
2022 2021 2020 2019 Werkpakket Dienstverleningsprocessen 
Personele kosten 

Totalen Bedrag Aantal uren Bedrag Aantal uren Aantal uren Bedrag Aantal uren Bedrag Schaal Kostprijs Omschrijving rol 
Coördinator procesontwerp (1 Ftc) 

Procesontwerpers (2 Fte) 
C C C C C Input vanuit de TWO en spoor organisatie (4 Fte) 

C C C C C Begeleidingsteam issues (Lijnorganisatie, en spoor Organisatie) 
0 c 0 c 3500 Subtotaol pers onele kosten 0 

Materiële kosten 
Totalen Bedrag Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Stuksprijs Aantal 

v
Omschrijven  

C C 	60 000 c C 	60.000 C C 	60.000 
0 c C 	60.000 0 C 	60.000 c 0 Subtotool matenCile kosten 

C 60.000 C € 	60.000 0 c 3501 Totaal generaal 

2022 2021 2020 2019 Werkpakket Implementatie 
Personele kosten 

Bedrag Totalen Bedrag Aantal uren Aantal uren Bedrag Bedrag Aantal uren Aantal uren Schaal Kostprijs Omschrijving rol 
Projectleider (1 Fte) 

IV advi scur (1 Fte) 
Procesadviseur (1 Fte) 

C C Business units voor kennisoverdracht (Irrica • aciteit) 
c 92.400 c 2100 	 45.200 	2100 	C 	46.200,00 0 

Materiële kosten 
Bedrag 	Aantal 	Bedrag 	Aantal 	Bedrag 	Totalen Aantal Stuksprijs Aantal 	Bedrag Omschrijving 

€ 	 C 	- C 

C  

C 	46.200 -^ ' 2100 
0 Subtotaal materiële kosten 

Totaal generaal 

2022 2021 2020 2019 Werkpakket Klantafspraken 
Personele kosten 

Aantal uren I 	Bedrag Aantal uren I 	Bedrag Aantal uren I 	Bedrag Aantal uren I 	Bedrag Totalen Kostprijs Schaal Omschrijving rol 
C Coordinator klantaf spraken (1 Fte) 
C Procesontwerper (0,5 Ftc) 
C Communicatie adviseur (0,2 Fte) 
C 	240.000 Relatiemanagement (2Fte) 
c Expertiseteam 

C C c 
C C C C C 

C C C C 
C 	240.000 0 C C 	240.000 0 Subtotaal persOniriaiten 5300 0 

Materiële kosten 
Totalen Aantal Bedrag Bedrag Bedrag Aantal Bedrag Aantal Stuksprijs Aantal Omschrijving 

c 0 C 0 c 0 Subtotaal materiële kosten 
C 	240.000 c c 240.000 5300 0 Totaal generaal 
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Omschrijving rol 
Medewerker (1,5 f te) 
Medewerker c 	105.000 

C 

Totalen 
C 	174.300 

C 	 C 
C 	279.300 0 

	c 	 0 

Aantal Totalen Aantal Aantal Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag 

Werkpakket Actuele PDC 
Personele kosten 

2019 2020 2021 2022 

Omschrijving rol  Schaal  Kostprijs  Aantal uren  Bedrag Aantal uren Bedrag  Aantal uren  Bedrag  Aantal uren  Bedrag  Totalen 

PDC coordinator (0,5 Fte) 
Adviseur ontwikkelopdrachten. (1Fte) 
Communicatie adviseur (0,2 Fte) C C 

C 
C 
C 

C c C Relatiemanagement 
Expertiseteam C c C C C 

C C C C 
sten 	 C 	 2100 	 C 	 C  

Materiële kosten  
Omschrijving 	 Stuksprijs 	Aantal 	Bedrag 	Aantal 	 Bedrag 	Aantal 	 Bedrag 	 Aantal 	Bedrag 	 Totalen 

C 
Subtotaal materiële kosten 

	 0 	 0 
	c 	 C 

Totaal,generaal 	 . 	 c 	2100 
	C 	 C 	 C 

2019 
	

2020 
	 2021 

	
2022 Werkpakket Configuratiemanagement 

Personele kosten 
Schaal 
	

Kostprijs 	Aantal uren I 	Bedrag 	Aantal uren I 	Bedrag 	Aantal uren I 	Bedrag 	Aantal uren I 	Bedrag 

Medewerker C C 
C 	279.300 0 

	c 
	1 	3500 Wobtotaal pers~lir 

Materiële kosten 
Omschrijving 
	 Stuksprijs 	Aantal c 

btotaal materiële kosten 
otaal generaal 

Werkpakket Financiën en IT 2019 2020 2021 2022 

C=22121 1~2~1.23521.2=1111MEMEMMIMEIZEIMMMEMZEralln~EMMMIIIMM~ 
Personele kosten 

C 	262.500 Doorontwikkeling KPM 
350.000 

t 
175.000 Doorontwikkeling logistiek functie/5CM 
262.500 Voorraadadministratiesysteem 

C 	175.000 Contractmanagement en LCM Digi-in koop 1111~11111112111~1113~1I2E. 11111ICIIIII1B111~1111~~1~10Wd0)1111111113~1 .21111~1~111111111 C 	437.500 

Materiële kosten 
MIZZIENIM121211111MEEMIIIIIIIZEMMICZEIMIIMIZI1111111111111IMMIMEGMIIIWZI21~~1 Omschrijving 

Onderzoek admin functie 
Versterking F&C, opleidingen 
Doorontwikkelin: KPM 
Beheer Fins stomen, resultaat o•dracht +software 
Ca•aciteitsmana:ement HR 
Doorontwi kkel in : lo:istiek f unctie/SCM 
Voorraadadministratiesysteem 

Programmaplan Transitie SSC-ICT versie 1.0 	
Pagina van 53 van 108 



C 	6.820.480,001 	 1f 	1499.680,00 c Totalen 

Aantal uren Bedrag 	Totalen  
C 	- C 
C 	. 

Bedrag 	Totalen 
C 

Schaal Omschrijving rol 

Subtotaal personele kosten 

Werkpakket Gebruiker Centraal 
Personele kosten 

2022 2021 2020 2019 

Bedrag Aantal uren Aantal uren Bedrag  Kostprijs Aantal uren Bedrag  

Mot 	Oe kosten 
Bedrag Aantal Aantal Bedrag Aantal Stuksprojs Aantal Bedrag Omschrijving 

Subtotaal rnoteriéle kasten 
Totaal generaal 

C 
0 0 C 

e c  

C 
e 

C 
C 
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Spoormanagement 
Personele kosten 
Omschrijving rol 
Spoor manager 
Medewerker 
Medewerker (2f te) 
Subtotaal personele kosten 
Materiële kosten 
Omschrijving 

Schaal 

2019 	 2020 	 2021 	 2022 

Kostprijs 	Aantal uren 	Bedrag 	Aantal uren 	Bedrag 	Aantal uren 	Bedrag 	Aantal uren 	Bedrag 

Stuksprijs 

0 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

Totalen 
254.800 

€ 	232.400 

Totalen 

C c C C c 

Subtotaal materiële kosten 0 

Totaal generaal 

C 
re  

c 0 0 c 

2800 243.600 2800 C 	243.600 C C 	487.200 

Sturing 

Spoor Sturing datum: 	22-10-2019 

2022 2021 2020 2019 Werkpakket Agile 
Personele kosten 

Bedrag Totalen Aantal uren Aantal uren Bedrag Bedrag Aantal uren Bedrag Aantal uren Kostprijs Schaal Omschrijving rol 
105.000 Medewerker (Ofte) 

c c c 
c C 	105.000 105.000 0 1400 0 Subtotaal personele kosten 

Materiële kosten 
Bedrag Totalen Bedrag Aantal Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Stuksprijs Omschrijving.  

c 
0 Subtotaal materiële kosten r

C 
 rC  'c C 	105.000 C 105.000 1400 0 Totaal generaal 

2022 2021 2020 2019 Werkpakket Beschrijving standaard- en maatwerkdienstver ening 
Personele kosten 

Totalen Aantal uren Bedrag Bedrag Bedrag Aantal uren Aantal uren Aantal uren Bedrag Schaal Kostprijs Omschrijving rol 
c Medewerker 
c C C C 

C c 0 C C Subtotaal personele kosten 0 

Materiële kosten 
Totalen Bedrag Aantal Aantal Bedrag Bedrag Bedrag Aantal Stuksprijs Aantal Omschrijving 

r
e 

 re  C 0 0 0 Subtotaal materiële kosten 
C c C C Totaal generaal 

2022 2021 2020 2019 Werkpakket Doelarchitectuur 
Personele kosten 

Bedrag Totalen Aantal uren Bedrag Aantal uren Bedrag Bedrag Aantal uren Kostprijs Aantal uren Schaal Omschrijving rol 
C 	266.600 Medewerker 

557.760 Medewerker (3fte) 

60W~P~ilioto C 4640 0 Subtotaal personele kosten 
Materiële kosten 

Totalen Bedrag Bedrag Aantal Aantal Bedrag Bedrag Aantal Aantal Stuksprijs Omschrijving 

rC  rC  'C 0 0 0 Subtotaal materiële kosten r
e 

 c C 	824.360 C 	185.480 438.880 4212,8 4640 Totaal generaal 
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0 C 0 0 C 

C 1600 200.000 1600 C 	200.000 C 400.000 

2022 2021 2020 2019 Werkpakket Enterprise architectuur 
Personele kosten 

Totalen Bedrag Aantal uren Bedrag Aantal uren Bedrag Aantal uren Bedrag Aantal uren Schaal Kostprijs Omschrijving rol 
C 	400.000 

Medewerker 
C Medewerker( lf te) 
C C C C c 0 
C C C c C 

400.000 200.000 0 200.000 1600 1600 Subtotaal personele kosten 

Materiële kosten 
Totalen Bedrag 	Aantal Bedrag Aantal 	Bedrag 	Aantal Bedrag Aantal Stuksprijs Omschrijving 

