengt dat we 

met z’n allen ervan verwachten.” 

En hoe werkt dat in de praktijk?

“De richting staat niet ter discussie. Over 

de ruimte kan ik zeggen dat we kijken 

waar we iets generieks en gemeenschap-

pelijks moeten doen en waar plaats is voor 

eigenheid. Ook dat verschuift in de tijd. 

kleiner is goedkoper

Compacte 
  Rijksdienst:

“De vrijblijvendheid van 
de samenwerking is er af”  

Jaap Uijlenbroek

Technische ontwikkelingen hebben ervoor 

gezorgd dat wat vroeger specifiek was, nu 

generiek is geworden. We erkennen dat het 

uitgesloten is dat er geen verschillen zijn, we 

tellen 120.000 medewerkers. Het gaat om de 

normatieve koers, het gaat erom dat we met 

elkaar bewegen. Op een zakelijke manier 

op de inhoud gaan zitten, elkaars nieren 

proeven. De denkwijze bestaat al langer. 

Interdepartementale commissies en ambte-

lijke besluitvorming werken naar behoren 

samen binnen de spelregels die met elkaar 

zijn afgesproken. en als we het in ambtelijke 

zin niet eens worden, dan is de afweging aan 

de politiek.” 

Uijlenbroek is verheugd dat ook de uitvoe-

ringsinstanties de handschoen met verve 

hebben opgepakt: “Ik zie dat ze druk bezig 

zijn om de harmonisatieslag te maken.”

Hoe staan mensen in dit proces?

“Compacte Rijksdienst is één van de vele 

bewegingen. er speelt heel veel. Het totaal 

van die bewegingen doet een groot beroep 

op het verandervermogen van ministeries. 

Mensen verhouden zich verschillend ten 

opzichte van verandering, zeker als dat 

gepaard gaat met baanverlies. Het is een 

grote opgave om maximale zorgvuldigheid 

te betrachten en tegelijk binnen de gegeven 

richting successen rond de taakstelling te 

realiseren.”
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Maarten Hillenaar is sinds januari 2009 directeur Informa-
tiseringsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties Directoraat-Generaal Organisatie 
en Bedrijfsvoering Rijk (DG-OBR), beter bekend als ‘de 
CIO-Rijk’. In situaties als hierboven genoemd realiseert 
hij zich eens te meer dat ICT nog heel erg in de kinder-
schoenen staat. Het gaat vaak om menselijke fouten. In 
de genoemde gevallen zijn die bovendien extern veroor-
zaakt. “In termen van toezicht betekent dit dat we niet 
alleen moeten kijken naar de processen maar ook naar de 
onderliggende technologie en nadenken hoe we dit nog 
beter kunnen aanpassen aan de eisen van deze tijd. Maar 
ik ben mij heel erg bewust dat we hier in een glazen huis 
zitten en dat alles wat er gebeurt, goed of niet goed, wordt 
uitvergroot. Hoe je de beeldvorming moet bijstellen, weet 
ik niet. Onze houding is altijd geweest: laten we ons werk 
goed doen en blijven wijzen op de feiten. en als we fouten 
maken, moeten we daar transparant in zijn.”

Er zijn 
enorme 
stappen 

gezet

“Werk samen op de overeenkomsten” 
Maarten Hillenaar

En die feiten zijn?

“Dat we beter zicht krijgen op hoeveel geld er omgaat
als je het hebt over Rijk en ICT. Dat we ook heel goed 
zicht krijgen op wat we samen kunnen oppakken, dusdanig 
dat het een veel betere propositie oplevert voor de belast-
ingbetaler. Dat we ook steeds meer gezien worden als de 
partij die het primaire proces kan helpen ondersteunen, of 
het nu gaat om zorg, onderwijs of belastingen. Daar ben ik 
enthousiast over.”
“We komen uit een situatie van dertien individuele depar-
tementen met dertien organisatiestructuren, met dertien 
gebouwen, met dertien van-alles-en-nog-wat. We heb-
ben enorme stappen gezet. en dat je onderweg aanloopt 
tegen culturele verschillen, tegen andere meningen, tegen 
conflicterende belangen, dat is duidelijk. Dit gaat over een 
mega-veranderoperatie, dat is wat Compacte Rijksdienst 
in wezen is. De lijnen van Andere Overheid en vernieuwing 
Rijksdienst worden doorgetrokken, alleen door de politieke 
wind die er nu waait en het feit dat we onze centen beter 
moeten verdelen gaat het allemaal wat harder.”

‘Mijn wereld is anders’

er worden meters gemaakt, stelt Hillenaar. “een fenomeen 
als hergebruik is tegenwoordig bijna standaard beleid. We 
gaan ook steeds meer stappen zetten om transparantie 
voor elkaar te krijgen. Het is eigenlijk helemaal niet zo  
logisch hoor dat departementen samenwerken, want ze 
zitten elk in een eigen keten. Het UWv binnen de keten 
van SZW is totaal anders dan een aantal grote zieken- 
huizen binnen het zorgdomein van VWS, om maar iets te 
noemen. De onderwijsinstellingen communiceren met  
andere partijen dan de sociale diensten van de gemeen-
ten. Dus iedereen heeft het volste recht om te zeggen: 
‘Mijn wereld is anders’. Maar ik zeg: we praten ook over 
infrastructuur, over netwerken, over datacenters, over 
werkplekken, over de manier waarop we projecten mana-
gen, over de kwaliteit van de medewerkers. en dat zijn 

allemaal zaken waarop we volstrekte vergelijkbaarheid 
zien en waarop je dus kunt samenwerken. Het credo is 
dan ook: werk samen op de overeenkomsten en geef 
iedereen maximale ruimte binnen het gebied waarin zij 
zich onderscheiden.”

Wat staat er voor 2012 op stapel?

“We hebben vorige maand in het ICCIO (Interdeparte-
mentale Commissie Chief Information Officers – red.) 
een vierjarenplan vastgesteld. We hebben in totaal 25 
actiepunten benoemd, heel grote maar ook hele kleine. 
enterprise architectuur is belangrijk, informatiebeveili-
ging uiteraard. We hebben onlangs het eerste data-
center geopend, zijn volop bezig met de Cloud en we 
hebben een traject ingezet om te komen tot het struc- 
tureren van onze aanbodorganisaties. verder zijn we 
bezig met het digitaliseren van onze papierstroom en 
gaan we ons sourcingbeleid formaliseren: wat doe je 
zelf, wat wil je uitbesteden en wat doe je samen met de 
partij waaraan je het uitbesteedt?”
“We werken doorlopend aan het verbeteren van de kwa-
liteit. Dan praat je over opleidingen voor onze ICT’ers, 
maar ook over het verbeteren van het opdrachtgever- 
schap. We willen het bewustzijn van de medewerkers-
populatie verder op peil krijgen. er wordt gedacht aan 
een digivaardigheidsbewijs. Als je als medewerker je 
eigen spullen koopt prima, als je thuiswerkt uitstekend, 
maar je moet wel weten wat je doet, wat er gebeurt als 
je een app-je downloadt. We zijn bezig met apps te ont-
wikkelen waardoor je je telefoon beter kunt beveiligen. 
Dat zijn dingen die helpen om de Cloud heel toepasselijk 
te maken voor deze omgeving.”

Volgende stap vanuit het collectief

“We begonnen natuurlijk vanuit verschillende startsitu-
aties en dat helpt niet als je tempo wilt maken. vandaar 
onze aandacht voor de generieke dingen. Wat heb-
ben we met zijn allen nodig, wat kunnen we delen? In 
die aanpak past een informatie-infrastructuur, passen 
shared services centers, past hergebruik. De volgende 
stappen zetten we vanuit het collectief. Dat op zich is al 
enorme winst. We hebben dan ook absoluut de over- 
tuiging dat we de juiste lijn te pakken hebben.  
Natuurlijk zullen er nog dingen mis gaan, dat hoort  
bij het stadium waarin informatietechnologie zich be-
vindt. een topman van een groot Amerikaans ICT-bedrijf 
zei het als volgt: ‘Het kost tijd om een olifant te leren 
dansen, maar als-ie het kan danst hij iedereen van de 
dansvloer’.”

De kwestie DigiNotar, afgeluisterde voice-
mail van bewindslieden, het uitlekken van 
de miljoenennota vlak voor Prinsjesdag, 
Maarten Hillenaar wil het niet bagatelliseren 
maar wel relativeren. “Je kunt niet zeggen: 
de overheid is structureel lek. Het heeft 
allemaal te maken met de omslag van de 
oude naar de nieuwe wereld. Daarin heb je 
te maken met een ander type risico’s.”
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“We gaan vaak later over dan de anderen maar omdat we klein 

zijn gaat het in de regel wel snel.” Met een glimlach: “Het scheelt 

natuurlijk wel of je een departement hebt van 450 of 45.000 

medewerkers.”

Gewoon een megacomplex project

De impact van het programma Compacte Rijksdienst is enorm, geeft 

Guernaoui aan. “We hebben het niet alleen over ICT, maar ook over 

facilitaire dienstverlening, over huisvesting, over P&O, over inkoop… 

Binnen aZ hebben we alle kolommen al gebundeld binnen één 

directie bedrijfsvoering. Binnen mijn unit werken alle adviseurs/

projectleiders op het gebied van de bedrijfsvoering. Het is echt een 

megaklus om Compacte Rijksdienst te implementeren. Het is ook 

echt iets dat de departementen samen doen, op al die terreinen.  

Het primaire proces is niet overal hetzelfde, de organisatie is 

niet overal hetzelfde, de huisvesting niet, de contracten niet, de 

budgetten niet. als je dat gaat standaardiseren, dan verander je 

gewoon ontzettend veel. Het is gewoon een megacomplex project. 

Maar wel goed dat we ‘t aan het doen zijn.”

efficiënter, effectiever en de kwaliteit moet beter. Dat is een 

enorme uitdaging. “alleen ga je sneller, samen kom je verder”, zegt 

Guernaoui, verwijzend naar een afrikaans spreekwoord. “Waarom 

zouden we het alleen doen als het samen beter is? We zijn bij aZ 

traditiegetrouw een groot voorstander van samenwerking en 

standaardisatie. Dat zit op het gebied van communicatie al bij aZ, 

denk bijvoorbeeld aan Rijksoverheid.nl en ook het Rijkslogo.”

Hij denkt dat de mogelijkheden die het internet nu biedt, het 

interdepartementaal met elkaar optrekken bespoedigen. “Met 

elkaar samenwerken, verbindingen leggen, datacenters, snelheid, 

dat was vroeger moeilijker.” 

Guernaoui is zeer te spreken over de interdepartementale 

samenwerking met collega-CIO’s binnen het ICCIO. “We nemen 

de besluiten samen en het algemeen belang prevaleert. Dat is een 

houding die ik zeer waardeer.” 

“We zijn écht op samenwerking gericht, zien er ook duidelijk de 

meerwaarde van in. Het kan inderdaad efficiënter, effectiever 

en compacter”, zegt Rachid Guernaoui, Unitmanager advies en 

Ontwikkeling en CIO bij het ministerie van algemene Zaken.  

Hij voegt eraan toe dat veiligheid een belangrijke randvoorwaarde  

is voor aZ, met 400 m/v het kleinste departement.

 

“er moet nog veel gebeuren, maar het is allemaal haalbaar en 

realiseerbaar. Dit departement is klein, compact en gestandaardi-

seerd. We gaan over op een nieuwe werkwijze en het kost tijd om  

die processen, maar ook de noodzakelijke voorzieningen goed in  

te richten.”

“er zijn echt ontzettend veel terreinen waarop we aan het samen-

werken zijn”, zegt Guernaoui en noemt de Digitale Werkomgeving 

Rijksdienst (DWR), het Shared Service Center voor personeels- en 

salarisadministratie P-Direkt, Rijksoverheid.nl (de website van het 

Rijk), Rijkspas en het Rijksbrede intranet Rijksportaal. “De filosofie 

van de samenwerking is dat we leren van elkaar op het gebied van 

implementaties. De ene keer zijn wij koploper, de andere keer een 

ander departement. Zo haalt elk departement er kinderziektes 

uit, waar de anderen dan weer de vruchten van kunnen plukken. 

Wij doen dat ook op een aantal terreinen, maar we zijn er wel 

voorzichtig mee want ons primaire proces leent zich niet zo voor 

experimenteren.”

traditiegetrouw 
voorstander 
van 
samenwerking

AZ
Het gaat voortvarend

Guernaoui is binnen het ICCIO voorzitter van de projectgroep IaSa, 

Interdepartementale aanbesteding Strategisch advies. Zo dragen de 

meeste ICCIO leden verantwoordelijkheid voor een deeltaak. “Dat 

gaat gewoon hartstikke goed. Ik bereid op mijn terrein zaken voor, 

daar worden dan nog wat vragen over gesteld en als daar de goede 

antwoorden op komen dan is het: gaan. Hetzelfde geldt voor andere 

terreinen, bijvoorbeeld het beveiligingsbeleid. als de subcommissie 

informatiebeveiliging zegt ‘Dit is veilig’ dan redeneer ik: als het veilig 

is voor Koen (Koen Gijsbers, voormalig CIO Defensie – red.), dan is 

het vast ook veilig voor mij. Daar moet je op vertrouwen. We hebben 

ook niet de tijd en het geld om het allemaal zelf uit te vinden.”

Oude, bestaande systemen en oude processen, ze zijn niet van 

vandaag op morgen omgezet, benadrukt Guernaoui. “Wij zijn de 

overheid en daar past een grote zorgvuldigheid bij. We zijn aan 

het verbouwen maar de winkel draait gewoon door. Ook op alle 

andere beleidsterreinen waarvoor wij primair verantwoordelijk zijn, 

hebben we doelstellingen te realiseren. Ik kan niet tegen de collega’s 

van aZ zeggen ‘Sorry, ik ben druk bezig met ICT ontwikkelingen dus 

jullie moeten even geduld hebben…’, dat moet gewoon doordraaien 

allemaal.”

Desondanks gaat het voortvarend, stelt Guernaoui. “We hebben bij 

aZ een goede ICT infrastructuur. Dit jaar willen we over op DWR.  

Ik denk dat we aan het einde van het jaar grote slagen hebben 

gemaakt in de standaardisering.”

