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Managementsamenvatting

Doel van dit categorieplan 
Het categorieplan is het fundament van de categorie. Het geeft aan waar de categorie voor staat en geeft 
op onderbouwde wijze haar doelstellingen, keuzes, plannen en acties weer. Na vaststelling van dit 
(geactualiseerde) plan heeft de categoriemanager volledig mandaat om hiermee aan de slag te gaan. De 
(strategische) klantenraad van de categorie kan vervolgens de voortgang monitoren en hier eventueel op 
bijsturen.

Afbakening van de categorie ICT-professionals
De categorie beperkt zich in haar reikwijdte tot de inzet van externe ICT/IV-professionals voor het Rijk, 
met inachtneming van de volgende twee deelgebieden: 
 
A. Inhuur van externe ICT/IV-professionals 
De externe professional voert op basis van aansturing door een opdrachtgever werkzaamheden uit voor 
deze opdrachtgever. De externe professional voert deze werkzaamheden uit op basis van een 
inspanningsverplichting;
B. Uitbesteding van ICT-diensten, waarbij de inzet van externe ICT/IV-professionals centraal staat. 
De ingezette externe professionals voeren op basis van aansturing door een opdrachtnemer (leverancier) 
werkzaamheden uit voor de opdrachtgever. Het kan gaan om het leveren van strategische ICT/
IV-maatwerkadviezen en/of om het (laten) uitvoeren van meer tactisch/operationele ICT/IV-diensten. De 
opdrachtnemer krijgt een verplichting ten aanzien van één of meerdere op te leveren of te bereiken 
resultaten of uit te voeren processen. 

Sinds het vorige categorieplan (2016) zijn bij onderdeel A (inhuur) ook ICT-detavastconstructies 
toegevoegd. Bij deze inhuurvorm wordt de professional na de opdracht een dienstverband bij de 
opdrachtgever aangeboden en investeert de leverancier gedurende de opdracht in de persoonlijke 
ontwikkeling van de professional. 
Bij onderdeel B (uitbesteding van ICT-diensten) behoorde ‘kleinschalige’ resultaatverplichte ICT-
opdrachten (met een waarde tot € 250.000 of 500.000 per opdracht) sinds het vorige categorieplan 
(2016) al binnen de reikwijdte van de categorie. De volumegrenzen voor dit onderdeel B vervallen nu. 
Door deze uitbreiding van onderdeel B kan de categorie de onderdelen van het Rijk beter helpen met het 
(waar gewenst) afbouwen van hun externe inhuur, ten gunste van het uitbesteden van ICT-opdrachten. 
De ministeries kunnen daarmee de werkzaamheden op een andere wijze aansturen. Door uitbreiding kan 
de categorie zich meer richten op de integrale capaciteitsbehoefte aan externen ICT/IV’ers, oftewel 
integraal externenmanagement.
Tegenover deze scope-uitbreiding staat dat de ministeries op vrijwillige basis de categorie kunnen 
betrekken bij de (voorgenomen) uitbesteding van ICT-diensten. Voor de inhuur van externe ICT/
IV-professionals en voor de uitbesteding van strategisch ICT-maatwerkadvies geldt voor de ministeries 
het uitgangspunt van verplichte deelname. 

Een klant bepaalt zelf welke ICT/IV-werkzaamheden hij door externe professionals laat uitvoeren en 
welke hij zelf uitvoert. Ook de keuze tussen inhuren of uitbesteden maakt de klant zelf. De categorie kan 
de klant hierbij adviseren.

De vraagkant: omvangrijk en divers 
De categorie richt zich op deelname van alle ministeries (inclusief de daaronder ressorterende diensten 
en instellingen). Deelname van hoge colleges van Staat, sui generis organisaties (zoals de Rechtspraak) en 
zelfstandige bestuursorganen met eigen rechtspersoonlijkheid is op vrijwillige basis en met wederzijdse 
instemming. 
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Er is een omvangrijke vraag naar de inzet van externe ICT/IV-professionals bij het Rijk; In 2020 huurde alle 
ministeries voor € 862 miljoen aan ICT/IV-professionals in. Dat is iets minder dan de helft van alle externe 
inhuur door het Rijk. Ultimo 2020 werden er 5.200-5.650 externe ICT/IV’ers ingezet. Hiervan is 88% 
ingezet voor functies/rollen met salarisschaal 9 of hoger, waar hbo of wo werk- of denkniveau verlangd 
kan worden. De externe ICT/IV’ers worden ingezet op allerlei soorten rollen en vakgebieden, maar de 
meesten (bijna 60%) zijn actief in de hoofdgroepen ‘bouwen’ (m.n. applicatieontwikkeling en testen) en 
‘uitvoeren’ (m.n. applicatie- en systeembeheer). Er zijn vele deelspecialismen, wat de uitwisselbaarheid 
sterk beperkt. 

De vraag naar (externe) ICT/IV’ers blijft groeien. Dat komt met name door toenemende 
digitaliseringsbehoefte, de behoefte om meer, beter en op een veilige manier gebruik te maken van data 
en IT, de complexiteit van het werk, de hoge druk ten aanzien van een tijdige, goede en beheersbare 
uitvoering, alsmede de beperkte groei van ICT/IV-professionals die het Rijk in eigen dienst neemt. 
Uiteraard is het Rijk hierin niet uniek, maar zijn deze trends (inter)nationaal zichtbaar. Het Rijk 
concurreert als werk- en opdrachtgever met vele anderen. Vraagsturing lijkt nodig om ook op termijn aan 
de (capaciteits)behoefte te kunnen blijven voldoen. Het Rijk moet zijn blik verruimen.   

De aanbodkant: omvangrijk, divers, door schaarste gedreven en opportunistisch
De groei van de ICT-(diensten)sector gaat op veel aspecten sneller dan de gehele Nederlandse economie. 
Al meer dan 10 jaar komen er per saldo steeds meer ICT-bedrijven bij. Er zijn veel zelfstandige 
professionals en kleine bedrijven actief. De concurrentie tussen bedrijven is hoog, waarbij ook 
verschillende dienstverlenings-concepten elkaar beconcurreren; system integrators en grote 
detacheerders, intermediairs en (samenwerkingsverbanden van) meer gespecialiseerde dienstverleners. 
Tegelijkertijd kunnen grote afhankelijkheden en/of schaarste van bepaalde expertises zorgen voor een 
sterke beperking van het beschikbare aanbod en de concurrentie. 

Op de arbeidsmarkt stijgt het aantal werkzame ICT’ers ook al jaren. Het is een relatief hoogopgeleide 
beroepsgroep, die steeds vaker in een flexibele arbeidsrelatie en/of als zelfstandige actief is. Desondanks 
is het ook een zeer krappe arbeidsmarkt; er is een tekort aan personeel. Vraag en aanbod sluiten 
daarnaast niet goed op elkaar aan, mede doordat de benodigde kennis en kunde snel verandert. Bij veel 
IT-specialismen is er (internationaal) sprake van een ‘war on talent’.  

De karakteristieken in deze markt zorgen voor sterke onderlinge concurrentie in de strijd om de (goede) 
ICT/IV-professionals en om de mogelijkheid om deze bij de klant in te zetten. Er is ook een neiging van 
diverse marktpartijen tot commercieel opportunisme en het creëren en in stand houden van 
afhankelijkheden. Het Rijk is erbij gebaat om de concurrentiemogelijkheden goed te benutten en 
afhankelijkheden te minimaliseren.    

Ontwikkelingen, trends en maatschappelijke/politieke context
‘ICT’ in combinatie met ‘overheid’ wordt in het maatschappelijke en politieke debat al jaren kritisch 
bekeken. De beheersbaar van (grote) ICT-projecten bij het Rijk, het aandeel van externe leveranciers en 
integriteitsaspecten hierbij, trekken vaak de aandacht. De categorie houdt hier rekening mee en probeert 
zowel leveranciers als klanten scherp te houden op het monitoren en beperken van risico’s.

Buiten het Rijk zien we (bij grotere opdrachtgevers) meer aandacht voor ‘total workforce management’. 
Dit stelt een integrale benadering van het aantrekken, inzetten en ontwikkelen van personele capaciteit 
centraal, in plaats van een gefragmenteerde aanpak via silo’s (inkoop, HR, ICT). De schaarste naar IT’ers 
vraagt daar ook om. De categorie wil daarom de focus op inhuur verbreden naar andere inzetvormen 
(zoals uitbestedingen) en kennisuitwisseling tussen de verschillende (‘silo’s’) stimuleren. 
 
De technologische ontwikkelingen, waar we ICT/IV’ers voor nodig (gaan) hebben, gaan snel. Het aantal 
gebruikte technologieën neemt toe, de onderlinge afhankelijkheid neemt toe, de mogelijkheden nemen 
toe, de interactie met de ‘business’ en eindgebruikers verandert en de samenwerkingsvormen 
veranderen. De benodigde vaardigheden van de professional veranderen daarom ook. De IT-processen 
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worden ook steeds verder geautomatiseerd. Het is van belang dat de categorie via haar inkoopstrategie 
en te selecteren marktpartijen deze snel veranderende behoefte, de flexibele werkvormen en grotere 
diversiteit faciliteert.

Visie en hoofddoelstelling van de categorie
Inzet van externe ICT/IV-professionals zal altijd noodzakelijk en nuttig blijven. Zij leveren tezamen met de 
interne ICT/IV-professionals een onmisbare bijdrage aan het doorontwikkelen en instandhouden van de 
ICT/IV van het Rijk. Daarmee helpen ze de ICT/IV ‘op orde’ te brengen, wat zowel belangrijk is voor een 
goede bedrijfsvoering als voor de uitvoering van primaire taken van het Rijk. De waarde die zij leveren 
kan zich uiten in diverse vormen, zoals kwaliteit, kosten of efficiëntie, een bijdrage aan maatschappelijke 
(kabinets)doelstellingen of simpelweg de tevredenheid. 

De hoofddoelstelling van de categorie is om klanten binnen het Rijk hun capaciteitsbehoefte aan ICT/
IV’ers zodanig te laten invullen met behulp van een flexibele schil van externe ICT/IV-professionals, dat zij 
samen de ICT/IV bij de klant ‘op orde’ kunnen brengen. Om stappen te zetten waar we trots op mogen 
zijn. De categorie adviseert de klant hierbij en maakt mogelijk dat de klant tijdig en op rechtmatige wijze 
kan beschikken over de benodigde externe ICT/IV-professionals. Ook in tijden van hoge schaarste. De 
categorie maakt hiervoor goede afspraken en faciliteert optimale samenwerking tussen klant en externe 
professionals/leveranciers, zodat de zij de meeste waarde kunnen toevoegen voor de klant en de 
belastingbetaler.

Actielijnen
De categorie wil voorgaande hoofddoelstelling beter bereiken via diverse actielijnen, die hieronder kort 
worden toegelicht. 

Externen

Rijksambtenaren

Capaciteits-
behoefte

Inzet ICT/IV-
professional(s)

Einddoel: 
ICT/IV op orde

Selectie ICT/IV-
professional(s)

De Juiste Behoefte
specificeren

De Behoefte Juist 
specificeren

De juiste
professionals

vinden

De professionals
de juiste dingen 

laten doen

Waarde toevoegen
voor klant en

belastingbetaler

Wat moeten de
professionals

kunnen

Wat moeten de 
professionals doen

De behoefte
kennen

Monitoren capaciteitsbehoefte:
• Achterhalen van ontwikkelingen in de capaciteitsbehoefte van klanten (naar ambtelijke & externe ICT/

IV’ers), oorzaken, verwachtingen en gewenste richting;
• Inzicht in capaciteitsbehoefte gebruiken voor afstemming met klanten en leveranciers, inclusief het 

stimuleren van onderlinge afstemming. Hiermee kunnen partijen beter anticiperen en vraag/aanbod 
beter op elkaar afstemmen. 

De Juiste Behoefte specificeren:
• Adviseren over sourcingskeuzes: wat wil de klant zelf doen, inhuren of uitbesteden?
• Adviseren over duurzame capaciteitsopbouw & transities: professionals moeten t.z.t. vervangen 

worden. Hoe brengt een klant instroom, doorstroom en uitstroom op goede manier in balans? Welke 
expertises c.q. soort professionals heeft een klant nu en later nodig? 

• Adviseren over marktbenadering en capaciteitsbehoefte in relatie tot de schaarste: hoe sluit de 
capaciteitsbehoefte van de klant beter aan bij de mogelijkheden in de markt? 

• Inzetten van social return proeftuinen en innovatie proeftuinen om alternatieve vormen van inzet te 
onderzoeken die (meer) maatschappelijke waarde opleveren en mogelijk tot een andere capaciteitsbe-
hoefte van de klant leiden. 
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De Behoefte Juist specificeren:
• Kennis over het vinden van de juiste ICT/IV’er beter benutten en delen in de keten: belangen en 

overwegingen van klant, inhuurdesk, HR/recruitment, categorie, leveranciers, externe professionals; 
hoe kunnen we behoefte beter specificeren? Hiervoor vaker gerichte feedback organiseren: structurele 
samenwerkingen, periodieke overleggen, pre-bidmeetings/calls, etc.

• Instrumenten ontwikkelen en delen, zoals serious games, tips/tricks, schaarstekaarten etc. om 
inhuurdesks en klanten te helpen bij behoeftespecificaties.

De Juiste ICT/IV-professionals selecteren:
• Door uitvoeren inkoopstrategie zorgen voor voldoende concurrentie in raamovereenkomsten, zodat 

de kans voldoende groot wordt dat de klant de juiste professionals kan selecteren
• Contractmanagement gericht op stimuleren betrokkenheid leveranciers
• Inhuren, uitbesteden of ambtelijke inzet: wisseling tussen vormen faciliteren
• Ook hier: meer kennis delen in de inhuurketen kan leiden tot betere selectie
• Standaardisatie en digitale ondersteuning in inhuurproces stimuleren.

De Juiste Inzet van ICT/IV-professionals stimuleren:
• Prestaties en tevredenheid monitoren, waar nodig verbeteringen stimuleren
• Hulp bij implementatie van (en transitie naar) nieuwe raamovereenkomsten
• Adviseren in het succesvol en snel ‘onboarden’ en ‘offboarden’ van professionals, zodat expertise snel 

en goed benut kan worden
• Afhankelijkheden van externen monitoren en bespreken met klant, met als doel deze op kritische 

plekken te verminderen
• Adviseren over juiste toepassing van wetgeving, beleid, standaarden en/of nieuwe werkwijzen i.r.t. 

inzet van externe ICT/IV-professionals.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) focust de categorie op:   
• Sociale impact: via social return proeftuinen met leveranciers en klanten zorgen voor meer sociale 

impact. Doelgroepen met (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een beter perspectief op werk 
en inkomen. 

• Innovatie: via innovatie proeftuinen met leveranciers onderzoeken of innovatieve oplossingen (nieuwe 
ICT/IV-technologieën) voordelen bieden bij het oplossen van specifieke vraagstukken van klanten.  

Daarnaast borgt de categorie op een meer randvoorwaardelijke manier:
• Voldoende toegang voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) 
• Nationale veiligheidsaspecten bij de selectie en inzet van bedrijven en personen
• Integer handelen bij de selectie en inzet van bedrijven en personen

Inkoopstrategie
De inkoopstrategie bepaalt een aantal uitgangspunten bij de aanbestedingen en raamovereenkomsten 
van de categorie. De inkoopstrategie is gericht op het benutten van een hoge mate van 
concurrentiestelling en voorkomen/beperken van afhankelijkheden (verminderen toeleveringsrisico’s). 
Zo wordt de kans vergroot om de juiste ICT/IV-professionals tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding 
te betrekken.  

Bij de inhuur van ICT/IV-professionals geldt onder meer dat:
• Er ca. 20 organisatorische clusters van aanbestedingen worden voorzien in de komende 4 jaren (zie 

bijlage C). Dit leidt tot vele raamovereenkomsten waarbinnen de klanten alle ICT/IV-profielen kunnen 
uitzetten.  

• Er veel/optimale concurrentie nodig is tussen diverse marktsegmenten c.q. dienstverleningsconcepten, 
met oog voor beperking van de beheerslast

• De raamovereenkomsten toegankelijk zijn voor meerdere dienstverleningsconcepten, zodat onder-
linge concurrentie bevorderd wordt 

• Iedere geschikte externe ICT/ IV-professional die een opdracht zou willen uitvoeren voor het Rijk, via 
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de gecontracteerde opdrachtnemers daartoe een mogelijkheid zou moeten hebben 
• Prestaties worden gemonitord door o.a. transparante en uniforme KPI’s. Naleving van gemaakte 

afspraken wordt waar nodig afgedwongen.

Bij de uitbesteding van Strategische ICT/IV-maatwerkadvies geldt onder meer dat:
• Er één rijksbrede aanbesteding is per 3-4 jaar, die leidt tot een beperkt aantal raamovereenkomsten 

waarbinnen in principe alle onderdelen van het Rijk de door hen benodigde strategische ICT/
IV-maatwerkadviezen kunnen inkopen

• Deze raamovereenkomsten toegankelijk zijn voor meerdere dienstverleningsconcepten, zodat 
onderlinge concurrentie bevorderd wordt 

• Er aandacht is voor onderlinge kennisuitwisseling 
• De gevraagde adviezen zonder enige vorm van belangenverstrengeling of twijfels over de integriteit 

tot stand moeten komen

Bij de uitbesteding van operationeel/tactische ICT-diensten geldt onder meer dat:
• Klanten op vrijwillige basis kunnen samenwerken met de categorie
• De categorie en klant per geval, afhankelijk van concrete behoeftes, een passende inkoopstrategie en 

wijze van ondersteuning door de categorie bepalen
• De inspanningen van de categorie gericht zijn op het bevorderen en benutten van samenwerkingsmo-

gelijkheden tussen onderdelen van het Rijk en het faciliteren van standaarden, goede voorbeelden en/
of adviezen 

• De categorie de klant stimuleert om zorg te dragen voor opbouw/beheer van eigen kennis bij uitbeste-
dingen, waardoor grote afhankelijkheden beperkt worden.

Organisatie en governance
De governance voor deze categorie sluit aan op de rijksbrede afspraken over sturing en organisatie van 
het Rijksinkoopstelsel. De belangrijkste rollen zijn als volgt ingevuld:
• Eigenaar van de categorie: plaatsvervangend secretaris-generaal van EZK
• Relevante rijksbrede kaderstellers: De ICBR na raadpleging van de interdepartementale (vak)commis-

sies CIO-Beraad, ICOP en/of ICIA
• De Groepsondernemingsraad Rijk: geeft informeel advies over dit categorieplan
• Opdrachtgever van de categorie: de directeur Ambtenaar en Organisatie van het ministerie van BZK, in 

zijn rol als voorzitter van de (strategische) klantenraad. Hij vertegenwoordigt het collectief van de 
afnemers van de categorie. 
De klantenraad bestaat verder uit 9 leden die elk het afnemersbelang van één of meerdere ministeries 
behartigen en 1 lid vanuit de directie CIO-Rijk (rijksbreed kadersteller)

• Opdrachtnemer: de categoriemanager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit categorieplan. 
Het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) EZK ondersteunt hem hierbij. Dit is een afdeling binnen de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 
Per aanbesteding wordt een aparte projectorganisatie ingericht, waarin een vertegenwoordiging van 
klanten zorgt voor inbreng van de klantspecifieke behoeftes. De projectorganisatie bestaat in elk geval 
uit een stuurgroep, een klankbordgroep (werkgroep) en een beoordelingscommissie. Het IUC-EZK / de 
categorie begeleidt de aanbestedingen en sluit de hieruit volgende raamovereenkomsten. 
Voor implementatie van en transitie naar de nieuwe raamovereenkomsten richt de klant een 
projectorganisatie in, bestaande uit een stuurgroep, een implementatiemanager en implementatieteam. 
De categorie neemt deel aan de stuurgroep en het implementatieteam. 
Na de implementatie en transitie start de reguliere beheerfase van de raamovereenkomsten. Per logisch 
cluster raamovereenkomsten wordt een (tactisch) gebruikersoverleg ingesteld, dat meestal twee keer per 
jaar bijeenkomt. De categorie en een vertegenwoordiging van gebruikers delen kennis over o.a. het 
gebruik van de raamovereenkomsten, ontwikkelingen, de prestaties en eventuele verbetermogelijkheden. 
Diverse sturingslijnen (categorie, verschillende klanten) kunnen zodoende beter op elkaar worden 
afgestemd. De categorie past voorgaande organisatiewijze al langere tijd toe.   
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Taakverdeling
IUC-EZK / de categorie voert met name de volgende centrale taken uit:
• Inplannen, initiëren en uitvoeren aanbestedingen met oog voor klantspecifieke behoefte (met behulp 

van genoemde projectorganisatie)
• Centraal contract- en leveranciersmanagement, waaronder 
• Ondersteuning bij contractimplementatie en -transities
• Beheer van raamovereenkomsten
• Sturing op prestaties in raamovereenkomsten
• Signaleren van/acteren op veranderingen/ontwikkelingen
• Klantoverstijgende taken, zoals centrale informatievoorziening, oppakken van interdepartementale en 

categoriebrede vraagstukken/thema’s.

De volgende taken blijven decentraal (bij klanten):
• Input klantspecifieke behoefte bij aanbestedingen
• Contractimplementatie en -transitie in eigen organisaties
• Operationeel inhuurproces, inclusief totstandkoming en beheer van nadere overeenkomsten 

(opdrachten)
• Bewaken prestaties op het niveau van nadere overeenkomsten.

Capaciteit en budget 
Voor 2021 heeft het IUC-EZK voldoende capaciteit en budget beschikbaar om haar verantwoordelijkheid 
op grond van dit categorieplan waar te maken. Uitgangspunt is dat dat in de jaren daarna ook het geval 
is. De eigenaar van de categorie stuurt op risico’s of knelpunten op dit onderwerp die niet binnen het 
IUC-EZK opgelost kunnen worden. Bij eventuele structurele ondercapaciteit wordt de voorzitter van de 
klantenraad betrokken. 

Risico’s
Als belangrijkste risico’s voor uitvoering van het categorieplan zijn benoemd:
• Te weinig capaciteit bij IUC-EZK en bij klanten. Of te lage betrokkenheid 
• Te weinig betrouwbare stuurinformatie
• Ontwikkeling in de markt die leiden tot hogere kosten, lagere kwaliteit inzet of 

continuïteitsproblemen.
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1  Inleiding: Wat is 
categoriemanagement?

Een categorie wordt gedefinieerd als: het geheel van onderling logisch samenhangende goederen en/of 
diensten, dat zich leent om als geheel te worden gemanaged en als zodanig (formeel) is benoemd. 
Categoriemanagement binnen de rijksoverheid kan het beste worden gedefinieerd als een werkwijze op 
inkoopgebied die leidt tot een rijksbrede strategie voor het verwerven van een goed of dienst. Het gaat 
hierbij niet alleen om het feitelijk inkopen, maar om de gehele levenscyclus van het product of de dienst, 
van behoefteformulering aan het begin tot contractbeheer en evaluatie aan het einde. Kortom: niet ieder 
voor zich, maar slim samenwerken. Waar de rijksoverheid nu soms een collectief geheugen en 
marktkennis ontbeert, moet categoriemanagement de ministeries helpen bij het maken van verstandige 
keuzes op dit gebied.

Categoriemanagement biedt dan ook een basis om vanuit één rijksbreed perspectief te werken, waarbij 
deze vorm van inkoop verder gaat dan het bundelen van inkoop en het louter reduceren van kosten; 
categoriemanagement draagt bij aan een kleinere en flexibele overheid en leidt ertoe dat algemene 
(inkoop)doelstellingen eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden voor een categorie, op eenzelfde wijze. 
Bovendien biedt het bundelen van kennis –en daarmee verdere bevordering van deskundigheid op één 
categorie- ook voordelen voor zowel de vraagzijde van de markt als ook voor de aanbodzijde en de op 
het terrein van de categorie opererende belangenorganisaties.
Met de invoering van categoriemanagement wordt derhalve een verdere professionalisering van de 
inkoop van de rijksoverheid beoogd.

1.1  Hoofdaspecten van het categoriemanagement

Categoriemanagement kent de volgende kerntaken:
• Categoriemanagement begint met het tijdens de voorstudiefase -in samenhang met rijksbreed 

beleid- nadenken over de vraag: of en zo ja, op welke wijze een rijksbrede aanpak kan worden 
uitgewerkt gericht op het benutten van kansen (o.m. op het terrein van het beïnvloeden van de vraag 
naar diensten of producten) met als doel op systematische wijze te voorzien in de behoefte van de 
klant. De kansen worden aangeboden vanuit de inkoopdiscipline maar deze kan er niet over besluiten. 
Het is aan het primaire proces of en hoe de kansen worden benut.

• Vervolgens het geheel van het continue en gestructureerd op basis van de behoeftestellingen van de 
individuele departementen door één departement uitvoeren van rijksbrede behoeftebepaling en 
behoeftevervulling (ook wel verwerving genoemd) d.m.v. het sluiten van contracten en rijksbrede 
overeenkomsten1. Het categoriehoudend departement voert hierbij de aanbestedingsprocedures uit 
voor de andere departementen. 

• Het contracteren van dienstverlener(s) en/of leveranciers. 
• Het uitvoeren van contractmanagement (het monitoren, bespreken en zo nodig wijzigen van perfor-

mance van leveranciers). 
• Het uitvoeren van leveranciersmanagement2. 
• Het uitvoeren van contractmarketing (het bekend stellen van de overeengekomen en (contract-) 

condities) voor de betreffende categorie aan alle departementen. 
• Het bestellen van goederen en diensten door individuele departementen op basis van desbetreffende 

contracten en het bewaken van nakoming.

1 De mate van clustering van verschillende departementen binnen rijksbrede overeenkomsten wordt in belangrijke mate 
bepaald door de rijksbrede strategie. 

2 De taakverdeling tussen afnemers en categoriemanagement is nader uitgewerkt in paragraaf 4.1
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1.2  Uitgangspunten en kenmerken van categoriemanagement

Bij het uitvoeren van bovengenoemde kerntaken gelden navolgende uitgangspunten en kenmerken:
• Deelname aan categoriemanagement geldt voor alle departementen, tenzij er sprake is van specifieke 

inkoop; met andere woorden: categoriemanagement heeft een rijksbreed en strategisch bereik en 
wordt ondersteund door middel van zichtbare sturing, steun en draagvlak vanuit de bestuurlijke lagen. 
Dit sluit echter andere samenwerkingsvormen niet uit, waaronder samenwerking tussen enkele 
departementen.

• Categoriemanagement wordt toegepast voor die categorieën goederen en diensten waar in beginsel 
alle departementen regelmatig behoefte aan hebben.                                                                                      

• Categoriemanagement wordt toegepast om de klant/behoeftesteller goederen en diensten in de juiste 
kwaliteit, tegen een redelijke prijs tijdig ter beschikking te stellen. Het overleg met de klant speelt een 
belangrijke rol. Categoriemanagement is daarmee niet enkel een onderdeel van inkoop, maar sterk 
geïntegreerd met de business.                                                                                                               

• De ontwikkeling en invoering van categoriemanagement betreft de rijksbrede behoefte aan de 
hiervoor bedoelde goederen en diensten.                                                                                                                      

• Categoriemanagement staat meerdere Europese aanbestedingen/contracten niet in de weg. 
• Er wordt in beginsel één gestandaardiseerd proces voor rijksbreed categoriemanagement gehanteerd 

(voorstudie/profielstudie, verwervingsvoorbereiding, contracteren, bestellen en nazorg). Doel hiervan 
is dit proces op eenduidige wijze interdepartementaal te laten plaatsvinden. Dit houdt in dat de te 
volgen werkwijze, organisatie en het begrippenkader gestandaardiseerd zijn en worden toegepast. 
Hierdoor zal de samenwerking tussen de departementen op een zo effectief en efficiënt mogelijke 
wijze verlopen. Mede afhankelijk van de aard en omvang van de betreffende categorie kunnen binnen 
de grenzen van dit proces varianten worden gehanteerd. 

1.3  Overzicht rijksbrede categorieën (per 2020)

In 2019 heeft de interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijk (ICBR) de aanpak voor de herijking 
en herverdeling van de inkoopcategorieën vastgesteld, die voorziet in de uiteindelijke vaststelling van het 
herijkte landschap categoriemanagement, strategisch leveranciersmanagement (SLM) en software 
assetmanagement (SAM). In 2020 vindt de transitie naar dit herijkte landschap en definitieve 
besluitvorming hierover plaats. Er zijn 22 inkoopcategorieën, 5 strategisch leveranciersmanagers en 1 
software assetmanager voorzien. Zie Bijlage A – Rijksbrede inkoopcategorieën per ministerie voor het 
overzicht hiervan.
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2  Beschrijving categorie

2.1  Terugblik

De categorie ICT-inhuur Rijk is in 2014 ingesteld na besluit van de Interdepartementale Commissie 
Bedrijfsvoering Rijk (ICBR). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is eigenaar van deze 
categorie geworden. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van de categorie-taken is na 
kwartiermakerschap door de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) per 2015 overgegaan naar het Inkoop 
Uitvoering Centrum van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (IUC-EZK), dat is 
gepositioneerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Sindsdien is de positionering 
ongewijzigd gebleven. 

In 2015 heeft de categorie een categorieplan opgesteld, dat na interdepartementale afstemming in april 
2016 door de ICBR is vastgesteld. Dat plan heeft de eerste richting gegeven voor de activiteiten van de 
categorie. Nu ligt een actualisatie van het categorieplan voor. 

Deze actualisatie bouwt logisch voort op de eerder ingeslagen wegen van de categorie, maar moet ook 
ruimte geven voor nieuwe ontwikkelingen. Het merendeel van de activiteiten voor de categorie was de 
afgelopen jaren gericht op het uitvoeren van vele aanbestedingen ICT-inhuur en het centrale 
contractmanagement van de (150+) gesloten raamovereenkomsten. Kenmerkend hierbij waren de 
relatief hoge inhuurvolumes, daarmee vaak grote belangen en vele belanghebbenden, alsmede de 
competitieve markt en de schaarste aan geschikte en beschikbare ICT-/IV-professionals. De categorie 
heeft veel werk verzet en een kwalitatief solide basis gelegd die voor zover bekend naar tevredenheid van 
de deelnemende ministeries functioneert. De categorie voert stevig contractmanagement uit, dat ervoor 
moet zorgen dat opdrachtnemers hun afspraken nakomen en waar nodig verbeteringen doorvoeren in 
hun dienstverlening voor het Rijk. In meerdere gevallen heeft de categorie raamovereenkomsten 
ontbonden, omdat deze opdrachtnemers onvoldoende presteerden. Dit is voor velen een ‘wake-up call’ 
geweest, die ertoe heeft geleid dat ze zichzelf alsnog hebben verbeterd. 

In de rijksbrede herijking/herverdeling van categorieën in 2019 is rekening gehouden met een beoogde 
verbreding van de scope van de categorie door de categorie ICT-inhuur voortaan te benoemen als 
categorie ICT-professionals. Doorontwikkeling van de categorie is mogelijk door o.a. de klanten verder te 
adviseren over hun flexibele schil met externe ICT-/IV-professionals. En door klanten te ondersteunen bij 
het, waar wenselijk, uitbesteden van ICT-werkzaamheden, naast of in plaats van het inhuren van ICT’ers. 
Er is hier sprake van een generieke inkoopbehoefte waar de rijksbrede samenwerking meer benut kan 
worden. Conform deze lijn zijn de interdepartementale contracten voor strategisch ICT-maatwerkadvies 
(bekend als IASA 2016 en SIMA 2020) toegevoegd aan de scope van de categorie. Tot slot wil de categorie 
meer gebruik maken van haar mogelijkheid om invloed uit te oefenen op marktontwikkelingen, 
beleidsthema’s en verbetering van dienstverlening in de (leveranciers)keten. Er is dus nog genoeg te doen.   

2.2  Afbakening, scope 

Het Rijk heeft een behoefte aan uitbreiding of vervanging van zijn ICT/IV-capaciteit (mensen met 
vaardigheden en kennis over relevante delen informatievoorziening en ICT). Deze capaciteitsbehoefte 
moet ingevuld worden door inzet van ICT/IV-professionals; zij moeten de ICT/IV op orde brengen of 
houden. De capaciteitsbehoefte kan tijdelijk en deels met behulp van externe ICT/IV-professionals 
vervuld worden, als het Rijk hier geen rijkambtenaren voor beschikbaar heeft. De categorie ICT-
professionals beperkt zich in haar reikwijdte tot de volgende twee deelgebieden, die hierna nader 
worden toegelicht: 
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A. Inhuur van externe ICT/IV’ers;
B. Uitbesteding van ICT-diensten, waarbij inzet van externe ICT/IV’ers centraal staat.

In beide gevallen voeren externe ICT/IV-professionals werkzaamheden uit voor het Rijk. Het primaire 
verschil tussen inhuren en uitbesteden ligt in de vraag wie de ICT/IV-professionals selecteert en 
aanstuurt; de klant of de leverancier. 

Figuur 1 Sourcingskeuzes bij capaciteitsbehoefte

Inkopen

Zelf doenCapaciteits-
behoefte

Rijksambtenaar

Leverancier stuurt 
professional(s) aan

Hoe inkopen?

Inhuren
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Ad A) Inhuur van externe ICT/IV’ers 
De categorie richt zich op de tijdelijke inhuur van externe professionals met ICT/IV-deskundigheid. Als de 
interne capaciteit ontoereikend is of er andere overwegingen zijn om kennis en kunde over ICT en/of 
informatievoorziening (IV) uit de markt te betrekken, kunnen onderdelen van het Rijk de benodigde ICT/
IV-professionals extern inhuren. De belangrijkste kenmerken van inhuur van externe ICT/IV-professionals 
zijn:

• De externe professional voert op basis van aansturing door een opdrachtgever werkzaamheden uit ten 
behoeve van deze opdrachtgever. Deze opdrachtgever kan de externe professional bindende aanwij-
zingen en instructies geven over het verrichten van de werkzaamheden. De externe professional voert 
deze werkzaamheden uit op basis van een inspanningsverplichting, niet op basis van een 
resultaatverbintenis;

• De externe professional is niet in dienst bij opdrachtgever c.q. de Staat der Nederlanden. De externe 
professional wordt door of namens een andere rechtspersoon/werkgever aan opdrachtgever tegen 
een bepaalde vergoeding tijdelijk ter beschikking gesteld. Ook inhuur van een zelfstandige professio-
nal, zonder enige vorm van dienstbetrekking, is mogelijk;  

• De aan opdrachtgever ter beschikking gestelde externe professional wordt primair ingezet om zijn 
kennis en/of kunde op één of meerdere ICT-of IV-vakgebieden te benutten. Het zwaartepunt van de uit 
te voeren taken ligt in het ICT-of IV-domein3. Het rijksbrede Kwaliteitsraamwerk IV4 kan hierbij 
behulpzaam zijn. 

3 De IV, oftewel informatievoorziening, wordt hierbij beschouwd als het geheel van mensen, middelen en maatregelen, 
gericht op de informatiebehoefte van een organisatie. De ICT, oftewel informatie- en communicatietechnologie, is het 
vakgebied dat zich bezighoudt met de technologieën die informatievoorziening mogelijk maken. IV omvat meer dan ICT. 
Met respect voor de inhoudelijke verschillen tussen beide domeinen worden in dit document de begrippen ICT en IV naast 
en door elkaar gebruikt.

4 Kijk voor de meest actuele versie op https://functiegebouwrijksoverheid.nl en open Deel II van het KWIV: https://
functiegebouwrijksoverheid.nl/assets/downloads/Deel_II_Kwaliteitsraamwerk_IV_2019_02_13.pdf

https://functiegebouwrijksoverheid.nl
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Een bijzondere vorm van inhuur van ICT/IV-professionals betreft de zogenaamde ICT-
detavastconstructies. De categorie richt zich ook hierop. Bij een detavastconstructie heeft de klant de 
voorafgaande intentie om met de professional na afloop van de inhuuropdracht een 
arbeidsovereenkomst te sluiten (uiteraard met wederzijds welbevinden). Gedurende de inhuuropdracht 
investeert de leverancier in de ontwikkeling van de professional, waardoor de professional na afloop van 
de inhuuropdracht op het gewenste kwalificatieniveau van de betreffende functie kan instromen. De 
gevraagde dienstverlening is dus naast het zoeken, vinden en ter beschikking stellen van professionals 
ook het wegnemen van kennis- en ervaringsdeficiëntie van de professional. Detavastconstructies zijn 
daarom met name interessant voor starters (jonge professionals, zij-instromers) en doorgroeiers in het 
ICT-werkveld.

Ad B) Uitbesteding van ICT-diensten 
Ook uitbesteding van ICT-diensten, waarbij de inzet van ICT-/IV-deskundigen centraal staat, is onderdeel 
van de scope van de categorie. Kenmerken van de uitbesteding van deze ICT-diensten zijn:

• De ingezette externe professionals voeren op basis van aansturing door een opdrachtnemer (leveran-
cier) werkzaamheden uit ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is verantwoordelijk 
voor de inzet van deze professionals en daarmee ook voor de kwaliteit van hun uitvoering; 

• De door opdrachtnemer uit te voeren opdracht kan hoofdzakelijk door inzet van mens- en denkkracht 
gerealiseerd worden en heeft het karakter van ‘dienstverlening’. Opdrachtnemer zet deze (externe) 
professionals in om hun kennis en/of kunde op één of meerdere ICT- of IV-vakgebieden te benutten. 
Het leveren of ter beschikking stellen van producten, middelen of technologieën (zoals netwerken/
verbindingen, hardware, opslag- of rekencapaciteit, platformen, licenties/applicaties of systemen), valt 
buiten de scope van de categorie;

• Er is sprake van maatwerk; de ingezette externe professionals voeren werkzaamheden uit ten behoeve 
van een specifieke opdracht c.q. vraagstuk(ken) van de opdrachtgever;

• De opdrachtnemer krijgt een verplichting ten aanzien van een op te leveren resultaat (of resultaten). 
Het resultaat (de output of outcome) wordt dan vooraf gespecificeerd. Toepassing van (meer) Agile 
werkprocessen kan er echter toe leiden dat de ‘traditionele’ output-gerelateerde resultaatverplichting 
wordt vervangen door een verplichting aan opdrachtnemer ten aanzien van het te volgen proces, dat 
leidt tot resultaten. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen hiermee sneller en beter inspelen op 
veranderende behoeftes ten aanzien van de op te leveren resultaten.  