Subtotaal materiële kosten 
Totaal generaal 

2022 2021 2020 2019 Werkpakket Governance 

Personele kosten 
Totalen Bedrag Aantal uren Bedrag Aantal uren Bedrag Aantal uren Bedrag Aantal uren Kostprijs Schaal Omschrijving rol 

C 	176.000 
Medewerker 

C C C C c 
C C C C C 

C C C C C 
C 	176.000 0 0 176.000 0 1600 Subtotaal personele kasten 

Materiële kosten 
Totalen Aantal Bedrag Bedrag Aantal Bedrag Aantal Aantal Bedrag Stuksprijs Omschrijving 

0 0 0 Subtotaal materiële kosten 
C 	176.000 C C C 	176.000 1600 Totaal generaal 

2020 2022 2021 2019 Werkpakket Master Data Management (MOM) 
Personele kosten 

Aantal uren 1 	Bedrag Aantal uren I 	Bedrag Aantal uren I 	Bedrag Bedrag Totalen Aantal uren Kostprijs Schaal Omschrijving rol 
E 	348.480 

Medewerker (4 fte) 
E 

Manager 
Medewerkers (2fte) 

E C C C 
C 	348.480 0 1056 C 	116.160 C 	232.320 2112 0 Subtotaal personele kosten 

Materiële kosten 
Totalen Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Stuksprijs Omschrijving 

C C 0 0 0 Subtotaal materiële kosten 
tf 	232.320 34.5.480 C 	116.160 1056 2112 Totaal generaal 

2022 2021 2020 2019 Werkpakket Missie en Visie 
Personele kosten 

Totalen Aantal uren Bedrag Bedrag Aantal uren Bedrag Aantal uren Bedrag Aantal uren Kostprijs Schaal Omschrijving rol 
C C C C C 
C C C C C 
C c C C C 
C C C C C 

C 0 0 0 0 0 Subtotaal personele kosten 

Materiële kosten 
Totalen Aantal Bedrag Bedrag Bedrag Aantal Aantal Aantal Bedrag Stuksprijs Omschrijving 

c 0 C 0 Subtotaal materiële kosten 
C C Totaal generaal 
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Stuksprijs 

Subtotaal personele kosten 
Materiële kosten  
Omschrijving  

rC  
0 

rc 0 

c 1600 

o
e 

 
0 

re  
0 

c 3500 

C c Subtataal personele kosten  
Materiële kosten  
Omschri vin Bedrag Bedrag 

Subtataal materiële kosten 
Totaalgeneraal  200.000 C 0 0 0 200.000 

Werkpakket Procesmodel SSC-ICT 
Personele kosten  
Omschrijving rol 
Medewerker (2fte) 

2022 2019 

Totalen Aantal uren Bedrag Aantal uren Aantal uren Bedrag Schaal Kostprijs Aantal uren 

2020 

Bedrag 

2021 

Bedrag 

Stuksprijs 
C 200.000 

Aantal 

0 

0 

Aantal 

0 

0 

Aantal 

0 

Bedrag 
200.000 

C 	20(1.000 

Totalen 
200.000 

C 	200.000 

C 

Bedrag 

C 

0 

Aantal 
1 

.1 

c 
C c 
e Subtotaal personele kosten 0 3500 C 500 0 < 

Totalen Aantal Aantal Stuksprijs Bedrag Bedrag Omschrijving 
C C C 

C re  0 Subtotaal 'nettende kosten 0 
c c 0 'c 500 Totaal generaal 

Werkpakket Service Strategie 
Personele kosten 
Omschrijving rol 
Service eigenaren *ondersteuners (2,5fte) 

2022 2021 2020 2019 

Schaal Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Totalen Kostprijs Aantal uren Aantal uren Aantal uren Aantal uren 

Materiële kosten 
Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

C c 
C C C C 

C C C C C 

C c 

240.000 Subtotaal personele kosten 
Materiële kosten  
Omschrijving  Bedrag Stuksprijs 

C 

Werkpakket Strategische roadmap.  
Personele kosten  
Omschrijving rol  
Service eigenaren o on le rste une rs (2,Sfte) 

2022 2019 

Bedrag Totalen Aantal uren Aantal uren Bedrag Schaal Kostprijs Aantal uren Aantal uren 

C 

Totalen Bedrag Bedrag Bedrag 

Subtotaal materiële ko sten 
Totaal generaal c 

0 re  re  

3500 

Werkpakket Technolo lestrategie l.cm. LCM Beleid 
Personele kosten  
Omschrijving rol  
Medewerker (lftel  

2022 2019 

Bedrag Bedrag Schaal Kostprijs Aantal uren Aantal uren Aantal uren Aantal uren 

C 

Subtotaal materiële kosten 0 0 0 c c 

Totaal generaal 240.000 1600 c 	240.000 480.000 c c 0 

2021 

Bedrag 

2020 

Bedrag 

0 
500 

r e 
'c 

2021 

Bedrag 

2020 

Bedrag Totalen 
C 	480.000 

0 

Aantal 

1600 

Aantal 

0 

Aantal 

1E00 

Aantal 

C 	240.000 

Bedrag 
C 

C 	480.000 

Totalen 
C 

C 

Bedrag 
C 

c 

Bedrag 
C 

0 

Aantal 

500 

Aantal 

c 

Bedrag 

3000 

Aantal 

0 

Aantal 

c Totalen C 	3.021.040,00 C 	1.185.240,00 1.835.800,00 
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Spoor: Dienstverlening 

WP: Nieuwe Dienstverlening Processen en 
Beschrijving en Doel:  
Voor de TWO ontwerpen van processen om de Business Services en de 
daaraan gekoppelde Technische Services te kunnen leveren. De delivery 
processen van standaard en maatwerk. Zowel voor het beschikbaar stellen 
van standaard en maatwerk dienstverlening als voor het beschikbaar 
houden van de dienstverlening via de belangrijkste Service Management 
Processen: 
• Incident management 
• Problem management 
• Change management 
• Configuratie management. 

Resultaten 
• Ontwerp Delivery Processen Standaard Diensten 
• Ontwerp Delivery Processen Maatwerk Diensten 
• Ontwerp Incident Management Proces 
• Ontwerp Problem Management Proces 
• Ontwerp Change Management Proces 
• Ontwerp Configuratie Management Proces 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Op basis van de sprintplanning zal worden aangegeven of quick 

wins in de TWO kunnen worden geimplementeerd. 

informatievoorziening 
Benefits  
• Standaard Diensten op tijd leveren 
• Maatwerk op tijd leveren 
• Service Levels halen 
• Incidenten beperken 

Mijlpalen  
• Ontwerp Delivery Processen Standaard Diensten 30-6-2020 
• Ontwerp Delivery Processen Maatwerk Diensten 

31-8-2020 
• Ontwerp Service Management Processen 30-6-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € 60k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Beheerprocessen 
• Standaard Klantprocessen 
• Governance operationaliseren 
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Spoor: Dienstverlening 

WP: Inrichting Service Management Tooling 
Beschrijving en Doel:  
Installeren en inrichten van de servicemanagement tooling, op basis 
van markt- en tooling standaarden, om de delivery processen te 
ondersteunen. 
Inrichten van de nieuwe modules van Sevice Level- en Asset 
Management en versterken Configuration Management en dahboard 
en rapportages. 
Het robuuster inrichten van de bestaande koppelingen En deze door 
rationalisatie van 46 terugbrengen naar maximaal 22 voor met 
name de CMDB, de organisatie en persoonsgegevens. 

Resultaten 
• Installatie Topdesk release eind 2019. 
• Inrichting van de Delivery en Service Management processen in 

Topdesk. 
• Inrichting koppelingen. 
• Migratie van de "oude" Topdesk data naar het nieuwe Topdesk. 
• Verdere verbetering van de logistieke functie/proces 

Tussentijdse zichtbare Resultaten 
• Geen 

Benefits  
• Standaard Diensten op tijd leveren 
• Maatwerk op tijd leveren 
• Service Levels halen 
• Incidenten beperken  

Mijlpalen  
• Installatie release X 2019 van Topdesk in acceptatie 

1-6-2020 
• Inrichting van de Delivery en Service Managementprocessen in 

Topdesk, inclusief koppelingen 31-12-2020 
• Migratie van de "oude" Topdesk data naar het nieuwe Topdesk 

31-12-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € 2.995k 

Relatie KPMG  
• Beheerprocessen 
• Standaard klantprocessen 
• Governance operationaliseren 
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Doel en Beschrijving 
Het op orde brengen en borgen van de bronadministratie (VBA) met 
als doel de datakwaliteit te verhogen ten behoeve van de 
bedrijfsvoering en informatievoorziening. 
Configuratiemanagement betreft het actualiseren van IT-
componenten (computersystemen en netwerken inclusief hardware 
en software), registreren van ontbrekende IT-componenten en 

B. 

i is on er ee van 

Resultaten  
• Geactualiseerde vastlegging van de IT componenten. 
• Vastlegging van de onderlinge relaties. 
• Borging van het structureel up-to-date houden van de gegevens. 

Tussentijdse zichtbare Resultaten 
• Geen 

Spoor: Dienstverlening 

WP: Configuratie Management 
Benefits  
• Beschikbaarheid hoog door snel herstel 
• Beschikbaarheid basis Infra hoog 
• Incidenten beperken 
• Stadaard Diensten op tijd leveren 
• Maatwerk op tijd leveren 
• Service Levels halen 
• Financiële dekking beheer diensten 

Mijlpalen  
• De CMDB wordt stapsgewijs verbeterd t/m eind 2020 
• CMDB op orde conform afspraken 31-12-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € 279k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Beheerprocessen 
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Spoor: Dienstverlening 

WP: Implementatie TWO processen en informatievoorziening 
Beschrijving en Doel:  
In de Business Units, in stappen, implementeren van de op de TWO 
toegesneden Dienstverlening- en Service Management processen 
met de ondersteunende systemen. 