Hoe gaat je werk eruit zien als die projecten gereed zijn?

“Misschien alleen een regierol. Dan is alles samengevoegd en gestan-

daardiseerd en dan moet je vooral zorgen dat de klanten tevreden 

blijven. en dat de centrale Shared Services Organisatie ICT (SSO-ICT) 

doet wat er is afgesproken, want die moeten ook feedback krijgen. 

Mijn organisatie is dan een stuk kleiner denk ik, want in 2015 zal veel 

zijn uitbesteed. Zorgvuldigheid en veiligheid zijn daarbij essentieel, 

want we zijn daarvan afhankelijk. We zijn geen primair proces, maar 

zonder ons kan het primaire proces zijn werk niet doen.”

“Waarom zouden we het alleen doen  
als het samen beter is?”   

Rachid Guernaoui
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gewaarborgd want jij bent op jouw deelterrein niet alleen 
verantwoordelijk voor je eigen belang maar ook voor 
het belang van de andere departementen. Dat creëert  
een omgeving waarin je interdepartementaal werkt en 
denkt. Ik voel me in die omgeving gekend en benut op de 
expertisegebieden waar ik interdepartementaal de meeste 
bijdrage kan leveren. Dat is denk ik een belangrijke kracht 
van het team van CIO’s.”

Stolk is trekker van Project 7 van de Compacte Rijksdienst. 
De opdracht is om één Haagse ICT dienstaanbieder te 
creëren voor de kerndepartementen en de nauw verbon- 
den kleinere uitvoeringsorganisaties. Daarmee worden 

Twee maanden geleden, vertelt Nicole Stolk-Luyten, was 
er een vergadering van het ICCIO (Interdepartementale 
Commissie Chief Information Officers) waarin door de 
verzamelde CIO’s een besluit werd geaccordeerd dat voor 
elk van de departementen op onderdelen niet de beste 
oplossing was maar voor de Rijksdienst in totaal wel.  
“Toen dacht ik: hier wordt de stap gemaakt.”

“eigenlijk is er al vrij snel een proces ontstaan waarin we 
met elkaar verbinding zoeken op bovendepartementaal 
niveau. In het verleden was het meer ieder voor zich. 
ICT ondersteunt de interdepartementale samenwerking 
en maakt het mogelijk om met elkaar flexibel te kunnen 
werken”, aldus Nicole Stolk, hoofddirecteur van de dienst 
Concernstaf en Bedrijfsvoering en CIO van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). “Ik 
begrijp daarom ook dat juist bij de CIO’s het Rijksbrede 
denken voorop loopt.”

Collectiviteit centraal stellen
“ICT wordt soms nog wel belicht als een technisch vraag-
stuk maar het ik zie het als de motor om de interdeparte-
mentale trajecten voor elkaar te krijgen. We willen bij 
elkaar naar binnen (fysieke toegang), we willen interde-
partementaal één intranetsystematiek en één internet, 
we willen bestellen en factureren. Daar heb je ICT voor 
nodig. Bij alle verbindende aspecten waar de Compacte 
Rijksdienst zo aan hecht, is ICT een belangrijke compo-
nent. Daarmee is het minder relevant wat ieder departe-
ment voor zich wil of kan, maar is het relevant dat je de 
verbindingen maakt om die beweging naar de Compacte 
Rijksdienst goed te ondersteunen. Maarten Hillenaar 
(CIO-Rijk – red.) heeft ervoor gekozen om collectiviteit 
centraal te stellen en iedere CIO verantwoordelijk te 
maken voor een deeldomein. Daarmee is de collectiviteit 

“met elkaar verbinding zoeken 
op bovendepartementaal niveau”    

Nicole Stolk

BZk   zet in op Operational 
excellence en Customer Intimacy

de departementale ICT organisaties vervangen door 
één gemeenschappelijke beheerorganisatie voor de 
generieke werkplekvoorzieningen. Dat gebeurt in een 
holdingstructuur waarin ruimte is voor enkele ICT-
organisaties die ieder hun eigen specialisatie hebben. 
“Ik lift mee op de beweging die al enige jaren geleden is 
ingezet. Sharen, standaardisatie en ruimte voor maat-

werk. Mede door de hechtheid binnen het ICCIO zie je dat 
alle departementen actief meewerken aan deze beweging 
en zich vooral druk maken om het hoe en wanneer en 
niet zozeer het of. Dat geeft heel veel energie in de goede 
richting en daarbij maken we stapsgewijze afspraken en 
committeren elkaar ook daaraan.”

voor wat betreft de planning van Project 7 is Stolk positief 
gestemd. “Nu we gekozen hebben voor de holdingstructuur 
kan het aansluittempo worden opgevoerd. Daarmee heb ik 
het beeld dat alle departementen in 2014 zijn aangesloten”, 
glimlacht Stolk die in dit traject wordt ondersteund door 
een stuurgroep en een reviewteam. “Ik ervaar het review-
team als een stevige denktank. De adviezen zijn nagenoeg 
allemaal verwerkt in de aanpak.”

Op basis van standaardisatie
“een belangrijke reden voor het toepassen van het 
holdingmodel voor het ICT-beheer op de werkplekken, 
is de gewenste combinatie van Operational excellence 
en Customer Intimacy. een eenheid die meerdere 
departementen bedient kan efficiënter en effectiever 
werken, maar kan ook tot meer afstand leiden van 
de klant c.q. de gebruiker van de dienstverlening. 
Wanneer je meerdere eenheden creëert die drie tot 
vier departementen bedienen en tussen die eenheden 
werkt op basis van standaardisatie, is het mogelijk 
kostenefficiënt te werken en toch voldoende aandacht 
voor en kennis van de klantvraag te behouden. Met het 
holdingmodel houden de aanbieders een omvang die je 
in staat stelt om de business goed te begrijpen.”
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Cyber Security Raad (CSR). Gijsbers is een pleitbezorger voor kennis-

ontwikkeling op dit vlak, want: “De dreiging neemt toe.” Hij noemt als 

voorbeeld het overnemen van de luchtverdediging door deze via 

het net uit te schakelen in plaats van te vernietigen…

Netcentric Warfare

Op de vraag hoe Defensie aankijkt tegen plaats- en tijdonafhankelijk 

werken, antwoordt Gijsbers met een lach. Hij vermoedt dat Bill Gates 

zich voor Het Nieuwe Werken heeft laten inspireren door Netcentric 

Warfare, een vorm van ‘genetwerkt samenwerken’ die al jaren door 

Defensie wordt toegepast in het operationele domein. “De gedachte 

is dat informatie van iedereen is en dus ook toegankelijk moet zijn 

voor iedereen en niet van point-to-point. Wij willen alle informatie in 

één e-depot zodat iedereen erbij kan – althans als je daartoe, middels 

de public key infrastructure (PKI), gemachtigd bent.” 

Gijsbers is sinds 1 augustus vrijgemaakt, als coördinerend project-

leider, voor de reorganisatie van de krijgsmacht¹; door o.a. de reduc-

tie van het aantal kantoorlocaties zal het plaats- en tijdonafhankelijk 

(samen)werken toenemen. Kortom, er ligt veel werk voor IVeNT, 

de eigen bedrijfsgroep Informatievoorziening en -Technologie. 

Vooruitlopend op het besluit over de uitbesteding van ICT taken 

stelt Gijsbers dat marktpartijen nodig zijn om de innovatie te versnel-

len. “Je kunt dit niet alleen, je moet allianties zoeken: publiek/privaat, 

militair/civiel en nationaal/internationaal . Dus ook met het Rijk!”

¹ Gijsbers is per 1 augustus opgevolgd door Frances Diepstraten. Zij is tevens 
kwartiermaker van de nieuwe hoofddirectie Bedrijfsvoering en vervult de 
rol van Chief Information Officer van het ministerie van Defensie. Gijsbers is  
volledig vrijgemaakt, voor de reorganisatie van Defensie.

meedoen drukt dat de kosten”, zegt hij met een glimlach. “Indien 

een business case positief is voor het Rijk maar niet voor Defensie, 

dan is het redelijk dat er gecompenseerd wordt. Wij zijn geen 

filantropische instelling. Wij moeten in het kader van de bezuini- 

gingen diep snijden.”

In het kader van het programma Compacte Rijksdienst, stelt 

Defensie kennis en capaciteit ten dienste van Project 4, de ICT in-

frastructuur. Dat project beoogt onder meer een drastische reductie 

van het aantal datacentra; van ruim zestig naar circa vijf. “Wij 

leveren in dit kader ook al diensten aan andere departementen, 

waaronder algemene Zaken en Veiligheid en Justitie”, stelt Gijsbers. 

Hij voegt eraan toe dit in de toekomst graag te willen continueren, 

bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van het Defensie netwerk. 

“Daar staan wij zeker voor open, maar we stellen wel eisen ten aan-

zien van veiligheid en continuïteit.” 

Samenwerken in de OOV-keten

Defensie werkt samen in de keten van Openbare Orde en Veiligheid 

(OOV) “en dat past bij onze taakstelling. Dat we met andere aspecten 

van de Compacte Rijksdienst minder aansluiting hebben is niet 

omdat we daarin geen zin zouden hebben, maar omdat het niet 

zinvol is vanwege ons primaire proces.” 

In die OOV-kolom maakt Defensie meters, denk ook aan de  

ondersteuning van de Veiligheidsregio’s. Via het programma 

I-bridge werkt de krijgsmacht samen met VtsPN (Voorziening 

tot samenwerking Politie Nederland) aan innovatie binnen de 

veiligheidssector. “In I-bridge koppelen we NaVO standaarden 

aan nationale oplossingen”, stelt Gijsbers. Hij noemt als voorbeeld 

sensordata waarbij satellietfoto’s of een video uit een onbemand 

vliegtuig ‘live’ te delen zijn. “Het is een vorm van cloud computing. 

Je kunt je abonneren op data en als je bent geautoriseerd krijg 

je ze. Waarom zou je niet hetzelfde kunnen doen met foto’s uit 

een politiehelicopter en die projecteren op een smartphone? 

Tot nu toe worden die data geanalyseerd door een centrale unit 

en doorgegeven. Veel handiger als de commandant van een Me 

peloton dat op z’n Ipad binnenkrijgt en zelf ziet hoe de situatie is.”

Cyber Security is een ander´hot topic´; Gijsbers had zitting in de op 

30 juni op initiatief van minister Opstelten geïnstalleerde 

Niettemin: “als er een business case te maken is dan doen wij mee, 

maar ons primaire proces is leidend. Want als alles er mee uitscheidt, 

moeten onze systemen het nog steeds doen”, aldus Gijsbers, die in 

de periode juni 2006-augustus 2009 bij het NaVO hoofdkwartier 

werkzaam was als assistant Chief of Staff for Command, Control, 

Communications, Computers and Intelligence en in die functie 

verantwoordelijk voor innovatie.

Diensten aan departementen

Gijsbers ervaart bij andere departementen begrip voor de uit-

zonderingspositie van Defensie. andersom begrijpt hij dat men 

graag ziet dat Defensie zoveel mogelijk participeert. “als wij 

Samenwerken met andere departementen komt voor Defensie 

met restricties. Binnen het uitvoeringsprogramma Compacte 

Rijksdienst neemt dit ministerie een uitzonderingspositie in, 

erkent generaal-majoor Koen Gijsbers. “Qua karakter zijn wij 

een uitvoeringsorganisatie. eentje die vooral in het buitenland 

samenwerkt. Dat is ons primaire proces. Daarbij gelden de 

standaarden die de NaVO ontwikkelt en opdraagt als leidend  

voor de inrichting van de IT van onze organisatie.”

“je kunt dit niet alleen, je 
moet allianties zoeken”   

Koen Gijsbers

Primair proces
verklaart uitzonderingspositie  
Defensie
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beter op sturen. Die rollen vergen elk een 

ander type management. Nu staan we op 

punt om goed na te denken hoe we daar in 

de toekomst mee om willen gaan, want een 

belangrijk deel van die SSO gaat Rijksbreed 

- op ICT, HRM en facilitair terrein. Het 

SSO-ICT heeft z’n bestaansrecht inmiddels 

bewezen. een ondernemende club die 

stelt: wat wij doen, kunnen we ook doen 

voor andere departementen (het SSO-ICT 

wordt het kantoorautomatiseringbedrijf 

van het Rijk – red.). Vinden we leuk, we zijn 

er goed in, en het helpt ons om een bijdrage 

te leveren aan de bezuinigingsopdracht. 

In mijn optiek moeten ze blijven doen 

wat ze altijd al deden. Zo gauw je iets 

anders wilt – en dat speelt bijvoorbeeld 

bij departementsonderdelen met een 

bijzonder veiligheidsregime – zou je 

daarvoor een dedicated SSO moeten 

inrichten. Die kant gaat het denk ik wel 

op. Krijg je een stukje specialisatie voor 

specifieke doelgroepen.”

Hoe is het gevoel bij de samenwerking?

“Goed. Ik ben daar redelijk optimistisch 

over. Het is begonnen met het enigszins 

verguisde programma andere Overheid¹.  

Je kunt ervan zeggen wat je wilt, maar 

dat heeft er wel toe bijgedragen dat depar- 

tementen elkaar veel meer zijn gaan op-

zoeken. Niet omdat het werd opgelegd, 

maar vanuit welbegrepen eigenbelang. 

als het beter en goedkoper kan… We staan 

positief in de Compacte Rijksdienst, maar de 

sturing op projecten moet zodanig worden 

ingericht dat we de verwachte besparing 

ook maximaal gaan halen.”

What’s in it for us? 

IenM heeft haar zaken op orde, daar is Van 

der Stelt trots op. “De Rijksbrede business 

case prevaleert, maar die verwachting moet 

ook in de praktijk worden waargemaakt. 

Dat moeten we heel serieus nemen, het gaat 

echt niet vanzelf. We hebben een enorme 

efficiencyslag te maken en moeten tegelijk 

Het aloude vraagstuk 

Van der Stelt refereert bij Compacte Rijks-

dienst aan wat hij zelf noemt “het aloude 

vraagstuk van centralisatie, decentralisatie 

en differentiatie, integratie. Je ziet daar altijd 

wel een golfbeweging in, maar in alle centra-

lisatiebewegingen kun je stellen dat er een 

einde is in het bereiken van efficiency. Dat 

is niet erg. een goed voorbeeld binnenshuis 

daarvan is dat wij in 2003/2004 een Shared 

Service organisatie (SSO) hebben opgericht 

als gevolg van de ontvlechtingoperatie bin-

nen de centrale staven. Dat was een ballen-

bak van allerhande functies: beleid, strate-

gie, zeer veel operationele uitvoering. 