Bij onderdeel B (uitbesteding van ICT-diensten) behoorde ‘kleinschalige’ resultaatverplichte ICT-
opdrachten (met een waarde tot € 250.000 of 500.000 per opdracht) sinds het vorige categorieplan 
(2016) al binnen de reikwijdte van de categorie. De volumegrenzen die in de vorige versie van 
categorieplan (2016) waren opgenomen om het mandaat van de categorie op dit onderdeel B vast te 
leggen, vervallen nu. Deze komen onvoldoende tegemoet aan de diverse behoeften van de onderdelen 
van het Rijk.  
De uitbreiding van onderdeel B is nuttig om onderdelen van het Rijk beter te ondersteunen met het (waar 
gewenst) afbouwen van hun externe inhuur, ten gunste van het uitbesteden van ICT-opdrachten. De 
ministeries/diensten kunnen daarmee de werkzaamheden waarbij inzet van externe ICT/IV-professionals 
nodig is, op een andere wijze aansturen. Deze externe partijen krijgen bij uitbesteding van diensten door 
onderdelen van het Rijk een eigen verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden. 
Daarmee krijgen ze andere prikkels om kwalitatief goed en op een doelmatige wijze het werk uit te 
voeren. Zoals al door de tijdelijke parlementaire ‘Commissie Elias’ eind 2014 werd betoogd, kan hiermee 
toepassing van het ‘uurtje-factuurtje’ model beperkt worden. 

Tegenover deze scope-uitbreiding staat dat onderdelen van het Rijk hun inkoop van ICT-diensten niet 
verplicht via de categorie – of volgens een vaste aanpak van de categorie - aan de markt hoeven uit te 
besteden. 
Voor het uitbesteden van (generieke) ICT-diensten, waarbij de inzet van ICT/IV’ers centraal staat, kunnen 
de onderdelen van het Rijk op vrijwillige basis de categorie betrekken. De categorie ziet op dit onderdeel 
mogelijkheid om ministeries/diensten te helpen door:
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• het onderzoeken en/of initiëren van samenwerkingsmogelijkheden en slimme bundeling van generieke 
behoeftes binnen het Rijk, zodat capaciteit efficiënter ingezet kan worden;

• het uitvoeren van marktonderzoeken, (Europese) aanbestedingen voor generieke inkoopbehoeftes en 
hierop volgend het uitvoeren van (centraal) contractmanagement;

• kennis/ervaring over deze ICT-inkopen op/via een centraal punt te borgen en te delen; 
• hen te adviseren over de door hen gewenste uitbesteding van (generieke) ICT-diensten.
Voor uitbesteding van strategische ICT-maatwerkadvies geldt in tegenstelling tot voorgaande dat 
deelname aan de categorie wel verplicht is (meedoen, tenzij).

Figuur 2 Reikwijdte categorie i.r.t. wel/geen deelnameverplichting
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Tactisch

Operationeel

ICT/IV-professionals

Vrijwillige deelname

De categorie merkt dat er binnen het Rijk een generieke behoefte is om meer te werken met uitbesteding 
van ICT-diensten, waarbij de inzet van ICT-professionals centraal staat. Deze generieke inkoopbehoeften 
worden nog niet tot nauwelijks door een (andere) rijksbrede categorie opgepakt. Uitzonderingen hierop zijn 
ICT-diensten die nauw verweven zijn met de scope van andere ICT-categorieën, zoals de implementatie of 
configuratie van een standaard softwarepakket of beheer/onderhoud van infrastructuur en hardware. De 
generieke inkoopbehoeften bij de uitbesteding van ICT-diensten betreffen met name:
• Uitbesteding van (maatwerk)applicatieontwikkeling en –beheer, in toenemende mate volgens een 

Agile werkwijze, is de grootste (generieke) inkoopbehoefte. Ministeries/diensten zoeken hierbij met 
name naar mogelijkheden om werkzaamheden van volledige (ontwikkel/beheer) teams uit te beste-
den, waar meestal nu nog sprake is van inhuur van teamleden op individuele basis. 

• Ook de behoefte aan strategische ICT-adviesdiensten is generiek van aard. Voor de inkoop van 
strategisch ICT-maatwerkadvies (met resultaatverplichting) zijn interdepartementale raamovereen-
komsten gesloten (IASA 2016 en daarna SIMA 2020). Deze vielen niet onder regie van een categorie. Bij 
de herijking/herverdeling van categorieën in 2019 is door ICIA en ICBR ervoor gekozen om strategisch 
ICT-maatwerkadvies onderdeel te laten uitmaken van de categorie ICT-professionals.

• Verder is er een generieke behoefte aan diverse, meer operationeel/tactisch gerichte ICT-(advies)
diensten. Denk hierbij aan impactanalyses, volume- of kosteninschattingen, kwaliteitstoetsen, testen, 
beveiligingsadviezen, proces/methode/technologie-adviezen, contra-expertises, benchmarks, 
opleveren van POC’s, etc.    

De categorie ICT-professionals is deels al actief op bovenstaande gebieden. De categorie is in 2017, na 
betrokkenheid van de ICIA en het CIO-beraad, een interdepartementale verkenning gestart om te 
onderzoeken welke concrete behoeftes de deelnemende ministeries hebben op het gebied van uitbesteding 
van ICT-diensten en welke inkoopstrategie(en) hiervoor passend zijn. Gezien de diversiteit en vaak ook 
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onbepaalbaarheid van inkoopbehoeftes bij ministeries/diensten op dit onderwerp, is dat geen sinecure 
gebleken. Ook is de grens tussen generieke inkoopbehoeftes (het werkterrein van categoriemanagement) 
en specifieke inkoopbehoeftes diffuus. De categorie constateert dat er meerdere inkoopstrategieën nodig 
zullen zijn die aansluiten bij de behoeftes van de ministeries/diensten en mogelijkheden van de markt. 
Maatwerk is hierbij belangrijk. Voor de ene deelnemer kan een algemene raamovereenkomst voor 
ICT-dienstverlening goed passen, voor de andere biedt deze juist beperkingen en/of zijn meer 
gespecialiseerde externe partijen wenselijk. De categorie heeft op grond van deze verkenning al diverse 
ministeries/diensten ondersteund bij het aanbesteden van hun behoeftes (AZ, BZ, J&V, VWS, SZW, SVB, 
marktverkenning OCW/DUO) en is daar momenteel ook nog actief mee bezig (EZK/DICTU, BZK/Logius). 

De categorie wil met deze scope-uitbreiding haar toegevoegde waarde voor het Rijk verder uitbouwen en 
de opgedane kennis beter benutten, met behoud van de nodige flexibiliteit voor de diverse ministeries/
diensten om voor dit onderdeel eigen keuzes te maken over hun deelname aan categorie en de wijze van 
en voorwaarden bij uitbesteding. De eerdergenoemde volumegrenzen die de scope van de categorie op 
dit onderdeel afbakenden, waren in deze interdepartementale verkenning al losgelaten en de deelname 
van ministeries/diensten was ook al op vrijwillige basis. De in 2017 door de categorie gestarte 
interdepartementale verkenning krijgt met dit categorieplan dus een structureel karakter. 

Specifieke functionele behoeftes bij resultaatverplichte ICT-opdrachten en specifieke oplossingen vallen 
primair buiten de reikwijdte van categoriemanagement. Er is sprake van een specifieke behoefte als deze 
functionele behoefte slechts bij één dienst/ministerie aanwezig is en een specifieke aanpak nodig is om 
de functionele behoefte goed te kunnen vervullen. De categorie kan deze specifieke behoefte wel op 
verzoek van een ministerie/dienst als ondergeschikt onderdeel van een grotere generieke 
inkoopbehoefte meenemen.   

Sourcingskeuzes over zelf doen, inhuren of uitbesteden
Uitgangspunt is dat een klant zelf bepaalt welke ICT/IV-werkzaamheden hij met eigen medewerkers 
(rijksambtenaren, defensiepersoneel etc.) gaat uitvoeren en welke werkzaamheden hij door externe 
professionals laat uitvoeren. De rijksbrede Handreiking Sourcing5 biedt hiervoor handvatten voor deze 
afweging. De categorie kan de klant adviseren over de toepassing van de rijksbrede Handreiking 
Sourcing.
De sourcingsbeslissing of er externe professionals (op basis van inhuur of uitbesteding) ingezet moeten 
worden, valt echter buiten scope van de categorie. Hoewel het voorkómen van inzet van externen de 
grootste besparingsmogelijkheid is, vindt de categorie het niet opportuun een generieke 
sourcingsstrategie te ontwikkelen die gericht is op het vastleggen van keuzes welke werkzaamheden wel/
niet ingehuurd of uitbesteed zouden mogen worden. Redenen hiervoor zijn:
• Het ontbreken van rijksbreed inzicht in de huidige en gewenste ICT/IV-formatie (vast en flex); 
• Het ontbreken van voldoende concrete planvorming over de invulling van de flexibele schil (met 

interne/externe ICT/IV-medewerkers);
• Het feit dat de verantwoordelijkheid voor planvorming, invulling en monitoring van benodigde 

formatie, alsmede de uit te voeren taken primair bij de klanten ligt. De minister van BZK is wel een 
meerjarig programma versterking HR ICT Rijksdienst gestart, gericht op het aantrekken, ontwikkelen 
en behouden van ICT’ers. Dit ondersteunt de klanten bij hun eigen verantwoordelijkheden. 

• Klanten hebben per hoofdactiviteit hun eigen strategische en economische afwegingen om deze zelf 
uit te voeren, uit te besteden of op in te huren. Een generieke sourcingsbeslissing van de categorie kan 
onvoldoende rekening houden met de afwegingen die op klant- en activiteitniveau gemaakt moeten 
worden.

• De schaarste aan goede ICT/IV’ers, alsmede budgettaire afspraken binnen het Rijk, maakt dat in veel 
gevallen een eventuele sourcingsbeslissing hieraan ondergeschikt wordt. Als de klant activiteiten zelf 
zou willen doen, maar onvoldoende eigen formatie heeft of kan aantrekken, zal hij toch noodgedwon-
gen moeten inkopen. 

5 Zie Rijksportaal > Kerntaken > Rijksbreed > Organisatie- en Bedrijfsvoeringsbeleid > Informatisering > Handreikingen 
(geraadpleegd april 2019)
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De klant maakt, al dan niet na toepassing van de rijksbrede Handreiking Sourcing, een sourcingsbeslissing 
‘zelf doen’ of ‘inkopen’. Bij een keuze voor inzet van externe professionals (‘inkoop’), heeft de klant een 
aanvullende keuze om (I) externe professionals in te huren of (II) een opdracht uit te besteden. Zie ook 
Figuur 2 aan het begin van deze paragraaf. De categorie kan de klant ook adviseren bij het maken van 
deze afweging, alsmede de gevolgen voor de te verstrekken opdracht. 

Naast advisering van individuele klanten over door hen te maken sourcingsbeslissingen, wil de categorie 
ook klantoverstijgende en/of rijksbrede initiatieven ondersteunen die ervoor kunnen zorgen dat het Rijk 
meer grip krijgt op zijn externe inhuur, opdat te grote afhankelijkheid hiervan voorkomen kan worden. 
Denk hierbij aan een bijdrage aan het programma Versterking HR ICT Rijksdienst, waarin diverse 
initiatieven worden uitgevoerd ter versterking van het ICT-werkgeverschap van het Rijk, en aan een 
rijksbreed inzetbare inhuuroplossing of andere initiatieven die behoefte hebben aan inzicht in de 
opbouw en het functioneren van de flexibele schil met externe ICT’ers.     

2.2.1  Afbakening met andere categorieën

Hieronder volgt duiding van de afbakening met de rijksbrede categorieën waarmee de categorie 
ICT-professionals de grootste raakvlakken heeft. 

Afbakening met categorie Uitzendkrachten en arbeidsparticipanten
De inhuur van flexibele arbeidskrachten op basis van uitzenden of detacheren in de salarisschalen 1 t/m 12 
en de inhuur van arbeidsparticipanten valt binnen de scope van de categorie Uitzendkrachten en 
arbeidsparticipanten. Hiervan wordt uitgezonderd het inhuren van professionals die op grond van hun 
ICT/IV-expertise ingehuurd worden. Dergelijke inhuur (ook in de schalen 1 t/m 12) valt binnen de scope 
van de categorie ICT-professionals.

Afbakening met categorie Inhuur professionals
De categorie bundelt de inkoop/inhuur van interim-management en organisatieadvies, financieel advies 
en auditdiensten, alsmede inkoopadvies en juridische capaciteit. Opdrachten waarvoor geldt dat het 
zwaartepunt van de te verrichten taken en/of de benodigde expertise (kennis en kunde) ligt in het ICT/
IV-werkveld, vallen binnen de categorie ICT-professionals. 

Afbakening met categorie Communicatie
Binnen de scope van de categorie Communicatie valt een breed scala aan communicatiediensten, waarbij 
er sprake is van advies over en/of uitvoering van communicatie tussen het Rijk en interne en externe 
doelgroepen, zoals burgers, pers en professionals. Hierbij kan gedacht worden aan campagnes, 
mediadiensten, communicatieonderzoek, webonderzoek, webanalyse, webredactie, beelddiensten, 
arbeidsmarktcommunicatie, inhuur van communicatieprofessionals en online-diensten die tegemoet 
komen aan een generieke communicatiebehoefte van het Rijk. Opdrachten voor (communicatie)
professionals waarbij het zwaartepunt van de benodigde kennis/kunde en werkzaamheden ligt op één of 
meerdere communicatiediensten en de inzet/opdracht ook sterk bepalend is voor de kwaliteit van de 
communicatiestrategie, het communicatieonderzoek of de uitvoering van de (online) communicatie, 
vallen primair binnen de scope van de categorie Communicatie. 

Afbakening met categorie Vakkennis en Persoonlijke ontwikkeling
Deze categorie richt zich op behoud en vermeerdering van kennis en vaardigheden van de 
rijksambtenaren, door middel van het faciliteren van toegang tot vakgebonden informatie, leer- en 
ontwikkeltrajecten (opleidingen en trainingen). Deze categorie voorziet o.a. in diverse ICT/IV-gerelateerde 
standaard en maatwerkopleidingen. Ook voorzien zij in standaard, reeds opgestelde ICT/
IV-onderzoeksrapporten, -adviesrapporten en –onderzoeksinformatie, die beschikbaar/toegankelijk is 
voor een breed publiek, alsmede direct hieraan gerelateerde (advies)dienstverlening gericht op 
kennisdeling over en juiste interpretatie en toepassing van deze (onderzoeks)informatie. Inzet van ICT/
IV-professionals die in (of voornamelijk op basis van) een klantspecifieke context/vraagstuk of op basis 
van aansturing van een klant hun werkzaamheden verrichten, valt buiten de scope van deze categorie.
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Afbakening met categorie Duurzame Inzetbaarheid 
De categorie Duurzame Inzetbaarheid draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van 
het Rijk en Defensie door middel van de rijksbrede verwerving en het strategisch contractmanagement 
van de inhuur van HR-Professionals en de uitbesteding van HR-diensten. De categorie heeft de scope 
opgedeeld in vijf inkoopsegmenten: werving & selectie, loopbaanontwikkeling, vitaliteit, verzuim en 
talentontwikkeling. 
Opdrachten waarvoor geldt dat het zwaartepunt van de te verrichten taken en/of de benodigde expertise 
(kennis en kunde) ligt in het HR-werkveld, vallen binnen de categorie Duurzame Inzetbaarheid.   

Afbakening met categorie Software
De categorie bundelt de inkoop van standaard software, enterprise business applicaties en generieke 
ICT-totaaloplossingen (m.n. clouddiensten). De inkoop/levering van deze software, functionaliteiten, 
platformen en/of hieraan gerelateerde diensten, waaronder implementatie, configuratie, integratie, 
beheer en onderhoud (gericht op de kwaliteit van het systeem) en eventuele managed services, vallen 
primair binnen de scope van de categorie Software. Inzet van expertise die het gevolg is van een 
toegenomen complexiteit, zoals het toevoegen van functionaliteiten, het verzorgen van 
systeemintegratie, het oplossen van problemen c.q. leveren van diensten die niet ondervangen kunnen 
worden door de standaard voorzieningen, valt in principe buiten de scope van deze categorie en kan via 
de categorie ICT-professionals verzorgd worden. Dat geldt tevens voor werkzaamheden voor 
maatwerkapplicaties, adviezen over applicaties of platformen die in omvang groter, niet/minder 
vendorspecifiek en/of onafhankelijk moeten zijn.  

Afbakening met categorie Datacenters
Inkoop van datacenter hardware componenten, daaraan gerelateerde software en geïntegreerde 
oplossingen vallen primair binnen de categorie datacenters.  
Raakvlak met de categorie ICT-professionals bestaat op het gebied van diensten op het gebied van 
beheer, onderhoud, continuïteit en veiligheid. Opdrachtverstrekking op deze gebieden is mogelijk binnen 
de scope van de categorie ICT-professionals indien en voor zover daar niet voorzien wordt door de 
categorie Datacenters. 

Afbakening met categorie ICT Werkomgeving
De aanschaf/levering van hardware voor de vaste en mobiele werkplekken, telefonie/spraak, alsmede de 
bij de hardware meegeleverde software, telefoniediensten en aanvullende diensten op het gebied van 
implementatie/configuratie, beheer en onderhoud vallen primair binnen de scope van de categorie ICT 
Werkomgeving Rijk (IWR). Indien en voor zover de contracten van de categorie ICT Werkomgeving niet 
(exclusief) voorzien in deze dienstverlening, is opdrachtverlening binnen de scope van de categorie 
ICT-professionals mogelijk. 

Afbakening met categorie Connectiviteit
Deze categorie richt zich op aanschaf/levering van mobiele en vaste dataverbindingen, oftewel 
connectiviteits-/netwerkdiensten die voorzien in een infrastructuur voor veilige data-uitwisseling. De 
categorie ICT-professionals kan aanvullende diensten leveren, met name gericht op adviezen over 
connectiviteitsdiensten indien en voor zover de contracten van de categorie Connectiviteit hier niet 
voorzien. 

Afbakening met rijksbreed Strategisch Leveranciersmanagement (SLM)
Het rijksbrede Strategisch leveranciersmanagement (SLM) richt zich op het verbeteren van de aansturing 
van bepaalde ICT-leveranciers, het optimaliseren van de onderlinge relatie en afhankelijkheid, het 
creëren van meer toegevoegde waarde en het reduceren van kosten door het beter organiseren van de 
vraag vanuit de Rijksdienst. Rijksbreed SLM is momenteel ingericht voor de leveranciers Oracle, Microsoft 
en SAP. Uitbreiding van het rijksbrede SLM met de leveranciers KPN en IBM is gaande.
Categoriemanagement richt zich op het bepalen en uitvoeren van de meest optimale 
verwervingsstrategie met betrekking tot een bepaalde categorie producten of diensten. Hiermee is 
categoriemanagement niet per definitie gebonden aan een bepaalde leverancier, waar SLM dat wel is. 
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Overlap is evenwel mogelijk: een leverancier die binnen een categorie wordt gecontracteerd en waarvan 
de contractuele relatie wordt gemanaged, zou ook een leverancier kunnen zijn waarvoor SLM is ingericht. 
In algemene zin geldt dat SLM de prioriteiten bepaalt bij het managen van reeds bestaande relaties met 
de voornoemde strategische leveranciers vanuit een rijksbreed perspectief. Categoriemanagement is 
daarnaast ‘in the lead’ bij het vaststellen van de verwerving strategie en het managen van de (raam)
overeenkomsten die onder regie van de categorie tot stand zijn gekomen. 
Het is in dit verband belangrijk dat er regelmatig informatie uitgewisseld wordt tussen SLM en 
categoriemanagement omtrent doelen, ervaringen, contractuele relaties en ontwikkelingen, zodat de 
rijksbrede positie richting deze leverancier(s) wordt versterkt. Voor de categorie ICT-inhuur is met name 
de samenwerking met SLM KPN van belang, omdat er vanuit de categorie met KPN contractuele 
afspraken zijn.  

2.2  Inkoopvolume

2.2.1  Volume inhuur van externe ICT/IV’ers

In onderstaande tabel zijn de uitgaven aan ICT-inhuur weergegeven, zoals afkomstig uit de 
Jaarrapportages Bedrijfsvoering Rijk. 

Tabel 1 Uitgaven externe inhuur, onderdeel ‘advisering opdrachtgevers automatisering’, vermeld in Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR)

Jaar Omvang (in mln. €) % van totale externe inhuur

2016 427,3 33%

2017 484,5 38%

2018 531,0 38%

2019 715,2 43%

2020 861,8 44%

De categorie heeft tot 2019 voorgaande cijfers uit de JBR in het algemeen als ondergrens van het ICT/
IV-inhuurvolume beschouwd, dat op grond van de definitie van externe inhuur verwacht mag worden. 
Het volume op basis van verwachte of gerealiseerde afname binnen raamovereenkomsten ICT/IV-inhuur, 
zoals onder andere vermeld in openbare aanbestedingen die de categorie sinds 2016 voor ministeries 
heeft uitgevoerd, is tot 2019 altijd hoger geweest. De rijksbrede uitgaven á € 862 miljoen aan inhuur van 
ICT/IV’ers zoals genoemd in de JBR van 2020, komen overeen met de inschatting van de categorie. Dit is 
iets minder dan de helft (44%) van de totale externe inhuur van het Rijk, dat in 2020 ongeveer € 1,94 
miljard is geweest.

Het aantal externe ICT/IV’ers dat binnen het Rijk is ingehuurd, schat de categorie op basis van haar 
bekende cijfers over ultimo 2020 actieve inhuuropdrachten in op 5.200-5.650 personen. Het aantal per 
jaar ingehuurde ICT/IV’ers ligt uiteraard hoger dan bovengenoemde aantallen op een zeker peilmoment. 
Het aantal ICT/IV’ers dat ultimo 2020 was ingehuurd binnen de raamovereenkomsten van de categorie 
was circa 5.200. Omdat sommige onderdelen van het Rijk op dat moment nog in een transitie zitten naar 
raamovereenkomsten van de categorie of later hieraan deelnemen en de categorie niet over hun 
contractinformatie beschikt, moet de categorie zich voor de bepaling van een rijksbreed totaal nog 
baseren op enkele aannames. Dat verklaart de betreffende bandbreedte.   

Grofweg 1/3 van de ingehuurde ICT/IV’ers zijn in loondienst bij opdrachtnemers, 1/3 deel betreft door 
opdrachtnemers doorgeleende zelfstandige professionals en 1/3 deel betreft door opdrachtnemers 
doorgeleende ICT/IV’ers die in loondienst zijn bij een derde/onderaannemer. Hieruit blijkt dat 
opdrachtnemers gemiddeld voor 2/3 deel afhankelijk zijn van ICT/IV’ers ‘uit hun netwerk’ c.q. inzet van 
derden.  
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Het Rijk heeft vooral behoefte aan hoger opgeleide ICT/IV’ers. 88% Van de externe ICT/IV’ers werd ultimo 
2020 ingehuurd voor functies die binnen het Rijk qua salariëring worden ingedeeld op salarisschaal 9 of 
hoger. Voor deze niveaus wordt conform het Functiegebouw Rijk een hbo of wo werk- en denkniveau 
verlangd. Uit analyse van ICT-vacatures binnen het Rijk blijkt dat in 2017 91% van alle ICT-vacatures hbo 
of wo werk- en denkniveau betrof6. Dit beeld komt dus overeen met de externe inhuur.

Figuur 3 Externe ICT/IV’ers ingedeeld per salarisschaal Rijk, ultimo 2020
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Naar schatting 90% van de ultimo 2020 ingehuurde ICT/IV’ers is man, 10% is vrouw. Deze verhouding is 
iets schever dan de verhouding van werkzame ICT’ers in Nederland, 2020: 82% man en 18% vrouw7.   

Figuur 4 Indicatieve kengetallen ingehuurde ICT/IV’ers bij het Rijk (2020)
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Voor de categorie zijn tussen 2016 en eind 2020 meer dan 30 Europese aanbestedingen uitgevoerd. 
Totaal hebben meer dan 80 verschillende bedrijven hierop ingeschreven, meestal zo’n 20-25 per 
aanbesteding. Op basis hiervan zijn opgeteld ongeveer 150 raamovereenkomsten gesloten met bijna 40 
verschillende bedrijven (opdrachtnemers), waarvan grofweg de helft zichzelf classificeert als MKB’er. 
Deze opdrachtnemers hebben met elkaar zo’n 450-500 ‘vaste onderaannemers’ die hen helpen bij de 
uitvoering van de raamovereenkomst(en). Hiernaast zijn er nog veel meer derden (> 1000) die via hen 
voorgesteld en geplaatst worden op opdrachten van het Rijk.      

Diverse ICT-intensieve diensten bij het Rijk zetten nu en de komende tijd fors in op het aantrekken van 
eigen ICT/IV-personeel, waardoor op termijn minder ingehuurd zou moeten worden. De categorie 
betwijfelt echter of het rijksbrede volume aan de inhuur van ICT/IV’ers de komende jaren significant 
minder wordt. Hoge krapte/schaarste op de ICT-arbeidsmarkt leidt ertoe dat het in het algemeen lastig is 
om vacatures voor ICT/IV-functies bij het Rijk snel vervuld te krijgen; de vraag naar ICT/IV’ers overstijgt 
het aanbod al ruim (zie ook de volgende paragraaf), oftewel werkgevers beconcurreren elkaar. Daarnaast 
zal een toenemend belang van digitalisering en de I-functie binnen het Rijk (en daarbuiten) waarschijnlijk 
leiden tot een uitbreidingsvraag naar ICT/IV’ers in de komende jaren. Het tekort aan ICT’ers op de 
arbeidsmarkt leidt waarschijnlijk tot een noodzaak tot (meer) externe inhuur op deze functies. Ook kan 
het Rijk door uitstroom van haar eigen ICT/IV’ers (door baanwisseling of pensionering) de komende jaren 

6 Ecorys/Dialogic, Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025, januari 2019, in opdracht van het ministerie van BZK
7 CA-ICT, https://pr-edict.nl/ict-arbeidsmarkt, o.b.v. CBS Microdata

https://pr-edict.nl/ict-arbeidsmarkt


23 | Categorieplan ICT-professionals Rijk

een omvangrijke jaarlijkse vervangingsvraag van ca. 800 personen tegemoet zien8. De beoogde omslag 
van minder inhuren naar meer uitbesteden van ICT-diensten zal naar verwachting ook op bescheiden 
schaal en in bescheiden tempo gaan plaatsvinden. De categorie verwacht dat de financiële omvang van 
externe inhuur van ICT/IV’ers binnen het Rijk daardoor de komende jaren waarschijnlijk niet of nauwelijks 
zal afnemen9. 

2.3.2  Volume uitbestede ICT-diensten

Over het inkoopvolume gerelateerd aan uitbesteding van ICT-diensten, waarbij de inzet van ICT/
IV-deskundigen centraal staat en dat zich kan kwalificeren als ‘generieke inkoop’, zijn geen officiële cijfers 
bekend. De Rijksspend geeft weliswaar op diverse uitgavenrubrieken inzicht in uitgaven die hiervoor in 
aanmerking zouden kunnen komen (oplopend tot enkele honderden miljoenen euro’s per jaar), maar er 
is veel achtergrondinformatie nodig om te bepalen welke inkoop als ‘generiek’ is te kwalificeren en waar 
de inzet van ICT/IV-deskundigen centraal staat. De interdepartementale verkenning van de categorie in 
2017, waarin bereidwillige ministeries is gevraagd hier meer informatie over te verschaffen, heeft op dit 
gebied te weinig inzicht opgeleverd.

De uitgaven aan strategisch ICT-advies (met resultaatverplichting) zijn relatief beperkt; in 2017 hebben de 
deelnemers aan de interdepartementale raamovereenkomsten hiervoor (IASA 2016) voor ca. € 2 miljoen 
(excl. btw) aan opdrachten verstrekt. Niet alle ministeries/diensten binnen het Rijk waren deelnemers aan 
deze raamovereenkomsten. De categorie schat het rijksbrede volume in op ca. € 4-5 miljoen per jaar.  

2.4  De markt

2.4.1  Algemene marktontwikkelingen: een groeiende ICT-sector

De toekomstverwachtingen voor de ICT-sector zijn positief. De gehele samenleving ‘digitaliseert’ in snel 
tempo. Burgers, bedrijven en overheden handelen met elkaar steeds meer digitaal af. Digitale 
voorzieningen zijn nodig om bijvoorbeeld efficiënter te werken, om kwalitatieve meerwaarde te leveren, 
toegankelijk te zijn, informatie te verwerken, grenzen eenvoudiger te overbruggen of om jezelf te 
profileren en daardoor je eigen doelen sneller te bereiken (meer aandacht, meer klanten, netwerk 
uitbreiden etc.). De onderliggende technologie zelf vernieuwt ook snel, waardoor beide ontwikkelingen 
elkaar versterken. Ook komt er meer aandacht voor onderwerpen als de bescherming van 
persoonsgegevens, informatiebeveiliging, beschikbaarheid van diensten en gebruiksgemak. 
Randvoorwaardelijke zaken; we nemen met minder geen genoegen. ICT en informatievoorziening (IV) 
zijn zeer belangrijke ‘enablers’ geworden voor deze digitale transformatie in de samenleving. Hierdoor 
neemt de vraag naar ICT/IV-expertise sterk toe. ICT-ondernemers verwachten zelf dat de 
digitaliseringsslag vooral in de sectoren overheid (18%), zorg (15%) en financiën (13%) zal plaatsvinden10.   

De groei van de ICT-sector gaat op veel aspecten sneller dan de gehele Nederlandse economie11. De 
ICT-sector als geheel is met een omzet van meer dan 90 miljard euro (2017) de landbouwsector 
voorbijgestreefd en bijna even groot geworden als de bouwsector (94 mld. omzet). Dit is inclusief omzet 
aan hardware, software, datacenters, hosting en cloudproviders, tech/internet en IT-dienstverlening. De 
omzet van deze laatste sub-branche is circa 14 miljard euro (bijna 16% van ICT-sector) in 2017. Welk 
gedeelte hiervan gerelateerd is aan het uit-/doorlenen van ICT-professionals, is onbekend.

8 Panteia/Intelligence Group, onderzoeksrapport Versterking ICT-werkgeverschap Rijk, 2017
9 Het beeld wordt bevestigd in de Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 (pg. 30), januari 2019, uitgevoerd door Ecorys en 

Dialogic in opdracht van het Ministerie van BZK 

10 ABNAMRO, ‘IT-branche in beeld’, maart 2019
11 Bronnen: CBS publicatie ‘ICT Kennis en economie 2019’, UWV ‘ICT-beroepen – Factsheet Arbeidsmarkt’, april 2018, en 

ICT-update maart 2018 van Rabobank: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/dienstverlening/ict-dienstver-
lening/ict-update-maart-2018/



24 | Categorieplan ICT-professionals Rijk

Na wat zwakkere jaren in 2012 en 2013, steeg de omzet van de ICT-sector sindsdien fors, met bijna 10% in 
2015 en in de jaren 2017 en 2018 zo’n 6 à 7%. Ter vergelijking: het bruto binnenlands product in Nederland 
steeg in deze jaren met iets minder dan 3%. De komende jaren wordt voor de ICT-sector een iets lagere 
groei verwacht. Voor de coronacrisis in 2020 verwachtte de helft van de ICT-ondernemers een toename 
of zelfs zeer sterkte toename, minder dan 10% verwachtte een afname. De meeste ondernemers zien het 
tekort aan geschikt ICT/IV-personeel als belangrijkste belemmering van de groei12.  Veel IT-bedrijven 
voelen de economische pijn van de coronacrisis in 2020, maar deze wordt sterk verzacht doordat burgers 
en bedrijven door corona meer op digitale middelen zijn gaan leunen. Dit kan op termijn voordelen 
opleveren voor de branche. Naar verwachting presteert de ICT-sector in 2021 weer boven de pre-
coronaniveaus13 14. 

2.4.2  Steeds meer bedrijven in de ICT-sector

Eind 2018 was ruim 4,5% van de Nederlandse bedrijven actief in de ICT-sector (CBS, 2019). Het aandeel 
van de ICT-sector is in de loop der jaren steeds verder gegroeid. Dit komt vrijwel uitsluitend doordat de 
ICT-dienstensector steeds verder uitbreidt. CBS rapporteert dat er eind 2018 ruim 77.000 bedrijven actief 
zijn in de ICT-sector, waarvan 92% dienstverlenende bedrijven. ABNAMRO telt in 2018 ruim 55.000 
ICT-bedrijven. De grootste sub-branche is die van softwarebedrijven, met meer dan 30.000. Bijna 15.000 
bedrijven zijn actief als system-integrators c.q. (maatwerk) IT-dienstverleners.  

Al meer dan 10 jaar zijn er meer oprichtingen dan opheffingen van ICT-bedrijven. Van de in 2018 
opgerichte bedrijven in Nederland ging bijna 5 procent aan de slag in de ICT-sector: 9.060 bedrijven, 
waarvan 6.980 dienstverleners. Er werden dat jaar 5.380 ICT-bedrijven opgeheven. Per saldo komen er 
dus steeds meer ICT-bedrijven bij. De concurrentie op de markt neemt verder toe. Hiertegenover staat 
dat diverse (middel)grote bedrijven zichzelf concurrerender willen maken door fusies/overnames15. De 
consolidatieslag zal zich naar verwachting verder voorzetten. 

Van het totale aantal ICT-bedrijven is het aandeel zzp’ers en (zeer) kleine bedrijven veruit in de 
meerderheid; 56% is zzp’er, 32% van de bedrijven heeft een omvang tussen 1 en 5 werknemers. Ongeveer 
95% van de ICT-bedrijven telt minder dan 10 werknemers16. Bedrijven met een omvang tussen 21 en 100 
werknemers maken 4% uit het van het totaal, bedrijven met meer dan 100 werknemers slechts 0,6%. Dat 
zijn er een paar honderd. Voor de categorie kunnen in principe al deze bedrijven, ongeacht 
bedrijfsgrootte, relevant zijn voor het leveren van ICT/IV-expertise voor het Rijk. De uitdaging ligt vooral 
in het – in tijden van hoge schaarste - snel kunnen matchen van de vraag vanuit het Rijk en het in 
potentie grote, versnipperde aanbod. 

2.4.3  Marktsegmentatie: een verdeelde en opportunistische ICT-markt

Binnen de ICT-dienstverleningsmarkt die in het kader van deze categorie van belang is, is grofweg de 
onderstaande indeling naar bedrijven te maken. Hierbij wordt opgemerkt dat strikt onderscheid niet te 
maken is en de indeling niet altijd recht doet aan de speelvelden waarin een individueel bedrijf actief is:
1. Systemintegrators/generieke IT-dienstverleners en detacheerders 

Dit zijn bedrijven die zich voornamelijk hebben toegelegd op aanleggen en/of instandhouden van 
ICT-systemen, waarbij hardware, software, opslag en netwerkproducten van vaak meerdere aanbie-
ders gecombineerd worden. Zij beschikken over een brede expertise van het ICT-werkveld, kunnen 
projectmatige opdrachten op resultaatverplichte basis uitvoeren en/of geoutsourcete diensten leveren, 
maar zijn ook in staat om (eigen) ICT-personeel te detacheren, al dan niet aangevuld met een flexibele 
schil met professionals van derden. 