Resultaten 
• Implementatie van de Dienstverlening Processen 
• Implementatie van de nieuwe Service Management Processen 

Tussentijdse zichtbare Resultaten 
• Geen  

Benefits  
• Standaard Diensten op tijd leveren 
• Maatwerk op tijd leveren 
• Service Levels halen 
• Incidenten beperken 

Mijlpalen  
• Implementatie van de Dienstverlening Processen 

1-7-2021 
• Implementatie van de nieuwe Service Management Processen 

1-7-2021 

Budget 
• Financiering programma budget € 92k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG 
• Beheerprocessen 
• Standaard Klantprocessen 
• Governance operationaliseren 
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Spoor: Dienstverlening 

WP: Ontwerp en implementatie van Klantafspraken proces 
Beschrijving en Doel:  
Ontwikkelen en implementeren van een proces om vanuit de 
business units Standaard en Maatwerk klantafspraken te maken. 
Een sobere set van afspraken voor standaard dienstverlening die 
met name in de PDC volledig beschreven is. Voor maatwerk een 
stelsel om via verbeterde offertes te komen tot duidelijke 
kwaliteitsafspraken over maatwerkdienstverlening. 

Resultaten 
• Vastgesteld klantafspraken proces Standaard Diensten 
• Vastgesteld klantafspraken proces Maatwerk Diensten 
• Geïmplementeerd klantafspraken proces Standaard Diensten 
• Geïmplementeerd klantafspraken proces Maatwerk Diensten 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Quick wins in de vereenvoudiging van het proces voor de 

Standaard Diensten. 

Benefits  
• Standaard Diensten op tijd leveren 
• Maatwerk op tijd leveren 
• Service Levels halen 

Mijlpalen  
• Vastgesteld klantafspraken proces Standaard Diensten 

1-7-2020 
• Vastgesteld klantafspraken proces Maatwerk Diensten 

1-10-2020 
• Geimplementeerd klantafspraken proces Standaard Diensten 

31-12-2020 
• Geimplementeerd klantafspraken proces Maatwerk Diensten 31-

12-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € 240k 

Afnemer betrokkenheid  
• Verloopt via de regulier afstemming van Afnemers Service 

Portfolio Overleg, het Afnemers Beraad en Bestuurlijk Overleg 

Relatie KPMG  
• Beheerprocessen 
• Standaard Klantprocessen 
• Governance operationaliseren 
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Spoor: Dienstverlening 

WP: Klantrapportages 
Beschrijving en Doel:  
Ontwikkelen van een maandelijks geautomatiseerd te leveren 
dienstverleningsdashboard per klant waarin de resultaten op de 
standaard diensten en op de overeen gekomen maatwerkdiensten 
worden gepresenteerd. Aanbieden van een mogelijkheid om zowel 
intern als door de klant een nadere analyse uit te voeren op 
knelpunten in de dienstverlening als deze niet aansluit op de 
gemaakte afspraken. 

Resultaten  
• Klantrapportage obv Topdesk nieuw 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Klantrapportage mbv Topdesk "oud" met Qlickview en een 

dashboard met stapsgewijs meer content. 
• Rationalisatie van de huidige klantrapportages  

Benefits  
• Standaard Diensten op tijd leveren 
• Maatwerk op tijd leveren 
• Service Levels halen 

Mijlpalen  
• Klantrapportage obv Topdesk nieuw tav de PDC 20121 

1-7-2021 

Budget 
• Financiering programma budget € 89k 

Afnemer betrokkenheid  
• Afnemers worden betrokken bij het opstellen van de 

dashboards 
• Verloopt via de regulier afstemming van Afnemers Service 

Portfolio Overleg, het Afnemers Beraad en Bestuurlijk Overleg 
• Waar aan de orde wordt specifiek afgestemd/gecommuniceerd 

Relatie KPMG  
• Standaard Klantprocessen 
• Governance operationaliseren 
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Spoor: Dienstverlening 

WP: Verbetering Dienstverlening met Klantenteams 

Beschrijving en Doel:  
Met specifieke klantenteam verbeteringen aanbrengen in de 
dienstverlening door: 
- Directere samenwerking en kortere lijnen 
- Bemensing vanuit zowel de klant- als de SSC-ICT organisatie 
• Verbeterde communicatie door directe samenwerking 
▪ Prioriteren in de stappen om knelpunten op te lossen 
• In gerichte stappen verbeteren van de dienstverlening en samen 

groeien in rol volwassenheid 
• Voorbereiden en implementeren van de dienstverlening door de 

lijn in de nieuwe organisatie 
NB. Een Klantteam is per definitie een maatwerk team. 

Resultaten  
- Klantenteam P-Direkt 
- Klantenteam BZ 

Klantenteam inspecties (IG3, iSZW, ILT, 
• Klantenteam uitvoeringsorganisaties 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
Vanaf Q1 2020 in stappen verbeterde en voorspelbaarder 
dienstverlening door focus en samenwerking in de teams, beter 
prioriteren naar de klantbehoefte en stapsgewijs doorontwikkelen 
dienstverlening zowel in proces als product. 

Benefits  
- Standaard Diensten op tijd leveren 
- Maatwerk op tijd leveren 
- Service Levels halen 

Mijlpalen  
- Klantenteam P-Direkt landt per 1-7-2021 in de lijn 
- Klantenteam BZ landt per 1-7-2021 in de lijn 
- Klantenteam inspecties (IW, iSZW, ILT, .....) landt per 1-7-2021 

in de lijn 
• Klantenteam uitvoeringsorganisaties (zowel BZL als van 

departementen) landt per 1-7-2021 in de lijn 

Budget 
- Financiering programma budget € 1.466k 

Afnemer betrokkenheid  
• Directe afstemming met de zal plaatsvinden. Veelal in de vorm 

van een stuurgroep. 

Relatie KPMG  
• Standaard Klantprocessen 
• Governance operationaliseren 
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Spoor: Dienstverlening 

WP: Verbetering Dienstverlening met Productteams 
Beschrijving en Doel:  
In productteams ontwikkelen van een standaard dienstverlening of 
een vaste aanpak om op een specifiek gebied de dienstverlening te 
verbeteren en aan te sluiten op de klantwens. 
De eerste productteams zijn: 
• Team ARBO Dienstverlening 
• Team IDM 

Resultaten  
• Team ARBO Dienstverlening ingericht en operationeel 
• Team IDM Dienstverlening ingericht en operationeel 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
Directe verbetering door eenduidiger sturing en korte lijn en 
stapsgewijze verbeteringen in proces en product. 

Benefits 
• Standaard Diensten op tijd leveren 
• Service Levels halen 

Mijlpalen  
• Team ARBO Dienstverlening operationeel 1-7-2020 
• Team IDM Dienstverlening operationeel 1-7-2021 

Budget 
• Financiering programma budget € 997k 

Afnemer betrokkenheid  
• Afstemming in thema sessies 
• Via de regulier afstemming van Afnemers Service Portfolio 

Overleg, het Afnemers Beraad en Bestuurlijk Overleg 

Relatie KPMG 
• Beheerprocessen 
• Standaard Klantprocessen 
• Governance operationaliseren 
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Spoor: Dienstverlening 

WP: Digitale PDC, inclusief actuele Klantafspraken 
Beschrijving en Doel:  
Ontwikkelen van een PDC ontsloten via webtoegang met daarin de 
gelaagdheid van de dienstverlening en de informatie afhankelijk van 
het gewenste niveau door de klant (bestuurlijk-strategisch-tactisch-
operationeel) en met informatie die specifiek voor zowel het aanbod 
als de afgesproken diensten per klant wordt aangeboden. 

Resultaten  
• Ingerichte digitale PDC tooi 
• PDC 2020 vastgelegd in de tool 
• Klantafspraken 2020 vastgelegd in de tool 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• PDC in PDF formaat 
• Klantafspraken in PDF formaat 
• Betere samenhang in de onderdelen van de PDC (leverings- en 

aasluitvoorwaarden, business services en serviceniveaus)  

Benefits 
• Standaard Diensten op tijd leveren 
• Maatwerk op tijd leveren 
• Service Levels halen 

Mijlpalen  
• Digitale PDC beschikbaar voor klanten 31-12-2020 
• Klant afspraken vastgelegd 31-12-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € 228k 

Afnemer betrokkenheid  
• Via de regulier afstemming van Afnemers Service Portfolio 

Overleg, het Afnemers Beraad en Bestuurlijk Overleg 

Relatie KPMG 
• Standaard Klantprocessen 
• Governance operationaliseren 
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Spoor: Dienstverlening 

WP: Product Dienst Catalogus 2021 

Beschrijving en Doel:  
Inhoudelijk doorontwikkelde Product Dienst Catalogus (PDC) op 
basis van de transitie-resultaten, de Visie en kaders en de Service 
Strategie vanuit het Spoor Sturing en de doorontwikkeling van de 
dienstverlening. 

Resultaten 
• PDC 2021 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
Directe doorvertaling van in ieder geval de meer strategische 
resultaten en de mogelijkheden tot Maatwerk Diensten in de PDC. 
(Standaard Diensten worden eens per jaar verwerkt in een nieuwe 
PDC) 

NB. De reden om dit werkpakket in het Transitie Programma op te 
nemen is omdat de landingsplek voor deze lijn activiteit nog niet 
voldoende helder is. 

Benefits 
• Is lijn werk > geen directie aansluiting met jaar KPI's 

Mijlpalen  
• PDC 2021 31-21-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € Ok 

Afnemer betrokkenheid  
• Via de regulier afstemming van Afnemers Service Portfolio 

Overleg, het Afnemers Beraad en Bestuurlijk Overleg 

Relatie KPMG  
• Delta PDC bepalen 
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Spoor: Dienstverlening 

WP: Afronding Programma Financieel en IT (FIT) 

Beschrijving en Doel:  
Direct na de analyse van KPMG is SSC-ICT gestart met versterking 
van de financiële functie onder de noemer "FIT". In 2019 heeft dit 
geresulteerd in versterking van de alliance tussen business en 
finance en een nieuw kostprijsmodel. 
2020 wordt het eerste jaar waarmee SSC-ICT en haar afnemers 
ervaring zullen opdoen met het nieuwe kostprijsmodel. Dit leidt 
onherroepelijk tot aanscherping. Daarnaast kent FIT een aantal 
restpunten die in 2020 en 2021 als onderdeel van transitie opgepakt 
zullen worden. 