Door rollen te onderscheiden kun je er ook 

Kostenreductie is één van de pijlers van 

de Compacte Rijksdienst, weet ook Hans 

van der Stelt, “maar het is common sense 

dat we ook van elkaar willen leren door  

een gezamenlijke aanpak.” Hij lacht:  

“Van elkaar jatten en verbeteren dus.”

“Wat ik heel belangrijk vind in alles wat 

we doen, is dat het niet alleen draait om 

efficiency maar vooral bijdraagt aan een 

beter product. Je hebt als organisatie toe-

gevoegde waarde te leveren, anders kun 

je  beter stoppen”, aldus de directeur 

Bedrijfsvoering, Organisatie en Informatie-

beleid en CIO bij het ministerie van Infra-

structuur en Milieu (IenM). “Het is complex 

omdat we dingen met 11 departementen 

willen doen en dat ook nog binnen de 

tijdshorizon van dit kabinet.” 

wil kennis  
en 
ervaring 
inbrengen

ienm

nadrukkelijk sturen op kwaliteitsverbe-

tering.  IenM is niet op de wereld om de be-

drijfsvoering van het Rijk te bedienen. Maar  

we willen wel onze kennis en ervaring in-

brengen – op het gebied van ICT, maar ook 

HRM en inkoop - om andere departementen 

te helpen. We kijken natuurlijk ook naar 

What’s in it for us?”

En, what’s in it voor IenM?

“Het is zaak om met elkaar hetzelfde na te 

streven en slagkracht te ontwikkelen. Wat 

willen we bereiken als het om ICT gaat en 

hoe gaan we dat praktisch en technisch 

inrichten? Focus aanbrengen in wat je wilt. 

De grootste uitdaging zit ‘m in het daad-

werkelijk realiseren van wat we op de 

agenda hebben staan, zonder dat we teveel 

ambtelijke drukte veroorzaken en waarbij 

we ook de Governance scherp inrichten. 

Die is zeker verhelderd, maar blijft een 

punt van aandacht met zoveel projecten, 

stuurgroepen en subcommissies… Voor 

je het weet ben je een procedurele werke-

lijkheid aan het creëren. De neiging bestaat 

om zaken verkokerd aan te pakken vanuit 

de functionele disciplines. Ik zal een voor-

beeld geven. De Rijkspas is ontstaan van-

uit de facilitaire wereld. Nu wordt gezegd: 

eigenlijk heeft de Rijkspas met ICT te maken 

dus zou het naar een andere projectgroep 

moeten. Maar als je kijkt naar wat we alle-

maal nastreven met de Rijkspas, dan is het 

een identitybewijs waarmee je allerhande 

diensten kunt verrichten. er zitten vele 

aspecten aan: ICT, facilitair, financieel, HRM. 

Ik vind dat je daar met een multidisciplinaire 

blik naar moet kijken. Die discussie moeten 

we nog voeren. Ik wil meer aandacht voor 

het integrale aspect van de vraagstukken op 

het gebied van bedrijfsvoering.”

“toegevoegde waarde 
leveren, anders kun  

je beter stoppen”  
Hans van der Stelt

¹ Andere Overheid, actieprogramma vanaf ulti- 
mo 2003 tot het aantreden van het Kabinet- 
Balkenende IV in 2007; hierin waren actiepunten 
gedefinieerd om de overheid te veranderen, aan te 
passen aan de ontwikkelingen in de maatschappij 
en gebruik te maken van ICT als ‘enabler’ om 
processen te ondersteunen.
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een derde discussiepunt, aldus Roozendaal, betreft monopolie en 

concurrentie. “Is het verstandig om op onderdelen interne bench-

marking en concurrentie te doen ontstaan, juist om ervoor te zorgen 

dat je je winst wel incasseert? Dat is een wezenlijke vraag, hoe je 

zorgt voor het scherp houden van je leverancier als die een heel 

groot verzorgingsgebied heeft.”

Opdrachtgever, klant, afnemer

“In het verleden waren we allemaal opdrachtgever, toen klant en nu 

afnemer. Het meest wezenlijke verschil is dat je als afnemer weinig 

in de melk hebt te brokkelen. De vraag is hoe je dat toch zo kunt 

doen dat het je eigen proces ten goede komt. Dan krijg je discussie 

over Operational excellence versus Customer Intimacy. Waar stuur 

Ron Roozendaal, CIO bij het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport,  toont zich positief verbaasd over het tempo van 

het programma Compacte Rijksdienst: “We zijn al verrassend ver 

gekomen. er is een visie neergelegd die vernieuwend en vergaand  

is. en dan is de vraag: krijg je de mensen in de organisaties mee? Dat 

het moet gebeuren en wat het eindbeeld moet zijn, in termen van 

concentreren en uniformeren, daarover is heel weinig discussie. er 

is wel discussie over het hoe.”

VWS (5.000 m/v) is een aantal jaren geleden, met de inspiratie van 

Roel Bekker (voormalig secretaris-generaal van het programma 

’Vernieuwing van de Rijksdienst’), al het pad ingeslagen van ‘lean 

and mean’. Dat helpt bij de nieuwe taakstelling in het licht van de 

Compacte Rijksdienst, erkent Roozendaal. “Het beleid hier is sharen 

wat geshared kan. Wij zijn klein en hebben een uniforme bedrijfs-

voering. Dan doe je hetzelfde als anderen. en als je hetzelfde 

doet als anderen, dan kun je dat bundelen. De mate waarin dat  

gebeurt is groot. De mate waarin sharing in het primaire proces 

kan plaatsvinden, bijvoorbeeld op het gebied van inspecties, is ook 

best vergaand. Het begrip dat dit zinvol is en nodig is, is groot en dat 

had ik ook verwacht. Het tempo verrast mij, het leidt sneller dan 

verwacht tot consensus op de richting.”

Er is nog discussie over het hoe?

“aan de Compacte Rijksdienst ligt een aantal vooronderstellingen 

ten grondslag. Je merkt af en toe dat daarover verschillende in- 

zichten bestaan. Neem bijvoorbeeld de vooronderstelling: als je het  

samen doet, of als je het groot doet, dan is het goedkoper. Daarin 

wordt wel genuanceerd dat de maximale schaalgrootte niet altijd  

de optimale is. een tweede punt is dat beperkte differentiatie in 

diensten er ook toe leidt dat je diensten krijgt die veel duurder zijn. 

als mensen met een zes tevreden zijn, en ze moeten perse een  

negen kopen, bereik je dan je doel? als je met z’n allen informatie-

beveiliging gaat regelen en de norm is de beveiliging van de  

algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (aIVD), dan wordt  

het voor de rest van Nederland te duur. Op sommige diensten heb 

je terecht meer differentiatie nodig, maar de nuancering is dat je de 

uitzonderingspositie alleen daar hebt waar die strikt nodig is - vanuit 

een belastingbetalerperspectief dan.”

“Wat het eindbeeld moet zijn, 
daarover is heel weinig discussie”   

Ron Roozendaal

Beleid VWs: 

je op? Wat wil je? Wat je wilt is dat je begrip en partnerschap krijgt 

voor je eigen proces. Partnerschap betekent ook hetzelfde doel 

nastreven. Customer Intimacy is op onderdelen geen reden om 

Operational excellence los te laten.”

“We hebben het hier over bedrijfsvoering Rijk. Dat is maar een klein 

onderdeel van het functioneren van ons ministerie. VWS staat met 

een heel zware poot in een heel private sector. Dat betekent voor 

mij als CIO dat mijn interdepartementale rol is gericht op de bedrijfs-

voering van het Rijk, maar mijn departementale rol is gericht op de 

publiek en private sector van VWS - en dat is een geheel andere rol.” 

Roozendaal vertelt voor de eigen organisatie drie streefbeelden te 

hebben neergezet. Hij stelt dat het VWS domein extra leuk is om in te 

werken vanwege de maatschappelijke relevantie, het grote publieke 

belang en de grote private uitvoering. “Het eerste streefbeeld is 

verantwoord veranderen en dat betekent dat 

we onze projecten op orde hebben. Het tweede 

streefbeeld is dat wij onze gegevens op orde heb-

ben; dat gaat over realisatiecijfers in de zorg, dat 

gaat over sturing. Het derde streefbeeld is dat wij 

willen dat de uitvoeringsorganisaties van VWS 

acteren als een soort Manifestgroep1 als het gaat 

om informatievoorziening.”

Enterprise Architectuur Rijk

Binnen het ICCIO is Roozendaal portefeuille- 

houder van het deelproject architectuur en Stan-

daarden. Hij zegt dat het essentieel is dat er een 

enterprise architectuur Rijk komt. Doel is om die 

in 2013 gereed te hebben. “Dit jaar moet de kap-

stok klaar zijn”, stelt Roozendaal. “Denkend vanuit 

Compacte Rijksdienst betekent het dat die archi-

tectuur gaat over genericiteit; wat delen we met 

elkaar? Dat speelt bovendien op verschillende 

niveaus: wat delen we met het Rijk, wat delen we 

met andere overheden? Wat delen we ten aanzien 

van beleid, uitvoering, toezicht en handhaving? 

en wat delen de domeinen met elkaar? enterprise 

architectuur Rijk gaat heel erg over de samen-

hang. Ik ben erg blij met de samenstelling van de 

subcommissie, het is een groep die ertoe doet, 

ik heb daar hoge verwachtingen van. Ik ben ook 

bezig om een gemeenschap van architecten te 

organiseren, zowel fysiek als virtueel. Het is al een 

paar maal gelukt om architecten met elkaar en 

met bestuurders te verbinden.”

“We zoeken overal de verbinding. Ten aanzien van 

provincies en gemeenten hoop ik echt op ‘zwaan-

kleef-aan’. De implicatie van de informatisering is 

zo groot dat je die op kleine schaal niet meer kunt 

behappen.”

¹ De organisaties binnen dit samenwerkingsverband 
streven naar een verbetering van hun dienstverlening via 
een gezamenlijke digitale infrastructuur

sharen wat geshared kan
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vermarkten op onderdelen. Je zult 
altijd zelf dingen moet blijven doen, 
tegelijkertijd is de beweging van dit 
soort dienstverlening naar de markt 
een onomkeerbaar proces.”

Hoe gaat de samenwerking 
binnen VenJ tussen de verschil-
lende onderdelen?
Hij glimlacht: “Moeizame besluit-
vorming is soms onvermijdelijk 
als het gaat om concernbrede 
ontwikkelingen; dat heeft met de 
complexiteit van het departement 
te maken. Dat maakt het ook lastig, 
daar waar het gaat om collectieve 
trajecten, om goede afspraken te 
maken, want het kan best zo zijn 
dat gezamenlijk optrekken in het 
belang is van diverse partijen maar 
niet van alle partijen. Overigens, in 
de discussie over interdepartemen-
tale samenwerking gaat het ook 
wel eens over grote partijen die de 
kleinere eigenlijk niet nodig hebben. 
Dat heeft allemaal te maken met 
‘economies of scale’. Dus, hoe kun 
je diversifiseren in het aanbod? Je 
moet niet iedereen in een dure  
Mercedes laten rijden als het met 
een goedkope Hyundai ook kan.”

“Je moet je ook realiseren dat wij 
als VenJ budgetten hebben gede-
centraliseerd. Dus het is niet zo dat 
hier een directeur Informatisering 
en Inkoop zit die het halve miljard 
dat wij per jaar omzetten aan ICT 
- in de ruimste zin - in portefeuille 
heeft.  Als wij hier een europese 
aanbesteding doen, dan doen wij 
dat namens VenJ, maar dan moeten 
wij eerst bij de sectoren het geld 
ophalen en het mandaat krijgen 
om dat te doen. Dan ben ik in alle 
bescheidenheid toch meer olieman-
netje dan de grote architect die het 
wel even zal uittekenen en bepaalt: 
zo gaat het gebeuren”, glimlacht 
Papenhuijzen.

CIO-raad
VenJ is voor wat betreft haar kernde-
partement bescheiden van omvang 
(ca. 2.500 medewerkers) met grote 
uitvoeringsorganisaties als bijvoor-
beeld de Dienst Justitiële Inrichtingen 
(ca. 17.000 medewerkers). Binnen 
het departement stuurt de directie 
Informatisering en Inkoop (DI&I) de 
informatisering en bewaakt de samen-
hang. Het departement kent een zo-
genaamde CIO-raad waarin ook  
andere onderdelen van VenJ parti-
ciperen. Leden van deze CIO-raad, 
naast voorzitter pSG Anneke van 
Zanen-Nieberg, zijn: Ton Reesink  
namens het Openbaar Ministerie; 
Joost van Dijk namens de Raad voor 
de Rechtspraak; Peter Siebers na-

dat vorig jaar voornemens was om 
de markt op te gaan voor het beheer 
van haar IT-infrastructuur (zie pagina 
34 van GOv). een dergelijke stap 
wordt ook voor wat betreft de even-
tuele consequenties voor andere venJ 
onderdelen op haar merites beoor-
deeld en zorgvuldig afgestemd. 
een ander, actueel voorbeeld noemt 
Papenhuijzen bij de Raad voor de  
Rechtspraak. Joost van Dijk, CIO, 
vroeg advies aan het kerndeparte-
ment over de richting die zij zouden 
moeten kiezen voor wat betreft  
datacenter capaciteit. Hierbij wordt 
dan ook al voorgesorteerd op de  
Rijksbrede aanpak in deze.