12 ABNAMRO, ‘IT-branche in beeld’, maart 2019
13 https://insights.abnamro.nl/2020/08/it-branche-in-2021-al-ruim-boven-pre-coronaniveaus/
14 https://www.rabobank.nl/images/rabobank-corona-impact-alle-sectoren-q4-2020_291089992.pdf
15 https://www.consultancy.nl/nieuws/24358/consolidatie-in-nederlandse-it-markt-bereikt-boiling-point, augustus 2019
16 Atradius, ‘Market monitor ICT 2019’

https://insights.abnamro.nl/2020/08/it-branche-in-2021-al-ruim-boven-pre-coronaniveaus/
https://www.rabobank.nl/images/rabobank-corona-impact-alle-sectoren-q4-2020_291089992.pdf
https://www.consultancy.nl/nieuws/24358/consolidatie-in-nederlandse-it-markt-bereikt-boiling-point
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2. Gespecialiseerde dienstverleners 
Dit zijn marktpartijen die zich, los van hun focus op bepaalde publieke en/of private klanten, hebben 
gespecialiseerd in één of meerdere technieken/technologieën, systemen, domeinen, applicaties, 
IV-deelgebieden of bepaalde fabrikanten. Vanwege de schaarste van de kennis waarover zij beschik-
ken, kunnen zij zeer waardevol zijn. Een nadere onderverdeling is mogelijk in:
a. Softwarebedrijven; houden zich bezig met ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van software 

(on-premise en SaaS);
b. Hardwareleveranciers; deze bedrijven richten zich op ontwerp, productie, distributie, verkoop en 

onderhoud van hardware, alsmede bijbehorende diensten;
c. Hosting- en cloudproviders; diensten lopen uiteen van hosting van applicaties tot platforms en 

infrastructuur, inclusief bijbehorende activiteiten;
d. Datacenters; leveren opslag- en rekencapaciteit, inclusief bijbehorende diensten. Overlap met 

hardware en hosting/cloudproviders is mogelijk. 
e. Adviesdienstverleners; deze bedrijven richten zich op het adviseren van klanten over diverse 

vraagstukken in het ICT/IV-domein. Professionals detacheren bij de klant is soms ook mogelijk.
f. Zelfstandige professionals (inclusief samenwerkingsverbanden daartussen); een grote groep ICT/

IV-professionals met zeer uiteenlopende kennis, ervaring en specialisaties. De facto geen ander type 
dienstverlening dan hiervoor genoemd, maar gezien de grote omvang van deze groep, de fiscale en 
arbeidsrechtelijke karakteristieken en de aanwezigheid van diverse georganiseerde samenwerkings-
verbanden van zelfstandige professionals, is deze subcategorie vermeldenswaardig.  

3. Brokers, intermediairs en Managed Service Providers (MSP’s) 
Bedrijven die zich voornamelijk richten op het matchen van vraag en aanbod naar ICT/IV-kennis en 
-capaciteit. Zij hebben zich erop toegelegd om met een zo laag mogelijke overhead een netwerk van 
ICT-bedrijven, zowel systemintegrators als meer gespecialiseerde dienstverleners en de vele zelfstan-
dige professionals, in stand te houden waarmee zij bemiddelen in het bij elkaar brengen van vraag en 
aanbod van ICT-kennis en kunde. Voor een optimale marktwerking zijn deze tussenkomende partijen 
van groot belang. Een MSP gaat in zijn dienstverlening verder dan deze allocatiefunctie en kan in 
principe de volledige organisatie gerelateerd aan het inhuurproces van de opdrachtgever overnemen. 
Naast het zoeken en contracteren van toeleveranciers, betreft dat meestal ook het contractbeheer, 
verantwoordelijkheid voor het on- en offboarden van externen en financieel-/administratieve taken. Er 
zijn vele dienstverleningsconcepten bij brokers, intermediairs en MSP’s mogelijk, die in essentie 
allemaal neerkomen op een tussenkomende of verbindende rol tussen de ‘inlener’ en de ingezette 
‘professional’.

De sterke toename van de vraag naar ICT/IV-professionals op vele terreinen, de snelle technologische 
ontwikkelingen, de soms hoge specialisatievormen, gecombineerd met een beperkt aanbod, heeft geleid 
tot (hoge) schaarste waar diverse personen en bedrijven commercieel interessante mogelijkheden zien. 
De drempel om een ICT-onderneming te starten zijn daarnaast relatief laag, gezien de meestal beperkte 
investeringen die nodig zijn (vergeleken met andere sectoren). De grote hoeveelheid bedrijven, de 
toename daarvan en de diversiteit aan dienstverlenings concepten (‘businessmodellen’) zijn daardoor te 
verklaren. De ICT-dienstverleningsmarkt is in algemene zin sterk concurrerend geworden17 en ondanks 
haar relatief jonge leeftijd, al behoorlijk volwassen. Er ontstaan door de specialisatievormen, 
kennisachterstanden van een klant en het belang van ICT-voorzieningen en onderliggende technologieën 
voor een klant, soms echter grote afhankelijkheden van individuele professionals en/of bedrijven. Het is 
de uitdaging deze afhankelijkheden zoveel mogelijk te beperken om de mogelijkheden van gezonde 
concurrentie op markt goed te benutten.

17 De sterke concurrentie in de ICT-sector wordt ondersteund door een marktanalyse van het CPB (2020): https://www.cpb.nl/
marktmacht-op-de-nederlandse-arbeidsmarkt. De concentratie van ICT-werkgevers (2018) is ten opzichte van de andere 
sectoren erg laag. 

https://www.cpb.nl/marktmacht-op-de-nederlandse-arbeidsmarkt
https://www.cpb.nl/marktmacht-op-de-nederlandse-arbeidsmarkt
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In een markt als deze, is het voor veel bedrijven lastig zich te onderscheiden van hun concurrenten. De door 
diverse bedrijven geboden dienstverlening is onderling soms zeer vergelijkbaar en de geleverde resultaten 
zijn vaak moeilijk meetbaar en lastig vergelijkbaar. Er zijn daarnaast relatief veel concurrenten. Het belang 
voor bedrijven om omvangrijke contracten van het Rijk gegund te krijgen is vaak groot. Naast dat dit 
commercieel opportunisme uitlokt (‘als het contract maar binnen is, daarna zien we wel of we volgens 
afspraak kunnen leveren’), zijn er uiteraard ook hogere risico’s verbonden aan de uitvoering (worden 
afspraken nagekomen?) en aan juridische procedures. Het belang van zorgvuldige aanbestedingsprocedures, 
intensief en uniform contractmanagement en hoge klantbetrokkenheid is daarom groot.

2.4.4  Brancheverenigingen en belangenbehartigers

De marktpartijen hebben zich op verschillende wijze georganiseerd. Voor de categorie meest relevant 
brancheverenigingen en belangenbehartigers zijn:
• Nederland ICT: belangenbehartiger van de ICT-branche in de volle breedte, voor alle soorten ICT-

bedrijven en van groot tot klein;
• BOVIB: brancheorganisatie voor onafhankelijke intermediairs en brokers. Werkt nauw samen met de 

NBBU, brancheorganisatie voor dienstverleners in de flexbranche;
• De ICT Vereniging: brancheorganisatie van/voor mkb ICT-dienstverleners;
• Dutch Digital Agencies (DDA): branchevereniging en kennisorganisatie van digitale bureaus; 
• Vereniging van Detacheerders Nederland (VVDN); nieuwe branchevereniging (opgericht in 2019) die 

opkomt voor diverse detacheerders;
• PZO: platform en belangenbehartiger van zelfstandig ondernemers;
• ZZP Nederland: belangenbehartiger en kennisorganisatie voor zzp’ers;
• Cedris: vereniging die opkomt voor een inclusieve arbeidsmarkt, c.q. mensen met een grotere afstand 

tot de arbeidsmarkt;
• MVO Nederland: belangenbehartiger en kennisorganisatie gericht op maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 

Deze groeperingen proberen op verschillende thema’s belangen van hun achterban te behartigen in 
‘politiek Den Haag’, de media en bij grotere opdrachtgevers (zoals het Rijk), maar ook om informatie te 
delen met hun leden, een themagerichte ‘portaalfunctie’ te vervullen en soms op individuele basis tussen 
opdrachtgevers en leden te bemiddelen/verbinden. 

Het informele netwerk van personen en bedrijven in de ICT-branche is naar het beeld van de categorie in 
algemene zin vrij goed werkend en effectief. Bedrijven weten elkaar snel te vinden en 
samenwerkingsverbanden worden snel gelegd. Dat geldt voor zowel politieke thema’s, voor meer 
commercieel gerichte strategische samenwerkingsverbanden als voor aanbod op individuele 
functieaanvragen. In tijden van schaarste of nood heeft men elkaar regelmatig nodig en als er 
gezamenlijke belangen/voordelen zijn, acteert men ook vrij opportunistisch. 

2.4.5  Werkzame ICT’ers: een groeiend tekort

In 2018 en 2017 waren er respectievelijk 415 en 380 duizend ICT’ers werkzaam in diverse bedrijfstakken 
van de Nederlandse economie, oftewel circa 4,5% van de beroepsbevolking. In Europees perspectief 
hebben alleen Finland, Zweden, Estland en het VK relatief meer ICT’ers in hun beroepsbevolking. Het CBS 
heeft de telling van het aantal werkzame ICT’ers de afgelopen jaren herzien. Duidelijk is dat sinds 2011 het 
aantal werkzame ICT’ers in Nederland onafgebroken toeneemt. Het UWV geeft aan dat de subgroep 
applicatieontwikkelaars het grootste deel van de werkgelegenheidsstijging veroorzaakt. 

Ruim een derde van de ICT’ers werkt in de ICT-sector; 134 duizend in 2016. De andere ICT’ers werken in 
andere sectoren, waarvan de financiële sector, overheid, handel en industrie elk iets minder dan 10% van 
de ICT’ers werk biedt (ca. 30 duizend per sector). 
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De flexibiliseringstrend op de Nederlandse arbeidsmarkt zien we ook terug in de populatie werkzame 
ICT’ers. Het aandeel ICT’ers met een vaste arbeidsrelatie is de afgelopen jaren gedaald van 82% (2004) 
naar 73% (2018). De meeste ICT’ers hebben weliswaar nog steeds een vaste arbeidsrelatie: 303 duizend in 
2018. Het aandeel zelfstandige ICT’ers is sterk gegroeid naar 61 duizend in 2018 (van 11% in 2004 naar 
15% in 2018), maar ligt de laatste jaren stabiel rond de 15%. Het aantal ICT’ers met een flexibele 
arbeidsrelatie steeg eveneens tot 55 duizend personen18. 

Het merendeel van de ICT/IV-banen in Nederland wordt uitgevoerd door hoogopgeleide medewerkers; 
63% heeft een hbo-opleiding of is academisch geschoold19 (UWV schat dit aandeel overigens in op 
83%20). In Nederland als geheel is in 2018 het aandeel hoogopgeleiden 31 procent. Sinds 2004 is het 
aandeel hoogopgeleide ICT/IV-medewerkers met circa 10 procentpunt gestegen. Slechts 5 procent van 
werknemers in de ICT is laagopgeleid, waar dat bijna 30 procent is voor de Nederlandse economie als 
geheel. In internationaal perspectief zit Nederland met het aandeel en de aanwas van hoger opgeleiden 
in de middenmoot. Hoewel in Nederland het aantal studenten dat een bèta-opleiding start toeneemt, 
heeft Nederland heeft met 17 procent bèta-afgestudeerden in het hoger onderwijs in 2017 het laagste 
percentage van alle landen in de Europese Unie (EU), op Cyprus na21. 

De gemiddelde ICT’er vergrijst. De leeftijd van ICT’ers is tussen 2007 en 2017 flink toegenomen: waar in 
2007 28% van alle werkzame ICT’ers in Nederland 45 jaar of ouder was, gold dit in 2017 (en 2018) voor 
40%. In tien jaar tijd dus twaalf procentpunt erbij. De ICT’ers in Nederland zijn gemiddeld 42 jaar, bij het 
Rijk 48 jaar. Bij het Rijk is naar schatting 63% van de ICT’ers van 45 jaar of ouder. 55-Plussers maken zelfs 
29% deel uit van de ICT’ers bij het Rijk (in Nederland: 13%)22. Het aandeel ‘oudere’ ICT’er is bij het Rijk dus 
groter dan in de rest van Nederland. De eerste echte generatie beroeps-ICT’ers in Nederland, die in de 
jaren ’80 is begonnen met automatisering, is of gaat binnenkort met pensioen. De instroom van jonge 
ICT’ers blijft nog achter bij de ‘vergrijzing’. Van ruim tweeduizend bij het Rijk ingehuurde ICT’ers (ultimo 
2019) kent de categorie hun geboortejaar; de leeftijdsopbouw is ongeveer gelijk aan de werkzame ICT’ers 
in Nederland. De gemiddelde leeftijd hiervan is 44 jaar en 17% is 55-plusser. 

De meeste ICT’ers, bijna de helft, werkt bij het ‘kleine mbk’ met een bedrijfsomvang van 6 tot 100 
medewerkers. Circa 1 op de 7 is zzp’er. Zoals al eerder vermeld, is het aantal zzp’ers sterk gegroeid. 1 op 
de 6 ICT’ers werkt bij een bedrijf met meer dan 100 medewerkers. 

De mobiliteit op de ICT-arbeidsmarkt is op hoofdlijnen goed en in lijn met Nederlandse gemiddelden. 
Ongeveer 11% van de werkzame ICT’ers, ongeveer 40 duizend personen, zoekt actief naar een andere 
baan of een andere opdracht23. Hiervan heeft circa 70% een arbeidsovereenkomst, 30% is zzp’er. 
31 Duizend personen met een arbeidsovereenkomst (9% van het totaal) hebben in het jaar 2017 daadwerkelijk 
een andere werkgever gekregen, ruim 36 duizend zzp’ers (81%) hebben een of meerdere andere opdrachten 
gekregen (ruim 47 duizend opdrachten in totaal). Dit is een stijging van respectievelijk 3 en 26% ten 
opzichte van 2016. Cijfers over een andere rol/functie bij dezelfde werkgever zijn hierin niet meegenomen.     

In het eerste en laatste kwartaal van 2019 stonden ruim 18 duizend vacatures open in de ICT-sector (CBS). 
Daarmee heeft het aantal ICT-vacatures een nieuw hoogtepunt bereikt sinds begin 2008. Vanaf begin 
2014 groeit het aantal openstaande vacatures bij ICT-bedrijven flink. In 2019 stabiliseerde het totale 
aantal vacatures (over alle sectoren) zich op circa 260 duizend per kwartaal. Door de coronacrisis (2020) is 
er wel een (tijdelijke) dip te zien in het aantal openstaande vacatures in de ICT-sector: ruim 12 duizend. De 
vacaturegraad, oftewel het aantal vacatures per duizend banen, is voor de ICT-sector echter ook in het 

18 CBS, ICT kennis en economie 2019: https://longreads.cbs.nl/ict-kennis-en-economie-2019/ict-en-economie/
19 CBS Statline, cijfers 2018
20 UWV, ICT-beroepen - Factsheet Arbeidsmarkt, april 2018
21 https://longreads.cbs.nl/ict-kennis-en-economie-2019/kennispotentieel/
22 Panteia/Intelligence Group, 2017, schattingen op basis van Kennisbank Openbaar Bestuur, Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek 

(AGO) en informatie van P-Direkt

23 Intelligence Group/Sterksen, IT labour market monitor 2018

https://longreads.cbs.nl/ict-kennis-en-economie-2019/ict-en-economie/
https://longreads.cbs.nl/ict-kennis-en-economie-2019/kennispotentieel/
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tweede kwartaal 2020 nog het hoogste van alle sectoren. Het aandeel ICT-vacatures komt uit op bijna 
7%, in 10 jaar tijd een stijging van bijna 2 procentpunt. Het aandeel van de ICT-sector in de openstaande 
vacatures is groter dan het aandeel van de ICT-sector in de werkgelegenheid (4,3%) en de totale 
economie (4,7%), wat volgens het CBS duidt op een krappere arbeidsmarkt voor de ICT-sector. Het aantal 
vacatures is waarschijnlijk nog een onderschatting van de reële vraag naar ICT’ers. Zo is het volgens het 
UWV en branchevereniging Nederland ICT waarschijnlijk dat werkgevers ook andere wegen bewandelen 
om aan personeel te komen en soms meerdere sollicitanten kunnen/willen aannemen op een vacature.  

Tussen 2014 en 2019 is het aantal werkloze ICT’ers met een WW-uitwerking sterk gedaald; de instroom 
lag in 2019 circa een derde lager dan in 2014. De meeste van deze uitkeringen gaan naar 55-plussers. De 
ICT-beroepsgroep is echter met 2,4% relatief ondervertegenwoordigd in de WW (UWV, 2019). 

Ontwikkeling spanning ict-arbeidsmarkt
2016-2019 (Q1), spanningsindicator UWV
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De schaarste aan ICT’ers is al jaren onmiskenbaar groot, al 
zijn er uiteraard verschillen zichtbaar tussen 
opleidingsniveaus, regio’s en vakgebieden/specialismen. 
De schaarste aan ICT’ers op hbo-niveau is het grootst. 
Hoewel schaarste op vrijwel alle vakgebieden van het 
Kwaliteitsraamwerk IV evident is, is de schaarste op het 
vakgebied ‘ontwikkelen en testen’ extreem groot. De vraag 
is daarbij 20 keer hoger dan het aanbod. Maar ook bij de 
vakgebieden ‘ontwerpen’, ‘instandhouden’, ‘mogelijk 
maken’, ‘uitvoeren’ en ‘managen’ is de vraag gemiddeld 3 
tot 11 keer hoger dan het aanbod, wat duidt op een 
schaarse tot zeer schaarse arbeidsmarkt.24 Het UWV 

bevestigt de zeer krappe arbeidsmarkt voor ICT’ers en geeft aan dat in 2018 circa 70% van de ICT-
vacatures moeilijk vervulbaar is25. Ook internationaal is er al langere tijd sprake van een ‘war for talent’: 
de functie ‘applicatieontwikkelaar’ was in 2016 nummer 1 krapteberoep in Europa26. 

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor ICT’ers sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Er is zowel een 
kwantitatieve mismatch (personeelstekorten en -overschotten), als een kwalitatieve 
arbeidsmarktdiscrepantie (vraag en aanbod zijn er in voldoende mate, maar sluiten niet goed op elkaar 
aan). Van alle werkgevers met moeilijk vervulbare ICT-vacatures, geeft in 2019 bijna driekwart aan dat dit 
komt doordat sollicitanten niet over de juiste kwalificaties beschikken (in 2017 was dat nog 59%27). Deels 
komt dit door een hoger gevraagd opleidingsniveau, maar ook om snelle ontwikkelingen in 
programmeertalen, methodieken, security, cloud, data etc., die deze groep zich nog onvoldoende eigen 
heeft gemaakt. Om het aanbod toe te kunnen laten nemen, is goede opleiding en training onontbeerlijk. 
Een groot tekort aan geschikte ICT-docenten met actuele ICT-kennis en ontwikkelde didactische 
vaardigheden, leidt er echter ook toe dat de (door)ontwikkeling en daarmee het aanbod van geschikte 
ICT’ers minder snel kan toenemen dan gewenst28. 

De hiervoor geschetste schaarste leidt ertoe dat werk- en opdrachtgevers elkaar fiks beconcurreren in de 
strijd om de ICT’er. Er worden vele middelen en wegen gezocht om het aanbod te vergroten (buitenland, 
andere doelgroepen), zittende professionals te binden en behouden, kandidaten te laten bij-/her-/
omscholen en zichtbaarder en aantrekkelijker te worden voor kandidaten. Om niet aan het kortste eind 
te trekken, is ook van belang dat werk- en opdrachtgevers hun blikveld verruimen (‘niet door een rietje 
zoeken’), terughoudend zijn bij het stellen van strikte kennis- en ervaringseisen en meer kijken naar 
persoonlijke vaardigheden van kandidaten29. Ook kan het helpen om open te staan voor de inzet van 
ICT’ers in of afkomstig uit andere landen.

24 Panteia/Intelligence Group, onderzoeksrapport Versterking ICT-werkgeverschap Rijk, 2017
25 UWV, ICT-beroepen – Factsheet Arbeidsmarkt, aug. 2019
26 European Commission, Bottleneck Occupations 2016, feb. 2017
27 UWV, Blik op werven van personeel, 2017
28 Panteia/Intelligence Group, 2017, en UWV, 2018
29 Zie ook: Intelligence Group/Sterksen, IT labour market monitor 2018



29 | Categorieplan ICT-professionals Rijk

2.5  Afnemers en overige stakeholders

2.5.1  Afnemers

Alle ministeries en vrijwel alle onder hen ressorterende diensten/instellingen huren in meer of mindere 
mate externe ICT/IV’ers in. Dat doen zij via de raamovereenkomsten die onder regie van de categorie 
voor hen zijn gesloten (sinds eind 2016 of later). Deze raamovereenkomsten worden vaak afgebakend 
voor één of meerdere afnemers tezamen, afhankelijk van hun inhuurvolume en andere belangen om 
deze afnemers wel/niet te clusteren. Hierdoor ontstaan organisatiegebonden aanbestedingen en 
raamovereenkomsten, die qua looptijd en karakteristieken enigszins kunnen verschillen. De 
raamovereenkomsten hebben gemeen dat ze voor deze ministeries in principe alle ICT/IV-inhuurbehoefte 
afdekken; van inhuur buiten deze voorzieningen is voor zover bekend geen sprake. Alle onderdelen van 
het Rijk nemen op basis van ‘comply or explain’ deel aan activiteiten van de categorie. Deelname van 
zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) met eigen rechtspersoonlijkheid (niet zijnde de Staat der 
Nederlanden) is mogelijk, mits niet exclusief voor een zbo wordt aanbesteed en het zbo dus kan 
‘meeliften’ met afnemers vanuit de Staat30. Denk hierbij aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
(COA) en het Staatsbosbeheer. Hoge Colleges van Staat (zoals de Raad van State) en sui generis 
organisaties (zoals de Rechtspraak) kunnen op vrijwillige basis en met wederzijdse instemming 
deelnemen. 

Onderstaande grafiek toont de uitgaven die per ministerie zijn verantwoord in departementale 
jaarverslagen en de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) 2020, op de uitgavenrubriek ‘externe inhuur 
– advisering van opdrachtgevers op automatiseringsvraagstukken’. In de tabel daaronder worden ook 
deze uitgaven in voorgaande jaren vermeld.

Figuur 5 Uitgaven JBR 2020, externe inhuur ‘automatisering’, bedragen maal € 1.000
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JBR (jaar) AZ BZ BZK DEF EZK FIN I&W LNV OCW SZW J&V VWS Totaal 
ICT-
inhuur

2018 172 20 79.006 66.932 24.725 125.728 19.409 zie EZK 60.171 3.927 126.547 24.328 530.965
2019 2.349 0 77.173 128.061 96.098 168.678 15.718 15.788 50.277 4.356 141.789 14.873 715.160
2020 3.377 54 102.228 160.432 115.868 194.146 16.719 13.948 41.985 4.577 166.861 41.742 861.792

30 En de clustering gerechtvaardigd kan worden op grond van de Aanbestedingswet
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De ministeries die binnen de raamovereenkomsten de meeste ICT/IV’ers inhuren zijn:
• EZK: met DICTU als grootste afnemer
• Defensie: met DMO/JIVC als grootste afnemer
• Financiën: met Belastingdienst als grootste afnemer
• OCW: met DUO als grootste afnemer
• BZK: met SSC-ICT en Logius als grootste afnemers
• J&V: met DJI als grootste afnemer

Interdepartementale ICT-dienstverleners, die generieke ICT-diensten leveren aan meerdere onderdelen 
van het Rijk, zijn uiteraard grote afnemers van externe ICT/IV’ers. Zij houden de ICT-werkomgeving van 
ministeries/diensten up-to-date en leveren aanvullende ICT-diensten voor deze (interne) klanten. Maar 
zij zijn niet de enige of de belangrijkste afnemers van (externe) ICT/IV’ers. Zoals ook in de Agenda Digitale 
Overheid “NL DIGIbeter” is benadrukt31, biedt de digitale transformatie kansen om maatschappelijke 
vraagstukken op te lossen, om effectiever en efficiënter te handelen, ketens op elkaar te laten aansluiten 
en integrale, betere diensten te leveren. Ook (Rijks)overheidsorganisaties staan dagelijks in contact met 
burgers of ondernemers. Ter ondersteuning van deze contacten en de dienstverlening van deze 
organisaties worden in toenemende mate digitale voorzieningen ingezet, wordt de digitale infrastructuur 
uitgebreid of gemoderniseerd. Denk hierbij binnen het Rijk bijvoorbeeld aan de verwerking van 
belastingaangiftes, subsidieaanvragen en onderwijsregisters, maar ook aan trainingssimulatoren bij 
Defensie, de informatievoorziening bij infrastructurele werken van Rijkswaterstaat, de justitiële 
informatieketen of andere voorziening die vitale processen ondersteunen. Om de behoeftes voor al deze 
voorzieningen en informatiestromen in kaart te brengen, de systemen en applicaties te ontwerpen, te 
bouwen, te testen en te beheren, de gegevens hierin te managen/beheren, de diverse projecten/
programma’s aan te sturen, om de informatiebeveiliging op orde te brengen/houden of om regie te 
houden op verschillende ontwikkelingen, zijn vele ICT/IV-professionals nodig. Bij ieder ministerie. Als de 
interne capaciteit ontoereikend is of er andere overwegingen zijn om deze kennis uit de markt te 
betrekken, kunnen de benodigde ICT/IV-professionals extern worden ingehuurd. Deze (duizenden) 
externe ICT/IV’ers voeren dan onder aansturing van de klantorganisaties hun werkzaamheden uit, 
waarmee ze een belangrijke bijdrage leveren aan de diverse bedrijfsdoelstellingen van deze 
klantorganisaties. De categorie wil dit mogelijk maken, met name door voor deze afnemers de externe 
markt te ontsluiten via diverse raamovereenkomsten. 

Bij de inhuur van externe ICT/IV’ers binnen de raamovereenkomsten van de categorie maken de 
afnemers gebruik van het rijksbrede Kwaliteitsraamwerk IV (KWIV), een verbijzondering van het 
Functiegebouw Rijk voor de ICT/IV-kolom. Per aanvraag/opdracht geeft een aanvrager aan wat het 
dominante kwaliteitenprofiel is, zoals vermeld in het KWIV. Dit dominante kwaliteitenprofiel kan hij in 
zijn aanvraag specificeren, wijzigen, aanvullen of combineren met delen van andere kwaliteitenprofielen. 
Het KWIV bestaat uit 61 kwaliteitenprofielen. Onderstaande grafiek toont de meest gebruikte dominante 
kwaliteitenprofielen van de ultimo 2020 actieve nadere overeenkomsten (inhuuropdrachten), die zijn 
verstrekt binnen de raamovereenkomsten van de categorie32. De totale populatie bestond ultimo 2020 
uit 5.218 actieve inhuuropdrachten, binnen de raamovereenkomsten van de categorie. De top 6 
kwaliteitenprofielen zijn technisch ontwerp/applicatieontwikkeling (17%), testmanagement (8%), 
systeembeheer (7%), applicatiebeheer (5%), systeemontwikkeling (5%) en informatieanalyse (5%). Deze 
zes profielen maken iets minder dan de helft uit van het totale aantal actieve nadere overeenkomsten, 
ultimo 2020. 

31 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/13/
kamerbrief-over-agenda-digitale-overheid-nl-digibeter

32 Nog niet alle onderdelen van het Rijk huren alle benodigde externe ICT/IV’ers in via de raamovereenkomsten van de 
categorie. Sommige ministeries hebben op het betreffende peilmoment (31/12/2020) nog te maken met een transitie van 
oude naar nieuwe raamovereenkomsten. De categorie schat in dat met inbegrip van dit ‘ontbrekende gedeelte’ van deze 
afnemers, het totale volume circa 5-10% hoger is dan in de grafiek vermeld, maar dat de onderlinge verhoudingen niet 
wezenlijk wijzigen. 
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Figuur 6 Aantal actieve Nadere Overeenkomsten, per kwaliteitenprofiel, ultimo 2020 (alleen profielen met hoogste afname weergegeven in lijst)
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1.1.4 TECHNISCHE ARCHITECTUUR

Als we de ingehuurde kwaliteitenprofielen indelen volgens de hoofdgroepen van het Kwaliteitsraamwerk 
IV ‘plannen’, ‘bouwen’, ‘uitvoeren’, ‘mogelijk maken’ en ‘sturen’, dan is te zien dat de ‘bouw’ profielen 
(waaronder technisch ontwerp/applicatieontwikkeling, testmanagement en systeemontwikkeling) het 
vaakst worden ingehuurd, met een derde van het totaal. Hierna volgt de hoofdgroep ‘uitvoeren’, met 
profielen die meer op beheer zijn gericht. De verhoudingen zoals weergegeven in onderstaande grafiek 
komen opvallend goed overeen met die van werkzame ICT’ers in Nederland33 (zie naastliggende oranje 
grafiek), met per hoofdgroep een verschil van hooguit een paar procent. Helaas is de groep waar de 
meeste vraag naar is (‘bouw’) ook de groep die de meeste schaarste kent (zie paragraaf ‘werkzame 
ICT’ers: een groeiend tekort’). 

Figuur 7 Aantal actieve Nadere Overeenkomsten, per KWIV hoofdgroep, ultimo 2020
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Opvallend is de daling van de inzet van diverse sturingsprofielen (w.o. programma-/projectmanagement 
profielen) ten opzichte van 2018. De categorie schat in dat dit het gevolg is van de toepassing van meer 
Agile-werkwijzen, waardoor er minder behoefte is aan klassieke sturingsprofielen. Tegelijkertijd stijgt de 
behoefte aan profielen in de hoofdgroep ‘mogelijk maken’, zoals op het gebied van security/
informatiebeveiliging, informatieanalyse, alsmede Agile/SAFe-rollen.   

33 Panteia/Intelligence Group, Versterking ICT-werkgeverschap Rijk, 2017, schattingen Nederlandse ICT’ers op basis van 
Kennisbank Openbaar Bestuur en Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO); plannen (12%), bouwen (30%), uitvoeren (31%), 
mogelijk maken (15%) en ‘sturen’ (11%)
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2.5.2  Overige stakeholders

Voor de categorie zijn, naast de hiervoor reeds genoemde groep afnemers en marktpartijen, de volgende 
stakeholders binnen het Rijk te onderscheiden:
1. Eigenaar van de categorie, zijnde de pSG van het ministerie van EZK: 

Conform de nieuwe wijze van sturing en organisatie van het rijksinkoopstelsel (bekrachtigd in 2018), 
heeft iedere categorie een eigenaar, die lid is van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering 
Rijk (ICBR). Voor deze categorie is dat de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) van het ministerie 
van EZK. De eigenaar is eindverantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van toereikende capaciteit 
en middelen alsmede voor de continuïteit van de categorie. De eigenaar stelt (de actualisatie van) het 
categorieplan vast. De categorie legt verantwoording af aan de eigenaar.

2. Klantenraad:  
De Klantenraad van de categorie vertegenwoordigt de ministeries in hun rol van afnemers en is de 
functionele behoeftesteller vanuit het primaire proces. De voorzitter van de Klantenraad vertegen-
woordigt het collectief van afnemers als opdrachtgever van de categorie. De Klantenraad bestaat uit 
leden die mandaat hebben om de behoefte van het eigen ministerie of de eigen klanten aan te geven, 
zorgt voor focus op de doorontwikkeling van de categorie, afgestemd op behoeftes vanuit het primaire 
proces en de beleidsdoelstellingen van het kabinet. De categorie legt inhoudelijke verantwoording af 
aan de (voorzitter van de) Klantenraad.

3. De manager van het IUC-EZK: 
De categoriemanager moet uitvoering geven aan het categorieplan. Hij geeft opdracht aan de manager 
van het Inkoop Uitvoering Centrum van het ministerie van EZK (IUC-EZK) voor het uitvoeren van 
aanbestedingen die zich in de categorie voordoen en voor het uitvoeren van centraal contractmanage-
ment. De manager van het IUC-EZK stelt binnen zijn afdeling hiervoor capaciteit en kennis beschikbaar, 
binnen de (financierings)mogelijkheden die hij hiervoor van de eigenaar van de categorie heeft gekregen. 

4. Beleid / Kaderstellers: 
De Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) stelt kaders vast op het gebied van de 
rijksbrede bedrijfsvoering, die het domein van de diverse vakgebonden interdepartementale commis-
sies (vak-IC’s) overstijgen, grote impact hebben op de bedrijfsvoering en/of voor besluitvorming 
doorgeleid moeten worden naar het SG-overleg of de Ministerraad. De hoogst verantwoordelijke 
ambtenaren voor de bedrijfsvoering van alle ministeries nemen hieraan deel. Voorzitter is de directeur-
generaal Overheidsorganisatie van het ministerie van BZK.   
Rijksbrede kaders of doelstellingen kunnen geconcretiseerd of aangevuld worden met ministerie- of 
dienstgebonden kaders of doelstellingen. De ICBR laat zich afhankelijk van het onderwerp adviseren 
door een of meerdere vak-IC’s. De (voorzitters van de) vak-IC’s kunnen op hun eigen domein rijksbrede 
beleidsdoelstellingen, standaarden of handreikingen (zonder verplichtend karakter) overeenkomen. 
Voor de categorie zijn de volgende IC’s, haar individuele leden en voorzitters, eventuele voorportalen 
en bij de diverse onderwerpen betrokken beleidsambtenaren het meest relevant: 
a. Interdepartementale Commissie Organisatie- en Personeelsbeleid (ICOP). In de ICOP zijn de 
directeuren P&O vertegenwoordigd van alle ministeries. De directeur Ambtenaar & Organisatie (A&O) 
van het ministerie van BZK is voorzitter.  
b. Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden (ICIA). Hierin zijn de diverse coördinerend 
directeuren inkoop (CDI’s) van de ministeries vertegenwoordigd. De directeur Inkoop-, Facilitair- en 
Huisvestingsbeleid Rijk van het ministerie van BZK is in zijn rol als CPO Rijk voorzitter van de ICIA. De 
CPO Rijk is verantwoordelijk voor het rijksinkoopstelsel, waaronder categoriemanagement.  
c. het CIO-beraad. De chief information officers (CIO’s) van de ministeries nemen hieraan deel. De CIO 
Rijk, gepositioneerd bij het ministerie van BZK, zit het CIO-beraad voor.  
d. het CIO-beraad laat zich op sommige terreinen adviseren door de CTO-raad. Alle rijksbrede 
vraagstukken met een meer technisch karakter worden in principe voorgelegd aan de CTO-raad. 
Deelnemers van de CTO-raad zijn directeuren van ICT-uitvoeringsorganisaties en CTO’s of directeuren 
van grote ICT-intensieve diensten/instellingen. De plv. CIO Rijk zit de CTO-raad voor.

5. Medezeggenschap, in het bijzonder de Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk): 
De GOR Rijk is het centrale medezeggenschapsorgaan dat de belangen behartigt van de rijksambtena-
ren van alle ministeries, behalve Defensie, voor rijksbrede onderwerpen over bedrijfsvoering, die alle 
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of een meerderheid van de ministeries raken. De SG BZK treedt in de richting van de GOR Rijk op als 
bestuurder. Organisatorische besluiten met personele consequenties, zoals de verhouding tussen vaste 
en flex-medewerkers, arbeidsomstandigheden, arbeidsparticipatie van medewerkers met afstand tot 
de arbeidsmarkt, maar ook planvorming en uitvoering van meer personeelsgerelateerde categorieën, 
hebben de aandacht van het medezeggenschapsorgaan. De GOR heeft een werkgroep die zich richt op 
onderdelen van het rijksinkoopstelsel, zoals categorieën.

6. Diverse (interdepartementale) programma’s/projecten en samenwerkingsverbanden: 
Beleid, uitvoering of toezicht bij ministeries voeren tijdelijke programma’s of projecten uit, waarbij 
betrokkenheid van de categorie relevant kan zijn. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de gevolgen van 
de wet DBA of de AVG, de doorontwikkeling van het Kwaliteitsraamwerk IV, digitale ondersteuning van 
het inhuurproces of aan het programma HR ICT Rijk, gericht op initiatieven om het ICT-
werkgeverschap van het Rijk te versterken. De categorie kan aan dergelijke initiatieven een inhoude-
lijke bijdrage leveren, maar ook rijksbrede verbinding stimuleren.

7. Interne dienstverleners, zoals shared service organisaties,  inhuurdesks en flexpools: 
Generieke dienstverlening en kennis op het gebied van bedrijfsvoering wordt binnen het Rijk al enige 
tijd gebundeld. Zowel op het gebied van communicatie, facilitair, huisvesting, inkoop, HRM als ICT zijn 
zogenaamde shared service organisaties actief, onder diverse verzamelnamen en met diverse dienst-
verleningsconcepten. Deze organisaties bedienen diverse klanten binnen het Rijk (en soms daarbui-
ten), bundelen hun inkoopbehoefte en fungeren zelf weer als opdrachtgever richting marktpartijen. 
Hoewel ze in feite daarmee een ‘reguliere’ afnemer van externe ICT/IV’ers kunnen zijn, die deze ICT/
IV’ers zelf aansturen, richten sommigen zich uitsluitend op de begeleiding/afhandeling van het 
inhuurproces namens een andere afnemer. Deze laatste groep is zelf geen afnemer, maar intermediair 
tussen afnemers en marktpartijen (ook wel: ‘inhuurdesk’). Bij de inhuur van ICT/IV’ers zien we dat deze 
inhuurdesks zowel bij klantorganisaties/afnemers zelf, als bij inkoop-, HRM- als ICT-gerelateerde 
shared service organisaties zijn belegd. De wijze waarop deze intermediairsfunctie wordt ingevuld, kan 
erg bepalend zijn voor de wijze waarop afnemers of leveranciers de uitnutting van de raamovereen-
komsten ervaren.  
Ook zijn er binnen het Rijk interne flexpools van ICT/IV-professionals actief, zoals I-Interim Rijk en Rijks 
ICT-Gilde. Vanuit deze interne arbeidspools kunnen ambtenaren met specifieke ICT-kennis en kunde 
worden gedetacheerd binnen het Rijk. Hiermee wordt voorkomen dat opdrachtgevers met een 
behoefte aan tijdelijke capaciteit deze extern gaan inhuren.   

8. Andere categoriemanagers en (plv.) strategisch leveranciersmanagers: 
Ondanks een afbakening op hoofdlijnen, blijft het van belang om onderling af te stemmen over 
raakvlakken, ongewenste overlap en gezamenlijke belangen/initiatieven. Voor deze categorie zijn met 
name de collega-categorieën op ICT-domeinen en de andere ‘inhuur’ categorieën relevant. De 
portfoliomanagers, gepositioneerd bij de CPO Rijk, dragen ook bij aan onderlinge kennisdeling en 
afstemming tussen categorieën.  