Resultaten  
• Fine-tunen kostprijsmodel o.b.v. ervaring 2020 
• Versterken interne financiële auditfunctie 
• Migratie van in Excell gebouwd model naar een robuust 

geautomatiseerd financieel systeem 
• Doorontwikkelen meerjarig investeringsplan (WIP) 
• (Extern) onderzoek naar efficiencyvoordeel inzake financiële, 

project- en inkoopadministraties. 
• Doorontwikkeling logistiek functie, inclusief implementatie van 

een voorraad administratie systeem 
Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Ambitie document en organisatiemodel gereed voor cluster Audit, 

Onderzoek en Interne Controle (AO/IC) 30-6-2020 
• KostPrijs Model 2.0 en Meerjarig Investeringsplan 2.0 30-9-2020  

Benefits  
• Aantoonbare efficiency 
• Duidelijkheid medewerkers en afnemers 
• Kortere doorlooptijden 

Mijlpalen  
[work in progress] 

Budget 
• Financiering programma budget € 1.874k 

Afnemer betrokkenheid  
• Via reguliere kanalen zoals financiële werkgroep en AB 

Relatie KPMG  
• Versterken financiële functie 
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Spoor: Techniek 

WP: Deployment Automation 

Beschrijving en Doel•  
Technische Services (TS), die zich hier voor lenen, worden door 
automation geleverd en kunnen zoveel mogelijk via selfservice 
worden afgeroepen. 
Hiertoe wordt een automation ontwikkelstraat ingericht. 
De TS's zullen via een web portai bestelbaar zijn. 

NB. Deze loopt door na de Transitie. 

Resultaten 
• Technische Services bestelbaar via een web portaal 
• Automation ontwikkelstraat 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
Groei van het aantal te bestellen TS varianten in de Portaal. 

Benefits / KPI's  
• Standaard diensten op tijd leveren 
• Maatwerk diensten op tijd leveren 

Mijlpalen  
• Automation Ontwikkelstraat versie 1.0 1-4-2020 
• Geautomatiseerde TS conform versie 1.0 1-6-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € 1.803k 

Afnemer betrokkenheid  
• Het Transitie Programma werkt samen met de expertise bij die 

bij de afnemers beschikbaar is. 
• Via de demo sessies zijn de afnemers uitgenodigd om de 

ontwikkeling in de werkpakket en dit onderwerp te vernemen. 

Relatie KPMG  
• Automation 
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Spoor: Techniek 

WP: Life Cycle Management 
Beschrijving en Doel:  
Zorgen dat alle Technische Services van de Business Units Infra en 
Business Units Standaard leveren producten die zich binnen de 
support garantie van de leverancier vallen. 
Hierdoor wordt voldaan aan de gestelde securitynormen van zowel 
SSC-ICT als de klant aan. 

NB. Deze loopt door na de Transitie. 

Resultaten 
• Vastgestelde status LCM per technische service 
• LCM proces verankerd in de lijn 
• Technische Services op vastgesteld N-x niveau. 

NB. 
• De planning van dit werkpakket is gebaseerd op de huidige 

inzichten tav de LCM status van de Technische Services 
• LCM volgt de Roadmap van Architectuur en Portfolio Planning 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
Afname van # Window 	servers. 

Benefits  
• LCM - Technische Services in support leverancier 
• Service Level halen - Beschikbaarheid basis Infra conform 

service level 

Mijlpalen  
• Vastgestelde LCM Roadmap 31-3-2020 
• Vastgesteld LCM Proces 31-3-2020 
• LCM Proces pilot succesvol afgerond 31-8-2020 
• Start uitrol over de Technische Services. Vanaf 31-8-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € Ok 

Afnemer betrokkenheid  
• De afnemers worden betrokken via de klantafspraken die in het 

Spoor Dienstverlening worden vastgesteld. 

Relatie KPMG  
• Actualisatie Server Platformen 
• Ontvlechtte, actuele en vereenvoudigde Infrastructuur 
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Spoor: Techniek 

WP: Legacy Rationalisatie 

Beschrijving en Doel:  
Herstructureren van legacy systemen (hard- en software) zodat ze 
passen in de doel architectuur. 

NB. Deze loopt door na de Transitie. 

Resultaten 
• Voorgesorteerde Klantapplicaties gemigreerd naar de 

doelarchitectuur 
• Linux platformen gerationaliseerd tot de standaarden 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Burn down chart # gemigreerde klantapplicaties. 
• Burn down chart # Linux Platformen. 

Benefits  
• Service Level halen - Beschikbaarheid basis Infra conform 

service level 
• Rationalisatie / Compliciteit reductie (voorstel voor jaarplan) 

Mijlpalen  
• Gemigreerde klantapplicaties 1-4-2021 
• Gerationaliseerd Linux Platform 1-7-2021 

Budget 
• Financiering programma budget € 578k 

Afnemer betrokkenheid  
• De migratie verloopt in afstemming met de applicatie eigenaren 

Relatie KPMG  
• Ontvlechten en reduceren specifieke applicaties 
• Ontvlechten, actualiseren en vereenvoudigen Infrastructuur 
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Spoor: Techniek 

WP: Technische Service 
Beschrijving en Doel:  
De architectuur, werkwijze en levering van Technische Services is 
nog niet eenduidig gedefinieerd. 
Dit Werkpakket zorgt dat deze worden vastgesteld, samen met de 
bij behorende volwassenheidsniveaus. 
Op basis van de een baseline meting wordt per TS het te volgende 
ontwikkel pad vastgesteld. 
Dit Werkpakket heeft de regie op de ontwikkeling en stuurt bij waar 
nodig. 

NB. Deze loopt door na de Transitie. 

Resultaten 
• Vaststellen architectuur, werkwijze en levering van de Technische 

Services 
(Definitie van de standaard voor Technische Service) 

• Automation van operations 
• Volwassenheidsmodel technische services 
• Vastgestelde actuele basisline technische services 
• Uniformering beschrijvingen technische services 
• Ontwikkelpaden onder regie 

Tussentijdse zichtbare Resultaten 
• Geen 

Benefits  
• Voorwaardelijk voor het realiseren van de jaarplan KPI's 

Mijlpalen  
• Architectuur; werkwijze en levering van de Technische Services 

1-5-2020 
• Volwassenheidsmodel technische services 1-5-2020 
• Vastgestelde actuele basisline technische services 

1-7-2020 
• Ontwikkel paden per TS - gradueel vanaf 1-7-2020 
NB. De feitelijke realisatie valt onder het Spoor Organisatie 

Budget 
• Financiering programma budget € 92k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Automation 
• Ontvlechten en reduceren specifieke applicaties 
• Ontvlechten, actualiseren en vereenvoudigen Infrastructuur 
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Spoor: Techniek 

WP: Monitoring 

Beschrijving en Doel:  
Het inrichten van Monitoring conform de Architectuur Roadmap 
(geleverd door het Spoor Sturing). 
Startend met componenten en groeiend naar applicatie keten en 
gebruikers transacties. 

NB. Deze loopt door na de Transitie. 

Resultaten  
• Vaststellen architectuur, werkwijze en inrichting de vormen van 

monitoring van de Technische Services 
• Vastgestelde actuele basisline monitoring van de Technische 

Services 
- Monitoring Roadmap per Technische Service 
• Automation van monitoring 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
- Op basis van de verstoringen met de grootste klant impact 

primaire monitoring inrichten. 
• Op basis van de verstoringen met de grootste 

SSC-ICT impact primaire monitoring inrichten. 

Benefits  
• Beschikbaarheid hoog door snel herstel 
• Service Level halen - Beschikbaarheid basis Infra conform 

service level 

Mijlpalen  
• Vastgestelde Monitoring architectuur; werkwijze en inrichting 

(Spoor sturing, onderdeel van de enterprise architectuur) 
• Vastgestelde baseline actuele monitoring 1-10-2020 
• Ontwikkel paden per TS - gradueel vanaf 1-1-2021 

Budget 
• Financiering programma budget € 1.227k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Automation 
• Professionaliseren beheeromgeving 
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Spoor: Security 

WP: Dagelijkse Security is op orde 

Beschrijving en Doel:  
SSC-ICT heeft zijn dagelijkse security gewoon op orde, ook bij 
veranderende dienstverlening en bij specials. 

Resultaten  
• Beheerautorisaties en -tooling 
• Geconsolideerde issuelijst incl. planning, rapportage 
• Inrichting SOC 
• Oplossen bekende issues 
• Security by heiping hand 
• Security by LCM 
• Tooling security in dagelijks beheer 

Tussentijdse zichtbare Resultaten 

• Geconsolideerde issuelijst met planning (Q1) 
• Security framework LCM (Q1) 

áïiïmïïrïaïïástaan legact' (Q1)  

Benefits  
• GITC conform 
• SSC-ICT kan vertrouwen op het eigen continue security niveau 

en op zijn vermogen om acute bedreigingen aan te kunnen. 

Mijlpalen 

jwork in progressj 

Budget 
• Financiering programma budget € 4.377k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Herziene security aanpak 
• Realiseer In Control maatregelen 
• Monitoring / data-analyse 
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Spoor: Security 

WP: SSC-ICT kan nieuwe acute bedreigingen aan 

Beschrijving en Doel: 
SSC-ICT kan nieuwe acute bedreigingen aan. 

Resultaten 
• Participatie in breder verband 
• Red Teaming 
• Security by design 
• Security by process 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  

Benefits 
• GITC conform 
• SSC-ICT kan vertrouwen op het eigen continue security niveau 

en op zijn vermogen om acute bedreigingen aan te kunnen. 