Verstandige beweging
“Het is in mijn opvatting een verstan-
dige beweging om vergaand te pro-
fessionaliseren in termen van schaal 
en continuïteit. Maar je moet de rela-
ties tussen eigenaar en klant helder 
houden. elke stap is per definitie een 
tussenstap. We denken nu dat we tien 
jaar vooruit kunnen denken over hoe 
onze beheerorganisaties eruit kunnen 
zien, maar tien jaar geleden zouden 
we werkelijk geen flauw benul kunnen 
hebben van de gesprekken die we nu 
voeren over de dossiers waarmee we 
nu te maken hebben, de technische 
mogelijkheden waarvan we gebruik 
kunnen maken of de vraagstukken 
waarmee we worstelen. Dat vraagt 
dus om enige mate van bescheiden-
heid. Hiervandaan moet je weer 
verder, en ook als je dit eenmaal 
hebt geregeld ben je nooit klaar. Mijn 
overtuiging is, en daar zie ik ook de 
parallel tussen de projecten 4, Rijks-
brede ICT infrastructuur en 7, één ICT 
aanbieder beleidskern + nauwver-
bonden uitvoeringsorganisaties van 
de Compacte Rijksdienst, dat het heel 
goed zo zou kunnen blijken te zijn 
dat dit soort concentratiebewegingen 
de opmaat vormen, en ook randvoor-
waardelijk zijn trouwens, voor het 

“Super collegiaal”, noemt Bob 
Papenhuijzen, directeur van de 
Directie Informatisering en inkoop 
en CIO van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie, de ver-
standhouding binnen het ICCIO 
(Interdepartementale Commissie 
Chief Information Officers). “Het is 
meer een soort community dan een 
vergaderstructuur.” Papenhuijzen 
gelooft in de meerwaarde van 
samenwerking, zowel inter- als 
intradepartementaal. Het sluit  
naadloos aan bij zijn credo:  
‘Als je je probleemgebied uitbreidt,  
vergroot je je oplossingsruimte’.

mens de Raad voor de Kinderbescher-
ming; Karin Menses-Steenvoorden 
namens de Dienst Justitiële Inrich- 
tingen; Jan van Dijk namens het  
Centraal Justitieel Incassobureau; 
Johan Wiltvank namens de Justitiële 
Informatiedienst. Namens de Neder-
landse Politie is CIO, Aad Meijboom, 
onlangs toegetreden tot de CIO-raad. 
Tanja van Gurp, directeur bedrijfs-
voering van de Stichting Reclassering 
Nederland, tenslotte, is agenda-lid.
De CIO-raad van veiligheid en Justitie 
voert binnen het Openbare Orde en 
Veiligheidsdomein nauw overleg over 
ondermeer belangrijke, strategische 
besluiten die impact hebben op de 
bedrijfsvoering. Als voorbeeld noemt 
Papenhuijzen het Openbaar Ministerie 

gelooft in 
de meerwaarde  
van 
samenwerking

“elke stap is per definitie 
een tussenstap”  

Bob Papenhuijzen

Venj
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begin ik voorzichtig of pak ik maar meteen 

de lastigste. en daar hebben we dus voor 

gekozen.”

“Ik ben tijdens mijn vakantie overgestapt 

van papieren boeken naar een e-reader en 

dat vind ik fantastisch. Ik heb me er lang 

tegen verzet, maar het leest heel prettig.” 

Papier blijft haar niettemin dierbaar: “Ik 

werk met een dagmap. Daarin zitten al mijn 

vergaderstukken en ik merk dat ik het heel 

lastig vind om dat digitaal te doen. Het is 

nog zoeken, beetje papier beetje digitaal, 

ik denk dat dit bij heel veel organisaties 

speelt. Ik zit tussen de generaties in. Ik snap 

de nieuwe generatie wel, maar sommige 

dingen helemaal niet en dan vind ik het 

fijn om zo’n schriftje te hebben. Ik ben nog 

wel zo van: stel, de stroom valt uit of er is 

iets met het netwerk, dan kan ik toch lekker 

doorwerken. Maar het scheelt mij een tas. 

Ik heb normaal twee van die pilotentassen 

mee en dat is er nu nog maar eentje.”

Heel boeiend proces

Jansen erkent dat digitalisering investering-

en vergt en niet zaligmakend is. “ICT komt 

ook met kwetsbaarheid, de afhankelijkheid 

neemt toe als je nog meer digitaal gaat wer-

ken. De beschikbaarheid van het netwerk 

moet dan 99,99% zijn.” Ze voegt eraan toe 

dat ICT kan bijdragen aan de besparings-

doelen en maakt een bruggetje naar de 

taakstellingen. “Kosten gaan voor de baat 

uit, voorinvesteringen zijn niet geregeld. 

We moeten eigenlijk met elkaar die voorin-

vesteringen opbrengen, terwijl de taak-

stelling al is ingeboekt. Niemand heeft er 

rekening mee gehouden dat er ook eerst 

even geld ingestopt moest worden. Dus dat 

is best spannend, want wanneer gaat dan 

die business case renderen en hoe lang heb 

je geduld?”

“Het is een heel boeiend proces. Steeds 

zoeken naar de afweging; de zakelijke kant, 

de beweging, de menselijke maat. Mensen 

hebben de afgelopen jaren al heel veel voor 

hun kiezen gehad. Op een gegeven moment 

moeten ze weer stabiliteit ervaren.”

het avondeten maak je nog even wat af 

of bereid je iets voor en dan later voor het 

slapen gaan kijk je toch nog een keertje in je 

mailbox of er toevallig nog iets belangrijks is 

binnengekomen. Maar ook werkoverleg is 

belangrijk, sociale contacten zijn belangrijk. 

Die fysieke ontmoetingen moet je strak 

organiseren.”

De gemiddelde leeftijd bij OCW is relatief 

hoog, de komende vijftien jaar wordt een 

forse uitstroom verwacht. Jansen spreekt 

in dit verband van ‘generatiemanagement’. 

Jongere generaties zijn op een heel andere 

manier met ICT opgegroeid. “Dat merk ik 

aan trainees die wij aannemen. Die zouden 

graag hun eigen apparaten meenemen 

en alles zelf regelen, terwijl de oudere 

medewerkers graag iemand willen kunnen 

bellen als ze vragen hebben. Ook hier 

speelt weer de vraag: wat kun je leren van 

anderen? SZW is heel ver met het nieuwe 

werken, dus daar kijken we ook naar.”

Eén bedrijfskolom 100% digitaal

“Begin 2012 willen we op het kerndeparte-

ment starten met één beleidskolom om 

honderd procent digitaal te gaan werken, 

dus geen papier meer.” Ze glimlacht:  

“Dat gaan we proberen.”

Het betreft de beleidskolom en DG primair 

en voortgezet onderwijs. “Directeur-

generaal José Lazeroms1 is erg ICT-minded. 

De reden is dat dit politiek gezien een 

heel hectisch veld is met een enorme 

stukkenstroom naar de bewindslieden. 

De vele debatten in de Tweede Kamer 

vragen om een grote hoeveelheid voor-

bereidingsdossiers. Voor je het weet, is er 

een half oerwoud omgekapt. Ik ben ook 

nog portefeuillehouder duurzaamheid, 

dus dat aspect weegt zwaar: kunnen we die 

papierlast terugbrengen. Dan is de vraag: 

“We doen al heel veel dingen samen, zoals 

bijvoorbeeld de fysieke beveiliging. Dit 

delen wij al met VWS en SZW, dat werkt heel 

goed. Compacte Rijksdienst is een extra 

impuls om die samenwerking op met name 

de bedrijfsvoering verder door te zetten.” 

Voor OCW zijn er drie speerpunten: inkoop, 

huisvesting en ICT. ICT wordt daarbij 

ingezet om doelstellingen op het gebied 

van huisvesting en het nieuwe werken 

te realiseren met als resultaat minder 

gebruik van vloeroppervlakte. “Ik kan een 

deel van mijn huisvestingsdoelstellingen 

-  verdiepingen sluiten, minder mensen 

in het pand, minder vierkante meters 

- realiseren door mensen thuis te laten 

werken. Dat vraagt iets van de cultuur 

van de organisatie, dat vraagt iets van de 

medewerkers en de managers en ook iets 

van de ICT”, aldus Jansen. Zij is overigens 

binnen het uitvoeringsprogramma 

Compacte Rijksdienst ‘trekker’  van Project 

5 (Vermindering Rijksinkooppunten en 

vraagbundeling) en Project 8 (Inrichten 

Haagse inkoopfunctie).

Het nieuwe werken

“In een Rijksbrede denktank hebben 

we gesproken over behoeftes; er is geen 

behoefte aan allerlei beleidsregels maar 

meer aan praktische hulpmiddelen. Hoe 

ga ik m’n leidinggevenden helpen? Wat zijn 

beleidsnormen, wat zijn belemmeringen? 

Ik merk zelf ook, als iemand thuiswerkt heb 

ik iets van: kan ik hem of haar wel storen? 

Hier in het gebouw loop je gewoon een 

kamer binnen. Het moet niet uitmaken 

wanneer je je werk doet, maar ook dat 

is voor iedereen wennen. Ik heb tussen 

twee overheidsbanen in het bedrijfsleven 

gezeten en heel veel thuis gewerkt; dan 

maak je nog meer uren. Want je stapt je 

bed uit en je checkt meteen je mail. en na 

iCt helpt OCW bij realiseren 
bedrijfsdoelstellingen

“steeds zoeken naar de afweging”  
Marjolein Jansen

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) is men al langer bezig met 

interdepartementale samenwerking. Op het 

gebied van de bedrijfsvoering wordt al langer 

gekeken naar waar departementen elkaar 

kunnen helpen en versterken; waar ze van 

elkaar kunnen leren. Volgens pSG en CIO-

bedrijfsvoering Marjolein Jansen zijn OCW, SZW 

en VWS departementen die qua type organisatie 

en qua bedrijfsvoering sterk op elkaar lijken.

1 José Lazeroms is met ingang van 1 januari 
2012 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur  
van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzeke-
ringen (UWV).
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Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Die loopt elk 

jaar van september tot december. aan de instructies die daarvoor 

worden opgesteld werken diverse departementen en posten in 

het buitenland samen. Dit jaar is daarvoor voor de eerste keer een 

samenwerkingsruimte gerealiseerd. Nu hoeven de medewerkers niet 

de hele tijd e-mails heen en weer te sturen met trackchanges, maar 

kan direct in real time gecommuniceerd worden en worden gewerkt 

aan één document.”

“We hebben ook al veel ervaring met videoconferencing. Dat 

scheelt enorm in tijd en reiskosten en het is persoonlijker dan via 

de telefoon. We zijn daarnaast aan het kijken of we meer met social 

media kunnen doen. Zo zijn er allerlei ontwikkelingen waaraan je 

merkt dat er behoefte is aan een andere en gemakkelijkere manier 

van samenwerken met behulp van ICT.”

In samenwerking delen

BZ was de eerste gebruiker van het Rijksportaal en (na aZ) de eerste 

grote gebruiker van de Rijkspas. BZ heeft een voortrekkersrol in 

Project 9 van het programma Compacte Rijksdienst; één verlener 

van ondersteunende diensten voor de internationale functie 

van het Rijk. “Met de collega’s van BZK en Veiligheid & 

Justitie werken we samen aan de inrichting van de 

datacentra. We doen al heel veel samen. aanvankelijk 

dachten we: we zetten één datacentrum neer, maar 

dat bleek iets te enthousiast gedacht”, zegt ze met een 

glimlach. “Het zullen er wel drie, vier of vijf 

worden, maar dat scheelt per departement al 

enorm veel vierkante meters. Op de buiten-

landse posten maken andere departe-

menten overigens gebruik van onze 

systemen en computers. De de-

partementen hebben elk een 

eigen sfeer, cultuur en dynamiek,

maar in samenwerking kun 

je heel veel delen. We zijn als BZ 

in de ICCIO steeds op zoek naar het 

antwoord op de vraag: wat is generiek en 

kun je samen oppakken en wat is specifiek en 

vereist een specifieke oplossing?”

Wetten of praktische bezwaren

“er wordt al heel veel digitaal gewerkt, maar het vergt zowel iets 

van de mensen die het digitale archiveringsdeel voor hun rekening 

nemen als van de mensen in het primaire proces, die op een andere 

manier met hun stukken moeten omgaan. Zij hoeven bijvoorbeeld 

niet alles uit te printen. Bovendien vergt het iets van de ICT 

infrastructuur. Het is een beweging op een aantal fronten.”

“We proberen op allerlei manieren ons werk zo efficiënt, goed en 

gemakkelijk mogelijk te maken, mede met behulp van ICT. Lastig bij 

ons is dat we vaak tegen wetten of praktische bezwaren aanlopen. 

Dat heeft te maken met privacy, met beveiliging van de systemen, 

met verbindingsmogelijkheden in het buitenland. Je zou veel meer 

en veel sneller willen, maar dat is niet altijd mogelijk. Bovendien 

moet je heel goed weten waaraan je je geld wilt uitgeven.”

U heeft zelf geen ICT achtergrond. Is dat een beperking bij dit soort 

processen?

Van Daalen lacht: “Nou, dat ga ik beleven of het een beperking is! Ik 

geloof niet dat dit per definitie een beperking hoeft te zijn. Het gaat 

er in mijn rol niet om dat je de techniek door-en-door begrijpt. Het 

gaat er vooral om dat ik begrijp wat mensen willen en nodig hebben 

en dat ik dat kan overdragen aan mensen die dat technisch kunnen 

uitvoeren. Het is wel nuttig een beetje te snappen wat de techneuten 

bedoelen, want als je het helemaal niet begrijpt kun je de vertaalslag 

niet maken. In mijn vorige baan als directeur consulaire zaken 

hebben we ook een aantal grote ICT projecten opgezet. Bijvoorbeeld 

KOMPaS, een consulair informatiesysteem waarmee ik het hele 

traject heb afgelegd.”

Op een andere manier gaan werken betekent een 

cultuurverandering, weet ook Van Daalen. “als gevolg 

van het nieuwe werken kun je over een paar jaar niet 

meer spreken van een stereotype 9 tot 5 ambtenaar. 

We gaan op andere manieren ons werk doen en 

dat begint zich nu al te manifesteren. We zien 

heel veel vragen uit de organisatie. Dat 

varieert van vragen over een andere 

telefoon of BlackBerry tot verzoeken 

om meer samenwerkingsruimten.”