Figuur 8: Stakeholders (gegroepeerde weergave)
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2.5.3  Vigerende raamovereenkomsten en geplande aanbestedingen

In bijlage C is een overzicht gegeven van de momenteel actieve raamovereenkomsten voor ICT/IV-inhuur 
(voor onderdelen van het Rijk), alsmede de hieraan gerelateerde planning van aanbestedingen. De 
kalender met geplande aanbestedingen wordt ieder kwartaal geactualiseerd en met een horizon van 12 
maanden openbaar gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. In deze rijksaanbestedingskalender zijn de 
geplande aanbestedingen van alle categorieën opgenomen.  

Gezien het relatief grote inhuurvolume van onderdelen van het Rijk en de gekozen inkoopstrategie van 
de categorie, zijn er onder regie van de categorie de afgelopen drie jaar zo’n 20 Europese aanbestedingen 
ICT/IV-inhuur uitgevoerd, leidend tot circa 150-160 afzonderlijke raamovereenkomsten tussen een 
opdrachtnemer en het ministerie van EZK als categoriehouder34. Voor de komende cyclus van 3-4 jaar, 
waarin deze raamovereenkomsten weer vernieuwd moeten worden, gaat de categorie weer uit van 
grosso modo eenzelfde hoeveelheid, met mogelijk een lichte afname als gevolg van nieuwe 
mogelijkheden voor clustering van relatief kleinere afnemers. De categorie zal met betrokken afnemers 
en de inkoopdeskundigen van het IUC-EZK afstemmen over de optimale wijze van bundeling van 
behoeften en het passende moment van aanbesteden. 

Op het gebied van de uitbesteding van ICT-diensten is namens de categorie in 2017 en 2019 twee 
aanbestedingen afgerond en zijn momenteel twee aanbestedingen in voorbereiding/uitvoering. In bijlage 
C vindt u een overzicht van de vigerende raamovereenkomsten en momenteel geplande aanbestedingen 
op dit onderwerp. Er is een grote mate van onzekerheid ten aanzien van de volledigheid van deze 
planning. Dat komt vooral door de onbepaalbaarheid van behoeftes van diverse ministeries/diensten op 
dit onderwerp, zowel qua aard als omvang als tijd. Ook mogen afnemers op vrijwillige basis 
gebruikmaken van diensten van de categorie op dit onderwerp. 

2.6  Maatschappelijke en politieke context

‘ICT’ in combinatie met ‘overheid’ wordt in het maatschappelijke en politieke debat buitengewoon 
kritisch bekeken. Dat geldt ook voor de mate waarin en de wijze waarop het Rijk opdrachten verstrekt 
aan externe (ICT) partijen. Hierbij ligt het Rijk onder een vergrootglas. In onderstaande paragrafen 
worden de belangrijkste aandachtspunten belicht. In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de gevolgen 
hiervan voor de strategie.

2.6.1  Integriteit: de daad en het woord

In de publieke media is de afgelopen vijf jaar diverse malen aandacht geschonken aan 
onregelmatigheden en integriteitskwesties bij de uitvoering van ICT-aanbestedingen bij de overheid35. 
Het kabinet-Rutte II heeft na vragen hierover van de Tweede Kamer vanaf oktober 2014 diverse 
maatregelen genomen om herhaling van deze situatie te voorkomen. Het belang van en de voortdurende 
aandacht van integriteit is bijvoorbeeld benadrukt bij bestuurders, ambtenaren en private organisaties, 
de Gedragscode integriteit Rijk is opgesteld, bestaande normen zijn aangescherpt en verduidelijkt, het 
gesprek over integriteit is gestimuleerd en vaker gevoerd. Ook in het rijksinkoopstelsel zijn extra 
waarborgen getroffen, zoals via modelcontracten, de opgerichte IUC’s en categorieën, het doen van 
integriteitsgames, objectieve leverancierscontroles, het borgen van functiescheiding en betrokkenheid 
van meerdere collega’s. De categorie ziet ook voor zichzelf een verantwoordelijkheid om bij te dragen 
aan het beperken van risico’s op integriteitsschendingen. 
In paragraaf 3.3.10 van dit plan is beschreven op welke wijze de categorie bijdraagt aan het beperken van 
het risico op integriteitsschendingen.

34 Waarbij één opdrachtnemer uiteraard ook meerdere raamovereenkomsten kan hebben, zoals voor ministerie A, B en C. 
35 Zie o.a. televiseprogramma ZEMBLA, 2 oktober 2014 (‘Wie is de mol’), 28 januari 2015 (‘Wie is de mol -deel II’), 1 februari 

2017 (‘Prutsen en pielen zonder pottenkijkers’)

http://www.rijksoverheid.nl
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2.6.2  Grip op ICT-projecten bij de overheid

In het maatschappelijke en politieke debat hebben ‘mislukte’ grote ICT-projecten bij de overheid 
periodiek de aandacht. Een parlementaire onderzoekscommissie naar ICT-projecten bij de overheid 
(“commissie Elias”) heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar ICT-projecten, misgelopen maatschappelijke 
effecten, oorzaken van mislukkingen en volgens haar gewenste verbetermaatregelen voor de overheid. 
Deze commissie heeft haar definitieve eindrapport op 15 oktober 2014 aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer aangeboden36. Het voormalige kabinet heeft diverse aanbevelingen overgenomen, eigen 
maatregelen geïnitieerd en periodiek de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang en resultaten 
van de toegezegde maatregelen. Een belangrijke maatregel was bijvoorbeeld de instelling van het BIT, die 
met een onafhankelijke blik grote ICT-projecten bij het Rijk tegen het licht houdt en de hiervoor 
verantwoordelijke bewindspersonen van advies voorziet. Ondanks de goede effecten van alle 
maatregelen, zijn er nog steeds ICT-projecten die fors in de tijd uitlopen, meer kosten dan verwacht of 
andere doelstellingen niet halen, waardoor zij in het openbare debat als ‘mislukt’ worden gekwalificeerd. 
Hoewel de categorie uiteraard geen verantwoordelijkheid draagt bij de diverse ICT-projecten, vindt ze 
het belangrijk om bij te dragen aan de beheersbaarheid van de I-functie bij het Rijk. Met name door de 
(uniforme) wijze van contractmanagement, het monitoren van prestaties en het overleg hierover met de 
klant.   

2.6.3  Externe inhuur: is dat allemaal wel nodig? 

De mate waarin het Rijk externen inhuurt, alsmede de tarieven van sommige externen, wordt in het 
politieke en maatschappelijke debat met enige regelmaat kritisch beschouwd37 (‘dure consultants’, ‘is dat 
allemaal wel nodig’). In de departementale jaarverslagen en de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 
leggen de ministeries openbare verantwoording af over hun uitgaven op dit gebied, gerelateerd aan 
bepaalde normen. Of de verhouding tussen de mate waarin men eigen personeel inzet en externen 
inhuurt acceptabel is, wordt langs een vaste lat gelegd. Uiteraard dient er een gezonde verhouding te zijn 
en wijken ministeries/diensten wel eens af van de norm. Er lijkt echter nog weinig ruimte te zijn voor 
nuancering, differentiatie en een meer rationelere discussie over nut en noodzaak van externe inhuur. De 
categorie wil waar mogelijk bijdragen aan meer nuancering van deze discussie, maar ook onderdelen van 
het Rijk helpen met het verhogen van de beheersbaarheid van hun externe inhuur, zodat ongewenste 
externe inhuur zoveel als mogelijk beperkt of voorkomen kan worden.  

2.7  Ontwikkelingen en trends

Marktontwikkelingen zijn in paragraaf 2.3 uiteengezet. Hierom zal in deze paragraaf enkel worden 
ingegaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen waarop nog niet is ingegaan en die de strategie van 
de categorie kunnen raken. 

2.7.1  Van ‘inhuur’ naar Total Workforce Management

Organisaties moeten taken uitvoeren en zetten hiervoor mensen in. Maar welke? Hoe trekken ze deze 
mensen aan (instroom) en blijven ze deze optimaal inzetten (doorstroom/ontwikkeling)? De personele 
capaciteitsbehoefte van organisaties kan op diverse manieren worden ingevuld. Met ‘eigen mensen’ 
(vast, tijdelijk, boventallig, interne detachering, flexpool), met inhuur van ‘externen’ (uitzendkrachten, 
gedetacheerden/interimmers, payrollers, zzp’ers/freelancers, detavast, doorleen van onderaannemers, 
offshore/buitenlandse professionals, stagiaires of vrijwilligers), door uitbestede diensten aan externen 

36 https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field_uploads/33326-5-Eindrapport_tcm181-239826.pdf
37 Zie o.a. https://www.ad.nl/politiek/externen-blijven-cashen-bij-overheid-dure-inhuurkrachten-kosten-al-

1-4-miljard~a9cf5700; https://www.ad.nl/binnenland/weer-meer-externe-adviseurs-bij-de-overheid-schokkend~a332682f/,  
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/6605553/250449/jan-baan-overheid-minimaliseer-ict-inhuur.
html, https://www.sp.nl/nieuws/2008/11/ter-horst-moet-inhuur-externen-aanpakken

https://www.ad.nl/politiek/externen-blijven-cashen-bij-overheid-dure-inhuurkrachten-kosten-al-1-4-miljard~a9cf5700
https://www.ad.nl/politiek/externen-blijven-cashen-bij-overheid-dure-inhuurkrachten-kosten-al-1-4-miljard~a9cf5700
https://www.ad.nl/binnenland/weer-meer-externe-adviseurs-bij-de-overheid-schokkend~a332682f/
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/6605553/250449/jan-baan-overheid-minimaliseer-ict-inhuur.html
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/6605553/250449/jan-baan-overheid-minimaliseer-ict-inhuur.html
https://www.sp.nl/nieuws/2008/11/ter-horst-moet-inhuur-externen-aanpakken
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(‘statement of works’, projecten en adviesopdrachten) of zelfs inzet van robots/AI/software. Afhankelijk van 
de keuze hierin, gaan interne dienstverleners aan de slag om de juiste talenten te zoeken en selecteren; 
recruitment/HRM of inkoop, samen met de behoeftesteller. Recruitment heeft haar eigen aanpak en 
doelgroepbereik (‘schep uit de arbeidsmarktvijver’), inkoop ook. Daarnaast kunnen zij externe 
dienstverleners inzetten (W&S-bureau, headhunter, detacheerder, broker, intermediair, MSP etc.) om de 
talenten te zoeken, die ook hun eigen aanpak en bereik hebben. Maar is deze benadering efficiënt en 
effectief? Haalt de organisatie het juiste talent uit de (arbeids)markt? Kan hiermee aan de (stijgende) vraag 
voldaan worden? En worden de ingezette mensen op een juiste wijze begeleid, van ‘onboarding’, personele 
ontwikkeling, kennisdeling/-borging tot weer uitstroom en ‘offboarding’? Een concept als Total Workforce 
Management (TWM) gaat uit van een integrale en samenhangende benadering voor het plannen, werven, 
matchen, inzetten en ontwikkelen van de totale ‘workforce’, oftewel personele capaciteit38. Steeds meer 
vooruitstrevende en internationaal opererende bedrijven adopteren dit concept. Je kunt pas succesvol zijn 
als je de juiste talenten inzet. Het vasthouden aan traditionele silo’s (vast/flex, met al hun varianten, en de 
organisatorische silo’s van inkoop, IT en HRM) kan daar afbreuk aan doen.   

Figuur 9 Invulling capaciteitsbehoefte
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De implicaties (kosten/baten) van toewerken naar TWM zijn uiteraard bij verschillende disciplines van 
een organisatie duidelijk merkbaar en verstrekkend (nieuwe systemen, nieuwe organisatie-inrichting, 
nieuwe procedures, nieuwe wijze van budgettering, etc.). Een dergelijk professionaliseringstraject moet 
daarom organisatiebreed gedragen worden. Een stapsgewijze, meerjarige aanpak is onvermijdelijk. De 
categorie slaat met de uitbreiding van het onderwerp ‘uitbestede ICT-diensten’ aan haar scope een kleine 
brug naar een meer integrale kijk op de inzet van externe ICT’ers bij het Rijk: integraal 
externenmanagement. Hiermee wil de categorie haar klanten beter helpen bij het invullen van hun 
(groeiende) behoefte aan ICT/IV’ers.  

Figuur 10 Total Workforce Management

38 Gebaseerd op: Staffing Industry Analyst (SIA) / ERE, Total Talent Management Towards an Integrated Strategy for the 
Employed and Non-Employed Workforce, 2015, en presentatie Labor Redimo over TWM, 2019
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2.7.2  Meer digitaal werken, meer technologieën, meer fragmenten

Zoals al in paragraaf 2.4.1 ‘Algemene marktontwikkelingen’ genoemd, digitaliseert de wereld om ons 
heen in snel tempo. Het Rijk maakt ook meer gebruik van digitale mogelijkheden en technologische 
vernieuwingen. Het Rijk moderniseert zijn basisinfrastructuur, bouwt nieuwe functionaliteiten, handelt 
meer zaken digitaal af en maakt beter gebruik van data. Ook wordt gewerkt aan betere samenhang en 
interoperabiliteit van systemen en processen, zodat beschikbare data beter benut kan worden39. Nieuwe 
technologieën en mogelijkheden zoals blockchain, cloudtechnologieën, datagedreven beleids-/
besluitvorming (big data), robotic processing automation (RPA) en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen 
helpen om de dienstverlening te verbeteren. Ook kunnen ze bijdragen aan een efficiëntere inzet van 
middelen en hogere productiviteit. Veel nieuwe technologieën richten zich met name op het 
automatiseren van het voortbrengingsproces in de IT. Er zijn bij het Rijk diverse initiatieven op dit vlak. 
Uiteraard heeft de overheid wel een voorbeeldfunctie als het gaat om een veilig en gerechtvaardigd 
gebruik van data, dus informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens moet op orde zijn. 
Het Rijk innoveert waar het kan, op een pragmatische en gecontroleerde wijze. En probeert hier ook 
optimaal gebruik te maken van kennis die al de markt en het onderwijs aanwezig is.

Ondanks de afbouw van verouderde (legacy) technologieën, neemt onder de ‘digitale motorkap’ het 
aantal gebruikte technologieën toe. Systemen worden vaker opgebouwd uit bundels van componenten, 
met elk hun eigen technologie en ‘taal’ of ‘regels’ en wijze van sturing. Hierdoor worden ook meerdere 
expertises verlangd, zowel bij het ontwerp, de bouw, het testen als het onderhoud. De diverse 
fragmenten moeten onderling kunnen werken als een samenhangend systeem. Deze toename van 
fragmentatie kan leiden tot hogere complexiteit en kwetsbaarheid. Zeker als de expertise over het 
gebruik van een technologie in een systeem bij een kleine groep of enkele professionals in de organisatie 
aanwezig is. 
 
Deze ontwikkelingen vragen ook nieuwe vaardigheden van de huidige ICT/IV-professionals, nieuwe 
samenwerkingsverbanden tussen professionals én nieuwe professionals, die kennis over nieuwe 
technologieën meebrengen of zich deze snel eigen kunnen maken. En professionals die meer ‘T-shaped’ 
zijn, oftewel die diepgaande kennis op een specifiek gebied kunnen combineren een brede kennis over 
meerdere gebieden. Professionals moeten immers veel meer met elkaar kunnen samenwerken. 
Gecombineerd met de voortdurende druk om de ‘IT op orde te brengen’, de ontwikkeling van 
‘wendbaarder werken’ (zie volgende paragraaf) en andere samenwerkingsvormen, alsmede een al jaren 
groeiend tekort aan ICT-professionals, kunnen deze trends een grote opgave voor de ICT/IV-organisatie 
zijn. De complexiteit zorgt daarnaast voor het risico dat de behoefte aan ICT/IV-professionals 
exponentieel groeit. 
 
Digitalisering heeft in 2020 door de corona-maatregelen een impuls gekregen. Veel mensen en 
organisaties zijn in hun werk en sociale contacten afhankelijker geworden van digitale mogelijkheden. 
Investeringen in digitalisering en daarmee dus ook het beroep op I-kennis en kunde om dit te 
verwezenlijken neemt toe. Er was weliswaar minder vraag naar onderhoud en vernieuwing van 
bestaande IT-infrastructuur, maar dat zal waarschijnlijk een tijdelijke dip zijn. Thuiswerken neemt toe: 
naar verwachting gaan we in Nederland na de coronacrisis twee keer zoveel thuiswerken als voor de 
coronacrisis40. Bij de overheid is de verwachte toename met bijna drie keer zoveel het sterkst. Voor de 
arbeidsmarkt betekent dit dat reisafstand tot het werk minder relevant kan worden in de baan- of 
opdrachtkeuze, waardoor het aanbod van kandidaten op een vacature of inhuuraanvraag kan toenemen. 
Echter op macroniveau zal ook door deze impuls het tekort aan geschikte ICT/IV-professionals toenemen.

39 Zie o.a.: Strategische I-agenda Rijksdienst 2019-2021, NL Digibeter: Agenda Digitale Overheid, 2018
40 CPB, ‘Thuiswerken vóór, tijdens en ná de coronacrisis’, januari 2021
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2.7.3  Wendbaarder (samen)werken

ICT-organisaties binnen én buiten het Rijk richten hun voortbrengingsprocessen steeds meer op 
kortcyclische, wendbare wijze in. De traditionele ‘waterval’ methode is of wordt vaker vervangen door 
een ‘Agile’ filosofie. Geen langdurige, grote projecten, waarbij je pas aan het einde erachter komt dat de 
functionaliteit niet doet wat de klant wil. Maar kortcyclisch, met heldere doelen en op een iteratieve 
manier resultaten opleveren. Dit stelt de organisaties in staat om beter en sneller om te gaan met nieuwe 
behoeftes of prioriteiten. En er komen sneller functionaliteiten beschikbaar die in de praktijk kunnen 
worden getoetst. Vaak wordt de Agile-filosofie in kleine teams gecombineerd met een Scrum-aanpak. 
DevOps- of BusDevOps-teams gaan nog iets verder en voegen de integratie van softwareontwikkeling 
(Dev) en IT-operationele activiteiten (Ops) of zelfs de rol van de eindklant of beleid hieraan toe. Hun 
activiteiten worden dan zoveel als mogelijk geautomatiseerd. Binnen de Agile filosofie kunnen diverse 
werkmethodieken combinaties toegepast worden; als je maar wendbaarder wordt. Het Agile-werken van 
deze teams zorgt voor een andere inrichtings- en sturingsbehoefte van de ICT-organisaties, alsmede de 
kennis en vaardigheden die ze van hun professionals verlangen. Sommige organisaties voeren 
stapsgewijs een Scaled Agile Framework (SAFe) in, dat moet helpen bij het organisatiebreed werken 
volgens Agile filosofie. 
De categorie ziet een toegenomen behoefte aan inhuur van ICT-professionals die Agile/Scrum-rollen 
kunnen invullen, alsmede een behoefte om werkzaamheden van volledige Agile/Scrum-teams uit te 
besteden. Bij dat laatste doet zich met name de vraag voor op welke prestaties je een team c.q. een 
opdrachtnemer kunt afrekenen.    

2.7.4  Flexibelere samenwerkingsvormen en grotere diversiteit

We zien technologische ontwikkelingen, een toenemende complexiteit in het IT-landschap, alsmede een 
al jaren groeiende (inter)nationale schaarste aan diverse soorten ICT-professionals. Er is ook een markt 
die daarop inspeelt en zowel in omvang als soorten dienstverleningsconcepten toeneemt. Deze 
‘aanbodcomplexiteit’ neemt toe. Experts weten dat ze elkaar kunnen versterken, werken samen en 
maken meer gebruik van netwerken. Waarbij ideale samenwerkingsvormen per situatie kunnen 
verschillen. Waar bedrijven in de vorige eeuw jarenlang groter konden worden door hetzelfde goed te 
doen, moeten ze zich nu sneller aanpassen en zijn ze vaker afhankelijk van elkaar. Hiernaast neemt de 
‘platform- en deeleconomie’ toe; organisaties denken minder in vaste functies en vaste relaties, maar 
zoeken hulp van de juiste mensen/bedrijven bij bepaalde taken. 

Sociaal-culturele veranderingen zijn er ook. Er komen meer oudere mensen bij, die minder de ‘21-century 
skills’ hebben. We werken meer deeltijd en zeker de nieuwe generatie hecht meer belang aan 
maatschappelijke bijdrage en een goede werk/privé-balans. De werkzame beroepsbevolking, inclusief 
ICT/IV’ers, wordt gemiddeld gezien hoger opgeleid en heeft betere baankansen. Tegelijkertijd komen er 
veel meer soorten specialisten bij, die onderling moeilijk uitwisselbaar zijn. En er ontstaan grote(re) 
verschillen met groepen die minder mogelijkheid hebben gekregen om zich kennis en kunde eigen te 
maken en daarmee ook minder kansen op de arbeidsmarkt hebben41. Organisaties zien ook hun 
verantwoordelijkheid om al deze groepen meer te betrekken en te begeleiden. Om een maatschappelijke 
rol te vervullen, maar ook om zelf een betere afspiegeling te worden van de maatschappij en beter in te 
kunnen spelen op de behoefte van die maatschappij. Niet in de laatste plaats omdat de digitale 
voorzieningen ook voor zoveel mogelijk mensen bedoeld zijn. Organisaties kunnen hun eigen 
organisatiekapitaal hiermee versterken. Ook hierdoor neemt de diversiteit toe; tussen organisaties, 
teams en individuen. Het is van belang dat de categorie deze flexibelere samenwerkingsvormen en 
grotere diversiteit faciliteert. Hierbij wordt tevens voortgebouwd op diverse ontwikkelingen en 
focuspunten zoals genoemd in het Strategische Personeelsbeleid Rijk 202542. 

41 Zie o.a. De Argumentenfabriek, ‘Werken in de toekomst’, mei 2016
42 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/strategisch-personeelsbeleid-rijk-2025
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2.8  Relevante regels

2.8.1  Wettelijke randvoorwaarden

In Bijlage B zijn de belangrijkste verdragen, wetten en regels van lagere orde op 
het gebied van arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door derden genoemd. Dit betreft géén uitputtende lijst, maar 
een selectie. Ook wordt vermeld wat de belangrijkste gevolgen van deze 
randvoorwaarden zijn. Het is van belang hier rekening mee te houden bij de 
aanbestedingen, contractvoorwaarden en de inzet van externe ICT/IV’ers. De wet 

moet nageleefd worden. De categorie, afnemers en de marktpartijen dienen veranderingen in deze 
randvoorwaarden te monitoren en eventuele vraagstukken (met juridisch specialisten) af te stemmen. 
Bijzondere aandacht verdienen de ontwikkelingen ten aanzien van de wetgeving over de inzet van 
zelfstandigen (wet DBA), aangezien daar al enkele jaren een wijziging op wordt verwacht. 

2.8.2  Rijksbrede randvoorwaarden

In aanvulling op de wettelijke randvoorwaarden, die gelden voor iedereen in Nederland, zijn er ook 
beleidsregels/normen en circulaires die alleen van toepassing zijn op onderdelen van de rijksdienst. En 
meer specifiek bij het inhuren van externe ICT/IV’ers die daarvoor werken. In Bijlage B – Wettelijke en 
beleidsmatige randvoorwaarden (een selectie) zijn de belangrijkste rijksbrede randvoorwaarden 
genoemd voor de categorie. Ook dit is geen uitputtende lijst. Tevens wordt daar vermeld wat de 
belangrijkste gevolgen van deze randvoorwaarden zijn. 
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3  Doelstellingen, strategie, planning 
en implementatie

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie van de categorie. Verder vindt een vertaalslag plaats van de 
visie in diverse (gebundelde) actielijnen en concrete acties. 

3.1  Visie, hoofddoelstelling

Inzet van externe ICT/IV-professionals zal altijd noodzakelijk en nuttig blijven. Tezamen met de interne 
ICT/IV-professionals (rijksambtenaren) leveren ze een onmisbare bijdrage aan het doorontwikkelen en 
instandhouden van de ICT/IV van het Rijk. Een ICT/IV die ‘op orde’ is, is zowel belangrijk voor een goede 
bedrijfsvoering als voor uitvoering van de primaire taken van het Rijk. Daarmee leveren deze 
professionals waarde voor de klant (onderdeel van het Rijk), de eindgebruiker en/of de belastingbetaler 
(burgers en bedrijven). Deze waarde kan zich uiten in diverse vormen, zoals kwaliteit, kosten of 
efficiëntie, een bijdrage aan maatschappelijke (kabinets)doelstellingen of simpelweg de tevredenheid. 

Figuur 11 Waardeketen - van capaciteitsbehoefte tot en met ICT/IV op orde
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De hoofddoelstelling van de categorie is om klanten binnen het Rijk hun capaciteitsbehoefte aan ICT/
IV’ers zodanig te laten invullen met behulp van een flexibele schil van externe ICT/IV-professionals, dat zij 
samen de ICT/IV bij de klant ‘op orde’ kunnen brengen en daarbij maximale waarde voor deze klant en/of 
belastingbetaler leveren. Dat is het einddoel43. Samen zetten we stappen waar we trots op mogen zijn. 
Het is hiervoor van belang dat… 
• de klant de juiste capaciteitsbehoefte specificeert (sourcingskeuzes: waarvoor heb ik hulp nodig, wat 

moeten de professionals voor mij gaan doen) en 
• deze capaciteitsbehoefte op een juiste wijze specificeert (wat heb ik nodig, wat moeten de professio-

nals kunnen), en vervolgens
• de juiste talenten/professionals via de juiste kanalen weet te zoeken en vinden (wie gaat mij hierbij 

helpen) en
• de klant de geselecteerde externe ICT/IV-professional(s) op een juiste wijze inzet. Welke werkzaamhe-

den moeten deze externe ICT/IV-professionals uitvoeren, welke procesafspraken gelden hierbij, doen 
zij de juiste dingen, komen zij afspraken na, welke resultaten moeten zij opleveren en hoe kan de klant 
hier zelf regie op houden?

43 Het einddoel ‘ICT/IV’ op orde is een abstract begrip. Iedere klant zal dit voor zichzelf moeten concretiseren naar eigen (sub)
doelen. Gerealiseerd wordt dat het einddoel ook vrijwel nooit bereikt zal worden, aangezien de ICT/IV in een klantorganisa-
tie nooit ‘af’ is. De omgeving, de klantorganisatie en de ICT/IV veranderen voortdurend, waardoor ook de (sub)doelen 
voortdurend veranderen. 
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De categorie adviseert vanuit haar expertrol de klant hierbij en maakt mogelijk dat de klant tijdig en op 
rechtmatige wijze kan beschikken over de benodigde externe ICT/IV-professionals, die bijdragen aan de 
door de klant gewenste waarde. Ook in tijden van hoge schaarste. 
De rol van de categorie is ook om goede afspraken en optimale samenwerking tussen klant en externe 
professionals/leveranciers te faciliteren, zodat de externe ICT/IV-professionals de meeste waarde kunnen 
toevoegen voor de klant. Dat kan door advisering van de klant over de wijze van samenwerking en regie, 
het uitvoeren van contract- en leveranciersmanagement om hoge betrokkenheid van leveranciers te 
stimuleren, een betere invulling van ieders verantwoordelijkheden stimuleren, maar ook door het 
versnellen/uitvoeren van initiatieven die gericht zijn op het bijdragen aan kabinetsdoelstellingen, zoals 
het realiseren van sociale impact of de toepassing van innovaties. Hierdoor benutten we de 
samenwerking tussen klant en leveranciers beter.  

De hoge schaarste aan ICT/IV-professionals leidt tot extra uitdagingen en druk om de capaciteitsbehoefte 
bij de klanten tijdig en goed in te kunnen vullen. Het Rijk zet zich op diverse fronten in om meer ICT/IV’ers 
in dienst te nemen en huurt ze nog vaak in, maar concurreert met andere opdracht- en werkgevers. De 
categorie helpt klanten bij het bereiken van een voor hen wenselijke samenstelling en invulling van hun 
capaciteitsbehoefte, gericht op de inzet van met name externe ICT/IV-professionals. De kennis die nodig 
is om de juiste ICT/IV-professionals te vinden en te binden, moet daarom optimaal benut worden. 
Onderscheid tussen vast/flex, ambtelijke en externe ICT/IV’ers is daarbij minder van belang. De categorie 
stelt een integrale benadering van de ICT/IV-capaciteitsbehoefte als doel en wil daarom HR/recruitment 
en inkoop/inhuur van externe ICT/IV’ers meer met elkaar laten verbinden. De categorie wil de flexibiliteit 
c.q. mogelijkheid geven aan klanten tot wisseling tussen inzetvormen van externe ICT/IV-professionals 
(inhuur- en/of uitbestedingsvormen), alsmede wisseling tussen externe en ambtelijke inzet, om daarmee 
het beschikbare ICT/IV-talent beter te kunnen benutten en de gewenste invulling van de 
capaciteitsbehoefte sneller te bereiken. Met een optimale inzet van de beschikbare interne en externe 
ICT/IV’ers, leveren deze professionals waarde voor de klant, eindgebruiker en/of de belastingbetaler en 
houden ze de ICT/IV van het Rijk ‘op orde’.  

De categorie zorgt voor een goede verbinding tussen de vraag van de klant en het aanbod in de markt, 
gericht op het realiseren van voorgaande doelstelling. De categorie brengt dus vraag en aanbod van 
externe ICT/IV-professionals met elkaar in balans en zorgt hierbij voor voldoende wendbaarheid om in te 
spelen op nieuwe behoeftes en mogelijkheden, zodat de klant zijn ICT ‘op orde’ kan brengen/houden. De 
categorie definieert hierbij de volgende actielijnen:
• Monitoren capaciteitsbehoefte
• De Juiste Behoefte specificeren
• De Behoefte Juist specificeren
• De Juiste ICT/IV-professionals vinden
• De Juiste Inzet van ICT/IV-professionals stimuleren.

Deze actielijnen worden in paragraaf 3.2 nader uitgewerkt. In paragraaf 3.3 worden vervolgens diverse 
beleidsdoelstellingen uitgewerkt, die tezamen met de eerdergenoemde actielijnen moeten leiden tot 
maximale waarde voor deze klant en/of de belastingbetaler. 
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3.2  Efficiency, kwaliteit, besparingen

3.2.1  Monitoren capaciteitsbehoefte
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Einddoel: 
ICT/IV op orde

Selectie ICT/IV-
professional(s)

De Juiste 
Behoefte

specificeren

De Behoefte 
Juist 

specificeren

De categorie verkrijgt en behoudt inzicht in de aard en omvang van de capaciteitsbehoefte van klanten 
aan externe ICT’ers bij het Rijk. Dit inzicht biedt een solide basis voor nadere analyse, onderlinge 
vergelijking en goede verbinding tussen de capaciteitsbehoefte van klanten en het aanbod van 
marktpartijen, dat ook voor andere actielijnen/doelen nodig is. Wat zijn ontwikkelingen van het 
behoefteprofiel van klanten, wat zijn de redenen hiervan, welke ontwikkelingen worden verwacht en wat 
is de gewenste richting? Hiervoor zijn de volgende maatregelen nodig:
• Het rijksbrede Kwaliteitsraamwerk IV (blijven) toepassen, dat een uniforme basis is voor onderlinge 

vergelijking van ICT/IV-kwaliteitenprofielen; 
• Via diverse informatiebronnen (intern en van leveranciers), op periodieke en gestandaardiseerde wijze 

gegevens verzamelen over de actuele capaciteitsbehoefte aan externe ICT’ers (vraag, aanbod en inzet). 
Waar mogelijk aangevuld met de vraag naar en inzet van ambtelijke ICT’ers; 

• Het achterhalen, analyseren en monitoren van trends en ontwikkelingen in de capaciteitsbehoefte, o.a. 
via meerjaren personeelsplannen (MPP’s) van klanten. Welke interne en externe factoren hebben een 
effect op de (verandering van) capaciteitsbehoefte van klanten;

• Periodiek met klanten interpreteren en bespreken van hun huidige en toekomstige capaciteitsbehoefte 
(kwalitatief en kwantitatief). Wat zijn karakteristieken, oorzaken en gevolgen van de veranderende 
capaciteitsbehoefte. Hoe wil de klant op (middel)langetermijn zijn capaciteitsbehoefte vervullen: met 
eigen mensen, externe inhuur of uitbesteding. En welke vaardigheden moeten zij bezitten;

• Het faciliteren en stimuleren van afstemming tussen (waar nuttig) klanten onderling en met leveran-
ciers over de actuele en toekomstige capaciteitsbehoefte, met als doel om te streven naar een goede 
balans tussen vraag en aanbod van (externe) ICT-professionals.

De categorie is bij bovenstaande activiteiten sterk afhankelijk van het bestaan en de effectieve werking 
van processen bij de ministeries om MPP’s te maken, alsmede de mogelijkheid om deze met klanten 
door te vertalen naar consequenties voor de ICT/IV-capaciteitsbehoefte (en in het bijzonder externe 
inhuur). Gezien de ontwikkelingen hierin ligt het voor de hand dat de categorie bovenstaande activiteiten 
eerst oppakt met enkele ‘koplopers’. Waar mogelijk kan de groep verder uitgebreid worden.
   

3.2.2  De Juiste Behoefte specificeren
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De klanten binnen het Rijk hebben vele soorten taken uit te voeren. Zij hebben elk in meer of mindere 
mate hulp nodig van marktpartijen om hierbij goed of beter te functioneren c.q. hun ICT/IV op orde te 
brengen. Maar zetten zij de marktpartijen op de juiste taken in? Met andere woorden, specificeren zij de 
juiste behoefte en wordt de totale ICT/IV-capaciteitsbehoefte op een slimme wijze ingevuld? 
Onwenselijke inzet van externe ICT/IV-professionals, moet uiteraard zoveel als mogelijk voorkomen 
worden. 
     
De categorie kan de klant hiervoor op verschillende niveaus ondersteunen en adviseren:
• Sourcing: welke taken lenen zich voor uitvoering door ambtelijke capaciteit, waar zou inhuur van ICT/

IV-professionals of juist uitbesteding van diensten (meer/minder) passend zijn? Welke verantwoorde-
lijkheden en risico’s kunnen beter wel/niet aan leveranciers uitbesteed worden, in deze context? Waar 
kan samenwerking tussen bepaalde onderdelen van het Rijk bevorderd kunnen worden, om met 
minder externe hulp tot hetzelfde resultaat te komen? Voor welke kritische posities is het wenselijk of 
zelfs noodzakelijk dat die door eigen personeel worden ingevuld? 

• Capaciteitsbehoefte i.r.t. schaarste: welke behoeftes/aanvragen zullen gezien de situatie in de markt 
(schaarste) waarschijnlijk (wel/niet) goed ingevuld kunnen worden? Welke behoeftes zouden beter 
aangepast kunnen worden? Staan we open voor (minder) eisen, inzet van andere doelgroepen of 
andere inzetvormen? 

• Marktbenadering: hoe sluit de toekomstige ICT/IV-capaciteitsbehoefte van de klant aan bij de 
mogelijkheden in de markt? Hoe zou dit het beste aanbesteed kunnen worden, bijvoorbeeld met welke 
bundeling van behoeftes, perceelindeling en criteria?   

• Transitie: hoe kan een (geplande) verandering in de ICT/IV-capaciteitsbehoefte van een klant het beste 
gerealiseerd worden, met hulp van leveranciers?  

• Duurzame capaciteitsopbouw: is huidige ICT/IV-capaciteitsbehoefte ook op lange termijn houdbaar? Is 
er een gezonde, duurzame balans tussen (verwachte) uitstroom van ICT/IV-capaciteit en de instroom 
van nieuwe capaciteit? Zo nee, op welke functies (niveaus en vakgebieden) is grote ondercapaciteit of 
kennistekort verwacht en op welke wijze kan de klant dit voorkomen? Is er voldoende instroom van 
jonge ICT/IV’ers om op termijn ook zelf te kunnen voorzien in de behoefte aan meer ervaren perso-
neel? Waar moet inzet van externen afgebouwd of opgeschaald worden zodat de klant zich kan 
focussen op waar hij goed in wil zijn?    

Ook wil de categorie diverse soorten ‘proeftuinen’ bij bereidwillige klanten inzetten om hiermee op 
beheersbare wijze te onderzoeken of een andere manier van capaciteitsinvulling leidt tot meer waarde 
voor de klant (hogere kwaliteit, lagere kosten, meer maatschappelijk effect en/of hogere tevredenheid). 
Er wordt hierbij met name gedacht aan:
• Social return proeftuinen; met hulp van leveranciers en klanten wordt gekeken naar mogelijkheden om 

meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Op de krappe ICT-arbeidsmarkt 
kunnen daardoor extra mensen instromen, die in algemene zin waardevol werk kunnen verrichten. Het 
Rijk kan hierdoor positieve sociaal-maatschappelijke effecten realiseren én kan ook in tijden van hoge 
schaarste aan ICT’ers komen die het hard nodig heeft. Bewustwording over succesvolle inzet van 
gemotiveerde ICT-talenten, die meestal niet aan het oorspronkelijke ‘standaard functieprofiel’ 
voldoen, kan leiden tot het specificeren van een andere capaciteitsbehoefte.