Mijlpalen 

[work in progress) 

Budget 
• Financiering programma budget € 3.022k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Risico-analyse, risk appetite en strategie 
• Herziene security aanpak 
• Monitoring / data-analyse 
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Spoor: Security 

WP: Security is voor de nieuwe organisatie vanzelfsprekend 
Beschrijving en Doel:  
SSC-ICT heeft als organisatie security continu en vanzelfsprekend 
opgenomen in planning, handelen, evalueren en bijstellen. 

Resultaten  
• Opvolging risicoanalyse 
• Security by design 
• Security by process 
• Security by profile 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Security inbedden in processen (afhankelijk van Spoor Sturing) 
• Aansluiting rolbeschrijvingselementen met Spoor Organisatie (Q1)  

Benefits  
• GITC conform 
• SSC-ICT kan vertrouwen op het eigen continue security niveau 

en op zijn vermogen om acute bedreigingen aan te kunnen. 

Mijlpalen 

[work in progress) 

Budget 
• Financiering programma budget € 470k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Risico-analyse, risk appetite en strategie 
• Herziene security aanpak 
• Realiseer In Control maatregelen 
• Monitoring / data-analyse 
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Spoor: Security 

WP: Security is voor de medewerker vanzelfsprekend 

Beschrijving en Doel:  
Werknemers van SSC-ICT vinden het vanzelfsprekend om security 
continu mee te nemen in hun handelen, en weten wat er op dat 
vlak van hen wordt verwacht. 

Benefits 
• GITC conform 
• SSC-ICT kan vertrouwen op het eigen continue security niveau 

en op zijn vermogen om acute bedreigingen aan te kunnen. 

Resultaten  
• Security by profile 
• Set geoperationaliseerde standaarden en richtlijnen incl 

onderhoud 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Aansluiting rolbeschrijvingselementen met Spoor Organisatie (Q1) 
• Pilot geoperationaliseerde security acceptatiecriteria (Q1)  

Mijlpalen 

[work in progress) 

Budget 
• Financiering programma budget € 227k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Herziene security aanpak 
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Spoor: Security 

WP: Bewust gekozen niveau security en overeenkomstig handelen 

Beschrijving en Doel:  
Niveau en prioriteit van security worden bewust gekozen. Het 
handelen in de uitvoering is een lineair gevolg van die keuzen. 

Resultaten  
• Opzet/onderhoud risicoanalyse 
• Verantwoordelijkheden bepalen (SSC-ICT/afnemers) 
• Vaststellen risicobereidheid 
• Uitvoering risicoanalyse 
• Opvolging risicoanalyse 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Opzetten en vaststellen risicoanalyse (Q1) 
• Opzetten Security Compliance Framework (Q1)  

Benefits  
• GITC conform 
• SSC-ICT kan op ieder moment aantonen dat zijn security qua 

niveau juist gekozen en qua uitvoering op orde is 

Mijlpalen 

[work in progress) 

Budget 
• Financiering programma budget € 642k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Risico-analyse, risk appetite en strategie 
• Herziene security aanpak 
• Realiseer In Control maatregelen 
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Spoor: Security 

WP: Doorwerken bij ernstige verstoringen 
Beschrijving en Doel:  
SSC-ICT borgt dat bij ernstige verstoringen een bewust gekozen 
niveau van dienstverlening ter beschikking staat, door uitwijk en 
vervangende werkplekken. 

Resultaten  
• Begrippenapparaat Uitwijk en BCM 
• Inventarisatie en classificatie BCM 
• Verantwoordelijkheden bepalen (SSC-ICT/afnemers) 
• Vaststellen risicobereidheid 
• Sourcingstrategie Uitwijk en BCM 
• Daadwerkelijke dienstverlening Uitwijk en BCM 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Opstellen en vaststellen integraal begrippenapparaat Uitwijk en 

BCM 
• Inventarisatie huidige status maatregelen BCM  

Benefits 
• GITC conform 
• Eigenaar en afnemers van SSC-ICT kunnen er op vertrouwen 

dat SSC-ICT's security qua niveau juist gekozen en qua 
uitvoering op orde is, en kunnen dat naar hun 
belanghebbenden aantonen. 

• Belanghebbenden van afnemers kunnen erop vertrouwen dat 
hun gegevens(verwerking) bij SSC-ICT in veilige handen is. 

Mjlpalen  
[work in progress) 

Budget 
• Financiering programma budget € 1.297k 

Afnemer betrokkenheid  
• Via de regulier afstemming van Afnemers Service Portfolio 

Overleg, het Afnemers Beraad en Bestuurlijk Overleg 

Relatie KPMG  
• Risico-analyse, risk appetite en strategie 
• Herziene security aanpak 
• Realiseer In Control maatregelen 
• Uitwijk 
• Business Continuity Plan 
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Spoor: Security 

WP: Proces dat hoogste orde Security besluiten met laagste orde Uitvoering verbindt 

Beschrijving en Doel:  
Voor het kiezen van en voldoen aan niveau en prioriteit van 
security(onderdelen) loopt een geolied proces, dat de hoogste orde 
besluiten met de laagste orde uitvoering verbindt. 

Resultaten  
• Prioriteitenmodel 
• Regelkring en escalatiemechanisme 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Opzetten bedrijfsbrede afsprakenset prioritering (afhankelijk van 

Spoor Organisatie/Sturing) 

Benefits  
• GITC conform 
• SSC-ICT kan vertrouwen op het eigen continue security niveau 

en op zijn vermogen om acute bedreigingen aan te kunnen. 
• SSC-ICT kan op ieder moment aantonen dat zijn security qua 

niveau juist gekozen en qua uitvoering op orde is 

Mijlpalen 

[work in progress) 

Budget 
• Financiering programma budget € 273k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Herziene security aanpak 
• Realiseer In Control maatregelen 
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Spoor: Security 

WP: Aantoonbaar juist Niveau en correcte Uitvoering security 
Beschrijving en Doel:  
SSC-ICT kan op ieder moment aantonen dat zijn security qua 
niveau juist gekozen en qua uitvoering op orde is. 

Resultaten  
• Integrale ketenmonitoring en testen 
• Interne auditcyclus 
• Red Teaming 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Opzetten intern auditteam (Q1) 
• Opzetten Security Compliance Framework (Q1)  

Benefits 
• GITC conform 
• SSC-ICT kan op ieder moment aantonen dat zijn security qua 

niveau juist gekozen en qua uitvoering op orde is 
• Eigenaar en afnemers van SSC-ICT kunnen er op vertrouwen 

dat SSC-ICT's security qua niveau juist gekozen en qua 
uitvoering op orde is, en kunnen dat naar hun 
belanghebbenden aantonen. 

• Belanghebbenden van afnemers kunnen erop vertrouwen dat 
hun gegevens(verwerking) bij SSC-ICT in veilige handen is. 

Mijlpalen  
fwork in progress) 

Budget 
• Financiering programma budget € 1.518k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Herziene security aanpak 
• Realiseer In Control maatregelen 
• Uitwijk 
• Business Continuity Plan 
• Monitoring / data-analyse 
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Spoor: Security 

WP: Verbetercyclus Securitybesluitvorming en -uitvoering 

Beschrijving en Doel:  
Dit proces dat besluitvorming op het vlak van Security verbindt met 
uitvoering is zelf ook onderwerp van continue evaluatie en 
bijstelling. Daarbij is ook in tegenkracht voorzien (optimalisatie vs. 
maximalisatie). 

Resultaten  
• Kiezen en toepassen Security Volwassenheidsmodel 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Kiezen en toepassen Security Volwassenheidsmodel (Q1)  

Benefits  
• GITC conform 
• SSC-ICT kan op ieder moment aantonen dat zijn security qua 

niveau juist gekozen en qua uitvoering op orde is 
• Eigenaar en afnemers van SSC-ICT kunnen er op vertrouwen 

dat SSC-ICT's security qua niveau juist gekozen en qua 
uitvoering op orde is, en kunnen dat naar hun 
belanghebbenden aantonen. 

• Belanghebbenden van afnemers kunnen erop vertrouwen dat 
hun gegevens(verwerking) bij SSC-ICT in veilige handen is. 

Mijlpalen  
[work in progress) 

Budget 
• Financiering programma budget € 175k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Risico-analyse, risk appetite en strategie 
• Herziene security aanpak 
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Spoor: Security 

WP: Reputatie: State-of-the-art security die prima Op Orde is 
Beschrijving en Doel:  
Het SSC-ICT staat erom bekend dat zijn security 
state-of-the-art en prima op orde is. 

Resultaten  
• Kiezen en toepassen Security Volwassenheidsmodel 
• Certificering SSC-ICT op Informatiebeveiliging, Uitwijk en BCM 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Opzetten Security Compliance Framework (Q1) 
• Kiezen en toepassen Security Volwassenheidsmodel (Q1)  

Benefits  
• GITC conform 
• Eigenaar en afnemers van SSC-ICT kunnen er op vertrouwen 

dat SSC-ICT's security qua niveau juist gekozen en qua 
uitvoering op orde is, en kunnen dat naar hun 
belanghebbenden aantonen. 

• Belanghebbenden van afnemers kunnen erop vertrouwen dat 
hun gegevens(verwerking) bij SSC-ICT in veilige handen is. 