“Wat dit laatste betreft zijn wij 

een aantal pilots gestart. Wij 

zijn voor een belangrijk deel een 

beleidscoördinerend departement. Zo 

coördineren wij het Nederlandse standpunt 

in internationale fora. eén van de pilots die loopt 

betreft de standpuntbepaling voor de algemene 

“Het is een beweging op een aantal fronten”    
Monique van Daalen

Monique van Daalen is sinds 1 mei directeur-generaal 

Consulaire Zaken en Bedrijfsvoering en CIO van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Zij voert de regie 

over een verandering die twee jaar geleden is ingezet, 

naar een meer diensten gedreven organisatie met een 

vraaggestuurde informatievoorziening. De organisatie 

wordt opgezet rondom DID, de Directie Informatie 

Diensten en een CIO-Office.

“Strategie en uitvoering zaten in één hand. Dat bracht 

risico’s met zich mee. Bovendien sloot het aanbod 

onvoldoende aan bij de vraag uit de beleidsdirecties. 

We moesten dat dus veranderen. Daarbij is besloten de 

verantwoordelijkheid hoog in de organisatie te beleggen.” 

“Digitalisering heeft hoge prioriteit, omdat Rijksbreed 

is afgesproken dat in 2012 al een groot deel van de 

Rijksdocumenten moet zijn gedigitaliseerd. Dat is een 

uitdagend traject. Je moet van een ouderwets papieren 

archief, met mensen die daarin heel bekwaam waren, 

naar een geheel gedigitaliseerd archief. Dat vergt 

wellicht andere mensen en in ieder geval andere 

vaardigheden . De reorganisatie is afgerond.”

Vraaggestuurde informatievoorziening 
en communicatie bij BZ
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 Niet morsen met middelen

Veenstra is nu tijd aan het vrijmaken voor een rondje langs alle 

CIO’s binnen de onderdelen van het ministerie aan de hand van vier 

invalshoeken: strategie, besturing, de procesinrichting en de status 

van de ICT implementatie. Hij vertelt over de grote verschillen op 

ICT gebied tussen de oude ministeries van eZ en LNV. Dat bleek ook 

uit een impactanalyse in 2008 naar een mogelijke samenwerking. 

“We hebben toen gezegd: veel werk en weinig synergie, maar nu we 

één ministerie zijn moet het wel gebeuren. Ik ben daarin redelijk 

rücksichtslos, ik kijk naar functionaliteit en geïnvesteerd vermogen. 

We gaan niet morsen met de middelen in deze tijden, dus de 

goedkoopste oplossing heeft de eerste bonuspunten al binnen. De 

ICT integratie beperkt zich nu eigenlijk tot de basisvoorzieningen – 

werkplekken en infrastructuur – en allerlei bedrijfsvoeringsystemen. 

Dat is voor het welslagen van dit ministerie qua primair proces 

misschien minder spannend, maar wél voor de ICT club waar we 

ook van vele naar één (DICTU) moeten. Het is een heel leerzaam 

traject om met elkaar samen te werken.”

Ambitie te bescheiden

Het plan is dat eL&I in 2014 de huis-tuin-en-keuken-ICT overdraagt 

aan het SSO-ICT (Shared Services Organisatie ICT) bij BZK DG-

OBR. “Dat is nog even los van de vraag of we dan de DWR² hebben 

geïmplementeerd”, aldus Veenstra. Hij plaatst overigens een 

kanttekening bij de toekomstige datacenters: “Ik vind de ambitie 

eigenlijk te bescheiden. Ik zou het zelf vergaander aanpakken door 

met elkaar de vraag te willen beantwoorden: hoe wil je dat die 

te prioriteren projectportfolio hebben. Nu is het zo dat, binnen 

het voormalige eZ, elk onderdeel een 1-op-1 relatie heeft met een 

eigen ICT organisatie, terwijl het voormalige LNV z’n ICT heeft 

ondergebracht bij de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). We kiezen voor 

het DICTU. Ik wil dat het opdrachtgeverschap a) strategischer wordt 

van inhoud en b) gemeenschappelijker wordt in de sturing. Ik kan 

mij voorstellen dat niet iedereen daarbij staat te springen, het gaat 

tijd en energie kosten, maar ik denk toch dat het niet anders kan.”

Zijn hoogste prioriteit ligt nu even niet bij interdepartementale 

samenwerking maar bij intradepartementale samenwerking, 

geeft Tjeerd Veenstra aan. Maar de opgave is wel om ze in elkaars 

verlengde aan te pakken. Veenstra is sinds 1 juni CIO van het 

ministerie van economische Zaken, Landbouw en Innovatie (eL&I). 

“Mijn agenda is nu zorgen dat de fusie tussen die twee ministeries¹  

in termen van bedrijfsvoering en ICT slaagt. er is maar één motto: 

van 2 naar 1. We hebben van alles twee systemen en als we al per 

ongeluk hetzelfde systeem hebben, dan hebben we verschillende 

inrichtingen, verschillende werkplekken.”

“Waar ik na de integratie naartoe wil is dat we in relatie tot de inzet 

van ICT voor eL&I een aantal strategische doelstellingen formuleren 

aan de hand waarvan we vervolgens ook een gemeenschappelijk 

EL&I:
“Verschillen in timing niet 

beheersbaar en bestuurbaar”     
Tjeerd Veenstra

eerst van 2 naar 1

voorziening er in 2020 uitziet, en dan puur in functionele termen, 

met het perspectief dat de markt je dan aanbiedt? Vandaaruit kun je 

terug redeneren wat er nu aan stappen nodig is.” 

Veenstra stelt dat de ICT ontwikkelingen razendsnel gaan - denk 

aan ontwikkelingen als Cloud computing. Zijn nachtmerrie is dat 

door het bestuurlijke tempo de propositie aan de markt verslapt. 

“Het bedrijfsleven kan nu nog chocola maken van wat wij willen 

overhevelen en welke dienstverlening wij terug willen hebben. 

als wij te langzaam gaan, dan willen wij iets ‘verpatsen’ wat de 

markt niet meer hebben wil. Je kunt niet met een oplossing van 

vijf jaar geleden een probleem van over vijf jaar willen oplossen, 

dat is niet duurzaam. We kunnen een ICT haalbaarheidstoets 

inzetten waarmee we pre-competitief met het bedrijfsleven de 

mogelijkheden kunnen verkennen.”

 Eerst opschalen, dan aansluiten

“Wij willen eerst op niveau van eL&I opschalen en pas daarna inter-

departementaal aansluiten, we gaan geen twee afzonderlijke aan-

sluitpaden bepalen. Waar we naar kijken zijn timingvraagstukken. 

Bij elke keuze die we maken is de vraag: wat is het Rijksbrede spoor 

en als we de keuze maken hoe snel kunnen we dan aansluiten?” 

Veenstra plaatst ook hierbij een kanttekening: “We krijgen straks een 

facilitaire serviceclub (FMHaaglanden), een ICT serviceclub (SSO-

ICT) en een huisvesting serviceclub. eigenlijk zou je alle ministeries 

moeten voorschrijven om binnen een afgestemd timeframe aan te 

sluiten – over de takken van sport binnen de bedrijfsvoering heen. 

Doe je dat niet, dan kan iedereen in een zelfgekozen tempo en volg-

orde aansluiten en dan doet zich in mijn ogen het risico voor dat een 

ministerie met huisvesting is aangesloten, met facilitair over drie 

jaar en met ICT over vijf jaar, terwijl een ander ministerie  

precies de omgekeerde volgorde kiest. Dus we zitten met verschil-

len in timing, dat vind ik niet beheersbaar en bestuurbaar. Dat zou  

ik dus meer op elkaar afgestemd willen zien.”

“er zijn nu nog tientallen ICT aanbieders binnen de Rijksdienst. 

Vanuit DG-OBR is men nu  het aanbod aan het structureren. Kijk je 

naar Project 7: eén ICT aanbieder beleidskern + nauw verbonden 

uitvoeringsorganisaties, dan speelt daar volgens mij maar één 

discussie: wat is generieke ICT? Dat kun je inhoudelijk benaderen, 

in de zin van: kantoorautomatisering is generiek, samenwerken 

is generiek, opslag en ontsluiten is generiek. De andere discussie 

is: het is generiek als we er allemaal dezelfde eisen aan stellen… 

Misschien zit daar de bottleneck voor ICT. Kijk,  huisvesting en 

facilitaire dienstverlening wordt door niemand meer als potentieel 

controversieel gezien. Bij ICT is dat anders, daar gaat het wel om 

zeggenschap. De verwevenheid tussen generiek en specifiek 

is groot, het afbreukrisico voor je primaire proces wordt heel 

afhankelijk van de performance van de onderliggende leverancier.”

¹ Het voormalige ministerie van Economische Zaken (EZ) en het voormalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV))
² Digitale Werkomgeving Rijksdienst
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aanbestedingen dat  er te vaak juridische 

procedures spelen. Je moet je ook afvra-

gen: is er niet een grens aan datgene wat 

je samen wilt of kunt? Dus ook hier geldt: 

blijven nadenken, kritisch zijn op wat wordt 

beoogd, en dus ook regelmatig herijken.”

Anders aanvliegen

De Rooij is voorzitter van het opdracht-

geversberaad Rijksportaal, trekt project 1 

(één administratieve werkgever Rijk) van de 

Compacte Rijksdienst, is verantwoordelijk 

voor het oprichten van I-interim en is recent 

Koen Gijsbers opgevolgd als voorzitter van 

de commissie Informatiebeveiliging van het 

ICCIO. SZW participeert volop in verschil-

lende trajecten waaronder SSO-ICT, FM 

Haaglanden, Vijfkeerblauw (de grafische 

dienstverlener van de overheid) en Doc-

Direkt (archiefbewerking). “We zijn samen 

met onder meer Financiën bezig met 3F, 

dat is een gezamenlijk financieel systeem. 

Wij zijn daarvan de trekker want het is ons 

systeem en voeren ook het beheer uit. Op 

basis van lessen uit het verleden vliegen we 

dit wel op een andere manier aan dan dat 

we in het verleden andere projecten hebben 

aangevlogen.”

De lessen met SSO-ICT en 4FM¹ hebben ge- 

leerd dat je ook als departementen onder 

elkaar zaken vooraf goed moet vastleggen, 

stelt De Rooij. “Wát als we een discussie krij-

gen over de verdeling van de kosten of het 

eigenaarschap van systemen of organisatie-

onderdelen? Bij 3F zijn we begonnen met 

een soort bestuursovereenkomst: wat nu 

als de situatie zich voordoet dat er een wil 

uitstappen om zich bij een ander samen-

werkingsverband aan te sluiten? (Dat is ook 

gebeurd, het oude VROM –red.) Of dat er een 

situatie komt dat we het eigenaarschap gaan 

de tarieven. Dit terwijl sommige SSO’s al de 

opdracht hadden fors te snijden in de kosten 

en zo de tarieven te verlagen. We hebben 

ons met z’n allen niet gerealiseerd dat dit 

zou kunnen gebeuren en lopen het risico de 

SSO’s te overvragen. Geef ze de ruimte om 

een goede start te maken”.

“een belangrijk punt is ook: houd rekening 

met de markt. Want met elkaar delen in 

grote volumes zoals we doen bij categorie- 

management, betekent wel dat je de markt 

aan het veranderen bent. Of je het nu hebt 

over ICT of over kantoormeubilair, alles wat 

wij doen in die markt betekent een veran-

dering van het veld en van het spel. en par-

tijen gaan zich daartegen verzetten als hen 

dat niet uitkomt. Je ziet nu al bij heel veel 

blijven verlangen dat als we iets willen doen, 

dat er een positieve business case is. We 

gaan het niet doen omdat groot mooi is of 

omdat samenwerken  moet, nee, het moet 

ook in financieel en kwalitatief opzicht 

iets opleveren. Dat moeten we ons blijven 

realiseren.”

Blijven nadenken

Doe geen dingen waar je later spijt van krijgt, 

pleit De Rooij. “eén voorbeeld: we maken 

veel baten–lastendiensten, de SSO’s (shared 

services organisaties – red.). In de laatste 

taakstelling vielen de baten–lastendiensten 

ook in de grondslag. Opdrachtgevers 

dienen de taakstelling voor hun rekening te 

nemen, maar willen dat weer terugzien in 

“Het programma Compacte Rijksdienst is 

belangrijk, maar mijn waarschuwing is wel: 

we moeten blijven nadenken. Je komt nu 

al heel veel medewerkers tegen die zeggen: 

‘Ja, dat moet van Compacte Rijksdienst’. Wat 

moet dan van Compacte Rijksdienst? Com-

pacte Rijksdienst is er om de Rijksoverheid 

beter en goedkoper te maken.”, aldus Ric 

de Rooij, pSG en CIO bij het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het programma is een voortzetting en een 

versteviging van wat al gaande was aan 

verandering binnen de Rijksoverheid, 

stelt De Rooij. “Het sterke van de afgelopen 

jaren – en ook nu nog – vind ik juist dat 

we zijn blijven nadenken. We moeten ook 

participeert volop

“elke samenwerking heeft te 
maken met mensen”    

Ric de Rooij

delen? Dat was vrij ongebruikelijk binnen de 

Rijksoverheid, maar het heeft wel geholpen. 

We zijn het ‘smarter’ en strakker gaan orga-

niseren.”

Ook VWS is aangehaakt bij 3F. “er is belang-

stelling van anderen, dus dat gaat zich vast 

uitbreiden en dat willen we ook graag. De 

beheerorganisatie komt voorlopig hier te 

zitten. We zijn gezamenlijk eigenaar, maar 

ik voer het opdrachtgeverschap namens 

de drie departementen. Het is geen baten–

lastendienst, het is gewoon onderdeel van 

SZW waarbij VWS en Financiën mede het 

personeel leveren. Later kan het best een 

SSO worden maar we doen het stapsgewijs. 

We willen op de eerste plaats een goed  

financieel systeem creëren. Het afbreuk-

risico is groot.”

Voorstander van hergebruik

SZW sluit aan bij BZK voor Digidoc-2 (en 

aansluitend Doc-Direkt), een digitaal 

stukkenstroom systeem. “Ik ben een groot 

voorstander van hergebruik, wij gaan niets 

ombouwen, dat kost teveel geld, wij doen 

Digidoc-2 ‘as it is’. Onze werkstromen zijn 

niet zo veel anders als die van BZK. In de 

toekomst wordt het ook vast goedkoper 

omdat anderen aanhaken. Met VWS gaan 

we samenwonen dus dat is helemaal een 

mooi moment om dingen samen te doen. 

er zit synergie tussen de departementen, 

niet alleen in de werkprocessen en werk-

gebieden, maar ook in de top, we zoeken 

elkaar regelmatig op. De samenwerking 

tussen VWS, OCW en SZW is zeer innig. 