• Innovatie-proeftuinen kunnen helpen om uit te vinden met welke nieuwe/andere manieren de klant 
zijn processen of zijn dienstverlening kan verbeteren. Bijvoorbeeld door een kortdurend onderzoek of 
experiment naar de baten/lasten van inzet van een andere of nieuwe technologie, op processen bij de 
klant die nu nog relatief arbeidsintensief zijn. In overleg met bereidwillige klanten kan een keuze 
gemaakt worden tussen: 
(I) een innovatie-proeftuin ‘minder werk’ (als ik gebruik ga maken van technologie X, kan ik dan een 
stuk efficiënter werken?) of  
(II) een innovatie-proeftuin ‘meer waarde’ (als ik aanpassing Y ga doorvoeren, zijn mijn eindgebruikers 
dan beter geholpen?).  
Ook deze proeftuinen kunnen leiden tot een andere capaciteitsbehoefte en mogelijk op termijn ook 
een verminderde inzet van externen. 
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3.2.3  De Behoefte Juist specificeren
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Zodra een klant weet dat en waarvoor hij hulp van externen nodig heeft, moet hij zijn behoefte nog op 
een slimme wijze specificeren en in de markt zetten. Wat verlangt hij van deze externe ICT/
IV-professionals? Welke eisen stelt hij aan de leveranciers en de professionals? Hoe kiest hij straks de 
beste hieruit? Met welke informatie en wanneer zet hij zijn vraag uit naar leveranciers? Het juist 
specificeren van de behoefte moet voorkomen dat:
• Onduidelijk is welke professionals aangeboden zouden moeten worden om het werk goed uit te voeren
• De juiste professionals niet aangeboden mogen worden
• De juiste professionals niet aangeboden willen worden
• De juiste professionals niet aangeboden kunnen worden
• De verkeerde professionals worden aangeboden
• De verkeerde professionals worden geselecteerd 
• De ingezette professionals hun werk niet goed (kunnen/mogen) uitvoeren
• De ingezette professionals het verkeerde werk uitvoeren
• De klant meer tijd of geld nodig heeft om zijn doel te realiseren
Duidelijk is dat het juist specificeren van de behoefte een belangrijke hefboom is voor het creëren van 
waarde voor de klant. En andersom ook; het niet juist specificeren kan leiden tot geen juiste invulling van 
de capaciteit en negatieve waarde. De categorie ziet hier nog voldoende verbeterpotentieel.
 
Gezien de toenemende schaarste aan ICT-professionals, de concurrentie in de strijd om de juiste 
ICT-professionals en de snelle veranderingen in het ICT/IV-domein, is het extra belangrijk om slim de 
behoefte in de markt te kunnen uitzetten. De hefboom wordt groter. Kennis over de belangen van de 
klant, inkoop, ICT/IV-vakkennis, HR/recruitment en ICT-arbeidsmarktsituatie, maar ook de belangen van 
leveranciers, zou optimaal benut moeten worden. De categorie wil daarom verbinding stimuleren (HRM, 
ICT/IV, inkoop/inhuurdesks en leveranciers), zodat kennis beter uitgewisseld kan worden en we samen in 
staat zijn de klantbehoeftes juist en aantrekkelijk te specificeren en slim in de markt te zetten.

Initiatieven die hierbij kunnen helpen zijn:
• Samenwerking tussen ICT-recruitment (werving & selectie) en inhuurdesks stimuleren, bijvoorbeeld 

door convenanten, informatiesessies, uitwisseling
• Adviseren over structurele bundeling van kennis, zoals bij een intern team, interne flexpool of shared 

service organisatie  
• Gerichte (collegiale) adviezen geven aan klanten bij het specificeren van hun behoefte bij opdrachten in 

minicompetities 
• Gerichte feedback van leveranciers en/of kandidaten verzamelen en delen
• Structurele en/of ad hoc calls, bezoeken, prebid-meetings of informatiesessies tussen klanten en 

leveranciers stimuleren
• Ontwikkelen/delen van leerinstrumenten, zoals een ‘serious game’ waarin op individueel niveau in een 

oefenomgeving inzicht kan worden opgedaan in goede en minder goede praktijken 
• Diverse disciplines bij klanten en leveranciers betrekken bij het periodiek updaten van de standaard 

kwaliteitenprofielen en kennistabellen in het rijksbrede Kwaliteitsraamwerk IV (in samenwerking met 
de eigenaar en beheerder bij het ministerie van BZK, directie CIO Rijk en UBR). Informatie hierin is basis 
voor de behoeftespecificatie. Eventueel aanvullende, actuele informatie hierbij verstrekken op basis 
van analyses, zoals schaarste-indicatoren, tips en tricks etc.   
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3.2.4  De juiste ICT/IV-professionals vinden
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Zodra een klant zijn behoefte heeft gespecificeerd en ‘weet wat hij wil’, is de vraag welke leveranciers en 
ICT/IV-professionals hem hierbij het beste kunnen helpen. Via welke kanalen zoekt en vindt hij deze? 
Hierbij is de inkoopstrategie van belang, die in  paragraaf 3.5 nader is uitgewerkt. De categorie voert in 
afstemming met de klanten aanbestedingen uit en zorgt voor het sluiten van raamovereenkomsten met 
meerdere leveranciers. Daarbinnen voeren de klanten zelf minicompetities uit, oftewel zij zetten hun 
aanvragen in concurrentie uit tussen de gecontracteerde leveranciers, selecteren de beste professional(s) 
c.q. offertes en gunnen de opdrachten. De volgende aandachtspunten zijn hierbij van belang:
• De ‘vijver’ aan geschikte en beschikbare ICT/IV-professionals moet zo goed mogelijk ontsloten worden, 

zodat zij toegang hebben tot opdrachten vanuit het Rijk en zich door gecontracteerde leveranciers 
kunnen (laten) aanbieden. De hoge schaarste in de ICT-arbeidsmarkt maakt dit extra belangrijk;

• Concurrentie tussen leveranciers moet in elke fase gestimuleerd te worden om verzekerd te blijven van 
goede ontsluiting van de arbeidsmarkt (zie voorgaand punt) en de best passende prijs/kwaliteitsver-
houding (maximale klantwaarde) op dat moment. Hoe meer concurrentie, hoe groter de kans dat de 
klant de juiste professionals kan selecteren. En de juiste professional kan de opdracht beter, sneller, 
goedkoper en/of naar meer tevredenheid van de klant uitvoeren.  

• Totale kosten in de keten (bij klant, categorie, leveranciers en evt. onderaannemers), van behoeftestel-
ling tot einde opdracht, moeten geminimaliseerd worden. Hierbij oog houden voor het voorkomen van 
suboptimalisatie en ‘waterbedeffecten’: kostenbesparing op één processtap kan leiden tot kostenver-
hoging in een andere stap;

• Wetgeving (zoals Aanbestedingswet) en beleidskaders moeten nageleefd worden. 

De categorie wil op de volgende wijze de klanten hierbij (blijven) helpen:
• Categorie-aanbestedingen uitvoeren conform inkoopstrategie (zie paragraaf 3.5), waarbij ook rekening 

wordt gehouden met bovenstaande aandachtspunten. De categorie past hierbij ook een model toe om 
op basis van integrale kosten het optimum aantal raamovereenkomsten voor een klant te bepalen.  

• Contractmanagement uitvoeren, met sterke focus op prestatiemanagement om hoge betrokkenheid 
van gecontracteerde leveranciers bij het zoeken/aanbieden van goede professionals, tegen marktcon-
forme tarieven te blijven stimuleren. Naleving contractafspraken, wetgeving en beleidskader monito-
ren en waar nodig herstel/verbetering van prestaties verlangen

• Het wisselen van de vorm waarin de capaciteitsbehoefte wordt vervuld, eenvoudig(er) maken. Klanten 
moeten voldoende mogelijkheid hebben om snel en eenvoudig(er) te wisselen tussen inhuur van 
externen, uitbesteding naar externen of inzet van eigen formatie (inclusief verambtelijking). Twee 
richtingen verdienen hierbij extra aandacht: 
(1) klanten helpen bij hun behoefte om meer werkzaamheden uit te besteden 
(2) klanten helpen bij hun behoefte om meer werkzaamheden door eigen mensen uit te laten voeren. 
Bij het verambtelijken van externen dient rekening te worden gehouden met gerechtvaardigde 
belangen van marktpartijen. Als een klant bij voorbaat al de intentie heeft de externe inhuur na 
bepaalde termijn te verambtelijken, zal hij gestimuleerd worden om zogenaamde detavast-construc-
ties toe te passen; 

• Gerichte (collegiale) adviezen geven aan bepaalde klanten over het (beter) selecteren van de ICT/
IV-professionals; 

• Samenwerking tussen ICT-recruitment (werving & selectie) en inhuurdesks stimuleren, bijvoorbeeld 
door convenanten, informatiesessies, uitwisseling
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• Input van leveranciers verzamelen en bediscussiëren: 
- hoe kunnen wij de ‘vijver’ aan geschikte professionals beter ontsluiten en eerlijke concurrentie 
stimuleren 
- welke kenmerken of (nieuwe) ontwikkelingen zijn volgens hen relevant(er) in het selecteren van de 
juiste ICT/IV-professionals 
- hoe kunnen we (per klant) de totale kosten in de keten verlagen? Wat is het effect van bepaalde 
keuzes op de totale kosten in de keten? 

• Standaardisatie en digitale ondersteuning in het inhuurproces stimuleren, zodat op een zo efficiënt 
mogelijke manier de juiste ICT/IV-professionals gekozen kunnen worden. Verlaging van totale kosten 
in de keten staat hierbij voorop, uiteraard met behoud van rechtmatigheid. De categorie stimuleert 
adoptie van een centraal inhuursysteem bij het Rijk, maar kan ook adviseren bij het inrichten van eigen 
digitale ondersteuning/systemen of door de categorie ontwikkelende instrumenten. Op dit laatste 
punt wil de categorie een nieuwe (door elk ministerie vrijwillig te gebruiken) digitale inhuuroplossing 
ter beschikking stellen, die de klanten en hun leveranciers kan helpen bij het uitvoeren van de 
minicompetities en het beheer van de nadere overeenkomsten c.q. inhuurdossiers. 

3.2.5  De Juiste Inzet van ICT/IV-professionals stimuleren
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De klant is eindverantwoordelijk voor juiste inzet van de geselecteerde externe ICT/IV-professional(s): hij 
bepaalt als opdrachtgever welke werkzaamheden zij moeten uitvoeren en/of welke resultaten zij moeten 
opleveren en hoe hij hier zelf regie op houdt. Maar werkt de opzet zoals beoogd? Wat werkt (minder) 
goed en waarom? Levert de leverancier en/of de ICT/IV-professional(s) voldoende meerwaarde en komen 
zij hun afspraken na? Worden nog de juiste leveranciers en professionals ingezet? Had de klant beter 
andere afspraken kunnen maken? Welke verbetermogelijkheden zijn er in de wijze waarop de externe 
ICT/IV-professionals worden ingezet en aangestuurd? De rol van de categorie hierbij is op een centraal 
punt kennis hierover te bundelen, te delen en goede afspraken en samenwerking tussen klant en externe 
professionals/leveranciers te faciliteren, zodat de externe ICT/IV-professionals de meeste waarde kunnen 
toevoegen voor de klant.

De categorie zal hier op de volgende wijze aan bijdragen:
• Door centraal contractmanagement de naleving van afspraken en verantwoordelijkheden toetsen, 

zowel bij de klant als leverancier. Waar nodig verbeteringen stimuleren.
• Klanten ondersteunen bij de implementatie van nieuwe raamovereenkomsten. Formele afspraken, 

werkafspraken, contacten en verwachtingen onderling duidelijk (laten) maken, bij zowel klanten als 
leveranciers. Hierdoor zorgen dat de raamovereenkomsten tijdig en correct (zonder ‘gedoe’) benut 
kunnen worden. 

• Klanten adviseren in transitietrajecten van latende naar opvolgende leveranciers. Welke opdrachten 
zouden wanneer beëindigd moeten worden en welke moeten weer in de nieuwe raamovereenkomsten 
uitgezet moeten worden? Wat zijn hierbij aandachtspunten?

• Evalueren of de wijze van capaciteitsinvulling door externe ICT/IV-professionals naar tevredenheid 
verloopt, zowel bij klanten als leveranciers. Inzicht hierin vergroten en periodiek bijwerken (streven: 
tweemaal per jaar). Afhankelijk van risico’s tevredenheidsmetingen uitvoeren en oorzaken nader 
analyseren. Hulp bij incidenten/escalaties en op structurele aandachtspunten wederom verbeteringen 
stimuleren. Doel is dat de leveranciers betrokken blijven bij het goed uitvoeren van opdrachten en het 
leveren van meerwaarde aan de klant. 
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• Klanten adviseren in het succesvol en snel ‘onboarden’ (laten instromen) en ‘offboarden’ (laten 
uitstromen) van externe ICT/IV-professionals op opdrachten. Bij het onboarden is van belang dat 
professionals tijdig de juiste kennis en middelen hebben om in hun nieuwe opdracht snel effectief te 
worden. Ook sociale inbedding is hierbij van belang. Bij het offboarden is uiteraard van belang dat de 
opgedane kennis en middelen weer tijdig, veilig en goed overgedragen wordt aan de klant of een 
derde.    

• Met klanten analyseren waar de afhankelijkheid van externe ICT/IV-professionals (te) hoog is gewor-
den en hoe deze, waar wenselijk, verminderd of beheerst kan worden. Op welke kennisgebieden of 
kritische posities wil de klant eigenlijk geen of minder externen inzetten? Hoe staat de huidige 
capaciteitsinvulling in verhouding tot zijn meerjarige persoonsplanning en de oorspronkelijke sour-
cingskeuzes? Waar zijn externen (te) lang ingezet en is kennis onvoldoende geborgd bij anderen? Wat 
zijn oorzaken en welke oplossingen zijn mogelijk in de samenwerking tussen klant en leverancier(s)?

• Klanten en waar nodig ook leveranciers adviseren bij het implementeren en correct uitvoeren van 
rijksbreed beleid of (nieuwe) wet-/regelgeving, die de inzet van externe ICT/IV-professionals bij het Rijk 
raakt. Denk hierbij aan regelgeving/kaders over de inzet van zzp’ers, gelijke beloning/behandeling van 
externe inhuurkrachten, privacyregels, de gedragscode integriteit rijk of de inzet van arbeidsbeperkten. 
Ook de recente coronamaatregelen hebben gevolgen voor de ingezette externe professionals. De 
categorie bundelt en deelt dan relevante informatie en probeert haar leveranciers en klanten op een 
uniforme wijze hierover te adviseren.   

• Klanten willen in toenemende mate hun (ICT) organisatie en processen inrichten volgens een Agile-
werkwijze. Zodoende kunnen zij vaak sneller en beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoef-
tes. Er worden door ontwikkelteams in kortcyclische sprints werkende (deel)resultaten opgeleverd. 
Deze Agile manier van werken is al eerder gepropageerd in de strategische I-agenda van de rijks-
dienst44 in 2017 (thema ‘versterking van de I-functie’). Bij uitbesteding van taken aan externe Agile/
Scrum-teams zijn vaak andere afspraken met leveranciers nodig dan volgens een traditionele water-
val-ontwikkelmethodiek. Als gevolg hiervan zullen de te leveren prestaties van deze teams/professio-
nals ook op een andere wijze gedefinieerd, gemonitord en (bij)gestuurd moeten worden. De categorie 
ziet mogelijkheid om klanten hierbij te helpen, in relatie tot de inzet van externe professionals volgens 
deze methodiek.

• Samenwerken met het Programma HR ICT Rijksdienst en de diverse initiatieven/projecten die op basis 
hiervan gestart zijn, gericht op het aantrekken en behouden van (eigen) ICT’ers voor de Rijksdienst. 

3.3  Beleidsdoelstellingen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) – voorheen ook duurzaam inkopen genoemd – houdt in dat 
er bij de inkoop van diensten en goederen in alle fasen van het inkoopproces rekening wordt gehouden 
met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid. MVI levert een bijdrage aan 
de realisatie van beleidsdoelen of de maatschappelijke effecten die de Rijksoverheid c.q. het kabinet wil 
realiseren. Of MVI verbetert en verduurzaamt de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. 
Het derde kabinet-Rutte heeft aangegeven dat maatschappelijke doelen niet langer een bijzaak van het 
inkoopproces zijn, maar juist een hoofdzaak. Dat blijkt onder andere uit de inkoopstrategie ‘inkopen met 
impact’ van het Rijk45 en het Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-202546. In deze 
paragraaf zijn de rijksbrede MVI-beleidsdoelstellingen genoemd die voor de categorie relevant (kunnen) 
zijn. Ook is daarbij aangegeven wat de categorie hieraan wil bijdragen. In onderstaand figuur heeft de 
categorie per thema het bijbehorende ambitieniveau47 weergegeven. 

44 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/12/18/rapport-strategische-i-agenda-
rijksdienst-2017/rapport-strategische-i-agenda-rijksdienst-2017.pdf

45 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact 
46 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/22/

kamerbrief-nationaal-plan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2021-2025 

47 Ambitieniveau 0 = n.v.t.; 1 = Basis ;2 = Significant ; 3 = Ambitieus. Zie https://www.pianoo.nl/nl/ambitieweb voor een nadere 
toelichting op de systematiek.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact
file:///Volumes/Photoserver%20Backup/Klantenmap/OSAGE/02%20Opmaak/heid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/22/kamerbrief-nationaal-plan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2021-2025
file:///Volumes/Photoserver%20Backup/Klantenmap/OSAGE/02%20Opmaak/heid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/22/kamerbrief-nationaal-plan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2021-2025
https://www.pianoo.nl/nl/ambitieweb
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Figuur 12 Ambitieweb beleidsdoelstellingen
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3.3.1  MKB-vriendelijk inkopen

Bij de aanbestedingen van de categorie zal rekening worden gehouden 
met het bieden van voldoende kansen voor het (middelgrote en kleine) 
MKB48 op het verkrijgen van raamovereenkomsten. Het ‘micro MKB’ 
(inclusief zzp’ers) heeft niet altijd reële kansen op het verkrijgen van 
raamovereenkomsten, maar in de aanbestedingen zal wel geborgd zijn 
dat zowel middelgrote, kleine als micro MKB-ondernemingen reële 

kansen hebben op het verkrijgen van opdrachten binnen de raamovereenkomsten gericht op inhuur van 
ICT/IV’ers dan wel het (mede) doen uitvoeren van opdrachten waarin ICT/IV-werkzaamheden worden 
uitbesteed. Van belang is dat iedere externe ICT/IV-professional die een opdracht voor het Rijk zou willen 
doen en hiervoor geschikt is, deze mogelijkheid heeft. 

De categorie borgt de toegankelijkheid voor het MKB op o.m. de volgende wijze:
• Bij de aanbestedingen die vanuit de categorie plaatsvinden, zal per keer worden geborgd en gemoti-

veerd dat er geen sprake is van het onnodig samenvoegen van opdrachten;
• Bij het bepalen van aantal te contracteren leveranciers c.q. de verwachte omvang van de raamovereen-

komsten wordt onder andere rekening gehouden met de toegang voor het MKB, de beheerslasten/
investeringen en terugverdienmogelijkheden voor leveranciers;

• De (geschiktheids)eisen die we stellen aan de inschrijvers zijn proportioneel en voldoende haalbaar 
voor het MKB;

Alle dienstverleningsconcepten in de markt (zie paragraaf 2.4.3 Marktsegmentatie) bieden we zoveel 
mogelijk gelijke toegang, zodat professionals bij/via leveranciers met een voor hen passend 
dienstverleningsconcept opdrachten voor het Rijk kunnen uitvoeren;
Het is leveranciers toegestaan om in samenwerking met andere partijen in te schrijven, bij inschrijving 
een beroep te doen op onderaannemers of de bij uitvoering van opdrachten derden/onderaannemers in 
te zetten die helpen het werk uit te voeren. Er mag echter bij inhuur geen sprake zijn van meervoudige 
doorleenconstructies (om nadelige effecten op prijs, kwaliteit, aansprakelijkheid en beheersbaarheid te 
voorkomen); 
Leveranciers hebben te allen tijde mogelijkheid om bij de categorie hun zienswijze kenbaar te maken en 
vragen te stellen over de toegangsmogelijkheden voor het MKB, zowel voor, tijdens als na de 
aanbestedingen. De categorie kan hier dan in het vervolg rekening mee houden. 

48 Om te bepalen of een onderneming onder MKB valt,  wordt de definitie van de Europese Commissie gehanteerd: middel-
groot/klein/micro MKB heeft minder dan 250/50/10 personeelsleden, een omzet lager dan € 50/10/2 miljoen op jaarbasis en/
of een jaarlijks balanstotaal lager dan € 43/10/2 miljoen.



49 | Categorieplan ICT-professionals Rijk

3.3.2  Sociale impact

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met 
een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds 1 juli 2011 zet het Rijk haar 
inkoopkracht in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hen bij 
uitvoering van opdrachten te laten participeren en hen daarmee perspectief te 
bieden op werk en inkomen. Het rijksbrede streven is om 5% van de voornoemde 
loonsom te laten invullen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het 
regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” is de ambitie nogmaals 

uitgesproken dat de overheid zijn inkoopkracht beter moet gaan benutten voor onder andere het 
inschakelen van kwetsbare groepen. 

Tot medio 2018 heeft de categorie in haar raamovereenkomsten afgesproken dat leveranciers ten minste 
5% social return kandidaten moeten aanbieden op inhuuropdrachten waarbij de klant heeft aangegeven 
open te staan voor inzet van een social return kandidaat. Deze verplichting sloot aan bij het destijds 
geldende rijksbrede social return beleid. Dit social beleid is echter in algemene zin weinig effectief 
gebleken49. Hetzelfde geldt voor de social return verplichting die de categorie tot die tijd had toegepast; 
het kost leveranciers relatief veel moeite om de verplichting te behalen en het lukt in het algemeen nog 
onvoldoende om mensen die wat hulp op de arbeidsmarkt kunnen gebruiken, in de praktijk écht te 
helpen.

Het Rijk heeft zijn social return beleid in 2018 aangepast. Met de nieuwe social return aanpak “Maatwerk 
voor mensen” wordt beoogd meer sociale winst te halen uit de inkoopkracht van het Rijk en daarmee 
meer maatschappelijke toegevoegde waarde te leveren. De toepassingsmogelijkheden van social return 
en de doelgroepen (van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) mogen worden verruimd. Er wordt 
ook ruimte geboden voor maatwerk en experimenteren met een vormvrijere invulling en/of het bedienen 
van bredere sociale doelstellingen. Leveranciers kunnen soms meer sociale impact bereiken als we ze wat 
meer vrijheid geven.

De categorie wil daarom graag samen met haar leveranciers en klanten verschillende social return 
proeftuinen gaan inrichten en uitvoeren. Per proeftuin is maatwerk mogelijk; iedere leverancier kan haar 
eigen idee gericht op het creëren van sociale impact voorstellen en na wederzijdse afstemming met 
klanten, tot uitvoering brengen. Leveranciers kunnen hierbij eventueel ook samenwerken met sociale 
ondernemingen50, die veel ervaring hebben met het verhogen van de arbeidsparticipatie van een 
kwetsbare doelgroep. De categorie is sinds medio 2018 met deze aanpak gestart51 en wil deze aanpak de 
komende jaren gefaseerd verder uitvoeren. Bij zowel bestaande als nieuwe raamovereenkomsten. Om 
maatwerk mogelijk te maken, is een social return proeftuin geen gunningscriterium bij aanbestedingen. 
Een offerte mag namelijk niet meer gewijzigd worden. De categorie past het concept daarom toe als 
uitvoeringsvoorwaarde in haar raamovereenkomsten. Voortgang en resultaten van de proeftuinen zal 
worden geëvalueerd, waardoor duidelijker wordt hoe de meeste sociale impact kan worden bereikt en 
hoe andere initiatieven daarop bijgestuurd zouden moeten worden. De categorie zal bij de opstart, 
uitvoering en evaluatie van de proeftuinen samenwerken met het ministerie van BZK, in het bijzonder 
het adviesteam van Maatwerk voor mensen.

Randvoorwaardelijk voor het starten van deze proeftuinen is voldoende draagvlak en medewerking van 
klanten. De categorie zal daarom de eventuele start van social return proeftuinen nauwgezet met hen 
afstemmen en voorbereiden. Voor klanten die deze proeftuinen voorlopig niet kunnen faciliteren, zal een 
alternatieve oplossing worden gezocht (zoals uitgestelde deelname, aanhaken bij andere klanten, de 
oorspronkelijke social return verplichting toepassen of extra inzet op een ander beleidsonderwerp).

49 Zie o.a. evaluatie Ipso Facto (2014): http://ipsofacto.nl/praktijkvoorbeelden/
evaluatie-implementatie-social-return-bij-het-rijk/

50 Bedrijven die niet winstmaximalisatie als doel hebben, maar een maatschappelijke missie centraal stellen.
51 Op https://www.maatwerkvoormensen.nl/praktijkvoorbeelden staan diverse voorbeelden van social return proeftuinen

https://www.maatwerkvoormensen.nl/praktijkvoorbeelden
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Naast social return krijgt het thema ‘diversiteit en inclusie’ extra aandacht van de categorie. Ook hiermee 
kan sociale impact gemaakt worden, in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s)52 gericht op 
het creëren van waardig werk voor iedereen (SDG 8) en het terugdringen van ongelijkheid tussen en 
binnen bevolkingsgroepen (SDG 10). Bij een diverse en inclusieve samenstelling worden mensen 
behandeld en beoordeeld op wat ze kunnen en niet op bijvoorbeeld arbeidsvermogen, leeftijd, 
levensfase, functieverblijfsduur, geslacht, seksuele voorkeur, geloof, culturele achtergrond of herkomst. 
Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten. Dat is de 
hoofddoelstelling die de categorie op dit thema wil bereiken, via haar klanten en leveranciers. De 
categorie gaat haar rol en doelstelling op dit thema verder concretiseren door onder andere deel te 
nemen aan de buyer group ‘diversiteit en inclusiviteit’. In een buyer group trekken publieke en private 
opdrachtgevers samen op in een specifiek inkoopdomein, om daarmee samen een visie op de 
verduurzaming van een productcategorie te ontwikkelen en in hun aanbestedingen toe te passen53.  

3.3.3  Internationale sociale voorwaarden

De internationale sociale voorwaarden richten zich op het bevorderen van de internationale 
arbeidsnormen, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie. Risico’s 
op deze gebieden kunnen zich vooral manifesteren als het Rijk goederen of diensten inkoopt die hun 
oorsprong vinden in armere landen, waar zaken als respect voor mensenrechten, goede 
arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon niet vanzelfsprekend zijn. 

Bij aanbestedingen van de categorie zullen de internationale sociale voorwaarden in 
principe niet als uitvoeringsvoorwaarde worden opgenomen. Er worden bij 
opdrachtnemers en eventuele onderaannemers geen noemenswaardige risico’s voor 
het niet naleven van de gestelde arbeidsnormen verwacht. De werkzaamheden 
worden vrijwel volledig uitgevoerd door marktpartijen die onder de Nederlandse en/
of Europese wetgeving vallen en hiervoor professionals inzetten onder fatsoenlijke 

arbeidsnormen. De categorie zal toepassing van de internationale sociale voorwaarden heroverwegen als er 
ontwikkelingen zijn waarbij (delen van) de uitvoering van werkzaamheden uitbesteed wordt naar 
vestigingen in landen waarin het risico op niet naleving hoger is. De categorie houdt zich op de hoogte van 
deze ontwikkelingen via haar gesprekken met klanten en leveranciers. 

3.3.4  Innovatiegericht inkopen

Het Rijk kan met innovatiegericht inkopen doelgericht leveranciers uitdagen om met innovatieve 
oplossingen te komen voor een specifiek probleem. Deze oplossingen kunnen dan bijdragen aan het 
goedkoper, duurzamer, sneller, beter of veiliger uitvoeren van haar taken. Onder innovatieve oplossingen 
worden dan producten, technieken of maatregelen bedoeld, die nog niet volledig zijn uitontwikkeld54. 

Het Rijk dient in zijn ICT/IV-huishouding niet per definitie innovatieve oplossingen 
toe te passen. Het is vaak meer gebaat bij ‘bewezen technologieën’, stabiliteit en 
betrouwbaarheid. Men moet erop aan kunnen dat het werkt zoals beoogd. En men 
heeft de professionals nodig die dat kunnen bewerkstelligen. Het toepassen van 
innovatiegericht inkopen lijkt dan ook niet voordehand te liggen. Toch zijn er 
genoeg situaties denkbaar dat innovaties, die op een beheersbare manier 
toegepast worden, kunnen bijdragen aan de doelstelling om de ICT/IV ‘op orde’ te 

brengen en/of andere specifieke problemen op te lossen. De toenemende digitalisering biedt daar 
voldoende mogelijkheden voor. Zoals ook NL DIGIbeter 2019, de geactualiseerde Agenda Digitale 

52 https://www.sdgnederland.nl/sdgs/ 
53 https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/buyer-groups-duurzaamheid 
54 Innovaties met een technical readiness level (TRL) van 8 of lager. Zie o.a. https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/

h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

https://www.sdgnederland.nl/sdgs/
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/buyer-groups-duurzaamheid
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Overheid55 blijkt, is innovatie een belangrijke pijler van de Nederlandse digitaliseringsstrategie. 
Samenwerking met startups en innovatieve voorbeeldprojecten worden gestimuleerd, om daarmee bij te 
dragen aan betere dienstverlening van de overheid voor de maatschappij. 

In het verlengde hiervan ziet de categorie ook kansen om samen met bereidwillige klanten en 
leveranciers innovatie-proeftuinen te starten. Conform de aanpak bij social return proeftuinen, zal hier 
ruimte zijn voor maatwerk en experimenteren. Klanten kunnen aangeven welke gerichte vraagstukken of 
problemen zijn ervaren, leveranciers kunnen voorstellen welke nieuwe of andere (ICT/IV) technologieën 
kunnen helpen om deze op te lossen. Binnen een beheerste omgeving en in een beperkte tijdspanne kan 
onderzocht worden of een dergelijke oplossing bij de klant ook toepasbaar is en voordelen heeft. De 
categorie voorziet hierbij twee soorten innovatie-proeftuinen (zie ook paragraaf ‘de Juiste Behoefte 
specificeren’): 
• een innovatie-proeftuin ‘minder werk’: toepassing van een nieuwe/andere technologie, leidt tot het 

efficiënter uitvoeren van processen of 
• een innovatie-proeftuin ‘meer waarde’: toepassing van een nieuwe/andere technologie, leidt tot een 

betere dienstverlening aan de eindgebruiker.  

De innovatie-proeftuin behoeft geen ‘innovatieve oplossing’ te faciliteren volgens de strikte definitie 
zoals hiervoor gehanteerd. Het mogen ook oplossingen zijn die al wel succesvol zijn uitgewerkt en 
geïmplementeerd bij anderen (TRL-level 9), maar voor de klant wel als ‘nieuw’ worden ervaren. De 
innovatie-proeftuinen zullen in overleg met klanten worden opgenomen in raamovereenkomsten en 
gericht en selectief worden gestart. Een innovatie-proeftuin kan worden uitgevoerd via een 
inhuuropdracht. Toepassing is niet standaard en geen op zichzelf staand doel, maar een middel om 
klanten te helpen en selectief gebruik te maken van de innovatiekracht in de markt.   

3.3.5  Milieuvriendelijk inkopen

Op dit moment zijn er geen landelijke milieucriteria geformuleerd met betrekking tot externe inhuur56. De 
categorie heeft de afgelopen jaren zelf in haar aanbestedingen milieucriteria opgenomen over: 
• Het vermijden van papiergebruik bij uitvoering van raamovereenkomsten en opdrachten en waar 

nodig, het gebruik van duurzaam papier;
• Een verplichting voor leveranciers om bij het voorselecteren van kandidaten aandacht te besteden aan 

de reisafstand; 
• Het stimuleren van ingezette externen om gebruik te maken van een vervoersmiddel met een zo laag 

mogelijke belasting voor het milieu.
Daarnaast is aan klanten standaard de optie geboden om duurzaamheid één van de 
gunningscriteria te laten zijn bij de minicompetitie voor een opdracht. Ook kan de 
externe in overleg en na toestemming van de klant vanuit huis of elders werken, 
waarmee woon-werkverkeer wordt voorkomen. Uiteraard zal de externe dan 
uitsluitend via een beveiligde verbinding in de digitale werkomgeving van de klant 
werken, volgens de rijksbrede Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving57. De 
categorie faciliteert het hybride werken via goede afspraken. 

De categorie beoogt bovenstaande milieucriteria ook in de toekomst te blijven inzetten. Aanpassing of 
uitbreiding is mogelijk als daarvan meer positief effect wordt verwacht. 

3.3.6  Maximumtarieven ingehuurde externen

Binnen de rijksoverheid geldt de regel dat bij externe inhuur buiten raamovereenkomsten om, het 
uurtarief in principe niet hoger mag zijn dan € 225,- per uur58. Ministeries dienen zelf eventuele 

55 https://www.digitaleoverheid.nl/nl-digibeter-2019/
56  https://www.mvicriteria.nl/nl
57  https://www.earonline.nl/index.php/Gedragsregeling_voor_de_digitale_werkomgeving
58  Hier geldt de regel ‘comply or explain’, op grond van de motie De Pater-Van der Meer (2009). Zie ook:  https://zoek.

officielebekendmakingen.nl/kst-32124-18.html
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overschrijdingen te verantwoorden in hun departementale jaarverslagen en te melden in de 
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Het is niet waarschijnlijk dat dit uurtarief binnen de categorie een 
heel prominente rol zal spelen, aangezien:
• de uurtarieven van de externe ICT/IV-professionals bijna altijd lager dan € 225,- per uur zijn;
• vrijwel alle externe ICT/IV-professionals binnen raamovereenkomsten worden ingehuurd.
Uiteraard zal de categorie indien zij geen raamovereenkomsten maar een overeenkomst aanbesteedt, 
rekening houden met toepassing van het maximumtarief. De categorie legt geen maximumtarieven in 
raamovereenkomsten vast, maar de klant kan per opdracht kiezen of hij een maximumtarief toepast en 
zo ja, hoe hoog deze moet zijn. Het prijsbeleid van de categorie is erop gericht dat de tarieven in de 
raamovereenkomsten zoveel als mogelijk marktconform zijn. Ze moeten kunnen meebewegen met de 
schaarste in de markt, diversiteit van mogelijke profielen en benodigde vaardigheden, de eigenschappen 
van de opdracht en hierbij passende kandidaten, en per opdracht na mededinging vastgesteld kunnen 
worden. 

Voor de inhuur van topfunctionarissen59 is de Wet normering uit publieke middelen 
bekostigde bezoldiging topfunctionarissen (WNT) relevant. Per 1 januari 2016 gelden 
op grond van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit WNT nieuwe 
bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (extern 
ingehuurde topfunctionarissen). 
De eerste 12 maanden van de functievervulling mag het inkomen niet meer zijn dan 
de som van € 26.800 per maand voor de eerste 6 maanden en € 20.300 per maand 

voor de volgende 6 maanden. Ook geldt een uurtarief van maximaal € 193. Na 12 maanden 
functievervulling geldt het algemene WNT-maximum (2020: € 201.000 per jaar)60. Overschrijding van 
deze norm moeten ministeries openbaar verantwoorden. Ter ondersteuning van de openbaarmaking van 
de verplichte WNT-gegevens in een dergelijke situatie is een rekentool ontwikkeld61. 
De categorie zal ter ondersteuning van haar klanten monitoren of er sprake is van inhuur van 
zogenaamde topfunctionarissen en zo ja, of overschrijding van deze norm aan de orde is. Het is echter 
zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijke situatie zal voorkomen.  

3.3.7  Nationale veiligheid

Het Rijk voert vele taken uit voor voorzieningen die ongestoord moeten kunnen werken. Als sommige 
taken niet goed uitgevoerd kunnen worden, kan zelfs de nationale veiligheid in het geding komen. De 
ICT/IV-huishouding speelt hier vaak een belangrijke rol; veel vitale processen of infrastructuur en toegang 
tot gevoelige informatie of locaties worden immers ondersteund door ICT, waardoor de nationale 
veiligheid afhankelijk is van digitale voorzieningen. Inzet van ICT/IV-professionals die beïnvloed kunnen 
worden door buitenlandse statelijk actoren, kan dan ongewenst zijn. 

De categorie besteedt bij haar (raam)overeenkomsten aandacht aan mogelijke 
risico’s voor de nationale veiligheid, alhoewel de klanten hiervoor de primaire 
verantwoordelijkheid dragen. De categorie stimuleert haar klanten om tijdig een 
Quickscan nationale veiligheid uit te voeren om vast te stellen of er risico’s bij de 
uitvoering van opdrachten zijn. Als één of meerdere risico’s bestaan dan volgt een 
aanvullende Risicoanalyse nationale veiligheid. Op basis van deze analyse bepalen 
de klant en de categorie welke mitigerende maatregelen in het kader van de 

nationale veiligheid nodig zijn. Dergelijke maatregelen kunnen gevolgen hebben voor de bij de uitvoering 
van de raamovereenkomst en opdrachten te betrekken leveranciers (inclusief eventuele 
onderaannemers/derden), de minicompetities, de voordracht van kandidaten of de inzet van externen en 

59  https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wie-zijn-topfunctionarissen-bij-het-rijk 
60  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders/topinkomens-overheid 
61  https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/rekentool-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking-t-m-12-maanden en 

https://www.topinkomens.nl/voor-wnt-instellingen/verantwoordingsmodel-wnt 

https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wie-zijn-topfunctionarissen-bij-het-rijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders/topinkomens-overheid
https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/rekentool-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking-t-m-12-maanden
https://www.topinkomens.nl/voor-wnt-instellingen/verantwoordingsmodel-wnt
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rapportages hierover. Hierbij kan gedacht worden aan verplichte medewerking bij het uitvoeren van 
veiligheidsonderzoeken, een (gedeeltelijke) weigering of beperking van de inzet van deze rechts- of 
natuurlijke personen en/of aan het verstrekken van inzicht in (wijzigingen in) de bedrijfsstructuur en 
zeggenschap van bij opdrachten betrokken rechtspersonen. 
Klanten dienen te besluiten of eventuele (rest)risico’s en maatregelen op het gebied van nationale 
veiligheid voor hen acceptabel zijn. De rol van de categorie is het stimuleren van tijdige actie en 
besluitvorming en het geven van adviezen hierbij.