Mijlpalen  
[work in progress) 

Budget 
• Financiering programma budget € 891k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Risico-analyse, risk appetite en strategie 
• Herziene security aanpak 
• Realiseer In Control maatregelen 
• Uitwijk 
• Business Continuity Plan 
• Monitoring / data-analyse 
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Spoor: Organisatie 

WP: Verandering, monitoring en borging 
Doel en Beschrijving  
De activiteiten in dit werkpakket bewaken en faciliteren dat de 
verandering voor medewerkers en managers helder; behapbaar; 
gedoseerd en geprioriteerd is. Door elke verandering op 
vergelijkbare wijze aan te pakken worden we er als organisatie 
steeds beter in. Medewerkers en managers krijgen hulp, kunnen 
experimenteren en leren hoe een verandering te implementeren en 
door elke veranderstap te begeleiden wordt aantoonbaar 
veranderen en verbeteren geborgd. 
Resultaten  
• Globaal ontwerp Tijdelijke Werk Organisatie 
• Overzicht van beschikbare capaciteit en competenties 
• Kernwaarden geformuleerd vanuit identiteit 
• Strategisch HRM: toekomstige kennis en kunde vanuit missie en 

visie 
• Verhoging van de executiekracht door effectievere sturing op 

realisatie, implementatie en evaluatie (regelkring) 
• Ontwikkel persoonlijkheidstest per teammanager 
• O&F plan 2021 
Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• De eerste 10 teams hebben een plan met maandelijkse 

rapportage over voortgang van de ontwikkelopdrachten en 
knelpunten 30-3-2020 

• Templates (team-ontwikkelopdrachten, knelpunten, ...), Aanpak 
teamontwikkeling 1-2-2020  

Benefits  
• Leren en ontwikkelen 
• Functioneringsgesprekken op orde 
• Omvang inhuur beperkt houden 

Mijlpalen  
• Alle teams pakken zelfstandig hun ontwikkel opdrachten op 

1-12-2020 

Budget 
• Financiering programma budget van de WP's Verandering, 

monitoring en borging en Leren en ontwikkelen totaal € 3.576k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Vormgeven van regie- en bedrijfsvoeringsfuncties 
• Het bouwen van HRM-beleid 
• Capaciteit in teams in lijn met de werkvoorraad van een team 
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Spoor: Organisatie 

WP: Leren en ontwikkelen 
Doel en Beschrijving  
De activiteiten in dit werkpakket richten zich op individuele 
medewerkers en managers binnen SSC-ICT; de juiste persoon op de 
juiste plek. 

Het gaat daarbij om de volgende thema's: 
• Leiderschap 
• Talent 
• Personeelsontwikkeling 
• Houding en gedrag 

Resultaten 
Verandering in houding en gedrag bij medewerkers 
Ontwikkelinstrumentarium voor management- en medewerkers-
ontwikkeling: 
• Een leiderschapsprogramma 
• Talent-ontwikkel-aanpak 
• Rolprofielen 
• Training en coaching 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Rolprofielen voor regiefuncties 1-2-2020 

Benefits 
• Leren en ontwikkelen 
• Functioneringsgesprekken op orde 
• Omvang inhuur beperkt houden 

Mijlpalen  
• Getrainde medewerkers (dominante inspanning in 2021) 

Budget 
• Financiering programma budget van de WP's Verandering, 

monitoring en borging en Leren en ontwikkelen totaal € 3.576k 

Afnemer betrokkenheid  
• Geen 

Relatie KPMG  
• Actief sturen op de gewenste cultuur en houding en gedrag 
• Het bouwen van HRM-beleid 
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Spoor: Sturing 

WP: Richtinggevende uitgangspunten 
Doel en Beschrijving  
Herijken missie en visie op basis van KPMG advies. 
Doel: focus aanbrengen in het dienstverleningsprofiel, zowel intern 
in de organisatie als extern naar afnemers toe. 

Resultaten 
• Een heldere missie waaruit het bestaansrecht blijkt van SSC-ICT 
• Een concrete richtinggevende visie met daarin de kijk op de 

toekomst van SSC-ICT 
• Duidelijke organisatiedoelen. Resultaat is tevens een structuur die 

helpt om jaarlijks de missie, visie en doelen te actualiseren. 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Hoofd principes 31-12-2019 

Geschikt voor toepassing op Team niveau  

Benefits  
• Is voorwaardelijk voor de andere Transitie Sporen 

Mijlpalen  
• Afgestemde, herijkte missie en visie 1-3-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € Ok 

Afnemer betrokkenheid  
• Verloopt via de regulier afstemming van Afnemers Service 

Portfolio Overleg, het Afnemers Beraad en Bestuurlijk Overleg 

Relatie KPMG  
• Herijkte Visie en Missie 
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Spoor: Sturing 

WP: Beschrijving van Standaard- en Maatwerkdienstverlening 

Doel en Beschrijving  
Een heldere eenduidige beschrijving van standaard en maatwerk 
dienstverlening, vanuit organisatorisch, financieel en dienstverlening 
oogpunt. Standaarddiensten worden geleverd conform principes van 
operational excellence. Focus op lage kosten en standaardisatie van 
processen. Maatwerkdienstverlening wordt geleverd conform de 
principes van customer intimacy. Focus op het vervullen van 
klantbehoefte voor een passende prijs. 

Resultaten 
• Een voor alle stakeholders duidelijk dienstverleningsprofiel, 

input voor een duidelijke servicestrategie. 
• Herschikking van de organisatie, versterking van de sturing, en 

een toekomst vaste technologiestrategie. 
• Governancemodel dat wordt ingericht met onderscheid tussen 

standaard dienstverlening (operational excellence) en maatwerk 
dienstverlening (customer intimacy). 

• Een klantbenadering en rol afnemers/opdrachtgevers die in lijn is 
met het onderscheid tussen standaard- en maatwerk 
dienstverlening 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Hoofd principes 31-12-2019 

Geschikt voor toepassing op Team niveau  

Benefits  
• Is voorwaardelijk voor de andere Transitiesporen 

Mijlpalen  
• Beschrijving van Standaard- en Maatwerk Dienstverlening 

1-3-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € Ok 

Afnemer betrokkenheid  
• Verloopt via de regulier afstemming van Afnemers Service 

Portfolio Overleg, het Afnemers Beraad en Bestuurlijk Overleg 

Relatie KPMG  
• Servicestrategie 
• Enterprise Architectuur 
• Doelarchitectuur 
• Governancemodel 
• Procesmodel SSC-ICT 
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Spoor: Sturing 

WP: Servicestrategie 
Doel en Beschrijving 
Overkoepelende, meerjarige servicestrategie die richting geeft voor de 
servicestrategieën van de business services, met daarbij een onderscheid 
in standaard- en maatwerkdiensten. 
De servicestrategieën gaan in op klanttevredenheid, vernieuwing, 
kostenverlaging, standaardisatie en kwaliteitsverbetering. 
De meerjarige overkoepelende servicestrategie vormt de kapstok voor een 
bijbehorende strategische roadmap (wat wordt verwacht van de 
verschillende business services/ domeinen). Doel is focus aan te brengen 
het dienstverleningsprofiel, zowel intern in de organisatie als extern naar 
de afnemers toe. De positionering van cloud is onderdeel van de strategie. 

Resultaten 
Overkoepelende, meerjarige servicestrategie die richting geeft voor de 
servicestrategieën van de business services, met daarbij een onderscheid 
in standaard- en maatwerkdiensten. De servicestrategieën gaan in op 
klanttevredenheid, vernieuwing, kostenverlaging, standaardisatie en 
kwaliteitsverbetering. De meerjarige overkoepelende servicestrategie 
vormt de kapstok voor een bijbehorende strategische roadmap (wat wordt 
verwacht van de verschillende business services/ domeinen). 
Onderdeel van deze deliverable is een "plaat" die overzicht en samenhang 
aangeeft van de Business Services (= diensten) 

Tussentijdse zichtbare Resultaten 
Geen 

Benefits  
• Is voorwaardelijk voor de andere Transitiesporen 

Mijlpalen  
• Overkoepelende Service Strategie 1-4-2020 
• Service strategieën per Business Service 1-1-2021 

Budget 
• Financiering programma budget € Ok 

Afnemer betrokkenheid  
• Afstemming in thema sessies 
• Via de regulier afstemming van Afnemers Service Portfolio 

Overleg, het Afnemers Beraad en Bestuurlijk Overleg 

Relatie KPMG  
• Servicestrategie 
• Enterprise Architectuur 
• Doelarchitectuur 
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Spoor: Sturing 

WP: Strategische Roadmap 
Doel en Beschrijving 
Het leveren van een strategische roadmap op basis van de service-
en technologie strategie van de business services, data 
management strategie en doelarchitectuur. 
Eerste versie op basis van servicestrategie, daarna aangevuld vanuit 
architectuur en data management. De positionering van cloud is 
onderdeel van de Roadmap. 

Resultaten 
• Helderheid over wat wordt verwacht van de verschillende business 

services. 
• Uitwerking van de servicestrategieën van de business services in 

concrete acties en mijlpalen 
• Onderscheid in standaard- en maatwerk dienstverlening 
• De product- en dienstverleningsprincipes zijn in de roadmap 

vertaald en vastgesteld 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Strategische Roadmap le  versie 1-5-2020  

Benefits 
• Is voorwaardelijk voor de andere Transitiesporen 

Mijlpalen  
• Strategische Roadmap 31-12-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € Ok 

Afnemer betrokkenheid  
• Afstemming in thema sessies 
• Via de regulier afstemming van Afnemers Service Portfolio 

Overleg, het Afnemers Beraad en Bestuurlijk Overleg 

Relatie KPMG  
• Servicestrategie 
• Enterprise Architectuur 
• Doelarchitectuur 
• Technologiestrategie inclusief LCM beleid 
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Spoor: Sturing 

WP: Technologie Strategie 

Doel en Beschrijving 
Een langetermijnstrategie met helder keuzes voor technologieën. 
Geeft daarnaast de samenhang aan tussen functionele (BS'en) en 
technische roadmaps (TS'en) met focus op rationaliseren, 
standaardiseren en automatiseren. 
Maatwerkdienstverlening is gescheiden van 
standaarddienstverlening. Geeft duidelijkheid over de toekomst van 
de technische services, welke nieuwe technische services nodig zijn 
en van welke technische services kennis moet worden opgedaan. De 
positionering van cloud is onderdeel van de technologiestrategie. De 
relevante security kaders worden in de strategie geborgd. 