Ook BZK en Financiën sluiten regelmatig 

aan. In de Interdepartementale Commissie 

Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) wordt 

Rijksbreed nauw samengewerkt. We maken 

grote stappen. elke samenwerking heeft te 

maken met mensen. Klikt het? Zo eenvou-

dig is het natuurlijk ook.”

¹ 4FM was samen met FaSam de voorloper van FM 
Haaglanden

sZW
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hebben. De nadruk mag wat meer op het resultaat 
liggen in plaats van op het proces. en vraag na afloop 
eens of het opgeleverd heeft wat we van tevoren afge-
sproken hebben? Dat heet met een sjiek woord baten-
management. 

De energie van de werkvloer wordt niet benut.7.  De 
echte inhoudelijk kennis zit heel vaak op de werk- 
vloer bij de professionals die daar iedere dag bezig zijn 
met de materie. Dat is misschien even slikken voor 
alle bestuurders, maar toch. De werkvloer weet vaak 
heel goed wat er aan de hand is en wat er beter zou 
moeten. Gebruik die energie en kennis! 

Het gaat om de macht niet om de kracht.8.  Macht lijkt 
soms belangrijker dan kracht (oftewel inhoud). er is 
op sommige plaatsen gebrek aan kwaliteit en inhoud. 
Opleiding is geen bonus maar een noodzaak in de ICT 
wereld. Investeer in je mensen zodat ze in staat zijn 
om hun taak uit te voeren. Managers zouden meer 
dienstbaar kunnen zijn aan hun medewerkers in plaats 
van de medewerkers te verwachten dat ze dienstbaar 
zijn aan hun manager. 

Wees vooral niet transparant.9.  Geef niet iedereen 
inzicht in hoe het er echt voor staat. Dan kan je deze 
naar eigen inzicht gebruiken. Wees transparant. Laat 
zien wat je zorgen zijn en je zal merken dat anderen 
vergelijkbare problemen hebben en willen helpen. In 
het tonen van je zwakte zit je kracht. 

Geef politiek correcte antwoorden.10.  Dan word je altijd 
aardig gevonden en doe je lekker mee. Zeg altijd dat 
je denkt dat het gaat lukken en houd je professionele 
mening voor jezelf. een perfect recept voor een goede 
carrière als je tenminste voor het volgende Algemene 
Rekenkamer rapport weg bent. Professionaliteit gaat 
boven loyaliteit! 

Ik had natuurlijk ook een politiek correcte column kunnen 
schrijven over de geweldige mogelijkheden van de Com-
pacte Rijksdienst. Want die zijn er. en ik denk dat we een 
kans hebben om het programma te laten slagen. Maar dan 
moeten we niet in deze valkuilen trappen. Het is belangrijk 
te leren van het verleden en te juichen als er daadwerke-
lijk wordt gescored. We zijn aardig op weg, maar er moet 
nog veel gebeuren om die mooie toekomst te realiseren! 
Waar nodig zal ik die constructieve criticaster blijven. 
Laat dat mijn bijdrage zijn.

Al enige tijd mag ik CIO zijn van een geweldige dienst bin-
nen de Rijksoverheid: de Belastingdienst. een substantiële 
partner binnen de Rijksoverheid als een van de grootste 
uitvoeringsorganisaties. en ook een dienst met de meeste 
contacten met burgers en bedrijven. 
Als Belastingdienst zijn we twee jaar geleden een ICT 
transformatie gestart. Aanleiding was dat ons prestatie-
niveau tekort schoot. We wilden ons echt verbeteren. 
Vooral om de dienstverlening naar burgers en bedrijven te 
verbeteren maar ook voor onszelf. 
In deze column wil ik de ‘lessons learned’ van de Belasting-
dienst en uit mijn eerdere functies delen. Met name als het 
gaat om ICT transformaties. Om te voorkomen dat we in 
dezelfde valkuilen stappen. Leren van het verleden is een 
van de belangrijke ‘lessons learned’. 

Wat zijn volgens mij de belangrijkste faalfactoren:
Diegenen die het probleem veroorzaakt hebben 1. 
moeten het nu oplossen. Dat werkt niet. Of in ieder 
geval lang niet altijd. Mensen zijn emotioneel ver-
bonden met de ooit gekozen eigen oplossingen. er is 
een frisse blik van buiten nodig. 

Niet gehinderd door enige ICT kennis managen we er 2. 
flink op los. Zonder kennis van ICT kan je niet leiding 
geven aan ICT professionals. Je wordt speelbal van 
tientallen adviseurs en adviesrapporten. Het is niet 
zo dat je zelf altijd het juiste antwoord moet kennen, 
maar dat je de juiste vraag moet kunnen stellen. Om 
de voorstellen en opmerkingen op waarde te schatten. 
Om je te verbinden met professionals. 

We schrijven het grote plan der plannen.3.  er wordt  
vreselijk veel tijd gestopt in het maken van een alles-
omvattend plan. en dat biedt dan weer de kans om 
elke letter van elke pagina ter discussie te stellen. 
Het levert wel heerlijke praatsessies op. Keer op keer. 
Breng focus aan en beklim de berg stap voor stap. 
Begin met de eerste stap. 

Iedereen bemoeit zich met alles, behalve met zijn 4. 
eigen verantwoordelijkheid. We bemoeien ons met 
iedereen en geven niet thuis als we zelf aangesproken 
worden of ons moeten committeren. vertrouwen op 
de professionaliteit van je collega is belangrijk en dat 
maakt dat je niet overal persoonlijk bij betrokken hoeft 
te zijn. Maak helder wie waarvoor verantwoordelijk is 
en waarvoor niet. en neem je eigen verantwoordelijk-
heid. 

Vanuit de Haagse Ivoren Toren schrijven we de mooi-5. 
ste verhalen. Niet gehinderd door enige kennis van de 
uitvoering kunnen we beleidsmatig de meest wilde  
beleidsplannen schrijven die gretig aftrek vinden in 
Den Haag. Zonder verbinding tussen beleid en uitvoe-
ring gaat het niet vliegen. Ik zie dat we daar beter in  
worden, maar we moeten blijvend zorgen voor verbin-
ding tussen beleid en uitvoering. Dat schept verplich-
tingen voor beiden, zowel beleid als uitvoering.  

Activiteiten zijn belangrijker dan resultaten.6.  “Goh, 
wat zijn we toch druk bezig met elkaar. Dat is nog 
eens toewijding.” Het gaat er niet om wat je allemaal 
gedaan hebt, maar wat we er uiteindelijk mee bereikt 

Wim Sijstermans 

CIO ministerie van Financiën  
en Belastingdienst

Tien valkuilen voor  
het programma de  
Compacte Rijksdienst

ADveRTeNTIe
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Reesink: “Het gaat om ontzorgen.” Met een glimlach: “We zaten hier 

bijna te beslissen welke patches doorgevoerd moesten worden naar 

welke machines; daar wil je eerlijk gezegd niet over gaan.”

Zelf de regie

Van Brummen: “Wij concentreren ons op het ondersteunen van de 

juridische professional, daar zijn wij goed in, en atos doet waar zij goed 

in is: het managen van een rekencentrum. Wij willen zelf gaan over 

onze functionaliteiten, we hebben zelf een eerstelijns 5x8 helpdesk en 

houden ook zelf de regie, maar de rest van de ICT activiteiten is niet 

ons ding.”

“We gaan er kwalitatief behoorlijk op vooruit; in uren beschikbaar-

heid, in innovatiekracht, in het tempo waarin we veranderingen 

kunnen doorvoeren en dus bijblijven bij de ontwikkelingen in de 

markt. en dat tegen aanzienlijk lagere kosten.”

De grote slag naar het nieuwe rekencentrum wordt de komende 

maanden gemaakt, geeft Reesink aan. “Tot die tijd voert atos het 

beheer van de bestaande situatie uit, met nu al het voordeel van de 

servicedesk na kantoortijden en in het weekend. De gebruikers  

gaan straks over op Office 2010, daardoor zijn ze ineens helemaal 

bij de tijd.”

een rondje gemaakt, maar dat bleek niet zo te zijn. Dat hebben we 

teruggekoppeld naar Jaap Uijlenbroek en die heeft vervolgens groen 

licht gegeven om deze weg in te slaan. Hij zei het ook boeiend te 

vinden omdat deze ervaring anderen binnen de Rijksoverheid ook 

verder kan helpen. Het is ook geen bedreiging voor DG-OBR, maar 

eerder een leerschool. Wat betekent dit in termen van regievoering 

en prestaties?”

Het OM is uiterst bedachtzaam te werk gegaan bij het zoeken naar 

een marktpartij. Zo werd het applicatielandschap opgeschoond  

(van 700 naar 150) en de rekencentra geconsolideerd (van 30 naar 

1). “Dat moet je absoluut zelf doen. Dan weet je ook waarover je het 

hebt als je het in de markt wilt gaan zetten. anders weet je niet wat 

je gaat vragen en of de rekening die je krijgt wel terecht is”, aldus  

Van Brummen.

Hierna is er uitgebreid onderzoek gedaan in samenwerking met 

KPMG equaterra. Van Brummen: “evident werd dat 

applicatiebeheer- en ontwikkeling en technisch beheer en de 

werkplek, dat dit geen activiteiten zijn die je als OM zelf zou moeten 

doen. Dat zou beter, goedkoper, efficiënter en effectiever kunnen 

gebeuren door een marktpartij.”

7x16 minimaal

De aanleiding voor de uitbesteding was divers. Het OM deelde de 

ICT bij Spir-IT (het voormalige ICTRO) met andere justitiële onder-

delen van de Rechtspraak. Maar de aard van de werkzaamheden 

paste niet langer bij één beheerorganisatie, stelt Van Brummen: 

“Wij zijn toch vooral gericht op concernapplicaties die het mogelijk 

maken dat onze mensen in het veld op dezelfde manier kunnen 

werken, op eenzelfde manier ondersteund; absoluut robuust en 

7x16 minimaal.”

Daarnaast zou het contract voor de ‘housing’ (bij IVeNT) in 2013 

eindigen. Reesink: “We hebben ons eerst afgevraagd: zijn er binnen 

de overheid partijen die onze vraag kunnen invullen? We hebben 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie kent vele uitvoeringsorgani-

saties, waaronder het Openbaar Ministerie (OM). Dat OM heeft beslo-

ten om het beheer van de technische infrastructuur voor vijf jaar  

uit te besteden aan ICT dienstverlener atos. Het is de eerste groot-

schalige outsourcing van een Rijksonderdeel naar een marktpartij.

“Het is echt een vak apart, een rekencentrum runnen”, stellen  

Henk van Brummen, Procureur-Generaal en CIO van het OM, en  

Ton Reesink, afdelingshoofd Organisatieontwikkeling & Informatie- 

management. Ze benadrukken dat het besluit is geborgd op bestuur-

lijk niveau: “Dit is geen ICT vraagstuk maar een strategisch onder-

werp.”

Openbaar Ministerie 

Ton Reesink (links) en Henk van Brummen: “Dit is geen ICT vraagstuk maar een bestuurlijk strategisch onderwerp”

 laat zich ontzorgen door atos
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Dat heeft geleid tot een forse terugloop  van

onze inkomsten en ook hebben we snel in-

geteerd op ons eigen vermogen. Dat bestaat 

uit een structureel deel en een conjunctureel 

deel. Dat laatste is bedoeld om klappen op 

te vangen, maar dat was in dit geval niet 

toereikend. Het goede nieuws is, dat wij 

vrij snel de tering naar de nering hebben 

kunnen zetten. Goede kostenbeheersing 

zorgt weer voor gezonde cijfers.”

Flexibele schillen

Inmiddels stelt Groothedde dat “ons kosten-

niveau over de hele breedte is terug gelopen. 

Beslissingen toen het ons goed ging om  

vestigingen te sluiten en digitaliseringspro-

gramma’s te starten, laten nu het gewenste 

effect zien. Het eigen vermogen is daardoor 

in 2010 weer enigszins gegroeid en voor 

2011 zijn de vooruitzichten wat dat betreft 

positief. Je moet het dak repareren als de 

zon schijnt. Op het moment dat het te laat 

is boor je extra emotie aan. Nu verkeren we 

in een situatie dat als de markt nog verder 

wegzakt, we nog wat flexibele schillen heb-

ben. en dat betekent dat je minder hard 

hoeft in te grijpen.”

Warme relatie

Het Kadaster onderhoudt een warme relatie 

met het ministerie van Infrastructuur 

en Milieu. Groothedde noemt die relatie 

zelfs cruciaal, want IeM is behalve beleids-

verantwoordelijk ook eigenaar en klant. 

“IeM is onze moeder, daarnaast werken 

we ook voor een aantal zusters.” Zo heeft 

Kadaster een intensieve samenwerking 

met het ministerie van economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie voor KLIC 

(Kabels, Leidingen Informatiecentrum) en 

Landinrichting (Dienst Landelijk Gebied); 

met het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijkrelaties voor de e-overheid 

(met name Logius); en met het ministerie 

van Veiligheid en Justitie (bijvoorbeeld bij 

uitvraag inzake onroerend goed fraude).

 

Goede nieuws

Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan 

(ZBO). De organisatie is ‘tarief gefinancierd’ 

en wordt financieel niet ondersteund door 

de Rijksoverheid. Groothedde vertelt dat 

de economische crisis 2,5 jaar geleden 

Kadaster “vol in de flank heeft geraakt.  

De huizentransacties zijn met 30% gedaald. 

Over het uitvoeringsprogramma Compacte 

Rijksdienst is arco Groothedde van het 

Kadaster goed te spreken. “Ik ben voor-

stander. Maar de algemene beleving is dat 

het om bezuinigingen gaat, terwijl dat niet 

zo is. Het gaat om slimmer werken en de 

shared service centers zullen dat faciliteren.” 

arco Groothedde is lid van de Raad van 

Bestuur van het Kadaster. Hij heeft in zijn 

portefeuille o.a. Informatie- en Communi-

catie Technologie. Groothedde is daarnaast 

voorzitter van de programmaraad e-over-

heid. Bovendien maakt hij deel uit van de  

programmaraad stelsel basisregistraties 

en ook Logius. “Ik ben zelf redelijk actief 

in de elektronische overheid”, glimlacht 

Groothedde. “Samenwerken is de sleutel, 

elkaar weten te vinden is super belangrijk.” 