3.3.8  Standaarden bij de informatievoorziening: Enterprise Architectuur Rijksdienst

De Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) gaat over de inrichting van de 
informatievoorziening van de Rijksdienst en beschrijft onder meer een gewenste 
inrichting van de informatievoorziening van de rijksdienst. De EAR is de ingang naar 
de diverse afspraken en kaders die gelden bij het “werken aan de 
informatievoorziening van de rijksdienst”62. Voor verschillende 
informatiseringsdomeinen zijn principes, standaarden en i-diensten 
(voorzieningen) genoemd die de rijksdienst zou moeten gebruiken (pas toe of leg 

uit). Denk hierbij aan het toepassen van open source en open standaarden bij individuele opdrachten. Bij 
de inzet van externe ICT-professionals kan het van belang zijn deze principes, standaarden of i-diensten 
te hanteren bij de uitvraag naar kandidaten en/of bij de uitvoering van de werkzaamheden. Klanten 
bepalen dus of en welke van deze kaders in opdrachtspecificaties verwerkt worden. De categorie zal 
klanten stimuleren zoveel als mogelijk van de principes en standaarden in de EAR gebruik te maken.  

3.3.9  Kwaliteitsraamwerk IV

Het Kwaliteitsraamwerk IV legt voor iets meer dan 60 kwaliteitenprofielen binnen 
de informatievoorziening (IV) uniform vast welke kennis en competenties van 
beroepsbeoefenaren in deze taakvelden verwacht mag worden63. Het 
Kwaliteitsraamwerk IV is een verbijzondering van het Functiegebouw Rijk (FGR) 
voor de ICT/IV-kolom en sluit aan op het Europese e-Competence Framework64 
(e-CF). Het biedt dus een uniform referentiekader binnen het Rijk en met de markt, 
dat als ‘standaard’ op vele vlakken voordelen biedt (eenzelfde taal, instrument bij 
vraagarticulatie, professionalisering en mobiliteit van personeel, inzichtelijk maken 

formatieve ontwikkelingen etc.). Bij de inzet van ICT/IV-professionals zal daarom in principe gebruik 
worden gemaakt van de kwaliteitenprofielen in het Kwaliteitsraamwerk IV. 

De categorie heeft in samenwerking met de eigenaar en beheerder van het Kwaliteitsraamwerk IV 
(ministerie van BZK) en in overleg met het interdepartementale Gebruikersoverleg een Commissie 
Externe Gebruikers (CEG KWIV) in het leven geroepen. Externe (markt)partijen hebben immers ook goed 
zicht op ontwikkelingen in de IV en kunnen vanuit hun perspectief bijdragen aan de permanente 
actualisering van het Kwaliteitsraamwerk IV. De categorie wil in samenwerking met haar klanten en de 
leden van het CEG KWIV het Kwaliteitsraamwerk blijven doorontwikkelen. Daarmee kan de toegevoegde 
waarde van het Kwaliteitsraamwerk voor de IV-kolom verder vergroot worden.    

62 Bron: www.earonline.nl
63 Hoewel het Kwaliteitsraamwerk IV ook onderdeel is van de Enterprise Architectuur Rijksdienst (zie vorige paragraaf), wordt 

dit onderwerp separaat benoemd omdat het een belangrijk kader is dat zowel in de aanbesteding als de contractfase 
toegepast zal moeten worden. Zie www.functiegebouwrijk.nl voor het downloaden van de documentatie over het 
Kwaliteitsraamwerk IV (KWIV). 

64 http://e-cf.nl/over-e-cf/

http://www.functiegebouwrijk.nl


54 | Categorieplan ICT-professionals Rijk

3.3.10  Integer handelen

De maatschappij moet kunnen leunen op een integere, betrouwbare overheid. Wat 
hierbij als handelswijze verwacht mag worden, is al voor een groot gedeelte 
vastgelegd in wet- en regelgeving. Ook heeft het Rijk in de loop der jaren aanvullende 
‘gedragsregels’ gemaakt, zoals de Gedragscode Integriteit Rijk. De rijksambtenaren 
dienen deze regels te respecteren, maar ook de externe professionals die voor het 

Rijk werkzaamheden verrichten. Een externe professional die bij een opdracht voor het Rijk niet integer 
handelt, beschadigt immers ook bij burgers het gevoel van een integere overheid. 

De categorie wil op de volgende wijze het integere handelen blijven stimuleren c.q. bijdragen aan het 
voorkomen van integriteitsschendingen:
• Leveranciers en de in te zetten externen worden geacht/verplicht om de Gedragscode Integriteit Rijk, 

inclusief eventuele opvolgers, in acht te nemen. Waar wenselijk kunnen in overleg met de klant 
striktere integriteitsnormen gelden, maar niet minder strikt. Toetsing op naleving van deze integriteits-
regels ligt primair bij de klant, die regie houdt op de opdracht met de externe. 

• Bij aanbestedingen wordt standaard aandacht gevestigd op integer handelen, bij klanten en leveran-
ciers. De Gedragscode Integriteit Rijk of een striktere norm wordt toegepast. Er zijn periodieke en 
meervoudige controles, door verschillende (inkoop)functionarissen, op alle belangrijke beslispunten in 
de aanbestedingen 

• De categorie publiceert openbare aanbestedingen op TenderNed, zodat er optimale transparantie is 
over de gehele aanbesteding 

• De categorie past standaard alle facultatieve uitsluitingsgronden van de Aanbestedingswet in haar 
aanbestedingen toe. Als een leverancier een ernstige beroepsfout heeft begaan, waarmee de integriteit 
van de leverancier in twijfel kan worden getrokken, kan deze bij toekomstige inschrijvingen (in de 
komende 3 jaar) worden uitgesloten. Toelating is toegestaan als de leverancier voldoende vertrouwen-
wekkende maatregelen heeft genomen waarmee een soortgelijke beroepsfout in de toekomst wordt 
voorkomen   

• Inschrijvingen op aanbestedingen worden anoniem beoordeeld, zodat beoordelaars van de klant niet 
weten aan welke bedrijven zij scores toekennen

• De categorie kan klanten met instrumenten faciliteren waarmee zij correcte minicompetities en 
beoordelingen op een juiste, integere wijze kunnen uitvoeren. De categorie stimuleert zoveel als 
mogelijk transparantie over informatie in (en het verloop van) de minicompetities      

• Leveranciers worden verboden om door hen bij een klant ingezette professionals (zelfstandig) te laten 
beslissen over de inhuur/inzet van andere externe professionals, als de klant daarvoor (meer) zou 
moeten betalen

• Een schijn van niet integer handelen van een (rijks)ambtenaar die betrokken is bij de inzet van een 
externe ICT-professional zal de categorie voorgeleggen aan zijn leidinggevende en/of een 
vertrouwenspersoon 

• Periodiek wordt getoetst of klanten inderdaad de Gedragscode Integriteit Rijk (of striktere normen) 
toepassen bij opdrachten met externen

• Leveranciers worden gestimuleerd om (twijfels over) ongewenste situaties te melden (bij klant, 
vertrouwenspersoon en/of de categorie). Het voorkomen van bijvoorbeeld een schijn van belangen-
verstrengeling mag geen negatieve gevolgen hebben voor contractuele prestatienormen, zoals KPI’s

• Integriteitsaspecten kunnen een rol spelen bij evaluaties 
• De inkoopstrategie moet te grote afhankelijkheid van bepaalde leveranciers voorkomen. De categorie 

monitort of dit op rijksbreed niveau en per klant nog in voldoende mate aan de orde is. Zo niet, dan zal 
de categorie de oorzaken hiervan onderzoeken 

• Te grote afhankelijkheden van bepaalde externe professionals brengt de categorie in kaart. Deze 
afhankelijkheden, in het bijzonder op kritische posities, bespreekt de categorie met betreffende 
klanten

• De categorie voert gedegen contractmanagement uit waarmee nakoming van contractueel gemaakte 
afspraken wordt afgedwongen, mits dat in alle redelijkheid van leveranciers kan worden verlangd. Men 
mag dat van betrouwbare en professionele leveranciers én opdrachtgever verwachten. 
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Prestatiemetingen zullen zoveel als mogelijk transparant en objectief plaatsvinden. Partijen die 
verwijtbaar, ernstig en/of voortdurend in haar prestaties tekortkomen, zullen worden gesanctioneerd 
en worden opgenomen in de Monitor past-performance voor ICT-leveranciers van het Rijk. Zij worden 
voor drie jaar uitgesloten van deelname aan nieuwe aanbestedingen, behalve als aangetoond wordt 
dat er voldoende zelfreinigende maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. De categorie 
heeft hier ervaring mee.

• De categorie fungeert als escalatiepunt bij mogelijke onmin tussen klant en leverancier. De categorie 
zal hierbij met betrokkenen een zodanig uniforme oplossing zoeken, dat deze ook voor andere klanten 
en leveranciers uitlegbaar en in gelijkwaardige gevallen toepasbaar is.  

Let wel, het ‘integer handelen’ is geen toekomstige ambitie maar een randvoorwaarde waaraan op elk 
moment voldaan moet zijn. Met bovenstaande bijdragen moet het risico op beeldvorming van een niet 
integer of onbetrouwbaar handelende overheid deels beperkt worden, maar deze bijdragen kunnen het 
risico uiteraard niet volledig uitsluiten. De categorie draagt niet de verantwoordelijkheid voor een goede 
werking c.q. de effecten van de genomen maatregelen op het aantal integriteitsschendingen, maar 
draagt wel bij aan het beperken van het risico op integriteitsschendingen.

3.4  Inkoopstrategie

3.4.1  Inkoopstrategische positionering

De positionering van een bepaalde product- of dienstencategorie in de inkoopportfolio geschiedt vaak 
op basis van de Inkoopmatrix van Kraljic. In dit model wordt het product of de dienst gepositioneerd in 
een matrix waarbij de verticale as de impact van het product/de dienst op de bedrijfsvoering/financiën 
weergeeft en de horizontale as het toeleveringsrisico weergeeft. Het indelen van een product/dienst in 
dit model is geen ‘exacte wetenschap’ maar kan geschieden op basis van een aantal verschillende 
indicatoren en gezond verstand.

Figuur 13 Kraljic-matrix
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De inzet van externe ICT/IV-professionals is een weinig homogene groep, die niet eenduidig in één 
kwadrant is te profileren. Dit komt met name doordat:
• Er onderscheid gemaakt moet worden tussen de leveranciers (rechtspersonen), waarmee de raam-

overeenkomsten gesloten worden en de professionals (natuurlijke personen), die op een opdracht het 
werk uitvoeren. De afhankelijkheid van een leverancier kan laag zijn (eenvoudig te wisselen), maar de 
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afhankelijkheid van de professional hoog. Dit onderscheid wordt groter naar mate er meer (zelfstan-
dige) professionals worden ingezet, die niet gebonden zijn bepaalde leveranciers. 

• Er een diversiteit aan ICT/IV-gebieden is, waarbinnen heel veel subspecialismen zijn als gevolg van de 
vele technologieën en methodieken. Dé ICT’er bestaat niet. Ter illustratie; van de meer dan 60 
kwaliteitenprofielen in het rijksbrede Kwaliteitsraamwerk IV heeft één er betrekking op ‘applicatieont-
wikkeling’. Maar deze groep valt ook weer uiteen in vele subspecialismen, zoals Java, .Net, C/C#, PHP, 
maar ook oudere programmeertalen zoals COBOL. De toeleveringsrisico’s kunnen per subspecialisme 
en benodigde combinaties verschillen.

• Er een diversiteit aan klantomgevingen is. De impact op de bedrijfsvoering/financiën van een klant is 
per ICT/IV-gebied en per klant verschillend. De ene klant heeft bijvoorbeeld relatief veel applicatie-
ontwikkelaars nodig, de andere nauwelijks. Maar de impact van die ontwikkelaars (ongeacht omvang/
aantal) is ook niet eenduidig te bepalen. De gevolgen van een niet goed werkende applicatie kan 
verschillen van kleine interne ongemakken tot een bewindspersoon die hier verantwoording over moet 
afleggen65.  

In algemene zin positioneren wij de inzet van externe ICT/IV-professionals in het Hefboom-kwadrant. 
Daar ligt het zwaartepunt. De volgende overwegingen liggen hieraan ten grondslag:
• De impact op de bedrijfsvoering is bij de meeste onderdelen van het Rijk in algemene zin hoog. Er 

wordt relatief veel uitgegeven aan de inzet van externe ICT’ers en er worden qua aantal veel externe 
ICT’ers ingezet. Veel klanten zijn in hun ICT-formatie nog in hoge mate (soms meer dan 50%) afhanke-
lijk van deze externen. Daarnaast zijn klanten bij het uitvoeren van hun bedrijfsprocessen (zowel de 
primaire als de ondersteunende) in grote en toenemende mate afhankelijk van een goed functione-
rende ICT/IV, die uiteraard alleen ‘op orde’ kan komen door 
inzet van goede professionals. Als het niet goed werkt, is de 
impact op de bedrijfsvoering vaak hoog. 

• Het toeleveringsrisico is in het algemene laag tot gemiddeld. 
De markt met ICT-dienstverleners goed ontwikkeld (zie ook 
paragraaf 2.4 ‘De markt’). Er zijn veel leveranciers op de 
markt actief en er is een goede marktwerking. Barrières om 
toe te treden tot de markt zijn laag. Met uitzondering van 
zeer specialistische behoeftes en bepaalde expertisegebie-
den is de door het Rijk benodigde ICT-expertise breed en 
voldoende verkrijgbaar in de markt. Het aantal inschrijvin-
gen op de aanbestedingen van de categorie en de deelname 
aan minicompetities van klanten bevestigt dat. Enige 
belangrijke kanttekening is het op de arbeidsmarkt grote en 
toenemende tekort aan beschikbaar ICT-personeel. 

   
Uitgaande van een positionering van de categorie in het Hefboom-kwadrant, past een inkoopstrategie 
gericht op een hoge mate van concurrentiestelling hier goed bij. In de volgende paragraaf wordt dit verder 
uitgewerkt. Uitzonderingen op bovenstaande generieke positionering zijn echter zeker denkbaar. Per 
individuele aanbesteding en klant zou de positionering heroverwogen kunnen worden. Er moet rekening 
worden gehouden met de diversiteit van behoeftes binnen een aanbesteding en klant, waardoor een 
‘one size fits all’ strategie uitgesloten moet worden. Ook moet in de inkoopstrategie rekening worden 
gehouden met afhankelijkheden van bepaalde individuele professionals en een toenemend tekort aan 
ICT-personeel. Door deze krapte zal de neiging sterker worden om de inhuurtermijn van reeds 
ingehuurde externe ICT’ers die naar behoren functioneren steeds verder op te rekken. Hierdoor wordt de 
afhankelijkheid van individuele professionals steeds groter. In de inkoopstrategie (zie volgende 
paragraaf) zal het voorkomen en beperken van deze afhankelijkheden (reduceren toeleveringsrisico’s) daarom 
ook een plek krijgen.   

65  Zie bijvoorbeeld de brief van de Staatssecretaris van Financiën (31 jan. 2018) over de vertraagde oplevering van systemen 
voor de erf- en schenkbelasting: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-395.html 

Figuur 14 Positionering in Kraljic-matrix
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-395.html
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3.4.2  Uitgangspunten inkoopstrategie voor inhuur van externe ICT/IV-professionals

Raamovereenkomsten moeten zorgen voor optimale concurrentie, tussen zowel de marktpartijen als de 
door hen voorgestelde externe professionals. 
Het creëren van voldoende concurrentie draagt (met name bij schaarste) bij aan het beperken van 
leverings- en continuïteitsrisico’s, het verlagen van (leveranciers)afhankelijkheid en het vergroten van de 
kans om externe professionals tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding te betrekken. De volgende 
uitgangspunten zijn daarom van belang:

1. Namens de categorie worden raamovereenkomsten aanbesteed, waarbinnen een of meerdere 
deelnemers (onderdelen van het Rijk) de door hen benodigde externe ICT/IV-professionals kunnen 
inhuren.

 
2. Bij het bepalen van het aantal per aanbesteding/perceel te sluiten raamovereenkomsten (oftewel 

opdrachtnemers) wordt rekening gehouden met:  
a - het beperken van de beheerslasten bij deelnemer(s) en de categorie; 
b - het bieden van voldoende mogelijkheden voor toekomstige opdrachtnemers om investeringen 
en beheerslasten bij hen en eventuele onderaannemers terug te kunnen verdienen;  
c - het creëren en behouden van voldoende concurrentie in de minicompetities binnen de raamover-
eenkomsten; 
d - het bieden van voldoende toegang voor MKB-ondernemingen door het beperken van de omvang 
per raamovereenkomst; 
Bovenstaande overwegingen zijn deels tegenstrijdig met elkaar; overwegingen a en b leiden tot een 
lager aantal raamovereenkomsten, overwegingen c en d tot een hoger aantal raamovereenkomsten. 
Per aanbesteding/perceel moet daarom een gewenste balans worden gevonden. De categorie 
betrekt in haar advies de inbreng van (voor de aanbesteding relevante) deelnemers.  
  

3. Raamovereenkomsten die naar aanleiding van aanbestedingen worden gesloten dienen toegankelijk 
te zijn voor meerdere relevante marktsegmenten en dienstverleners met onderling afwijkende 
dienstverleningsconcepten; systemintegrators/generieke IT-dienstverleners en detacheerders (met 
relatief veel IT-professionals in loondienst), brokers/intermediairs (met relatief weinig/geen 
IT-professionals in loondienst) en (samenwerkingsverbanden van) gespecialiseerde dienstverleners. 
Door meerdere dienstverleningsconcepten reële toegang te geven, wordt concurrentie bevorderd.  

4. De aanbestedingen van raamovereenkomsten worden in beginsel uitgevoerd volgens een openbare 
aanbestedingsprocedure, opdat alle geïnteresseerde ondernemers hiervan kennis kunnen nemen en 
kunnen inschrijven. 
 

5. In de aanbestedingen van raamovereenkomsten wordt het gunningscriterium ‘economisch meest 
voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding’ (EMVI-BPKV) toegepast. 
Subgunningscriteria gericht op de prijs hebben gezamenlijk een weging van zeker minder dan 50% 
en zijn in principe niet zwaarwegend of allesbepalend bij de gunning van raamovereenkomsten.  

6. Minicompetities binnen de diverse raamovereenkomsten moeten leiden tot voldoende aanbod van 
geschikte en beschikbare professionals, concurrentie op kwaliteit van de in te huren professional en 
op het verkrijgen van marktconforme tarieven. De opdrachtnemers brengen vraag en aanbod op de 
betreffende arbeidsmarkt samen, vervullen in die hoedanigheid een allocatiefunctie en worden 
gestimuleerd om bij aanvragen van de deelnemers de naar eigen inzicht (meest) geschikte en 
beschikbare professionals aan te bieden.   

7. Opdrachtnemers zullen echter gezien de schaarste op de ICT-arbeidsmarkt niet verplicht worden om 
op alle aanvragen van de deelnemers tijdig een geschikte en beschikbare professional aan te bieden. 
De mate waarin zij wel verplicht zijn aan te bieden, zal de categorie in overleg met de deelnemers per 
raamovereenkomst vastleggen. Deelnemers hebben hierna nog de mogelijkheid om per aanvraag te 
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bepalen of zij deze uitzonderen van de met opdrachtnemers gemaakte afspraken over hun aanbie-
dingsverplichting, om rekening te kunnen houden met bijvoorbeeld bijzonder hoge schaarste.  

8. De in de nadere overeenkomst toe te passen tarieven worden altijd na minicompetitie binnen de 
raamovereenkomsten bepaald en worden dus niet in de raamovereenkomst vastgelegd. Deelnemers 
mogen wel per opdracht een specifiek maximumtarief voorschrijven, indien zij dit nodig vinden.  

9. Nadere overeenkomsten voor inhuur van externe ICT/IV-professionals dienen direct of indirect (via 
doorleen) toegankelijk te zijn voor in principe alle marktsegmenten en soorten dienstverleners; van 
grote systemintegrators/generieke IT-dienstverleners en detacheerders tot (zeer) kleine, meer 
gespecialiseerde dienstverleners en/of zelfstandige professionals.  
Iedere geschikte externe ICT/IV-professional die een opdracht zou willen uitvoeren voor (onderdelen 
van) het Rijk, zou via een selectie van deze dienstverleners daartoe een mogelijkheid moeten hebben.

 
10.  Grote afhankelijkheid van een opdrachtnemer moet worden vermeden. Dat zal gerealiseerd kunnen 

worden door:
a. deelnemers te stimuleren om inhuur zoveel mogelijk te beperken tot tijdelijke werkzaamheden en 

om de inhuurtermijnen hierbij ook te beperken tot de noodzakelijke termijnen die nodig zijn om 
deze werkzaamheden af te kunnen ronden of over te dragen,

b. voldoende en voldoende vaak concurrentie te laten stellen, 
c. goede toegangsmogelijkheden te geven voor nieuwe ondernemers door toepassing laagdrempe-

lige criteria (c.q. het vermijden van hoge eisen en hoge inwerkkosten), 
d. deelnemers te stimuleren om hun eigen kennispositie te versterken en waar mogelijk ook van 

andere ondernemers,  
e. belangrijke kennis over opdrachten te delen, samenwerking of kennisuitwisseling actief vanuit de 

deelnemer te stimuleren en afhankelijkheden van individuele professionals te verkleinen. Hierbij 
kan gedacht worden aan inzet van een buddy-systeem met (junior) collega’s die in dienst zijn/
komen van het Rijk, coaching, intervisiegroepen, themabijeenkomsten, gerichte kennisoverdracht, 
et cetera,

f. bij de uitvoering van werkzaamheden door deze externe professionals te verlangen dat zij 
transparant werken en zoveel als mogelijk volgens bij de deelnemer bekende werkmethoden en 
technieken, zodat overdracht vergemakkelijkt wordt,  

g. met opdrachtnemers af te spreken dat zij in beginsel geen concurrentie-/relatiebedingen aangaan 
met ingezette externe professionals of hier in voorkomende gevallen zoveel als mogelijk afstand 
van zullen doen.   

Organisatorische clustering van behoeftes
De aanbestedingen namens de categorie moeten uiteraard worden uitgevoerd conform geldende wet- 
en regelgeving. De Aanbestedingswet stelt onder andere kaders aan de clustering van verschillende 
behoeftes66, die gerespecteerd moeten worden. Ter aanvulling hierop hanteert de categorie nog de 
volgende uitgangspunten: 

11. Behoeftes gericht op de inhuur van externe ICT/IV-professionals worden allereerst organisatorisch 
geclusterd. De invulling van (ICT/IV) capaciteitsbehoefte is immers bovenal een organisatorisch 
vraagstuk. Er vinden daarom in beginsel aanbestedingen plaats ten behoeve van één of enkele 
deelnemers (rijksdiensten). Bundeling van verschillende deelnemers en expertisegebieden in een 
aanbesteding vindt uitsluitend plaats indien daar een voldoende objectieve motivering aan ten 
grondslag ligt (conform Aanbestedingswet 2012 en Gids Proportionaliteit), die dan in de aanbeste-
ding zal worden beschreven.  
Er zijn momenteel circa 20 organisatorische ‘clusters’ van ICT-inhuur aanbestedingen voorzien in de 
komende 4 jaren (zie ook Bijlage D). De categorie heeft de afgelopen jaren een gelijkwaardige 
clustering toegepast.

66  Zie in het bijzonder de Aanbestedingswet 2020, artikel 1.5
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12. Onverlet het hiervoor gestelde, wordt in beginsel geen gebruik gemaakt van percelen binnen de 
behoefte van één of enkele deelnemers in een cluster.  
Hiervan kan worden afgeweken als de organisatorische clustering door te hoge volumes of beper-
kingen vanuit het beschikbare aanbod vanuit de markt leidt tot te grote risico’s voor de deelnemer 
of – andersom geredeneerd – splitsing van behoeftes naar verwachting zal leiden tot meer of betere 
concurrentie tussen marktpartijen. Dan zal hierna geografisch en/of functioneel (inhoudelijk) worden 
gesplitst67.  
Een tweede mogelijkheid voor de inrichting van (alsnog) een extra functioneel perceel ontstaat als 
de deelnemers een voldoende grote behoefte hebben aan het inzetten van ‘detavast-constructies’. 
Hierbij heeft een klant al bij een aanvraag de intentie om de externe professional na een inhuurter-
mijn, bij wederzijds welbevinden, in dienst te nemen. Bij starters, doorgroeiers en zij-instromers is er 
ook sprake van een ontwikkelingstraject met opleiding/training en coaching. De categorie besteedt 
deze behoefte via aparte raamovereenkomsten aan.     

13. De per cluster te contracteren opdrachtnemers dienen in beginsel in staat te zijn alle in het rijksbrede 
‘Kwaliteitsraamwerk voor de Informatievoorziening’ (KWIV) genoemde kwaliteitenprofielen voor 
tijdelijk ICT/IV-personeel, binnen de kaders van de raamovereenkomsten, ter beschikking te kunnen 
stellen. Uitzonderingen hierop zijn slechts mogelijk op grond van een splitsing van behoeftes zoals 
benoemd in het voorgaande uitgangspunt of op basis van de uitsluiting van behoeftes van deelne-
mers. De behoefteprofielen van deelnemers en accenten qua gebruik van profielen binnen het KWIV 
kunnen uiteraard onderling verschillen. Deze worden door de deelnemers gespecificeerd in de 
aanbestedingen, opdat de te contracteren opdrachtnemers hiermee rekening kunnen houden.    

Beheersbaarheid en sturing op prestaties
14. Opdrachtgever streeft naar transparante en duidelijke afspraken met opdrachtnemers. 

Opdrachtnemers moeten vooraf kunnen weten onder welke voorwaarden zij hun diensten moeten/
kunnen leveren, om hier optimaal op te kunnen sturen.  
 

15. Om prestaties van opdrachtnemers op een zo objectief mogelijke, transparante en gelijkwaardige 
manier inzichtelijk te maken zal de categorie een eenduidige set van kritische prestatie indicatoren 
(KPI’s) toepassen in de aanbestedingen en de raamovereenkomsten. De prestaties zullen hierbij op 
een uniforme wijze worden gemonitord. De periodieke rapportages van opdrachtnemers, terugkop-
peling van deelnemers, alsmede waar nodig afstemming met beiden over de verwijtbaarheid van 
eventuele tekortkomingen, zijn bepalend voor de oordeelsvorming over door opdrachtnemers 
gerealiseerde kwaliteitsniveaus. Door het voeren van contractmanagement zal waar nodig de 
naleving van gemaakte afspraken worden afgedwongen. Opdrachtnemers die binnen een raamover-
eenkomst voortdurend en/of in ernstige mate tekortkomen c.q. (verwijtbaar) wanpresteren, kunnen 
worden gesanctioneerd en opgenomen in de Monitor past-performance van het Rijk.

 
16. Opdrachtnemers worden verplicht om periodiek (in beginsel eenmaal per halfjaar) per raamover-

eenkomst standaard rapportages te verstrekken aan de categorie. Hierin worden volgens een 
gestandaardiseerde opmaak en werkwijze gegevens gedeeld over de ontvangen aanvragen, hun 
aanbiedingen hierop en de door hen geplaatste externe ICT/IV-professionals. Dit stelt de categorie in 
staat de uitnutting van de raamovereenkomst te monitoren, alsmede de door opdrachtnemers 
gerealiseerde kwaliteitsniveaus voor bepaalde KPI’s te bepalen. De categorie kan de rapportage-
plicht (deels) laten vervallen als de benodigde gegevens via een centraal (inhuur)systeem beschik-
baar zijn.

67  Denk bij regionale splitsing bijvoorbeeld aan de toegepaste splitsing van de behoeftes vanuit DUO locatie Groningen en 
DUO locatie Den Haag. Bij functionele splitsing kan gedacht worden aan splitsing naar expertisegebieden, maar ook aan een 
separaat perceel voor detavast-constructies. 
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17. Bij de aanbesteding en de uitnutting van de raamovereenkomsten, zal gebruik worden gemaakt van 
het Functiegebouw Rijk en het rijksbrede Kwaliteitsraamwerk IV. In het geval bij de toepassing 
hiervan een serieus knelpunt in de bedrijfsvoering van een deelnemer ontstaat, kan hiervan 
incidenteel worden afgezien. Het kan ook voorkomen dat een bepaalde deelnemer het 
Functiegebouw Rijk en het Kwaliteitsraamwerk IV niet hoeft toe te passen. Bij deze uitzonderings-
situaties maken de deelnemer en de categorie aanvullende afspraken over de relatie van individuele 
aanvragen met en een vertaling van/naar het Kwaliteitsraamwerk IV. 

18. Meervoudige doorleen van ingezette professionals is niet toegestaan. Ondernemers die na het 
sluiten van de raamovereenkomst als ‘derde’ worden ingezet, voeren de opdracht daadwerkelijk uit 
en lenen de ingezette professional niet door. Reden is dat meervoudige doorleenconstructies in 
algemene zin een nadelig effect hebben op de prijs-kwaliteitverhouding van de aan te bieden 
professionals, afstemming/communicatie in de keten, sturing op kwaliteit en beheersbaarheid van 
(overige) wettelijke of contractuele voorwaarden, zoals aansprakelijkheid.

 
19. In het kader van “goed opdrachtgeverschap” legt opdrachtgever geen voorwaarden op aan inschrij-

vers/opdrachtnemers die het hen onnodig lastig of onmogelijk zouden maken een goede invulling te 
geven aan de voor hen geldende wet-/regelgeving. 

20. Per aanbesteding zal aandacht worden gegeven aan de (inkoop)beleidsdoelstellingen en –kaders op 
een wijze zoals verwoord in paragraaf 3.3 (betrekken MKB, toepassen social return, innovatiegericht 
inkopen, internationale sociale voorwaarden, milieuvriendelijk inkopen, maximumtarieven inhuur, 
nationale veiligheid, toepassen standaarden zoals vermeld in de EAR, toepassen Kwaliteitsraamwerk 
IV, integer inkopen) en eventuele andere (nieuwe) rijksbrede beleidskaders.      

21. Arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale zekerheidsrisico’s bij de inhuur/inzet van externe professionals 
worden zoveel mogelijk vermeden/beheerst. Denk hierbij aan inlenersaansprakelijkheid, (fictief) 
dienstverband bij inzet zelfstandigen, ontstaan/gebruik payrolling, arbeidsongeschiktheid, gevolgen 
bij verambtelijking (opvolgend werkgeverschap), etc. Opdrachtnemers c.q. tussenkomende partijen 
zullen medeverantwoordelijk worden gemaakt voor het minimaliseren van deze risico’s.  

22. De uitgevoerde aanbestedingen en hiermee toegepaste inkoopstrategie zal door de categorie 
periodiek (intern/extern) worden geëvalueerd; na ieder cluster van aanbestedingen en/of op jaarlijkse 
basis. Bijsturing van de inkoopstrategie kan worden voorgelegd aan de klantenraad van de categorie.  

3.4.3  Uitgangspunten inkoopstrategie voor uitbesteding van ICT-diensten

23. De categorie ondersteunt deelnemers bij het uitbesteden van ICT-diensten, waar hierbij de inzet van 
externe ICT/IV-professionals centraal staat en er sprake is van een generieke, door meerdere 
deelnemers gedeelde behoefte. De categorie maakt in haar inkoopstrategie hiervoor onderscheid 
tussen het uitbesteden van strategisch (ICT/IV) advies en het uitbesteden van meer uitvoerende 
(tactische/operationele) ICT-diensten. De strategische adviezen kenmerken zich door een (in 
beginsel) hoge en meerjarige impact op de ICT/IV-functie van de deelnemer(s), kijkend naar volume/
omvang en/of risico’s/kansen voor de bedrijfsvoering of de primaire taken van die deelnemer(s). Ze 
dragen bij aan de juiste richting, het stellen van de juiste strategische doelen en de bijdrage van de 
ICT/IV-functie aan de deelnemer als organisatie. De tactische/operationele ICT-diensten zijn meer 
gericht op de inrichting/implementatie en uitvoering van de ICT/IV en zijn gericht op het leveren van 
een bijdrage aan het behalen van de gemaakte strategische doelen voor de ICT/IV-functie.    

3.4.3.1 Inkoopstrategie uitbesteding van Strategisch ICT/IV-maatwerkadvies (SIMA) 

24. Namens de categorie worden raamovereenkomsten aanbesteed, waarbinnen in principe alle 
onderdelen van het Rijk de door hen benodigde strategische ICT-maatwerkadviezen kunnen 
inkopen. De aanbestedingen hiervoor worden in beginsel uitgevoerd volgens een openbare 
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aanbestedingsprocedure, opdat alle geïnteresseerde ondernemers hiervan kennis kunnen nemen en 
kunnen inschrijven.   

25. De raamovereenkomsten voor strategisch ICT-maatwerkadvies dienen toegankelijk te zijn voor 
meerdere relevante marktsegmenten en dienstverleners met onderling afwijkende dienstverlenings-
concepten. De opdrachtnemers dienen zelfstandig of met hulp van andere dienstverleners de 
benodigde expertise/adviezen te kunnen leveren gericht op de strategische ICT-vraagstukken van 
een deelnemer.  

26. Bundeling van behoeftes van alle onderdelen van het Rijk in dezelfde raamovereenkomsten biedt in 
het geval strategisch ICT-maatwerkadvies voordelen:
a. Strategische ICT-vraagstukken kunnen eenvoudiger deelnemeroverstijgend worden uitgezet. 
b. Behoeftes kunnen op basis van deelnemeroverstijgende afstemming worden bijgesteld, omdat 

men van elkaar leert. Rijksbrede/interdepartementale sturing of coördinatie op deze vraagstukken 
is hierdoor beter mogelijk. Centrale kennisopbouw en -deling is beter mogelijk, waardoor de 
adviezen en opgebouwde kennis ook breder benut kunnen worden. 

c. De aantrekkelijkheid van deze raamovereenkomst voor marktpartijen neemt hierdoor toe, 
concurrentie wordt daardoor bevorderd en er kunnen schaalvoordelen (kwalitatief en kwantita-
tief) behaald worden. 

d. Er hoeven minder kosten gemaakt te worden voor uitvoeren aanbestedingen, contract- en 
leveranciersmanagement etc. Uniformering van processen en documenten leidt ook tot efficiënter 
werken bij deelnemers en opdrachtnemers.

De inspanningen van de categorie ten behoeve van het strategisch ICT-maatwerkadvies zijn gericht op 
het zo goed mogelijk benutten van deze voordelen.  

27. De door opdrachtnemers te verstrekken diensten/adviezen dienen zonder enige vorm van (of schijn 
van) belangenverstrengeling en zonder mogelijke twijfels over de integriteit van de betrokken 
ondernemers en professionals tot stand te komen. Dit houdt onder andere in dat een opdrachtne-
mer die (strategische) adviezen levert, niet ook haar eigen adviezen bij de klant mag uitvoeren/
implementeren. 

28. Er naast reguliere adviesopdrachten, met adviezen over vooraf bepaalde concrete vraagstellingen, 
ook wordt voorzien in de opdrachtvorm micro-adviezen, waarbij diverse kleine (deel-)adviezen over 
een concreet omschreven thema, domein of onderwerp mogelijk zijn. De klant heeft voorafgaande 
aan de opdracht geen concrete vraagstellingen, maar kan binnen een opdracht meerdere keren 
afroepen en (micro)advies vragen, waarbij hij per afroep de vraagstelling nader bepaalt. De 
opdrachtvorm micro-advies is vergelijkbaar met een strippenkaart.   

3.4.4.2 Inkoopstrategie uitbesteding van operationeel/tactische ICT-diensten 

29. Deelnemers kunnen voor wat betreft het uitbesteden van operationeel/tactische ICT-diensten op 
vrijwillige basis samenwerken met de categorie, met name omdat er vrij snel sprake kan zijn van 
uitbesteding van gebundelde taken en verantwoordelijkheden die voor een deel als deelnemerspeci-
fiek kunnen worden gekwalificeerd (waar de categorie zich primair richt op generieke behoeften). Er 
is daarom geen sprake van een uniforme ‘pasklare’ inkoopstrategie voor alle deelnemers. Op basis 
van concrete behoeftes van bereidwillige deelnemers zal de categorie met hen samen een passende 
inkoopstrategie operationaliseren en vaststellen. Hierbij onderscheidt de categorie de volgende 
‘modaliteiten’ in de inkoopstrategie voor uitbesteding van ICT-diensten:
a. All-in-one (‘containerschip’): één set aan raamovereenkomsten voor de deelnemer(s) moet kunnen 

voorzien in alle behoeftes, met uiteenlopende diversiteit;
b. Best-of-breed (‘van sleepboot tot catamaran’): behoeftes worden geclusterd/opgesplitst naar 

vakgebieden, technologieën of (klant)domeinen. Per cluster/eenheid worden (raam)overeenkom-
sten gesloten met de best passende opdrachtnemer(s);

c. Best fit now (‘roeiboot’): behoeftes worden per opdracht ingekocht, waardoor per opdracht de best 
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passende partij kan worden geselecteerd. Dit leidt tot grote flexibiliteit. Hoge volumes, onvoor-
spelbare behoeftes en lange doorlooptijd van benodigde inkoopprocedures maken deze modali-
teit soms minder praktisch.  
De categorie kan de deelnemer begeleiden bij de eerste twee modaliteiten. Er zal dan tevens 
worden onderzocht of samenwerking/bundeling met de behoeftes van andere deelnemers 
interessant is. De categorie ondersteunt de laatste modaliteit niet.      