Resultaten 
• Een lange termijn strategie met heldere keuzes voor 

technologieën 
• Een "plaat" die een overzicht en samenhang aangeeft van de 

Technische Services 
• Gedefinieerde aansluitvoorwaarden op basis waarvan de 

verantwoordelijkheden voor Life Cycle Management helder zijn. 
• Regie op standaard bouwblokken; 
• Invoering van een structureel life cycle management proces om 

de technische schuld onder controle te krijgen. 
• Een strategie voor de inzet van tooling en automatisering. 
Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Technologie strategie hoofdprincipes 31-3-2020  

Benefits  
• Is kader voor de andere Transitiesporen 

Mijlpalen  
• Technologiestrategie 1-4-2021 

Budget 
• Financiering programma budget € 480k 

Afnemer betrokkenheid  
• Via de aansluit voorwaarden uit het Spoor Dienstverlening 

Relatie KPMG  
• Servicestrategie 
• Enterprise Architectuur 
• Doelarchitectuur 
• Technologiestrategie inclusief LCM beleid 

Programmaplan Transitie SSC-ICT versie 1.0 
Pagina van 91 van 108 



Spoor: Sturing 

WP: Enterprise Architectuur 
Doel en Beschrijving 
Algemeen: inrichting van Enterprise architectuur dat oa als doel heeft het 
terugdringen van grote diversiteit aan tooling en software en de 
zogenaamde technische schuld. Onderdeel hiervan is een kader stellende 
architectuurvisie (incl. security by design) met een uitwerking op de 
architectuurlagen bedrijfsarchitectuur, Informatie-, Technische- en 
beveiligingsarchitectuur over alle lagen heen. Dit resulteert in een 
inhoudelijke Enterprise Architectuur roadmap. In deze roadmap worden 
concrete acties, deliverables en resultaten beschreven. De visie moet 
jaarlijks kunnen worden geactualiseerd. Daarnaast wordt een architectuur 
governance gerealiseerd (structuur van rollen, taken en 
verantwoordelijkheden) gebaseerd op een architectuur framework 
(TOGAF) en referentie architecturen (NORA en IT4IT). Tevens wordt een 
architectuur "bibliotheek" opgeleverd met standaarden, richtlijnen en 
inrichtingsprincipes, met als uitgangspunt zo veel mogelijk hergebruik van 
bouwblokken. 

Resultaten  
• Architectuurvisie 
• Uitgewerkte Bedrijfsarchitectuur, Informatie-architectuur (incl. 

Applicatie- en Data-architectuur), Technische-architectuur en 
Beveiligings-architectuur. 

• Enterprise Architectuur Roadmap 
• Architectuur Governance 
• Architectuur Proces 
• Architectuur bibliotheek 
Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Enterprise Architectuur le  versie 1-7-2020  

Benefits  
• Is voorwaardelijk voor de andere Transitiesporen 

Mijlpalen  
• Enterprise Architectuur 30-6-2021 

Budget 
• Financiering programma budget € 400k 

Afnemer betrokkenheid  
• Verloopt via de regulier afstemming van Afnemers Service 

Portfolio Overleg, het Afnemers Beraad en Bestuurlijk Overleg 
• Via regulier architectuur overleg 

Relatie KPMG  
• Enterprise Architectuur 
• Doelarchitectuur 
• Technologiestrategie inclusief LCM beleid 
• Governancemodel 
• Procesmodel SSC-ICT 
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Spoor: Sturing 

WP: Vereenvoudiging Procesmodel SSC-ICT 
Doel en Beschrijving 
Een voor SSC-ICT specifiek ingericht en geïmplementeerd 
procesmodel ondersteund door een geïntegreerd 
servicemanagementplatform. Doel: zorgen dat er op een integrale 
manier wordt gewerkt zodat het beoogde voortbrengingsproces 
wordt gevolgd. 
Er wordt een integraal procesontwerp opgeleverd waarin de 
afhankelijkheden tussen processen duidelijk is. Onderdeel van dit 
integrale model zijn naast de 5 kernprocessen, ook de processen ter 
ondersteuning van de ontwikkelfunctie en essentiële regie- en 
bedrijfsvoeringsfuncties zijn ingericht en geimplementeerd. 

Resultaten  
Een integraal procesmodel (Target Operating Model - TOM) waarin 
de afhankelijkheden tussen processen duidelijk is. 
De volgende regie- en bedrijfsvoering processen zijn ingericht. 
• Governance Dienstverlening en Interne Bedrijfsvoering 
• Strategie 
• Architectuur 
• Security 
• Project Portfolio Management 
• Leveranciersmanagement 
Model zal zijn gebaseerd op Lean en standaard frameworks en op 
hoog niveau (Levels) worden uitgewerkt. 
Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Procesmodel le  versie 1-7-2020  

Benefits  
• Is kader voor de andere Transitiesporen 

Mijlpalen  
• Proces Model 31-12-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € 200k 

Afnemer betrokkenheid  
• Verloopt via de regulier afstemming van Afnemers Service 

Portfolio Overleg, het Afnemers Beraad en Bestuurlijk Overleg 

Relatie KPMG  
• Enterprise Architectuur 
• Doelarchitectuur 
• Governancemodel 
• Visie op Agile werken 
• Procesmodel SSC-ICT 
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Spoor: Sturing 

WP: Governance Interne Bedrijfsvoering en Dienstverlening 
Doel en Beschrijving 
Externe Governance: 
Doel is gericht verbeteren van de efficiency en effectiviteit van de huidige 
sturings- en verantwoordingsprocessen in het samenspel tussen SSC-ICT, 
eigenaar, opdrachtgever en kadersteller, inclusief herijking van de bijbehorende 
sturings- en verantwoordingsinformatie 
Hiertoe worden o.a. twee verschillende klantkanalen ingericht; voor standaard-
en maatwerkdiensten. Daarnaast wordt een voorstel gedaan om de regiefunctie 
bij afnemers in lijn te brengen met standaard- en maatwerkdienstverlening 
alsmede een actievere samenwerking met de kaderstellers om toenemende 
standaardisatie mogelijk te maken. 
Interne Governance: 
Het in kaart brengen van een intern besturingsmodel voor SSC-ICT op basis van 
de Business- en Technische-servicestructuur waarbij evenals bij de externe 
governance een onderscheid wordt gemaakt in standaard- en maatwerkdiensten. 
Onderzocht wordt op welke wijze integraal management onderdeel zou moeten 
zijn van de organisatie, tot op welk niveau en wat dit betekent voor het bewaken 
van het totale integrale resultaat en het stellen van de kaders waarbinnen een 
bepaalde mate van vrijheid kan gelden. 

Resultaten  
• Beschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen SSC-ICT en 

haar eigenaar, opdrachtgevers en kaderstellers, zowel voor standaarddiensten 
als maatwerkdiensten. 

• Beschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden in de 
besluitvormingsprocessen binnen SSC-ICT, zowel voor standaarddiensten als 
maatwerkdiensten. 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Interne Governance le versie 31-3-7-2020 
• Externe Governance le versie 1-7-2020 

Benefits  
• Is kader voor de andere Transitiesporen 

Mijlpalen  
• Interne Governance 1-10-2020 
• Externe Governance 1-10-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € 176k 

Afnemer betrokkenheid  
• Met betrokken partijen wordt direct gecommuniceerd. 

Relatie KPMG  
• Enterprise Architectuur 
• Doelarchitectuur 
• Governancemodel 
• Visie op Agile werken 
• Procesmodel SSC-ICT 
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Spoor: Sturing 

WP: Master Data Management (MDM) 
Doel en Beschrijving 
Het inrichten van Master Data Management met als doel het 
toekomst vast waarborgen van de kwaliteit van de master data. 
Hiermee kunnen verstoringen in de bedrijfsprocessen worden 
beperkt en de beschikbaarheid van betrouwbare 
managementinformatie worden verbeterd. 
Het inrichten van de data governance (structuur van rollen, taken 
en verantwoordelijkheden). Het vaststellen van masterdata definitie 
(welke data vallen onder masterdata). Het inrichten van 
beheerprocessen om de datakwaliteit te waarborgen in aansluiting 
op de ITIL-processen (o.a. changemanagement, incident 
management, servicelevel management). Het opstellen van 
rapportages en dashboards t.b.v. de ITIL-processen en voor cost 
management, offerte- en factuurvorming. 

Resultaten Must Have  
• Beschrijving van de data governance 
• Definitie van wat Master data is binnen SSC-ICT 

(welke data valt daaronder) 
• Ingerichte data structuur 
Resultaten Should Have  
• Ingericht beheerproces 
• Ingerichte data community 
Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• le  versie Master Date Management framework 1-7-2020  

Benefits  
• Is kader voor de andere Transitiesporen 

Mijlpalen  
• Vastgesteld en ingericht 1-12-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € 348k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Enterprise Architectuur 
• Doel Architectuur 
• Proces Model SSC-ICT 
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Spoor: Sturing 

WP: Visie op wendbaarheid 
Doel en Beschrijving 
Een visie op de toepassing van een Agile manier van ontwikkelen 
binnen SSC-ICT en wat de toegevoegde waarde is voor de business. 
Op basis van de visie wordt een voorstel gedaan van agile 
werkwijzen en methodieken die kunnen worden toegepast binnen 
(een deel van) de maatwerkdienstverlening. Onderdeel hiervan is 
het opleveren van een Agile Implementatie Roadmap en de 
implementatie hiervan. 

Resultaten Must Have 
• Agile visie 
• Agile governance 
• Agile methodieken en werkwijzen 
Resultaten Should Have  
• Toegepaste pilots 
• Uitrol Agile bij ontwikkelteams 
• Opgeleide Agile coaches die de organisatie kunnen ondersteunen 

(i.s.m. Spoor Organisatie) 

Tussentijdse zichtbare Resultaten 
• Geen  

Benefits  
• Ondersteunt de andere Transitiesporen 

Mijlpalen  
• Agile visie, Governance, Methoden en werkwijzen 31-12-2020 

Budget 
• Financiering programma budget € 105k 

Afnemer betrokkenheid  
• Daar waar aan de orde, wordt met betrokken partijen direct 

gecommuniceerd. 