Samenwerken is mensenwerk

Willen we echt de overheid naar een vol-

gend plan brengen, dan moeten we slimmer 

werken en meer samenwerken, stelt Groot-

hedde. Zoek naar gemeenschappelijke 

factoren, voegt hij eraan toe, anders bestaat 

de mogelijkheid dat verkokering ontstaat. 

Hij vindt een heldere governance essentieel 

voor het welslagen. “Samenwerken is 

mensenwerk. Nogmaals, het gedachtegoed 

van het programma Compacte Rijksdienst 

spreekt mij zeer aan, maar zorg voor reali-

teit. Zorg voor een heldere voortgang, met 

reële stappen. Maak het zichtbaar zodat 

mensen het vertrouwen krijgen dat het 

gaat lukken. Succes is niet vanzelfsprekend, 

maar het gevolg van consistentie.”

samenwerken 
is de sleutel

kadaster: 

Arco Groothedde: “Zorg voor heldere voortgang en reële stappen“

De Oracle Exadata Database Machine 
combineert software en hardware in 
één apparaat. Daarbij is het de snelste 
databasemachine ter wereld. Atos is de 
grootste hosting leverancier in Nederland voor 
Oracle omgevingen en heeft specialisten met 
een zeer hoog kennisniveau op het gebied van 
Oracle Exadata. Profiteer ook van de extreme 
prestaties van Exadata en bereik meer met 
minder.

•	 Meer inzicht of uw beleid werkt: door 
extreme snelheid een veel betere analyse  
in kortere tijd

•	 Meer  flexibiliteit in uw organisatie:   
complexe situaties  vaker en sneller 
analyseren geeft  de mogelijkheid om 
sneller in te spelen op veranderende 
omstandigheden

•	 Meer prestaties: tot 150 keer sneller getest 
dan andere Oracle database oplossingen 
biedt ongekende nieuwe toepassingen

•	 Meer informatie tegen minder kosten: 
vanaf 10 keer meer opslag in dezelfde 
ruimte door speciale compressie

•	 Minder ontwikkeltijd: Ontwikkeling van 
applicaties en systemen gaat sneller omdat 
er minder tijd nodig is voor prestatietesten 
en beheer

•	 Minder Energie en CO2 verbruik:  
één extreem krachtige Exadata kan een 
aantal andere oplossingen vervangen

•	 Minder Kosten:  voor uw Oracle database 
landschap 
 

Meer weten? Ga naar www.atos.net/exadata

supersnel
Atos Exadata Services
meer met minder

Your business technologists. Powering progress

ADveRTeNTIe



allen een oplossing. Zo hebben we elkaar ge-

vonden Door te bundelen heb je meer slag-

kracht en expertise om de gestandaardi-

seerde en gefaciliteerde Rijkswerkplek neer 

te zetten. Daarnaast hebben we in twee jaar 

tijd ook al vijf procent op de inkoop weten te 

besparen. De taakstellingen zijn ingeboekt 

bij de departementen. FMH bestond toen 

nog niet. Nu komt de vraag: help ons ook 

met het realiseren van die bezuinigingen.”

Dat geldt ook voor aantallen fte’s. “Ze wil-

len allemaal dat het goedkoper moet en 

tegelijkertijd - en zie hier de paradox - willen 

ze zoveel mogelijk mensen overhevelen. 

Logisch, niks vreemds aan. Wij zitten in 

de golfbeweging van eerst groeien en dan 

krimpen. Uiteindelijk komt er minder werk, 

dus daar moet je een modus in vinden en 

heldere afspraken over maken. We willen 

geen big bang en ook geen blauwe aanpak. 

Tegen toetreders zeggen we: als de taakstel-

ling 25% is en je doet het nu met 100 man 

dan doen wij het met 75 man. Iedereen 

krijgt een keurig plaatsingsadvies, een 

aantal mensen in de oude organisaties zijn 

functievolger dus die blijven hetzelfde werk 

doen, maar een aantal anderen absoluut 

niet, daar gaan we kwalitatieve matching-

trajecten mee in. Dat proberen we heel 

zorgvuldig te doen.”

Klantgerichtheid

FMH, dat een zogenaamde baten-lasten-

dienst is en ressorteert onder het DG-OBR 

van Jaap Uijlenbroek, verzorgt producten 

FMHaaglanden (Facilitair Management 

Haaglanden, kortweg FMH) is in het uitvoe-

ringsplan Compacte Rijksdienst aangewe-

zen als de facilitaire dienstverlener voor 

de Rijksoverheid in de regio Haaglanden. 

In 2014 moeten alle in Den Haag en directe 

omgeving gevestigde Rijksonderdelen – met 

uitzondering van Defensie – door FMHaag-

landen worden geserviced.

FMHaaglanden werkt nu al voor de 

ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ), 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), 

Infrastructuur en Milieu (IenM), Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

en Veiligheid en Justitie (VenJ). ergo: ruim 

17.000 Rijksambtenaren in meer dan 40 

panden. FMHaaglanden directeur Ingrid 

van de Boel spreekt van drie grote uitda-

gingen die zij met 300 m/v moet tackelen: 

“Nummer één is de standaardisering van de 

door ons gefaciliteerde Rijkswerkplekken, 

exclusief het ICT deel. Nummer twee is het 

Masterplan Huisvesting met alle effecten 

die daarbij horen en nummer drie betreft de 

nieuwe toetreders. Per 1 januari 2012 sluiten 

al de ministeries van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) aan.”

Schaalvergroting

Van de Boel was facilitair directeur bij SZW, 

toen opeenvolgende taakstellingen haar

 noopten een rondje te maken langs collega-

directeuren. “Die hadden hetzelfde pro- 

bleem. Schaalvergroting bleek voor ons 

FmHaaglanden: 

Ingrid van de Boel: “Onze leidraad is de stip op de 
 horizon van de Rijksbrede samenwerking”

en diensten als inrichting van de werkplek, 

gebouwbeheer, vergaderservices en cater-

ing, post en reprografische voorzieningen, 

telefonie, schoonmaak en vervoer. “Wij 

faciliteren de Rijkswerkplek, alleen de ICT 

en de archieven doen we niet, zo zou je 

het simpel kunnen zeggen. Uitgangspunt 

hierbij is klantgerichtheid”, stelt Van de Boel. 

Over klanttevredenheid kan ze nog weinig 

zeggen, er is een meting in voorbereiding.  

“Ik ben zelf meer van de missie dat klanten 

en medewerkers ons aanbevelen bij ander-

en. OCW en VWS hebben ons gevraagd,  

dat is natuurlijk heel leuk. Gedwongen  

winkelnering is verschrikkelijk.”

FMHaaglanden zoekt de dialoog en samen-

werking met collega’s van de Belasting- 

dienst, Rijkswaterstaat en de Dienst 

Justitiële Inrichtingen. “Wij zijn bezig met 

kostprijsmodellen, de anderen ook, dan 

is het logisch dat je daar met elkaar naar 

kijkt. Het landelijk FM overleg moet nog 

geformaliseerd worden, maar dit is wel de 

richting die we opgaan. Dat is ook steeds het 

hogere doel; niet de departementen op zich 

maar echt de Rijksoverheid. Onze leidraad 

is de stip op de horizon van de Rijksbrede 

samenwerking. Wat we doen proberen we 

zo te doen dat het bijdraagt aan die stip.”

meer slagkracht en  
expertise door bundeling
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Connected government:  vergeet business as usual 

Overheden overal ter wereld ervaren de last van een hoge werkloosheid, afnemende belastingopbrengsten en hoge 
begrotingstekorten. Deze omstandigheden dwingen overheden op alle niveaus om opnieuw te beoordelen hoe technologie 
kan worden gebruikt om de proces- en infrastructuurkosten te verlagen, efficiënter te werken, en de burger beter van dienst 
te zijn. Een complicerende factor hierbij is dat diezelfde economische omstandigheden ervoor hebben gezorgd dat de vraag 
naar diensten is toegenomen, met name de vraag naar regelingen zoals bijstandsuitkeringen, schuldhulpverlening en 
bijzondere bijstand. 

Niet alleen de vraag naar dergelijke diensten is toegenomen, maar ook de eisen die de burger stelt aan het niveau van de 
dienstverlening. Commerciële bedrijven zoals Google en Amazon brengen voor consumenten de wereld binnen handbereik, 
en hetzelfde wordt van de overheid verwacht. Dit verwachtingspatroon heeft er mede voor gezorgd dat bepaalde instellingen 
zich nu begeven op het terrein van sociale media. Sociale netwerken worden bijvoorbeeld gebruikt om in contact te blijven 
met probleemjongeren. 

Overheden begrijpen dat ze de ‘digitale dialoog’ met de burger moeten aangaan en proberen dan ook al minstens tien jaar 
om meer overheidsdiensten online aan te bieden, soms met opvallend succes. Dit fenomeen wordt ook wel de ‘digitale 
overheid’ genoemd. Maar zoals uit een recent onderzoek van IDC Government Insights blijkt, “heeft de digitale overheid grote 
stappen gezet op het gebied van informatievoorziening, maar is op het meest cruciale onderdeel niet het gewenste resultaat 
geboekt: informatie benutten om de dienstverlening aan de burger te verbeteren.” 

Overheidsfunctionarissen hebben te maken met een ongelukkig samenvallende fiscale en operationele realiteit. Business 
as usual werkt niet meer. De nieuwe slogan voor overheidsinstellingen, die er zelfs onder de beste omstandigheden naar 
streven alle risico’s uit te sluiten, luidt pragmatische transformatie. Bij een pragmatische transformatie ligt de nadruk 
op het realiseren van rendement door middel van het digitaliseren van informatie en het combineren, stroomlijnen en 
automatiseren van activiteiten. 

De connected government-strategie van EMC komt tegemoet aan de doelstellingen van een pragmatische transformatie en 
brengt internettechnologiemodellen zoals gedeelde diensten en ‘private cloud computing’ binnen financieel handbereik.  
Met het connected government-model van EMC kan de manier waarop de overheid werkt, drastisch worden veranderd. 

24x7 CONNECTED GOVERNEMENT

Met de oplossingen van EMC kunt u content digitaliseren, activiteiten stroomlijnen, beveiligen en automatiseren,  
en de dienstverlening aan de burger verbeteren. Tegelijkertijd bespaart u tijd en kosten, en beperkt u de risico’s.

Voor meer informatie over 24x7 Connected Government : netherlands.emc.com/connected-government

NaaR EEN bETERE DiENsTVERlENiNG
MET CONNECTED GOVERNMENT 

ADveRTeNTIe

EEN OP RENDEMENT GERiCHTE bENaDERiNG VaN TRaNsFORMaTiE
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om ook digitaal in te schrijven, ontstaat  

een eenduidig en toegankelijk ‘marktplein’.  

Met als gevolg lagere kosten en minder 

administratieve lasten voor alle partijen.

“TenderNed is een uniek, nieuw online

marktplein”, zegt Mosselman. “TenderNed 

maakt aanbesteden voor alle betrokkenen 

eenvoudiger en goedkoper. Voor onder- 

nemers verlaagt TenderNed de drempel 

om aan aanbestedingen mee te doen. 

TenderNed ondersteunt aanbesteders en 

ondernemers tijdens het hele proces, van 

vooraankondiging tot en met gunning. 

Dit voorkomt niet alleen fouten, maar be-

spaart vooral tijd, geld en ergernis. Het is 

belangrijk, dat juist de overheid zorgt voor 

een toegankelijk platform voor iedereen. 

Met toepassing van moderne technologie 

leidt dit tot een grote stap voorwaarts in de 

dienstverlening.”

Gefaseerde invoering

Dit najaar wordt TenderNed geïmplemen-

teerd onder verantwoordelijkheid van 

Maxime Verhagen,  minister van econo-

mische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

alle aanbestedende diensten in Nederland 

kunnen dan op TenderNed publiceren.  

De TenderNed-projectorganisatie onder-

steunt hen bij de omslag naar dit nieuwe 

marktplein. 

“Vanaf het voorjaar hebben we proefge-

draaid met enkele tientallen pilotorganisa-

ties. als je zo’n nieuw platform wilt creëren 

moet je eerst veel praktijkervaring opdoen. 

Daarna hebben we stapsgewijs steeds 

meer aanbestedende diensten betrokken. 

aanbesteders die met TenderNed aan de 

slag willen, kunnen dat nu probleemloos 

doen. Zij worden ondersteund met gebrui-

kers begeleiding, een servicedesk en on-

line hulpmiddelen.”

In 2012 zet TenderNed de stap naar een 

volledig werkend online marktplein: 

ondernemingen kunnen elektronisch 

inschrijven op aanbestedingen en hun 

gegevens digitaal laten opslaan in het  

bedrijfsdossier. Dat dossier kunnen zij bij 

elke nieuwe aanbesteding hergebruiken.

is een Rijksbrede samenwerking ingezet. 

TenderNed is daarbij een van de meest op-

vallende, nieuwe instrumenten. 

Lagere kosten voor iedereen

In het online aanbestedingsplatform Tender-

Ned kunnen diensten hun aanbestedingen 

volledig digitaal opzetten en publiceren. 

en niet alleen bij de Rijksoverheid: Tender-

Ned biedt alle aanbestedende diensten in 

Nederland (ook gemeenten, provincies, 

waterschappen en speciale sectorbedrij-

ven zoals Schiphol, ProRail, Nuts- en open-

baar vervoerbedrijven) een gemeenschap-

pelijk platform voor de publicatie en afhan-

deling van aanbestedingen. Publicatie van 

europese en nationale aanbestedingen op 

TenderNed wordt wettelijk verplicht. Zo 

weten alle ondernemingen waar ze aan-

bestedingen kunnen vinden. Omdat  

ondernemers de mogelijkheid krijgen  

een van de stappen naar een Compacte 

Rijksdienst, is het stroomlijnen van inkopen 

en aanbesteden. Nu zijn binnen de Rijksover-

heid 350 inkooppunten actief. TenderNed 

wordt een eenduidig en toegankelijk, digi-

taal marktplein voor alle aanbestedingen. 