30. In de behoeftestelling van deelnemers (voor de marktpartijen) c.q. de uitwerking van een modaliteit 
wordt aandacht besteed aan:
a. processen c.q. diensten waar de opdrachtnemer (mogelijk) aan moet bijdragen of verantwoorde-

lijk voor wordt, c.q. het doel of beoogde uitkomst van de bijdrage van opdrachtnemer;
b. relatie met klant/klantdomeinen en/of eindgebruikers c.q. hun verwachtingen;
c. relevante (IT/IV) architectuur, met de rol van standaard platformen, systemen of applicaties, 

informatie(stromen) en/of technologische standaarden en principes hierbij; 
d. organisatie/besturing, werkwijzen en verdeling van verantwoordelijkheden bij het invullen van de 

samenwerking tussen opdrachtnemer en deelnemer(s);
e. relevante afhankelijkheden en risico’s voor opdrachtnemer(s);
f. werklocaties (standaard) en welke relevante faciliteiten/voorzieningen en instrumenten de 

deelnemer ter beschikking stelt; 
g. hoe bepaald wordt of en in hoeverre de opdrachtnemer haar verplichtingen nakomt c.q. welke 

sturingsmechanismen toegepast worden.
h. Verschillen tussen behoeftestellingen van deelnemers hierbij kunnen leiden tot verschillende 

inkoopstrategieën. 

31. Hoewel de behoeftes van de deelnemers centraal moeten staan bij het concretiseren van de 
inkoopstrategie(en), beoogt de categorie een zo uniform mogelijke inrichting van de aanbestedingen 
en (raam)overeenkomsten en verdergaande samenwerking tussen deelnemers. Een meer gestan-
daardiseerde wijze van opdrachtverstrekking, toepassing van rijksbrede of (inter)nationale standaar-
den, gestandaardiseerde informatiedeling met opdrachtnemers en sturingsmechanismen, moet 
leiden tot meer onderlinge vergelijkbaarheid, meer centrale kennisopbouw en -deling, versnelling 
van de leercurves en professionaliteit bij deelnemers. 
De inspanningen van de categorie zijn gericht op het bevorderen en benutten van de samenwer-
kingsmogelijkheden.  

32. De categorie stimuleert de deelnemer om voldoende zorg te dragen voor opbouw en beheer van 
eigen kennis, gerelateerd aan de diensten die uitbesteed worden. Grote afhankelijkheid van 
opdrachtnemer(s) moet voorkomen worden. De deelnemer wordt geadviseerd bij uitbesteding 
aandacht te besteden aan:
a. Invulling van een (operationeel/tactisch) opdrachtgever, die frequent en inhoudelijk betrokken is 

bij opdrachtverstrekking en acceptatie van diensten, bijvoorbeeld in de rol van product owner en/
of

b. Dagelijkse samenwerking met rijksambtenaren te organiseren, bijvoorbeeld door opzet van 
gemixte teams en/of

c. Het creëren van een mogelijkheid om één of enkele ingezette externe ICT-professionals te 
verambtelijken, bijvoorbeeld door naar opdrachtnemer(s) de voorafgaande intentie uit te spreken 
om bepaalde (junior) professionals na afronding van een opdracht een ambtelijk dienstverband 
aan te bieden en/of

d. Het toezien op kennisborging in documenten, bibliotheken of frequent georganiseerde kennisde-
ling via reviews, gezamenlijke sessies etc.
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3.4.4  Uitgangspunten in de relatie met de markt

De diverse marktpartijen kunnen de klanten binnen het Rijk helpen hun capaciteitsbehoefte aan ICT/
IV’ers te laten invullen met behulp van externe ICT/IV-professionals. Met deze aanvullende capaciteit, 
kennis en kunde dragen zij eraan bij om de ICT/IV bij de klant ‘op orde’ te brengen. En daarbij maximale 
waarde voor deze klant en/of belastingbetaler te leveren. Dat is de hoofddoelstelling en een gezamenlijke 
opgave, waarin de onderlinge verantwoordelijkheden en de wijze van samenwerking per opdracht nader 
bepaald kunnen worden. De categorie geeft ruimte aan klanten om de voor hen gewenste 
samenwerkingsrelatie met marktpartijen volgens hun zienswijze in te vullen68, met inachtneming van dit 
categorieplan. De categorie wil in de relatie met marktpartijen, in het bijzonder de opdrachtnemers, de 
volgende uitgangspunten centraal stellen:

a. Betrokkenheid bij de opgave om goede capaciteit, kennis en kunde te leveren om daarmee de ICT/
IV bij de klant op orde te brengen, met maximale waarde voor deze klant en/of belastingbetaler;

b. Toepassen van proportionele, realistische en redelijke voorwaarden, waaronder reële/marktcon-
forme prijs-kwaliteitverhoudingen, met respect voor de bredere belangen van alle betrokkenen en 
een duurzaam perspectief;

c. Integer, eerlijk, open en betrouwbaar; we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. 
Belangrijke, onverwachte zaken melden of bespreken we. We moeten elkaar kunnen vertrouwen;

d. Een open dialoog en communicatie;  
e. Een wil om van elkaar te leren en zichzelf te verbeteren.     

3.5  Planning en implementatie

De categorie hanteert een globale, indicatieve planning voor haar activiteiten. Voortgang van 
implementatie/uitvoering is afhankelijk van diverse factoren, vaak ook buiten de invloedssfeer van de 
categorie. Om de beschikbare capaciteit van de categorie in te zetten voor de juiste activiteiten en 
tegelijkertijd in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen bij en verzoeken van klanten, kunnen de 
volgende drie prioriteiten worden toegekend aan een activiteit:

Prio 1 Aanbodgedreven: de categorie initieert uitvoering

Prio 2 Vraaggedreven: uitvoering n.a.v. verzoek van klantenraad(lid)

Prio 3 Vraaggedreven: uitvoering n.a.v. verzoek buiten klantenraad, mits voldoende capaciteit

Momenteel wordt de onderstaande prioritering toegekend aan de activiteiten. De klantenraad kan 
periodiek nieuwe verzoeken indienen, waarmee een herprioritering nodig kan zijn. Eventuele 
ondercapaciteit signaleert de categorie bij de klantenraad en waar nodig via escalatie naar de eigenaar 
van de categorie.  

68  Bijvoorbeeld volgens de Marktvisie die I&W wil toepassen
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Periode Activiteit Start is 
afhankelijk 
van 
activiteit... 20

21
 H

2

20
22

 H
1

20
22

 H
2

20
23

 e
.v

.

2021 e.v. 

(gefaseerde 

opbouw met 

klanten)

1.Monitoren capaciteitsbehoefte          

a - IV-capaciteitsbehoefte (m.n. externe inhuur) 

achterhalen

         

b - capaciteitsbehoefte analyseren en bespreken          

c - faciliteren en stimuleren van afstemming over 

geplande IV-capaciteitsbehoefte: tussen klanten en 

met leveranciers 

         

2022 e.v. 

(gefaseerde 

opbouw met 

klanten)

2.De Juiste Behoefte specificeren (1 van 2)          

a - adviseren over sourcing, marktbenadering en 

schaarstew

1a,b        

b - adviseren over duurzame capaciteitsopbouw en 

transitie

1a,b        

Doorlopend 

(met 

bereidwillige 

klanten)

2.De Juiste Behoefte specificeren (2 van 2)          

c - stimuleren inzet van social return proeftuinen 

en/of innovatie proefuinen

         

2022 e.v. 3.De Behoefte Juist specificeren          

a - kennis over selectieproces beter benutten en 

delen in de keten: hoe kunnen we behoefte beter 

specificeren?

         

b - stimuleren/faciliteren van gerichte feedback 

over behoeftespecificaties: samenwerkingen, 

periodieke overleggen, operationele pre-

bidmeetings/calls, etc.

         

c - instrumenten voor goede behoeftespecificatie 

ontwikkelen/delen, zoals serious game, tips/tricks, 

schaarstekaarten etc.

         

Doorlopend 4.De Juiste ICT/IV-professionals vinden (1 van 2)          

a - uitvoeren aanbestedingen en centraal 

contractmanagement conform inkoopstrategie (zie 

par. 3.5)
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2022 e.v. 4.De Juiste ICT/IV-professionals vinden (2 van 2)          

b - inhuren, uitbesteden of ambtelijke inzet: 

wisseling tussen vormen eenvoudiger maken 

4a        

c - gerichte adviezen aan klanten over verbetering 

selectieproces

         

d - kennis over selectieproces beter benutten en 

delen in de keten: hoe kunnen we onze selectie 

verbeteren? Inclusief stimuleren/faciliteren van 

gerichte feedback hierover (van/naar klanten en 

leveranciers).

         

e - stimuleren van standaardisatie van digitale 

ondersteuning van het inhuurproces, gericht op 

verlaging totale kosten in de keten.

         

Doorlopend 5.De Juiste Inzet van ICT/IV-professionals 

stimuleren (1 van 2)

         

a - hulp bij implementatie van (en transitie naar) 

nieuwe raamovereenkomsten

4a        

b - afhankelijkheden van externen monitoren en 

bespreken met klant

1a,b        

c - adviseren over juiste toepassing van wetgeving, 

beleid, standaarden, richtlijnen

         

d - hulp bij uitbesteding van taken aan externe 

Agile-werkende teams

         

2023 e.v. 5.De Juiste Inzet van ICT/IV-professionals 

stimuleren (2 van 2)

         

e - prestaties en tevredenheid monitoren, waar 

nodig verbeteringen stimuleren

4a, 5a      

f - adviseren in het succesvol en snel ‘onboarden’ 

en ‘offboarden’
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4  Organisatie en governance categorie

4.1  Taakverdeling en inrichting contract- en leveranciersmanagement

4.1.1  Een centrale inkoopcyclus: strategische bijsturing door de klantenraad

Categoriemanagement richt zich op de gehele inkoopcyclus vanaf behoefteformulering, analyseren van 
marktontwikkelingen en mogelijkheden, ontwikkeling en uitvoering van  rijksbrede strategieën, 
uitvoeren aanbestedingen, sluiten raamovereenkomsten tot en met het strategisch contract- en 
leveranciersmanagement en evaluatie. Deze uitvoering van deze categorie is centraal belegd bij het 
IUC-EZK. Gedurende deze cyclus is informatie-uitwisseling en samenwerking met klanten cruciaal. De 
klantenraad kan de categorie over strategische onderwerpen in deze cyclus adviseren en zorgt voor focus 
op de gewenste strategische doorontwikkeling van de categorie. Een verdere uitwerking van de rol/
invulling van de klantenraad is beschreven in paragraaf 4.2. 

4.1.2  Centraal aanbesteden vanuit de categorie met oog voor klantspecifieke behoeftes

Het IUC-EZK voert voor de categorie meerdere aanbestedingen per jaar uit. Een aanbesteding is gericht 
op de behoefte van een of meerdere klantorganisaties. Standaardisatie van deze aanbestedingen en 
specialisatie binnen de categorie draagt bij aan een doelmatige uitvoering van de inkoopcyclus. 
Leerervaringen en nieuwe inzichten kunnen direct door de categorie worden verwerkt in haar 
standaarden of op andere wijze worden gedeeld, zodat ook andere klanten hier profijt van hebben. Voor 
marktpartijen biedt dit ook voordelen; zij hebben op dit onderwerp één centraal aanspreekpunt binnen 
het Rijk, zijn verzekerd van goede aanbestedingen en zij kunnen gezien de standaardisatie hun 
inschrijvingskosten minimaliseren. 

Klantspecifieke wensen, eisen of voorwaarden kunnen - voor zover inpasbaar binnen de kaders van dit 
categorieplan - opgenomen worden in de aanbestedingen en/of raamovereenkomsten. Deze 
klantspecifieke aanpassingen zijn soms ook wenselijk om te voorkomen dat de diverse aanbestedingen 
te veel op elkaar gaan lijken en de toegankelijkheid voor sommige marktpartijen hierdoor te beperkt 
wordt. De raamovereenkomsten zullen door het IUC-EZK als uitvoerder van de categorie, namens de 
klanten, worden aanbesteed en uiteindelijk ook worden ondertekend. Uiteraard worden bij het uitvoeren 
van de aanbestedingen de diverse klanten betrokken. Voor aanbestedingen zullen (tijdelijke) 
stuurgroepen, klankbord-/werkgroepen en beoordelingscommissies ingesteld worden, waarin de 
relevante klanten vertegenwoordigd zijn. Zij moeten borgen dat voldoende rekening wordt gehouden 
met de klantspecifieke behoefte. Zie paragraaf 4.2 voor meer informatie over de projectorganisatie bij 
een aanbesteding.    

4.1.3  Decentrale contractimplementatie met ondersteuning van de categorie

De klant is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het implementeren en correct gebruik maken van de 
nieuwe raamovereenkomsten van de categorie. Dat geldt ook voor een eventuele transitie van 
inhuuropdrachten binnen oude raamovereenkomsten naar nieuwe, opvolgende raamovereenkomsten. 
Implementatie en transitie raakt immers vooral processen, systemen, mensen en budget van de klant. De 
categorie ondersteunt en adviseert de klant hierbij. De categorie stelt hierbij een projectmatige aanpak 
voor met een rol voor een tijdelijk stuurgroep, een implementatiecoördinator (vanuit of namens de 
klantorganisatie) en een implementatieteam. Een project initiatie document (PID) beschrijft de basis voor 
deze projectmatige aanpak/besturing van de implementatie en transitie. De categoriemanager neemt 
zitting in de stuurgroep, de centrale contractmanager van de categorie neemt deel aan het 
implementatieteam. Zij kunnen zodoende de klant wijzen op de contractuele verplichtingen, kunnen 
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contractinformatie delen, handreikingen en standaarden voorstellen, waar wenselijk op maat maken, en 
kunnen adviseren over een doelmatig, doeltreffend en rechtmatig gebruik van de raamovereenkomsten. 
Onder regie van de klant en met hulp van de categorie kan zodoende de implementatie en transitie 
ingericht, uitgevoerd en gemonitord worden. De klant wordt aangeraden deze opzet te gebruiken, maar 
hoeft dat niet.

4.1.4  Centraal contract- en leveranciersmanagement van de categorie

De categorie heeft een centrale, klantoverstijgende rol op het gebied van contract- en 
leveranciersmanagement. De categorie heeft deze centrale rol omdat:
1.  klantoverstijgende invulling efficiënter is en/of leidt tot een vermindering van complexiteit;
2.  klantoverstijgend inzicht/informatie van belang is voor kennisbundeling/specialisatie en hierdoor 

het leervermogen wordt vergroot;
3.  de positie van het Rijk als opdrachtgever wordt verstevigd. Klanten zullen minder vaak tegen elkaar 

worden uitgespeeld; 
4.  klantoverstijgende beslissingen gemaakt kunnen worden die inhoudelijk consistent zijn en beter 

aansluiten bij het rijksbrede belang en de uitgangspunten en doelstellingen voor deze categorie, 
zoals overeengekomen in dit categorieplan. De categorie kan dan ook de opdracht van haar 
klantenraad (beter) uitvoeren.

Houdt hierbij in ogenschouw dat de categorie de belangen van vele klanten bij alle ministeries/diensten 
behartigt en hiervoor meer dan 150 raamovereenkomsten met 30-40 (hoofd)opdrachtnemers managet. 

De centrale rol van de categorie uit zich met name in de volgende verantwoordelijkheden/taken op het 
gebied van contract- en leveranciersmanagement:  

A. Beheer raamovereenkomsten:  
• onderhouden van volledig, actueel (centraal) dossier van raamovereenkomsten, inclusief addenda en 

correspondentie met opdrachtnemers op het niveau van de raamovereenkomsten. Inclusief bijhouden 
en met klanten delen van informatie in het Rijksinkoopregister (RIR);  

• verlengen/beëindigen van raamovereenkomsten (inclusief het na consultatie van klanten nemen van 
beslissingen hierover);

• het verzamelen/vastleggen en met klanten en stakeholders delen van managementinformatie over de 
raamovereenkomsten;

• opstellen van wijzigingen, behandelen van voorstellen tot wijziging van raamovereenkomsten 
(inclusief het overeenkomen en vastleggen van tariefswijzigingen/-indexeringen op het niveau van 
raamovereenkomsten) ; 

• fungeren als eerste aanspreekpunt over zaken die betrekking hebben op de raamovereenkomsten; 

B. Managen van prestaties en nakomen van verplichtingen op grond van raamovereenkomsten:
• adviseren van de klanten en opdrachtnemers over een doelmatig(er) en rechtmatig gebruik van de 

raamovereenkomsten;
• adviseren van klanten en opdrachtnemers in het geval van een dispuut over de uitvoering van nadere 

overeenkomsten (escalatie) en/of raamovereenkomsten;
• voorstellen van standaarden, handleidingen, best practices of werkwijzen gericht op het gebruik van 

raamovereenkomsten en het monitoren van prestaties;
• monitoren van prestaties van opdrachtnemers op klantoverstijgend niveau;
• verzamelen van (klantoverstijgende) stuurinformatie die gebruikt kan worden om zicht te krijgen op 

een goed gebruik van de raamovereenkomsten;
• met opdrachtnemers en klanten houden van overleg over de prestaties op het niveau van de raam-

overeenkomsten en (voor)genomen maatregelen om deze prestaties bij te sturen;
• het (na consultatie van klanten) nemen van beslissingen over maatregelen om prestaties van 

opdrachtnemer bij te sturen (zoals sommering, ingebrekestelling, etc.), voor zover die op de gehele 
raamovereenkomst invloed (kunnen) hebben;

• beslissen over en doen uitvoeren van sancties die verbonden zijn aan de raamovereenkomst;
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• initiëren en faciliteren van acties/maatregelen die bijdragen aan een goed/beter gebruik van de 
raamovereenkomsten, de samenwerkingsrelatie tussen klanten en opdrachtnemers, aan hogere 
betrokkenheid en/of uitwisseling van relevante kennis tussen klanten (onderling) en opdrachtnemers;

• uitvoeren van klantoverstijgende taken die zijn benoemd in de raamovereenkomst.
C. Veranderingen en ontwikkelingen:
• monitoren van verandering in behoefte van (meerdere) klanten of stakeholders;
• monitoren van veranderingen in wet-/regelgeving of Rijksbeleid die van invloed zijn op de 

raamovereenkomsten;
• monitoren van ontwikkelingen, kansen en risico’s in de markt van ICT-dienstverleners, bij individuele 

dienstverleners, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen;
• in relevante gremia bespreken of en tot welke concrete wijzigingen bovenstaande ontwikkelingen 

moeten leiden voor de categorie. En tot slot het verwerken van de benodigde wijzigingen. 

Bovenstaande verantwoordelijkheden zijn uitsluitend centraal bij de categorie belegd indien en zodra de 
betreffende raamovereenkomsten onder regie van de categorie zijn aanbesteed en gesloten. 

4.1.5  Decentraal contract- en leveranciersmanagement bij de klant

De klanten hebben op het gebied van (operationeel en tactisch) contract- en leveranciersmanagement de 
volgende verantwoordelijkheden:

• ophalen, afstemmen en bijsturen van behoeftes in de eigen organisatie;
• bepalen of en welke opdrachten aan opdrachtnemers moeten worden verstrekt;
• regelen van interne goedkeuringen, financiering en formuleren van aanvragen binnen de 

raamovereenkomsten; 
• waar nodig consulteren of (gelijkwaardig) informeren van opdrachtnemers over (toekomstige) 

aanvragen. Inclusief prognoses en haalbaarheidstoetsen; 
• rechtmatig uitvoeren van minicompetities binnen de raamovereenkomsten;
• het sluiten en beheren van nadere overeenkomsten
• bewaken of nadere overeenkomsten conform afspraken worden uitgevoerd;
• zorgen voor goede on- en offboarding van externe professionals;
• zorgen voor juiste instructies aan en regie op de werkzaamheden van de externe professionals;
• binnen de eigen organisatie borgen van een juist/rechtmatig gebruik van de raamovereenkomsten;
• uitvoeren van prestatie metingen en evaluaties, na afstemming met de categorie;
• afhandelen van klachten over de uitvoering van opdrachten;
• houden van periodiek en/of incidenteel overleg over de prestaties van opdrachtnemer op het niveau 

van de (klantspecifieke) nadere overeenkomsten;
• verifiëren/doorsturen van klantspecifieke informatie naar de categorie;
• adviseren van de categorie over gewenste verlengingen/beëindigingen of door de categorie voorge-

legde onderwerpen;
• bijsturen op afwijkingen van gemaakte afspraken in de nadere overeenkomsten;
• goedkeuren van door opdrachtnemer(s) geleverde prestaties en betaling van geleverde prestaties; 
• initiëren en uitvoeren van acties/maatregelen die bijdragen aan een goed/beter gebruik van de 

raamovereenkomsten, de samenwerkingsrelatie tussen klanten en opdrachtnemers, aan hogere 
betrokkenheid en/of uitwisseling van relevante kennis tussen klanten (onderling) en opdrachtnemers;

• signaleren van veranderingen in behoeftes in de organisatie aan de categorie en opdrachtnemers;
• het informeren van categoriemanagement, waar relevant voor de verantwoordelijkheden van 

categoriemanagement (zie hiervoor).

Uiteraard staat het vrij aan de klanten om (delen van) deze werkzaamheden in te besteden aan een 
interne intermediair c.q. shared service organisatie binnen het Rijk.

In onderstaand figuur is het onderscheid tussen centrale en decentrale taken, zoals benoemd in de vorige 
parafen, beknopt weergegeven.
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Figuur 15 Taakverdeling categorie en klanten (op hoofdlijnen)
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4.2  Governancestructuur

Categoriemanagement is een belangrijk onderdeel van het Rijksinkoopstelsel. Het gaat uit van het 
principe “één voor allen en allen voor één”: we bundelen de inkoopkracht voor een bepaalde categorie bij 
één ministerie, dat vervolgens op een slimme manier voor alle klanten binnen het Rijk de markt opgaat, 
contracten sluit en deze beheert. Ook draagt de categorie via inkoop bij aan het realiseren van 
beleidsdoelstellingen van het kabinet. Daar hebben we allemaal baat bij. Door de categorieën te verdelen 
over de diverse ministeries, verdelen we de lasten zo eerlijk mogelijk.  

De sturing en organisatie van het Rijksinkoopstelsel is onlangs opnieuw vastgesteld. Er is een scherper 
onderscheid gemaakt tussen de rollen in dit stelsel: die van eigenaar, kadersteller, opdrachtgever, 
opdrachtnemer en afnemers. De sturing en organisatie (ook: governance) van deze categorie is hiermee in lijn. 
In de eerste figuur hieronder worden de te betrekken gremia of functionarissen bij de doorontwikkeling 
c.q. besluitvorming van dit categorieplan getoond: van voorstel tot vaststelling. Dit gebeurt in principe 
één keer per 3-4 jaar. De tweede figuur hieronder toont de projectorganisatie per aanbesteding en een 
hieruit voortkomend cluster van raamovereenkomsten. Deze projectorganisaties kunnen gezien de 
diverse aanbestedingen en clusters van raamovereenkomsten naast elkaar bestaan. De diverse rollen en 
afkortingen in deze figuren worden in volgende paragrafen nader toegelicht. 

Figuur 16 Rijksbrede besluitvorming over dit categorieplan (strategisch niveau) 

!" #$!#!"!$
!

IMOCTO-Raad

CIO-BeraadKlantenraad

Eigenaar
categorieVz. Klantenraad

GOR Rijk

Categorie-
manager ICOPa

ICIA

= Opdrachtgever

= Adviseert aan bovenliggend gremium

= Opdrachtnemer
(voert uit)

= Kadersteller (te consulteren) = Eigenaar (stelt vast)= Informeel advies



70 | Categorieplan ICT-professionals Rijk

Figuur 17 Projectorganisatie per aanbesteding en cluster van raamovereenkomsten
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4.2.1  Eigenaar: pSG EZK

De plaatsvervangend Secretaris-Generaal (pSG) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) is eigenaar van de categorie. Deze is ook lid van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering 
Rijk (ICBR). De eigenaar is eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de categorie en het beschikbaar 
stellen van toereikende capaciteit en middelen. De eigenaar stelt (de actualisatie van) het categorieplan 
en de samenstelling van de klantenraad vast. De categorie legt verantwoording af aan de eigenaar. 
De eigenaar is bevoegd de raamovereenkomsten van de categorie te ondertekenen, maar in de praktijk 
ondertekent de afdelingsmanager van het Inkoop Uitvoering Centrum van EZK (IUC-EZK), die ook hiertoe 
gemandateerd is.
De coördinerend directeur inkoop (CDI) van EZK is adviseur van de eigenaar. De categoriemanager en CDI 
EZK hebben periodiek (maandelijks) overleg. 

4.2.2  Kaderstellers (rijksbreed)

De directeur Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk (IFHR) bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is in zijn hoedanigheid van Chief Procurement Officer Rijk (CPO) 
ambtelijk verantwoordelijk voor de werking van het Rijksinkoopstelsel en daarmee op stelselniveau ook 
voor categoriemanagement. De CPO is voorzitter van de Interdepartementale Commissie Inkopen en 
Aanbesteden (ICIA). Een bijgewerkt categorieplan dient voor goedkeuring te worden aangeboden aan de 
ICIA. Pas daarna kan de eigenaar het vaststellen.  
Als de categorie knelpunten ervaart in de werking van het stelsel, er belangrijke (politiek/bestuurlijke of 
beleidsmatige) risico’s zich voordoen of op beleidsmatig of politiek/bestuurlijk niveau aanvullende acties 
gevraagd worden, kan de CPO hierbij adviseren, coördineren, bemiddelen of interveniëren. De CPO heeft 
adviseurs die hierbij ondersteunen. In verband met de hoeveelheid categorieën hebben deze het werk 
verdeeld over portfolio’s. De categorie stemt hierbij periodiek (maandelijks) af met de portfoliomanager 
ICT en op ad hoc basis met de portfoliomanager Organisatie & Personeel. Deze portfoliomanagers 
dragen ook bij aan de onderlinge kennisdeling en samenwerking tussen diverse categorieën en 
beleidsmakers.
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Het IMO (IUC-managers overleg) adviseert de ICIA gevraagd en ongevraagd over de mogelijke 
uitvoeringsconsequenties van beoogd inkoopbeleid en brengen, omgekeerd, signalen uit de 
uitvoeringspraktijk die leiden tot behoefte aan rijksbrede kaderstelling onder de aandacht van de CPO 
Rijk. De CPO kan verlangen dat een onderwerp (zoals het categorieplan) voorafgaand aan behandeling in 
de ICIA, eerst door het IMO voor een uitvoeringstoets wordt behandeld.   

Hiernaast zijn de volgende rijksbrede kaderstellers en hieraan gerelateerde interdepartementale 
commissies (vak-IC’s) voor de categorie relevant, omdat zij het categorieplan moeten toetsen op de 
inhoudelijke kaders binnen hun eigen beleidsterrein:
• De CIO-Rijk bij het ministerie van BZK, die (stelsel)verantwoordelijke is voor rijksbrede I-functie en kan 

sturen op de I-middelen door rijksbrede afstemming, advisering, coördinatie en vaststelling van 
rijksbrede IV-kaders en -voorzieningen. Hiervoor kan hij o.a. CIO-Beraad inzetten, waarvan de CIO-Rijk 
voorzitter is. Het CIO-Beraad coördineert de informatievoorziening en het IV-beleid van de Rijksdienst, 
borgt het Rijksbrede beleid, en doet voorstellen voor de ontwikkeling van nieuwe kaders en standaar-
den. Deelnemers aan het CIO-Beraad zijn de departementale CIO’s en de CIO’s van een aantal grote 
uitvoeringsorganisaties.  
De CTO-raad is voor de categorie een relevant voorportaal van het CIO-Beraad. Hierin zijn diverse 
CTO’s c.q. directeuren van grote ICT-uitvoeringsorganisaties binnen het Rijk verenigd. Zij coördineren 
het aanbod van (gemeenschappelijke) ICT-voorzieningen, technieken en standaarden.

• De directeur Ambtenaar en Organisatie (A&O) bij het ministerie van BZK, die een gelijkwaardige rol als 
hiervoor heeft, maar dan gericht op de rijksbrede P&O-functie. De directeur A&O is voorzitter van de 
Interdepartementale Commissie Organisatie en Personeel (ICOP), die zicht richt op het gezamenlijk 
formuleren en uitwerken van een toekomstgericht organisatie- en personeelsbeleid.    

4.2.3  Medezeggenschap

De Groepsondernemingsraad (GOR) Rijk behartigt als medezeggenschapsorgaan de belangen van de 
rijksambtenaren bij rijksbrede onderwerpen op het terrein van de bedrijfsvoering en het 
personeelsbeleid, die alle of een meerderheid van de ministeries raken. Dit gebeurt conform de Wet op 
de Ondernemingsraden (WOR)69. 
Het categorieplan is geen rijksbreed kader, waardoor strikt gezien voor eventuele vaststelling geen advies 
of instemming van de GOR Rijk benodigd is. De categorie zal echter wel informeel advies van de GOR Rijk 
vragen. 
Met de GOR Rijk en het bestuurlijk secretariaat zijn eind 2020 werkafspraken gemaakt over het betrekken 
van de GOR Rijk bij categorieaanbestedingen op het gebied van inhuur. Deze afspraken vloeien voort uit 
de WOR, in het bijzonder het artikel over het adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot het 
groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten70. De werkafspraken zijn erop gericht om de GOR 
Rijk op een zodanig moment te betrekken dat zij nog invloed kan uitoefenen. De GOR Rijk beoogt een 
informele en daarmee vlotte behandeling. 

4.2.4  Opdrachtgever: voorzitter klantenraad

De directeur Ambtenaar en Organisatie (A&O) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) is voorzitter van de klantenraad van de categorie. De directeur A&O is tevens 
voorzitter van de Interdepartementale Commissie Organisatie en Personeel. Als voorzitter van de 
klantenraad vertegenwoordigt hij het collectief van de afnemers en hij is opdrachtgever van de categorie. 
Hij zorgt voor focus op de gewenste (strategische) doorontwikkeling, afgestemd op de behoeftes van de 
diverse afnemers en de voor deze categorie relevante beleidsdoelstellingen van het kabinet. Hij is 
verantwoordelijk voor de agenda van de klantenraad, maar stemt deze vooraf af met de 

69  De WOR is niet van toepassing op het ministerie van Defensie, waardoor deze geen zitting heeft in de GOR Rijk. Dit kan 
betekenen dat de medezeggenschap van Defensie apart, naast de GOR Rijk, zou moeten worden geconsulteerd. Per geval zal 
bekeken worden of dat wenselijk is.

70  Artikel 25 lid 1g WOR
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categoriemanager. De voorzitter is ook verantwoordelijk voor borging van besluitvorming van de 
klantenraad en het monitoren van de uitvoering van besluiten. Hij streeft naar duidelijke, breed gedragen 
besluiten. De categoriemanager legt inhoudelijke verantwoording af aan de voorzitter van de 
klantenraad. De voorzitter adviseert de eigenaar van de categorie.  

4.2.5  Afnemers: leden klantenraad

Naast de voorzitter, bestaat de klantenraad uit leden die het mandaat hebben om de behoefte van 
afnemers binnen het eigen ministerie aan te geven. In enkele gevallen behartigt een lid ook de belangen 
van een ander ministerie, dat zich op deze wijze indirect laat vertegenwoordigen. Uiteraard zijn er binnen 
het Rijk veel meer afnemers dan er leden in de klantenraad zijn. De leden van de klantenraad zijn echter 
functionarissen die op strategisch niveau in hun organisatie en/of interdepartementaal actief zijn. Zij 
bezitten zelf over brede expertise over hun organisatie, hebben goed zicht op de diverse belangen en/of 
zij kunnen hun netwerk mobiliseren en raadplegen voor hun inbreng in de klantenraad. Vanuit die optiek 
zijn zij gevraagd om de gewenste doorontwikkeling van de categorie te benoemen. Ook kunnen zij 
achteraf bij hun achterban zorgen voor acceptatie van hun inbreng en besluitvorming. Gezien de 
thematiek en belangen van de categorie nemen er zowel strategische ICT/IV- als P&O-functionarissen 
deel. De klantenraad bestaat uit de volgende leden (per 2020):

Ministerie/dienst en functie Rol in klantenraad

BZK71 Lid namens BZK

BZ Lid namens BZ

Defensie: DMO/JIVC Lid namens Defensie

EZK: DICTU Lid namens EZK en LNV

FIN: Belastingdienst Lid namens Financiën

I&W: Rijkswaterstaat Lid namens I&W en AZ

J&V Lid namens J&V

OCW: DUO Lid namens OCW

VWS Lid namens VWS en SZW

BZK: DGOO/CIO-Rijk, I-kennis en kunde Lid namens dir. CIO-Rijk (rijksbreed 
kadersteller)

BZK: dir. A&O Voorzitter (opdrachtgever)

4.2.6  Opdrachtnemer: categoriemanager

De categoriemanager is opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor het realiseren van het categorieplan. 

De categoriemanager geeft opdracht aan het eigen IUC, in dit geval het IUC-EZK, voor het uitvoeren van 
de aanbestedingen die zich binnen de eigen categorie voordoen. Het IUC-EZK zorgt ook voor uitvoering 
van het centraal contractmanagement voor de categorie. De categoriemanager stuurt de betrokken 
contractmanagers functioneel aan. De categoriemanager stemt met de afdelingsmanager van het 
IUC-EZK af over de inzet van capaciteit en middelen vanuit het IUC-EZK voor de categorie, alsmede over 
risico’s en kansen bij de uitvoering van het categorieplan. Het IUC-EZK is een afdeling binnen de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

71  In de openbare versie van het categorieplan zijn de functietitels van de individuele klantenraadleden om privacyreden 
verwijderd
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4.2.7  Projectorganisatie per aanbesteding

Het IUC-EZK is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van aanbestedingen voor de categorie. Per 
aanbesteding wordt een aparte projectorganisatie ingericht. De relevante deelnemers (ministeries/
diensten) aan deze aanbesteding zullen door de categoriemanager gevraagd worden functionarissen af 
te vaardigen voor deelname aan de projectorganisatie, in het bijzonder: (1) de stuurgroep, die besluit over 
de gebruikersbehoefte, de afstemming met de eigen organisatie(s) en de voortgang van de aanbesteding, 
(2) de klankbordgroep (ook wel: werkgroep), die de gebruikersgerelateerde aspecten inbrengt, en (3) de 
beoordelingscommissie, die een oordeel velt over de diverse inschrijvingen bij de aanbesteding.  
De categoriemanager fungeert als opdrachtgever van de aanbesteding, bewaakt de uitvoering van het 
categorieplan en neemt in die hoedanigheid deel aan de stuurgroep. Voor de generieke behoeftes heeft 
de categorie standaarden uitgewerkt. Met behulp van de voorgaande groepen moet geborgd worden dat 
in de aanbesteding ook tegemoet wordt gekomen aan de (klant)specifieke behoeftes van deze 
deelnemer(s). Zij kunnen hierop focussen. 
De projectmanager van de aanbesteding wordt vanuit het IUC-EZK geleverd en vormt de linking-pin 
tussen de verschillende groepen. De projectmatige aanpak van de categorie-aanbesteding, inclusief 
projectorganisatie hiervoor, zijn beschreven in een project initiatie document, dat per aanbesteding 
wordt opgesteld en goedgekeurd.

4.2.8  Projectorganisatie per contractimplementatie en -transitie

De categorie stelt via een project initiatie document een projectmatige aanpak voor gericht op de 
implementatie van en transitie naar de nieuwe raamovereenkomsten die voortkomen uit de 
aanbesteding. Dit project moet ervoor zorgdragen dat de deelnemers vanaf de start van de nieuwe 
raamovereenkomsten op doelmatige en rechtmatige wijze hiervan gebruik (kunnen) gaan maken. Een 
onzorgvuldige contractimplementatie en transitie kan onrechtmatige uitgaven, discontinuïteit in 
processen en taken, onnodige piekbelasting, personele onrust en juridische claims van benadeelde 
leveranciers tot gevolg hebben. Een succesvolle implementatie vereist de juiste betrokkenheid van de 
deelnemer(s). De categorie vraagt daarom aan de stuurgroep van de aanbesteding om (1) een stuurgroep 
voor de implementatie/transitie, (2) een implementatiemanager en (3) een implementatieteam te 
formeren. Hiermee kan de implementatie en transitie voorbereid, uitgevoerd en gemonitord worden. De 
categoriemanager neemt deel aan de stuurgroep, de centrale contractmanager van de categorie neemt 
zitting in het implementatieteam.  

4.2.9  Gebruikersoverleg per cluster raamovereenkomsten

Direct na afronding van de implementatie en transitie start de reguliere beheerfase van de 
raamovereenkomsten. Deze fase duurt tot het einde van de looptijd van de nieuwe 
raamovereenkomsten. De categorie beoogt samen met de betreffende deelnemers aan een cluster 
raamovereenkomsten een zogenaamd gebruikersoverleg samen te stellen. Tijdens de implementatie zal 
het gebruikersoverleg samengesteld worden. Het gebruikersoverleg kan dezelfde samenstelling hebben 
als de stuurgroep van de contractimplementatie en/of de stuurgroep van de aanbesteding, al dan niet in 
combinatie met het leden van de overige groepen (implementatieteam en/of klankbordgroep van de 
aanbesteding). Het komt in de reguliere beheerfase in beginsel twee maal per jaar bij elkaar. 
Doelen van het gebruikersoverleg zijn: 
• Kennis delen tussen de vertegenwoordiging van afnemers/gebruikers en de centrale/decentrale 

contractmanager(s) over het gebruik van de raamovereenkomsten, nieuwe ontwikkelingen en 
veranderende behoeftes;

• Bespreken van prestaties van opdrachtnemers en eventuele gevolgen hiervan; 
• Signaleren van risico’s/kansen, verbetermogelijkheden en ontwikkelingen, gerelateerd aan het gebruik 

van de raamovereenkomsten;
• Bevorderen van slim gebruik van de raamovereenkomsten door afnemers; 
• Onderling coördineren, afstemmen en (waar gewenst) uniformeren van acties/besluiten over het 

gebruik van de raamovereenkomsten. 
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In het gebruikersoverleg komen diverse sturingslijnen bij elkaar. Iedere deelnemer kan uiteraard zelf 
besluiten nemen over de eigen processen, middelen of mensen, c.q. het eigen gebruik van de 
raamovereenkomsten. Daarnaast kan de categorie-uitvoerder (IUC-EZK) besluiten nemen gericht op het 
centraal managen van de raamovereenkomsten voor diverse deelnemers.  

4.3  Communicatie, informatie, rapportages, monitoring en 
ambassadeurschap 

4.3.1  Overlegvormen

De volgende periodiek terugkerende overlegvormen worden onderscheiden: 

Overlegvorm 
(intern)

Betrokkenen Doel Frequentie

Opdrachtgever – uitvoer-
der: 
Klantenraad, incl. 
voorbespreking met 
voorzitter klantenraad

Leden en voorzitter 
klantenraad, categoriema-
nager

Gewenste (strategische) 
doorontwikkeling 
categorie, monitoring 
uitvoering categorieplan

2-3 keer per jaar, ook naar 
behoefte

Eigenaar – uitvoerder 
categorie

pSG EZK, CDI EZK, 
categoriemanager

Gewenste (strategische) 
doorontwikkeling 
categorie i.r.t. capaciteit/
middelen, monitoring 
uitvoering categorieplan, 
risico’s/kansen bij 
uitvoering

2 keer per jaar (pSG), 
maandelijks (CDI EZK)

Uitvoering categorie Mgr. IUC-EZK, categorie-
manager

Uitvoering categorieplan 
i.r.t. capaciteit/middelen, 
risico’s/kansen bij 
uitvoering

Maandelijks

Portfolio-overleg 
categorieën

Adviseur CPO Rijk 
(portfoliomanager), 
diverse categoriemanagers 

Afstemming en onderlinge 
kennisdeling tussen 
categorieën en rijksbrede 
kadersteller(s)

1-2 maandelijks

CCM - DCM Alle decentrale en centrale 
contractmanagers, plus 
andere belanghebbenden

Onderlinge kennisdeling, 
ontwikkelingen in de 
uitvoering

2 keer per jaar

Per aanbesteding: 
Stuurgroep en klankbord-
groep

Stuurgroep: voorzitter en 
afvaardiging sr.gebruikers 
van deelnemers, 
categoriemanager

Klankbordgroep:
Afvaardiging van 
gebruikers en belangheb-
benden van deelnemers, 
projectleider en centraal 
contractmanager

Stuurgroep: Besluitvor-
ming over aanbesteding

Klankbordgroep: Input 
over gebruikersaspecten 
bij aanbesteding

Stuurgroep: 3-5 keer per 
aanbesteding

Klankbordgroep: 6-10 keer 
per aanbesteding
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Overlegvorm 
(intern)

Betrokkenen Doel Frequentie

Per contract-

implementatie en 

transitie

Stuurgroep: voorzitter en 

afvaardiging sr.gebruikers 

van deelnemers, 

categoriemanager

Implementatieteam:

Afvaardiging van 

gebruikers en 

belanghebbenden van 

deelnemers, 

implementatiemanager 

en centraal 

contractmanager

Stuurgroep: 

Besluitvorming of regie 

over implementatie en 

transitie, m.n. gericht op 

rechtmatigheid en 

doelmatigheid hiervan

Implementatieteam:

Voorbereiden, uitvoeren 

en monitoren van transitie 

en implementatie, conform 

de besluitvorming van de 

stuurgroep

Stuurgroep: 3-5 keer per 

implementatie (zo vaak 

als nodig)

Implementatie-team: 

6-10 keer per 

implementatie (zo vaak 

als nodig)

Gebruikersoverleg (per 

cluster 

raamovereen-komsten)

Afvaardiging (sr.) 

gebruikers en 

belanghebbenden van 

deelnemers, decentraal 

en centraal 

contractmanager

Afstemming van 

besluitvorming en 

kennisdeling over (het 

gebruik van) de 

raamovereenkomsten, 

bevordering van 

rechtmatig en doelmatig 

gebruik

2 keer per jaar

Evaluatie 

raam-overeenkomsten

Afvaardiging (sr.) 

gebruikers en 

belanghebbenden van 

deelnemers, decentraal 

en centraal 

contractmanager

Inzicht in tevredenheid en 

verbetermogelijkheden 

bij toekomstige 

aanbesteding(en) en 

raamovereenkomsten

1 keer per 4 jaar (per 

cluster 

raam- overeenkomsten)

Gebruikersoverleg 

Kwaliteitsraamwerk IV

Divers (rijksbreed), 

categoriemanager

Gewenste 

doorontwikkeling 

Kwaliteitsraamwerk IV

2-3 keer per jaar

Overlegvorm 
(extern)

Betrokkenen Doel Frequentie

Contractbespreking met 
opdrachtnemers  (per 
raamovereen-komst of 
logische bundeling 
daarvan)

Opdrachtnemer, 
contractmanager

Monitoren en verbeteren 
prestaties, kansen en 
risico’s managen, 
informatiedeling 

2-3 keer per jaar (per 
raamovereenkomst of 
logische bundeling 
daarvan)

Evaluatie aanbesteding(en) Inschrijvende 
marktpartij(en),  
projectleider  
aanbesteding

Inzicht in verbeter- 
mogelijkheden bij 
aanbestedingen

Per aanbesteding (op 
verzoek) of na een reeks 
aanbestedingen (b.v. 
jaarlijks)

Evaluatie raam-
overeenkomst(en)

Opdrachtnemers, 
contractmanager

Inzicht in verbeter- 
mogelijkheden 

1 keer per 4 jaar  
(per cluster raam-  
overeenkomsten)
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Overlegvorm 
(extern)

Betrokkenen Doel Frequentie

Gebruikersoverleg 
Kwaliteitsraamwerk IV 
– commissie externe 
gebruikers

Afvaardiging van diverse 
opdrachtnemers, BZK 
(voorzitter),  categorie-
manager

Gewenste doorontwikke-
ling Kwaliteitsraamwerk IV 
volgens opdrachtnemers

1-3 keer per jaar

Aanvullend op bovenstaande periodieke overleggen, zullen er uiteraard ook op ad hoc basis of 
projectgerelateerde overlegvormen te onderscheiden zijn waar betrokkenheid van de categorie- of 
contractmanager van belang is. 

De categorie kan de inrichting van haar gesprekscyclus met individuele opdrachtnemers (leveranciers) in 
de loop der tijd wijzigen. Met ruim 150 raamovereenkomsten in portefeuille en 2 gesprekken per 
raamovereenkomst per jaar, zijn jaarlijks honderden contractbesprekingen mogelijk. De hoeveelheid 
raamovereenkomsten per opdrachtnemer, het prestatieniveau dat opdrachtnemer hierin behaalt en de 
behoefte van betrokken partijen, kan aanleiding geven om (waar dat kan) gesprekken te bundelen en 
daarmee de hoeveelheid te verminderen.  

4.3.2  Rapportages

In onderstaande tabel zijn de periodiek terugkerende rapportagevormen vermeld die door de categorie 
worden opgesteld en gedistribueerd. Ad hoc of projectgerelateerde rapportages vanuit de categorie zijn 
niet vermeld, maar worden uiteraard ook verstrekt. 

Rapportage Aan Doel Frequentie
Dashboard categorie Eigenaar, CDI EZK, adviseur 

CPO Rijk, Klantenraad
Informeren over voortgang, 
aandachtspunten zichtbaar maken 
en bespreken

2 keer per jaar

Feiten en cijfers: IV-inhuur-
karakteristieken rijksbreed 

Eigenaar, CDI EZK, adviseur 
CPO Rijk, Klantenraad, BZK/
DGOO (dir. CIO-Rijk, dir. 
A&O, dir. IFHR)

Informeren over omvang en aard 
ICT/IV-inhuur, incl. opvallende 
karakteristieken

2-4 keer per 
jaar

Feiten en cijfers: IV-inhuur-
karakteristieken per 
deelnemer (selectie van 
deelnemers)

Lid klantenraad namens 
deelnemer, 
relevant DT/MT (lid) van 
deelnemer, Gebruikersover-
leg van deelnemer

Informeren over omvang en aard 
ICT/IV-inhuur bij deze deelnemer, 
incl. opvallende karakteristieken 
en evt. aanbevelingen. Op verzoek 
met onderlinge vergelijking 
(benchmark) van b.v. tarieven.

1-2 keer per 
jaar 

Bevindingen per cluster 
raamovereenkomsten; 
prestaties opdrachtnemers 
(o.a. KPI’s), ontwikkelingen, 
kansen en risico’s

Gebruikersoverleg Informeren deelnemers over 
bevindingen, consulteren en 
mogelijk adviseren over evt. 
vervolgacties. Draagvlak krijgen 
voor vervolgacties en besluiten, 
gerelateerd aan het gebruik van 
raamovereenkomsten.

2 keer per jaar 
(per cluster 
raam-overeen-
komsten)

Inhuurrapportages: details 
over aanvragen, aanbiedin-
gen en opdrachten

Inhuurdesk en/of decentraal 
contractmanager van 
deelnemer(s), opdrachtne-
mer (bron, afstemming bij 
correctie)

Toetsing en verbetering van 
kwaliteit (juistheid en volledig-
heid) van rapportages van 
opdrachtnemers, die gebruikt 
worden voor diverse doeleinden 
(zie bovenstaande regels)

2 keer per jaar 
(per cluster 
raam-overeen-
komsten)

Bevindingen per cluster 
raamovereenkomsten; 
prestatie opdrachtnemer

Opdrachtnemers (individu-
eel, want commercieel 
vertrouwelijk)

Bespreken/toetsen en waar nodig 
laten corrigeren bevindingen, 
(voorgenomen) besluiten en/of 
vervolgacties gericht op 
verbetering prestaties bespreken. 

2 keer per jaar 
(per cluster 
raam-overeen-
komsten)
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4.3.3  Informatie/communicatie

Bij de categorie betrokken klanten en leveranciers moeten bekend zijn met de categorie en haar 
werkzaamheden. Ze moeten de categorie op een laagdrempelige manier weten te vinden als het nodig is. 
Maar liever nog, al voortijdig en planmatig door de categorie geïnformeerd zijn. Naast de hiervoor 
beschreven overlegvormen en rapportages, zal de categorie relevante informatie binnen het Rijk primair 
delen via:
• Het Rijksinkoopregister (RIR) voor formele contractinformatie en geplande aanbestedingen. Vigerende 

raamovereenkomsten worden voor de deelnemers binnen het Rijk toegankelijk gemaakt in of via het 
RIR;

• Een samenwerkruimte voor aanvullende interne data-uitwisseling met klanten. Naast projectgerela-
teerde informatie zoals aanbestedingsdossiers, kunnen hier ook best practices, handreikingen of ‘veel 
gestelde vragen’ gedeeld worden; 

• Het per 2021 in te richten nieuwe Rijksportaal (intranet), waarop de categorie algemene informatie 
over de categorie kan verstrekken. Deze informatie is vooral bedoeld als ‘wegwijzer’ voor collega’s. 
Voor gedetailleerde informatie wordt in beginsel doorverwezen naar andere bronnen;

• Een Inhuur Analyse Tool (IAT), waar op een centrale en beveiligde wijze via een BI-tool inzicht gegeven 
wordt in de inhuurcijfers (op basis van de inhuurrapportages). Autorisaties zorgen voor juiste rechten 
hierin. De IAT is onderdeel van dezelfde technische omgeving als het RIR;

• Regulier mailverkeer, groepsgewijs (zoals via nieuwsbrieven) of individueel;

De categorie deelt informatie met leveranciers/opdrachtnemers primair via:
• TenderNed (bij aanbestedingen) en/of een mogelijk toekomstig door het IUC-EZK te gebruiken 

inkoopsysteem;
• De website www.rijksoverheid.nl voor openbare generieke informatie zoals de rijksaanbestedings-

kalender, het rijkscontractenoverzicht en dit categorieplan (exclusief persoonsgegevens en dep. 
vertrouwelijke informatie);

• Een mogelijke (externe) samenwerkruimte of een externe website (mogelijke oplevering vanaf 2022), 
waarin categoriegebonden informatie of uitgebreidere dossiers kunnen worden gedeeld met externe 
doelgroepen;

• Regulier mailverkeer

4.3.4  Klachtenprocedure

Als een ondernemer of brancheorganisatie het oneens is met genomen of nagelaten acties of besluiten 
van/namens de categorie, kan hij dat uiteraard kenbaar maken. Blijft hij het oneens met de reactie of 
blijft reactie uit, dan kan hij een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van het IUC-EZK via: 
klachtenmeldpuntAanbesteden@minezk.nl. 
De behandeling van de klacht geschiedt door één of meer personen die niet direct betrokken zijn geweest 
bij de activiteiten waar de klacht betrekking op heeft. De klachtenprocedure wordt bij aanbestedingen 
van de categorie openbaar gepubliceerd.

4.3.5  Monitoring tevredenheid

De categorie opereert in een speelveld met uiteenlopende belangen. Haar acties en besluiten zullen 
ongetwijfeld verschillend gewaardeerd worden. De categorie probeert belanghebbenden regelmatig te 
spreken, aanspreekbaar te blijven op haar handelen, inzicht te geven in de beweegredenen en open te 
staan voor adviezen. Tevredenheid van klanten en leveranciers probeert de categorie op gestructureerde 
wijze te meten via evaluaties over aanbestedingen en gesloten raamovereenkomsten, alsmede 
periodieke overlegvormen. Ook de eigenaar en de klantenraad van de categorie zullen hier inzicht in 
krijgen en op strategisch niveau mogelijkheid krijgen om hun tevredenheid te uiten. Zij zijn de 
belangrijkste gremia die richting en ruimte moeten geven aan de gewenste doorontwikkeling van de 
categorie en hierin de belangrijkste prioriteiten moeten stellen in de belangenafweging. 

http://www.rijksoverheid.nl
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4.4  Capaciteit, budget

De financiering en bemensing van de categorie is voor rekening van het ministerie van EZK/IUC-EZK. Met 
EZK zijn (meerjarige) afspraken over de financieringswijze van het IUC-EZK en de categorie(ën) 
daarbinnen. Afnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat de capaciteit die wordt ingezet, toereikend is 
om de beloftes in dit categorieplan waar te maken. 
In onderstaande tabel staat de begroting (de verwachte kosten) weergegeven die gerelateerd is aan de 
bemensing72 van de categorie en de in te zetten middelen. De focus hierbij ligt op 2021. Het betreft 
personen die in hun dagelijkse werkzaamheden grotendeels tot volledig actief zijn voor de categorie. Het 
IUC-EZK beoogt structureel werk voor de categorie zoveel als mogelijk door ambtelijk personeel uit te 
laten voeren, maar in de praktijk blijkt inzet van externe inhuurkrachten soms onvermijdelijk.

Tabel 4 Capaciteit en budget 73

Mensen / middelen voor categorie Begroting (2021)

1,0 fte categoriemanager

5,0 fte (sr.) contractmanager

6,0 fte (sr.) inkoopadviseur 

1,0 fte inkoopmedewerker (categorieondersteuner)

1,0 fte ondersteuner/dataspecialist voor contractmanagement

0,3 fte MVI-specialist (maatschappelijk verantwoord inkopen)

(Totaal 14,3 fte) 1.703.890

Stelpost meerkosten externen a.g.v. afwijking van HOT 350.000

Subtotaal categorie 2.053.890

De categorie onderzoekt in 2021 de mogelijkheid voor het realiseren van een digitale inhuuroplossing. 
Realisatie van deze oplossing is waarschijnlijk mogelijk binnen de begroting 2021. Voor het beheer van de 
oplossing, mogelijk in 2022 e.v., zal een aanvullende post opgenomen worden van € 25.000 per jaar. 

Mensen / middelen voor categorie Begroting (2022 e.v.)
Beheer digitale inhuuroplossing 25.000

Hiernaast vraagt de categorie incidentele of gedeeltelijke inzet van enkele mensen binnen het IUC-EZK. 
Zij worden niet alleen voor de categorie, maar ook voor anderen binnen het IUC-EZK ingezet. Hun 
gedeelde inzet is ter beeldvorming opgenomen in onderstaande tabel. Deze begroting is niet uitsluitend 
aan activiteiten van de categorie te koppelen. Echter een substantiële wijziging van de activiteiten van/
voor de categorie heeft mogelijk wel gevolgen voor deze kosten.

72  De kosten per medewerker zijn gebaseerd op de gemiddelde totale kosten per salarisschaal Rijk zoals vermeld in de 
Handleiding overheidstarieven (HOT) 2021, Ministerie van BZK. Omdat de kosten van extern ingehuurde medewerkers 
hiervan afwijken, is een stelpost opgenomen om de begroting voldoende dekkend te laten zijn.

73  In de openbare versie van het categorieplan zijn om privacyreden alleen de (sub)totalen in de tabel weergegeven.
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Gedeelde inzet van mensen/middelen met anderen binnen 
het IUC-EZK

Begroting (2021)

1,0 fte teammanager (voor categorieën IWR en ICT-professionals en overige 
ICT-inkoop)

1,2 fte (sr.) juridisch adviseur (voor categorieën IWR en ICT-professionals)

Stelpost Landsadvocaat t.b.v. inzet bij juridische procedure 50.000

Subtotaal gedeelde inzet met anderen binnen het IUC-EZK 347.660

Benadrukt moet worden dat er naast de bemensing van de categorie bij IUC-EZK nog steeds capaciteit bij 
klanten noodzakelijk blijft om goede invulling te kunnen geven aan de decentrale verantwoordelijkheden 
(zie paragraaf 4.1). Het bepalen van de benodigde capaciteit per klant valt echter buiten de reikwijdte van 
dit categorieplan. 

4.5  Risico’s 

Hieronder zijn de belangrijkste risico’s vermeld, inclusief de maatregelen die genomen kunnen worden 
om de risico’s te voorkomen of te mitigeren. Het voorkomen/mitigeren van deze risico’s is 
randvoorwaardelijk voor het succesvol kunnen uitvoeren van het categorieplan.  

Tabel 5 Risico’s en maatregelen

Risico Kans Effect Maatregel
Capaciteit dat IUC-EZK ter beschikking kan stellen 
is voor uitvoeren aanbestedingen en centraal 
contractmanagement is (kwalitatief/kwantitatief) 
onvoldoende.     

Middel Hoog Benodigde capaciteit tijdig bespreken 
met hoofd IUC-EZK. Als nodig escaleren 
naar CDI EZK en/of eigenaar (pSG EZK). 
Evt. voorzitter klantenraad betrekken. 
Bij blijvende ondercapaciteit moet 
(voorzitter) klantenraad inhoudelijke 
prioriteiten stellen.

Capaciteit van deelnemers (klanten) voor 
uitvoeren aanbestedingen, implementeren 
raamovereenkomsten en/of decentraal 
contractmanagement is (kwalitatief/kwantitatief) 
onvoldoende. Klantbehoefte hierdoor onvol-
doende duidelijk of niet goed behartigd, mogelijk 
onrechtmatige of ondoelmatige inkopen of 
informatievoorziening aan categorie onvoldoen-
de waardoor de categorie de verkeerde 
beslissingen neemt.    

Middel Hoog Benodigde capaciteit bij klanten 
bespreken met betreffende stuurgroep, 
leidinggevende(n) bij deelnemer en 
CDI. Als nodig klantenraadlid namens 
deelnemer betrekken. Bij blijvende 
ondercapaciteit moet (voorzitter) 
klantenraad inhoudelijke prioriteiten 
stellen.

Capaciteit van deelnemers (klanten) is kwalitatief 
en kwantitatief onvoldoende om inhuurproces 
c.q. wijze van opdrachtverstrekking goed uit te 
voeren. Hierdoor onrechtmatige of ondoelmatige 
inkopen. Opdrachtnemers zetten mogelijk niet de 
juiste mensen in bij de deelnemers.   

Middel Hoog Benodigde capaciteit bij klanten 
bespreken met betreffende stuurgroep, 
gebruikersoverleg, leidinggevende(n) 
bij deelnemer en CDI. Als nodig 
klantenraadlid namens deelnemer 
betrekken. Deelnemers stimuleren om 
capaciteitsvoorspellingen (forecasts) te 
maken en te delen met opdrachtne-
mers. P&O-afdelingen hierbij 
betrekken. 

Betrokkenheid van leden klantenraad is te laag, 
waardoor zij niet de juiste prioriteiten aan de 
categorie meegeeft.

Middel Hoog Overleg met klantenraad, voorzitter 
klantenraad en/of eigenaar (pSG EZK). 
Waar nodig om vervanging of 
versterking van afvaardiging vragen. 
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Risico Kans Effect Maatregel
Geen toepassing van het Kwaliteitsraamwerk IV 
bij inhuur, waardoor inzicht in benodigde 
resultaatsgebieden moeilijk op te maken is

Laag Laag Nut/noodzaak bespreken in stuurgroe-
pen, werkgroepen en implementatie-
teams. Als nodig klantenraadlid en/of 
lid Gebruikersoverleg KWIV namens 
deelnemer betrekken. Bij nog 
onvolledige toepassing handmatige 
vertaling (laten) maken.

Te weinig betrouwbare informatie/rapportages 
over afname bij opdrachtnemers beschikbaar. 
Oorzaak kan bij deelnemer en/of opdrachtnemer 
liggen. Hierdoor ontbreekt een scherp inzicht in 
afname en kan er niet op gestuurd worden.  

Laag Hoog Informatiebehoefte en rapportages 
met implementatiemanagers, 
implementatieteams, decentraal 
contractmanagers en/of opdrachtne-
mers periodiek bespreken en laten 
inregelen. Informatie van deelnemers 
en van opdrachtnemers betrekken.

Realisatie van beleidsdoelstellingen op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord 
inkopen (zie paragraaf 3.3) bij de inzet van 
externe ICT’ers heeft onvoldoende prioriteit bij 
deelnemers 

Hoog Laag Bespreken met MVI-contactpersoon bij 
deelnemer, gebruikersoverleg, 
decentraal contractmanager en/of 
opdrachtnemer. Als nodig klantenraad-
lid namens deelnemer betrekken. Waar 
nodig moet (voorzitter) klantenraad 
inhoudelijke prioriteiten stellen.

De schaarste/krapte aan externe ICT’ers in 
combinatie met een stijgende vraag zorgt voor 
een toenemende afhankelijkheid van het Rijk, 
ondermaatse inzet (kwalitatief/kwantitatief) en/
of stijgende tarieven

Middel Middel Toepassing van een inkoopstrategie 
gericht op veel/optimale concurrentie. 
Inhuur op schaarse kennisgebieden 
inzichtelijk maken. Oorzaken 
achterhalen, waar mogelijk aanvragen 
hierop aanpassen (minder eisen?). 
Aandacht voor kennisoverdracht/-
borging. Deelnemers adviseren over 
alternatieve inzetvormen. In klanten-
raad bespreken of aanpassing van 
strategie nodig is.

Weerstand bij een marktpartij (zoals rechtzaken 
bij aanbestedingen) zorgt voor vertraging, 
mogelijke onrechtmatigheden of continuïteits-
problemen bij klanten

Laag Middel Tijdig starten met aanbestedingen 
(standaard 3-6 maanden buffer 
incalculeren), zorgvuldige voorberei-
ding/uitvoering van aanbestedingen, 
standaard (interne) juridische toets bij 
aanbestedingen. Marktraadpleging 
houden bij onderwerpen waartegen 
(mogelijke) weerstand bestaat. 
Regelmatig evalueren met marktpar-
tijen (en klanten).
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Bijlagen

Bijlage A – Rijksbrede inkoopcategorieën per ministerie
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Bijlage B – Wettelijke en beleidsmatige randvoorwaarden (een selectie)

Wettelijke randvoorwaarde Belangrijkste gevolgen

Burgerlijk Wetboek, Boek 7 74 Arbeidsovereenkomst, bescherming arbeidskrachten, concurrentie- en 
relatiebeding

Aanbestedingswet (AW)75 Objectieve, transparante, gelijkwaardige en proportionele wijze van 
opdrachtverstrekking door opdrachtgevers in het publieke domein

Wet allocatie arbeidskrachten door 
intermediairs (WAADI)76

Bescherming bij arbeidsbemiddeling, verbod ter beschikking stellen 
arbeidskrachten zonder registratie, gelijke behandeling ter beschikking 
gestelde arbeidskrachten t.o.v. personeel bij inlener (arbeidsvoorwaar-
den, bedrijfsvoorzieningen), belemmeringverbod voor totstandkoming 
arbeidsovereenkomst

Wet werk en zekerheid (WWZ) Vastleggen rechten flexibele arbeidskrachten, verkleinen kloof tussen 
vaste contracten en flexibele arbeid

Arbeidsomstandighedenwet Een veilige en gezonde werkomgeving voor de arbeidskracht. Opdracht-
gever informeert opdrachtnemer over eventuele risico’s.

Wet Deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties (DBA) 77

Voorkomen schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers worden hiervoor 
verantwoordelijk bij inzet zelfstandige professionals

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Verkleinen kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid, o.a. met 
gevolgen voor cumulatiegrond, ketenregeling, ontslagrecht, transitie-
vergoeding, oproepovereenkomst, proeftijd, payrolling en WW-premie-
differentie (flex wordt duurder). O.a. aanpassing BW, WAADI.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 78 Voorkomen constructies waarmee regels en cao-afspraken omzeild 
worden bij inzet arbeidskrachten. Niet alleen werkgever, ook inlener 
wordt (mede)verantwoordelijk voor betalen cao-loon. 

Wet arbeid vreemdelingen (WAV) 79 Regelt voorwaarden waaronder werkgever en inlener buitenlandse 
werknemers buiten de EU kunnen inzetten en de rechten van de 
buitenlandse werknemer die in Nederland werkzaam is. 

Participatiewet 80 en 
Wet Banenafspraak en quotum 
arbeidsbeperkten (BQA) 81

Bevordering van arbeidsparticipatie van werknemers met een 
beperking. O.b.v. nadere regels moeten reguliere werkgevers 125.000 
extra banen creëren voor arbeidsbeperkten. 

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 
werknemers in de EU 82

Bedrijven uit andere EU-landen die tijdelijk personeel in Nederland laten 
werken moeten zorgen dat dit personeel recht heeft op de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden zoals die in Nederland gelden 

Invorderingswet 1990 83 en
Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en 
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 84

Borging (vrijwaring van) aansprakelijkheid voor afdragen belastingen en 
premies bij ter beschikking stellen arbeidskrachten. Nadere regels over 
G-rekening. 

Uitvoeringswet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 85

Bescherming van natuurlijke personen bij verwerking van hun persoons-
gegevens, borging van privacy

74  https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290
75  https://wetten.overheid.nl/BWBR0032203
76  https://wetten.overheid.nl/BWBR0009616
77  https://wetten.overheid.nl/BWBR0037602
78  https://wetten.overheid.nl/BWBR0036706
79  https://wetten.overheid.nl/BWBR0007149
80  https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703
81  https://wetten.overheid.nl/BWBR0036551
82  https://wetten.overheid.nl/BWBR0038054
83  https://wetten.overheid.nl/BWBR0004770
84  https://wetten.overheid.nl/BWBR0016131
85  https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940
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Rijksbrede 
randvoorwaarde

Belangrijkste gevolgen

Circulaire afbouw inhuurvorm 
payrolling bij de sector Rijk 86

Payrolling bij het Rijk wordt afgebouwd. Werving/selectie van arbeidskracht door 
inlener, waarna arbeidskracht in dienst komt van payroller en deze door payroller 
aan inlener ter beschikking wordt gesteld, is niet meer mogelijk. 

Circulaire toepassing Wet werk 
en zekerheid bij de Rijksover-
heid 87

Zorgen dat Rijksoverheid handelt in de geest van de Wwz. Inzet van flexibele 
contractvormen beperkt zich in principe tot tijdelijke werkzaamheden. 

Normenkader externe inhuur 88:
1) een norm voor de totale 
uitgaven externe inhuur 
2) een maximumuurtarief voor 
de inhuur van externen

1) de totale uitgaven aan externe inhuur mogen in principe niet meer dan 10% 
bedragen van de totale personele uitgaven
2) er geldt een maximumuurtarief voor de inhuur van extern personeel buiten 
zogeheten mantelcontracten van € 225 per uur (excl. BTW) 
Overschrijding van deze normen dienen ministers in het jaarverslag toe te 
lichten.

Functiegebouw Rijk 89 Het functiegebouw van het Rijk is geharmoniseerd en gestandaardiseerd. 
Ministeries moeten de functie-indeling van het Functiegebouw Rijk (FGR) 
toepassen.

Banenafspraak Sociaal Akkoord 
2013 arbeidsbeperkten

De wettelijke kaders voor de banenafspraak zijn vastgelegd in de Participatiewet 
en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (BQA). Het kabinet heeft 
besloten tot activering van het quotum voor de overheid90 91. Op grond daarvan 
moeten overheidsorganisaties doelgroepen van de Banenafspraak inzetten en 
aanvullende arbeidsplaatsen creëren. Dat mag nu ook via inkoop van diensten92. 
Als de doelstelling niet gehaald wordt, volgt een boete.

Gedragscode Integriteit Rijk 93 De gedragscode is een kader voor integer handelen. Niet alleen voor ambtena-
ren, maar ook voor externen die werken voor het Rijk.

Monitor past-performance voor 
ICT-leveranciers 94

ICT-leveranciers die een sanctie hebben gekregen als gevolg van ernstige of 
voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een ICT-opdracht, worden 
opgenomen in de Monitor. De CPO Rijk beheert deze Monitor voor het Rijk. 

Informatiebeveiliging:
Besluit Voorschrift Informatie-
beveiliging Rijksdienst 2007 
(VIR) 95

Besluit Voorschrift Informatie-
beveiliging Rijksdienst - bijzon-
dere inform. (VIR-BI) 96

Baseline Informatiebeveiliging 
Rijksdienst (BIR) 97, opgevolgd 
door de Baseline Informatiebe-
veiliging Overheid (BIO) 98

Het VIR geldt voor het gehele proces van informatievoorziening en de gehele 
levenscyclus van informatiesystemen, ongeacht de toegepaste technologie en 
ongeacht het karakter van de informatie.
Het VIR-BI is een aanvulling op het VIR voor het vertrouwelijkheidaspect van 
bijzondere en gerubriceerde informatie.
De BIR (2017) is een gemeenschappelijk normenkader voor de beveiliging van de 
informatie(systemen) van de Rijksdienst. 
De BIO vervangt voor de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk 
respectievelijk de BIG, BIWA, IBI en de BIR2017. Voor het Rijk is de BIO sinds eind 
2018 van kracht.  
Bij de te verstrekken (inhuur)opdracht dient een afnemer hier rekening mee te 
houden.

86  https://wetten.overheid.nl/BWBR0035050
87  https://wetten.overheid.nl/BWBR0037126
88  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32501-15.html
89  https://wetten.overheid.nl/BWBR0029514
90  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-65.html
91  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33981-3.html
92  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/08/kamerbrief-reactie-motie-banenafspraak
93  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-71100.html
94  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-422.html en https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstuk-

ken/2017/03/24/kamerbrief-met-aanbieding-vierde-voortgangsrapportage-kabinetsreactie-eindrapport-tijdelijke-commissie-ict-projecten/
kamerbrief-met-aanbieding-vierde-voortgangsrapportage-kabinetsreactie-eindrapport-tijdelijke-commissie-ict-projecten.pdf

95  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2007-122-p11-SC81084.html
96  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-15497.html
97  https://www.earonline.nl/index.php/BIR-Baseline_Informatiebeveiliging_Rijksdienst
98  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-26526.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-422.html
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Bijlage C – Aanbestedingen en raamovereenkomsten van de categorie

Op www.rijksoverheid.nl wordt elk kwartaal een vernieuwde Rijksaanbestedingskalender99 gepubliceerd. 
Hiermee weten bedrijven welke aanbestedingen naar verwachting in het komend jaar per categorie in de 
markt worden gezet. Ook worden op kwartaalbasis gegevens over de Rijkscontracten100 openbaar 
gepubliceerd. Dit geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten die per categorie 
zijn gesloten. Voor een actueel overzicht wordt naar deze overzichten verwezen. 

De categorie verwacht momenteel de volgende (clusters van) aanbestedingen in de periode 2021 tot en 
met 2024 te publiceren, met de kanttekening dat de informatie indicatief is en er geen rechten aan 
kunnen worden ontleend:

Aanbe-
steding

Deelnemer(s) Onderwerp Verwachte 
Einddatum 
huidige 
ROKs

Verwachte 
publicatie 
Aanbesteding

1 J&V: CJIB ICT Inhuur 30-09-2021 Q1 2021

2 BZ ICT Inhuur 30-09-2021 Q1 2021

3 FIN: Belastingdienst ICT Inhuur 31-12-2021 Q2 2021

4 VWS en SZW ICT Inhuur 31-12-2021 Q2 2021

5 VWS, SZW, BZK, OCW, AZ, FIN, 
DEF, I&W en Sociale Verzekerings-
bank e.a. (n.t.b.)

Uitbesteding ICT 
Dienstverlening

28-02-2022 Q3 2021

6 Rijksbreed: alle ministeries en 
ARK, AP, COA, HR, NOm, Politie, 
SVB, RvS, TK

Strategisch 
ICT-maatwerkadvies

n.v.t. Q3 2021

7 EZK: DICTU Uitbesteding ICT 
Dienstverlening: 
Rijkszaak

n.v.t. Q4 2021

8A Defensie ICT Inhuur 31-10-2022 Q1 2022

8B Defensie: IV-detavast (toevoegen: 
BZ, VWS en SZW)

ICT Inhuur - detavast 31-10-2022 Q1 2022

9 J&V: IND, DT&V en COA ICT Inhuur 30-03-2023 Q3 2022

10 I&W, AZ en FIN: overig ICT Inhuur 30-06-2023 Q4 2022

11 J&V: OM, DJI, NFI, Justid, IND, 
DT&V, COA

Uitbesteding ICT 
Dienstverlening

31-07-2023 Q4 2022

12 J&V: DJI ICT Inhuur 14-08-2023 Q4 2022

13 BZK: KD, BZKII, UBR, RVB, RvIG, 
RCN, DD, FMH en Hcie

ICT Inhuur 30-04-2024 Q3 2023

14 EZK en LNV kern, AT, ACM, CPB, 
SodM, RVO, NVWA, Staatsbosbe-
heer

ICT Inhuur 14-07-2024 Q4 2023

15 J&V: BD, Justis, WODC, NFI, Justid, 
RvdK, Reclassering, HR, OM, KsA 
en SH

ICT Inhuur 30-09-2024 Q4 2023

99 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/03/01/openbare-rijksaanbestedingen
100 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/12/06/rijkscontracten 

http://www.rijksoverheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/03/01/openbare-rijksaanbestedingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/12/06/rijkscontracten
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Aanbe-
steding

Deelnemer(s) Onderwerp Verwachte 
Einddatum 
huidige 
ROKs

Verwachte 
publicatie 
Aanbesteding

16 (1) J&V: IV-detavast voor BD, Justis, 
WODC, NFI, Justid, RvdK, 
Reclassering, HR, OM, KsA en SH.  
Toevoegen: J&V (IND, DT&V, COA, 
DJI), BZK, I&W, AZ en FIN (excl. 
BLD)

ICT Inhuur - detavast 30-09-2024 Q1 2024

16 (2) BZK: IV-Detavast tbv Logius, 
P-Direkt en SSC-ICT  
(bundeling met voorgaande)

ICT Inhuur - detavast 04-10-2024 Q1 2024

17A BZK: Logius ICT Inhuur 04-10-2024 Q1 2024

17B BZK: P-Direkt ICT Inhuur 04-10-2024 Q1 2024

17C BZK: SSC-ICT ICT inhuur 04-10-2024 Q1 2024

18A OCW: BD, DUO DH, NA, RCE, IvhO, 
IvOE, raden en colleges

ICT Inhuur 31-12-2024 Q2 2024

18B OCW: DUO Groningen ICT Inhuur 31-12-2024 Q2 2024

19 EZK: DICTU ICT Inhuur 22-03-2025 Q2 2024

20 IV-Detavast tbv DICTU, OCW, CJIB 
en Belastingdienst 
Toevoegen: EZK/LNV-overig

ICT Inhuur - detavast 30-04-2025 Q3 2024
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