Dat levert een significante bijdrage aan een 

krachtiger, kleiner en meer dienstverlenen-

de overheid. “Het is onze ambitie concreet 

bij te dragen aan de kwaliteit van het aan-

besteden door de overheid en tegelijkertijd 

voor de bedrijven in Nederland een echte 

sprong voorwaarts te maken”, aldus Heleen 

Mosselman, projectdirecteur TenderNed.

De Rijksdienst als geheel koopt jaarlijks 

voor ruim 10 miljard euro in bij meer dan 

68.000 leveranciers en is daarmee een van 

de grootste inkopers in Nederland. Om de in-

koop van departementen te harmoniseren 

en gemeenschappelijke kaders te realiseren, 

De Compacte Rijksdienst is gericht op het realiseren van besparingen (taakstellingen) en 

op effectiever, efficiënter en daarmee doelmatiger werken. Doel is om met minder mensen 

overheidsdiensten integraal, vanuit een “één concern”-gedachte, optimaal te kunnen  

verrichten. Meer kwaliteit voor burgers en bedrijfsleven tegen lagere kosten. 

Het werken vanuit “één concern” zien we ook bij grote, meestal internationale, bedrijven.  

Dit verschijnsel staat bekend onder de term One Firm. Kenmerkend zijn de standaardisatie 

van processen, een sterke cultuur, veel onderlinge samenwerking, relatief weinig instroom 

van buiten om de sterke cultuur te handhaven en het werken met shared service centers.

Om besparingen te realiseren is een aantal aanpakken mogelijk. 

Overheid 
toont 
zich 
moderne 
dienstverlener 
met
TenderNed

Heleen Mosselman: “Het is onze ambitie aanbesteden voor iedereen gemakkelijker, 
veiliger en sneller te maken.”

De plussen van TenderNed

TenderNed is opgezet vanuit de praktijk. •	

Hierdoor sluit TenderNed maximaal 

aan op de behoeften van zowel aanbe-

stedende diensten als ondernemingen. 

TenderNed maakt inkopen transparanter •	

en professioneler. 

TenderNed  brengt voor de gebruiker •	

geen kosten met zich mee.

TenderNed is een webapplicatie, alleen •	

een browser is nodig.

TenderNed biedt directe online uitwis-•	

seling van informatie tussen aanbeste- 

dende diensten en ondernemingen.

TenderNed ondersteunt het gehele aan-•	

bestedingsproces.

TenderNed biedt ondernemingen een •	

bedrijfsdossier voor veelgebruikte aan- 

bestedingsdocumenten.

TenderNed biedt de eGids: uitgebreide •	

online hulp op maat vanaf iedere plaats 

op elk moment.

TenderNed is in lijn met eU-standaarden.•	

TenderNed sluit aan bij de eisen van •	

e-Overheid.

TenderNed wil koppelen met de basis-•	

registraties.

Het Rijk 
als One Firm? 

aanpakken die horen bij de “hogere lagen” maken gebruik van de aanpakken voor de  

“lagere lagen”.  een té lage insteek zal niet de vereiste resultaten opleveren. Om de ge- 

wenste Compacte Rijksdienst te vormen, is het creëren van meer eenheid en gemeen-

schappelijkheid noodzakelijk om tegemoet te komen aan de eisen die de samenleving 

stelt aan het Rijk. Dit vergt samenwerking op vele vlakken. Het vraagt ook voortdurende  

alertheid om de eenheid in stand te houden. 

Han van der Zee en andré de Meulder

Beiden zijn partner bij atos Consulting voor de sector Public, Health & Transport

www.atosconsulting.nl/overheid

Aard Besparingsscenario Toelichting

Kaasschaaf 
Tot 10%

Relatief eenvoudig. Alles een beetje minder. Is door mini-
steries en uitvoeringsorganisaties vele malen toegepast.

Interne efficiency door 
Lean en Six-Sigma
Tot 20%

Structureren van interne processen en implementeren van 
best-practices met behulp van Lean en Six-Sigma. Ren-
dement is beter aangezien blijvende resultaten worden  
geboekt en er een “verbetercultuur” ontstaat.

Differentiatie  
van diensten
Tot  25%

Dienstverlening differentiëren en activiteiten herstructu-
reren. De bijbehorende interne processen en systemen 
worden daarop aangepast: ingewikkelde processen voor 
ingewikkelde vragen en  simpele, geautomatiseerde pro-
cessen voor de 80% – 90% van vragen die eenvoudig en 
simpel te beantwoorden zijn. 

Harmonisatie en 
standaardisatie
Tot 30%

enterprise-architectuur principes toepassen voor bedrijfs-
processen en informatiesystemen (saneren van wildgroei). 
In hoeverre zijn de processen in principe gelijk (dezelfde 
soort klantvraag, dezelfde processtappen, dezelfde soort 
uitkomst, product of dienst)? In hoeverre sluiten de pro-
cessen op elkaar aan en zijn zij van elkaar afhankelijk?

Ketenorganisatie 
Rijksbreed
Tot 40%

Overkoepelende oplossingen ketenbreed of zelfs breder 
organiseren (organisatie herstructureren). Overheids-
organisaties werken samen aan gemeenschappelijke,  
organisatie- en ketenoverkoepelende “thema’s” en zoeken 
daar de geëigende organisatievorm bij.
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Besparen is een hot topic binnen de overheid. Besparen op beveiliging van electronische gegevens 

is echter een precaire onderwerp.  Teveel ‘besparen’ kan resulteren in onwenselijk grote risico’s die 

uiteindelijk  veel geld kunnen kosten. Diginotar is hier wellicht een voorbeeld van. Het is dus zaak om 

voor het terugbrengen van de risico’s tot een acceptabel niveau niet te veel en niet te weinig uit te 

geven. Kosten en baten moeten in balans zijn.

Tegen de achtergrond van gemiddeld jaarlijks 40% groei (IDC) in elektronische  gegevens, een 

groeiende tendens om het imago van de organisatie te beschermen, veranderende technologie en 

minder beschikbare mensen, heeft Symantec een risico balans ontworpen voor het weer in balans 

brengen van de kosten en baten van backup&restore omgevingen .

Door de enorme datagroei zijn standaard back-upinfrastructuren niet meer toereikend om de dagelijkse 

digitale data hoeveelheden veilig te stellen en is het niet meer mogelijk om als ICT beheerder de 

backup er even bij te doen.  De tapehandeling alleen al slokt snel meerdere FTE’s op. De snelheid 

waarmee data weer moet worden teruggezet is soms enorm.

De oplossing is het uitvoeren van een slimme en geoptimaliseerd storage - en backup beleid, 

waarbij:

Onnodige en overtollige informatie met vertrouwen is verwijderd;1. 

Relevante informatie is gearchiveerd, zodat bewaartermijnen zijn gerespecteerd en informatie 2. 
teruggevonden kan worden;

De-duplicatie technieken zijn ingezet daar waar zinnig: op de cliënts, servers en/of op backup- 3. 
servers en/of zelfs als deduplicatie appliances

Disaster Recovery zeer efficiënt en effectief is ingericht. Backup oplossingen zijn geïntegreerd 4. 
met replicatie en clustering oplossingen.

Of het nu om een kleine instelling gaat of om een organisatie die wereldwijd vertakt is zonder 

dat er altijd lokaal management aanwezig is er is een passende oplossing van geschikt formaat.  

Een passende oplossing waar gemiddeld een besparing van meer dan 30% wordt gerealiseerd en 

waarbij mensen weer volledig vrijgemaakt zijn voor andere werkzaamheden.

Hans Kersbergen 

Senior Account Manager Overheid 

Hans_Kersbergen@symantec.com

Besparen in de Overheid

ADveRTORIAL

Cloud, Cloud services en Cloud computing 

staan volop in de belangstelling en menig  

organisatie vraagt zich af of ze niets mist als 

ze er nog geen gebruik van maakt. In april van 

dit jaar koos minister Piet Hein Donner voor 

een private (gesloten) Rijks-cloud, ingericht 

binnen een eigen beveiligd netwerk en be-

heerd door een eigen Rijksbrede organisatie. 

Overdrijft de Nederlandse overheid hier met 

haar voorzichtige opstelling? Hierna een 

aantal voorbeelden ter overweging.

Cloud als nieuwe pijnstiller

Gartner omschrijft Cloud als de ‘nieuwe 

vorm van uitbesteden’. Dat zou betekenen  

dat Cloud zowel de potentiële voor- als nade-

len van uitbesteding met zich meebrengt. 

Lees vooraf de bijsluiter

Veel organisaties zijn voorzichtig, enkele  

redenen:

Beveiliging: in de Cloud deelt men voor- •	

zieningen met andere partijen om daar- 

mee schaalvoordeel (en lagere kosten)  

te realiseren. Het effect van een falende 

beveiliging in een dergelijke opzet kan 

aanzienlijk zijn, zoals onlangs bleek in de 

DigiNotar kwestie;

Compliance: in hoeverre is de te gebrui- •	

ken Cloud aangepast aan de wet- en 

regelgeving? Is de aanbieder bijvoor-

beeld ISO27001/ ISO27002 gecertifi-

ceerd en wordt voldaan aan SaS-70 II 

standaarden¹?;

Kwaliteit van de dienstverlening: is de be-•	

schikbaarheid gegarandeerd en hoe hard 

zijn deze garanties? 

audit-bestendig: kunnen de Cloud-aan-•	

bieders bewijzen dat ze betrouwbaar zijn 

en voldoen aan noodzakelijke randvoor-

waarden, zoals bijvoorbeeld op het vlak 

van bewaren en/of terughalen van  gege-

vens indien nodig? 

Bijverschijnselen voor de overheid

Bovengenoemde kanttekeningen zijn ook 

van toepassing voor de overheid, echter met 

nog zwaardere consequenties en invloed op 

de bedrijfsvoering dan bij het  bedrijfsleven. 

eén van de belangrijkste kenmerken van 

Cloud is dat zij locatie onafhankelijk werkt: 

je hebt als overheid dan geen idee waar je 

gegevens zijn opgeslagen. In verband met 

wet- en regelgeving binnen de eU, vooral op 

het vlak van privacy, kan het zijn dat data 

(denk aan Gemeentelijke Basisadministra-

tie Persoonsgegevens) binnen een bepaald  

rechtsgebied dient te blijven. 

Terughoudendheid is er vanwege het feit dat 

bijna alle grote Cloud-aanbieders gevestigd 

zijn in de Verenigde Staten. een aantal van 

hen heeft in europa rekencentra ingericht, 

echter ook dan zijn zij onderworpen aan de 

PaTRIOT act…

een derde aspect is dat een Cloud kosten- 

besparend zou moeten werken, doordat de 

gebruikskosten niet langer vast maar vari-

abel zijn. Voor de overheid brengt dit een 

risico met zich mee: variatie in activiteiten-

volume kan tot knelpunten leiden, mede 

vanwege vastgestelde budgetten.

Recepten voor overheidsorganisaties

De vraag is hoe overheidsorganisaties dan 

wel voordeel kunnen halen uit de Cloud. 

Hierbij zijn de volgende criteria van belang: 

Toegang: wie krijgt de toegang en daarmee •	

het gebruik van de diensten? 

eigendom en controle: wie beheert de  •	

diensten? Doet de klant of gebruiker dat 

zelf, of is dat in handen van een leveran-

cier? 

Community Clouds zijn beschikbaar voor 

een aantal onderling bekende gebruikers, 

bedrijven met eenzelfde signatuur of achter-

grond, bijvoorbeeld een aantal overheidsin-

stanties. Ook zijn er mogelijkheden met 

zogenoemde ‘hybride’ Clouds waarop zowel 

private als publieke toepassingen samen-

werken.

een te adviseren benadering is om minder 

kritische en voldoende te beveiligen toepas-

singen, zoals functies en portalen voor ver- 

krijging van publieke informatie van web-

sites, in een public Cloud te plaatsen. De 

meer gevoelige, achterliggende systemen, 

kunnen dan in een private en goed be- 

schermde Cloud draaien. Het is daarbij  

technisch zelfs mogelijk om private Cloud 

functies van een fallback-mechanisme te 

voorzien uit  de public Cloud-omgeving.

De toekomst: een gezonde overheid

een aantal leveranciers,  waaronder atos, 

werkt nauw samen om de geschetste pro-

blematiek aan te pakken. Voorbeelden hier- 

van zijn:

een europees initiatief onder de naam  •	

euroCloud 2020 dat mogelijk gemaakt 

wordt door de european Space agency 

(eSa) en diverse andere bedrijven en in-

stellingen, met als doel de oprichting van 

een grootschalige, gemeenschappelijke 

europese Cloud voor 2020;

Het Open Data Center alliance (ODCa) dat •	

werkt aan standaards en definities voor 

Cloud-diensten en de manier waarop ze 

worden ingezet om de besluitvorming 

over keuze van Cloud aanbieders meer 

transparant en flexibel te maken. 

Mick Symonds  

Principal Solution architect bij atos

Michael.symonds@atos.net

1 SaS-70 II is dé standaard voor het rappor-

teren over interne beheersingsmaatregelen 

van een serviceorganisatie voor zover van 

belang bij de jaarrekeningcontrole van een 

gebruikersorganisatie

Cloud 
maakt de overheid beter

Voor meer informatie over de Cloud, 
vraag het white-paper  

‘Cloud: its potential for business’ 
aan, via nl.atos.net/cloud



Creativiteit en ondernemerschap zijn de 
sleutelwoorden voor de hele publieke 
sector om de dialoog aan te gaan met 
burgers en ondernemingen. 

Op Prinsjesdag is nogmaals benadrukt 
dat de reeds ingeslagen weg richting een 
efficiënte, effectievere en doelmatigere 
overheid de enige juiste route is.

Dit politieke klimaat biedt volop kansen 
voor overheden om te excelleren op 
het snijvlak van strategie, technologie, 
hoogwaardige dienstverlening en 
allround innovatie.

Wij zien dit als een uitdaging en staan 
klaar om onze expertise in te zetten om 
nog meer lokale en centrale overheids-
instellingen te ondersteunen bij hun  
missie: meer kwaliteit voor burgers en 
bedrijfsleven tegen lagere kosten. 

nl.atos.net/overheid

moment
bereik meer met minder
van de waarheid

Your business technologists. Powering progress