Relatie KPMG  
• Enterprise Architectuur 
• Doelarchitectuur 
• Governancemodel 
• Visie op Agile werken 
• Procesmodel SSC-ICT 
• Herijkte Visie en Missie 
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Spoor: Sturing 

WP: Doelarchitectuur 

Doel en Beschrijving 
Het leveren van doelarchitectuur en het maken van een architectuur 
roadmap per doelarchitectuur om van bestaande situatie (ist) naar 
gewenste situatie (solt) te komen, gebaseerd op de Enterprise 
architectuur. Onderdeel van doelarchitectuur is het ontwerpen van 
standaard bouwblokken voor zowel standaard als maatwerk 
dienstverlening. Onderdeel hiervan zijn minimaal doelarchitecturen 
voor security, data, cloud, automatisering van technische services, 
IT4IT. 

Resultaten  
Per onderwerp (vastgesteld in Enterprise Architectuur Roadmap): 
• Beschrijving ist-situatie 
• Beschrijving Doelarchitectuur 
• Architectuur roadmap om van ist naar solt te komen 
• Vanuit architectuur roadmap vaststelling van benodigde 

programma's en projecten 
• Oplevering van standaard bouwblokken 
• Oplevering van standaarden, richtlijnen en inrichtingsprincipes. 

Tussentijdse zichtbare Resultaten  
• Deeloplevering zullen in ieder kwartaal plaatsvinden  

Benefits  
• Is kader voor de andere Transitie Sporen 

Mijlpalen  
• Beschrijving Doelarchitectuur le  versie 31-12-2020 
• Architectuur Roadmap le  versie 31-12-2020 
• Beschrijving Doelarchitectuur 31-12-2021 
• Architectuur Roadmap 31-12-2021 

Budget 
• Financiering programma budget € 824k 

Afnemer betrokkenheid 
• Geen 

Relatie KPMG  
• Enterprise Architectuur 
• Doelarchitectuur 
• Governancemodel 
• Visie op Agile werken 
• Procesmodel SSC-ICT 
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3. 	PDC SSC-ICT: Standaard 	Resultaat van lopende no-regret- 
& Maatwerk 	 trajecten en de scheiding in 

maatwerk en standaard 
dienstverlening is één nieuwe 
PDC waarin standaard en 
maatwerk dienstverlening is 
opgenomen. 

6. Kerndoelen Cl & OE 	 Betreft leveringsprocessen van 
maatwerk (Cl) en standaard 
(0E) dienstverlening. 

ar 

Definieer standaardproducten 
Definieer diensten (incl servicelevel) 
Onderscheid in BS en TS 
Koppel diensten aan kostprijsmodel 

Uitwerken kerndoelen en leidende 
principes voor OE en Cl 
Doorvertaling strategie naar het financiële 
model, business model en operational 

Bijlage 6) Traceertabel KPMG-SSC-ICT 

Resultaten transitieprogramma Complexiteitsreductie 

PDC Standaard en Maatwerk 

No Regret 

Deelproducten 
Herijkte beschrijving van de externe 
sturing en verantwoording 
("convenanten") 
Herzien kostprijsmodel incl. 
tijdschrijven en (financiële) 
capaciteitsplanning (o.a. BS-/TS-
model) 
Meerjarig-investeringsplan (MJIP) 
Versterkt financieel bewustzijn in de 
dienstverlening (o.a. door toevoegen 
programma-directeur F&C in de 
directie en business controllers in 
voorafgaand echelon) 

Acties tbv resultaat 
	

Toelichting 
Versterken Finance en Control Doorontwikkeling kostprijsmodel 

en financiële sturing. 

KPMG 2 	PDC SSC-ICT: Standaard 	Resultaat van lopende no-regret- 
& Maatwerk 	 trajecten en de scheiding in 

maatwerk en standaard 
dienstverlening is één nieuwe 
PDC waarin standaard en 
maatwerk dienstverlening is 
opgenomen. 

Definieer standaardproducten 
Definieer diensten (incl servicelevel) 
Onderscheid in BS en TS 
Koppel diensten aan kostprijsmodel 
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Zie bij punt 25, 30 en 31. 
Deze no regret is door gebrek 
aan financiële middelen on 
hold gezet in 2019. 

Relatie met afnemers 

- 	Betekenis van deze strategie voor de klant schetsen 

15. Financiering 
model (plateau 1 & 
plateau 2) 
16. Versterkte 
financiële sturing 
(plateau 2) 

Onderdeel van no-regret 
versterken F&C. Het 
onderwerp centrale 
Onderdeel van no-
regret: versterken F&C  

- Bepalen tariefstelling voor ST 
- Inrichten eenduidige tariefstructuur en uniform 

bekostigingsmodel 

- Specificatie van standaarddienstverlening 
- Specificatie van servicelevel per dienst 

DVA/DFA 2021 

Acties tbv resultaat Toelichting Deelproducten 
KPMG 6. Kerndoelen Cl & OE 

	
Betreft leveringsprocessen van 	Uitwerken kerndoelen en leidende principes voor OE 
maatwerk (Cl) en standaard 	 en Cl 
(0E) dienstverlening. 	 - 	Doorvertaling strategie naar het financiële model, 

business model en operational model 
Betekenis van deze strategie voor de klant schetsen 

30. DFA en DVA 
contractafspraken (P11.) en 
DFA- en DVA contract 
herzien (P12) 

Op basis van lopende no 
regrettrajecten en de 
scheiding in maatwerk en 
standaard dienstverlening, 
wordt de servicecatalogus (en 
onderliggende service 
managementdocumentatie) 
aangepast. 

- Begrip onder afnemers en opdrachtgevers over 
ST-& MW dienstverlening van SSC-ICT 

- DFA- en DVA-afspraken conform SSC- ICT overkoepelende 
meerjarenstrategie en dienstverleningsprofiel 

- DFA's en DVA's ingericht en overeengekomen met 
afnemers 
Herziene DFA's en DVA's in werking gesteld 

Uitgestelde 
noregret 

• Inzicht in aanbod SSC ICT 
o 	Weten wat wel en wat niet kan en elders 

ondergebracht moet worden (= uitgesteld) 
• Helderder en beter matchend aanbod kunnen doen 

hetgeen bijdraagt aan 
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Toelichting 
Lopende no regretmaatregel: 
resultaten is onder meer 
noodzakelijk voor 
klantrapportages, LCM en 
tarieven. 

Acties tbv resultaat 
Verbeteren 
Bronadministraties 

leveringsbetrouwbaarheid en 
tevredenheid klanten 

• Inzicht in ontwikkelmogelijkheden en 
— kansen op servicelijnen 

• Beter inzicht in meerjarige kosten en 
kwaliteitsmogelijkheden van het aanbod 

• Sturing op standaardisatie (niet meer van 
toepassing gezien advies KPMG fase II) 

• Meer eenvormigheid in de 
vraagarticulatie 

• Vergroten transparantie van besluitvorming van 
verschillende gremia en sturing tussen afnemers 
en SSC ICT 

• Op strategisch niveau uitwisseling van strategische 
thema's (om vraag en aanbod dichter bij elkaar te 
brengen/houden) 

• Begrip en bestuurlijk commitment op 
dienstverleningsprofiel en uitgangspunten 
passend voor Rijks Shared organisatie. 

Klantrapportages (standaard & klantspecifiek) 

No regret 
Deelproducten/deelresultaten 
• Accuraat en dekkend inzicht in ICT- landschap, 

incl. de samenhangen daarbinnen 
• Accurate kostprijsbepaling van zowel 

instandhouding van als wijzigingen op het ICT-
landschap 

• Eenvoudige en snelle impactbepaling bij 
gewenste changes 

• Eenvoudige en snelle offerte- en 
factuurafhandeling. 

Programmaplan Transitie SSC-ICT versie 1.0 
Pagina van 100 van 108 



KPMG 24 Harmonisatie en 
automatisering IT-processen 

Na herijken en implementatie van het 
herziene procesmodel (incluis 
leveringsprocessen), zal waar mogelijk 
automation worden ingezet teneinde de 
leverbetrouwbaarheid te verbeteren 
(voorkomen van menselijke fouten). 

- Gestandaardiseerd model voor de vastlegging 
binnen de CMDB (volgens good practices) 

- Harmoniseer incident-, problem-, change-, 
configuration-, en servicerequest- 
processen 

- Op orde brengen van de CMDB- 
administraties 

Klantrapportages Ihkv het jaarplanthema 
Leveringsbetrouwbaarheid worden 
eenduidige klantrapportages 
ontwikkeld 

Jaarplan 
2019 

Vereenvoudigd klantproces standaarddienstverlening 

Acties tbv resultaat 
	

Toelichting 	 Deelproducten/deelresultaten 
Herijken van het klantproces voor de 
standaarddienstverlening, o.a. 
vaststellen welke rollen nodig zijn aan 
kant klant en SSC-ICT, vaststellen 
rapportages over 
standaarddienstverlening  

- Inrichten klantproces volgens 
standaarddienstverlening 
Definitie taken en 
verantwoordelijkheden 
Bepalen van prestatie-indicatoren en wijze van 
rapporteren 

KPMG 
	

31. Ontwerp standaard- 
klantproces 

Interne regiefuncties operationeel 

Deelproducten/deelresultaten 
Tracker met alle benodigde rollen 
Specificaties van de benodigde 
competenties, expertise en 
functiezwaarte 
Rolbeschrijving 
Invullingen regiefunctierollen met personen 

Toelichting 
Er komt geen blauwdruk van de nieuwe 
organisatie. Tijdens de mobilisatiefase 
wordt uitgewerkt hoe we organisch 
veranderen met als resultaat scheiding 
tussen standaard/maatwerk, 
regie/uitvoering, decentrale 
verantwoordelijkheid vergroot en 
horizontale ketens versterkt 

Acties tbv resultaat 
KPMG 
	

8. Rolbeschrijvingen van 
regiefuncties (PI1) en 
Invulling rollen regiefuncties 
(P12) 
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Beheer-, ontwikkel- en leveringsprocessen Standaard en Maatwerk operationeel 

Acties tbv resultaat  Toelichting  Deelproducten/deelresultaten 
KPMG 14. Ontwerp integraal 

	
Het huidig processenhuis van SSC-ICT 

	 Ontwerp beheerprocessen t/m 
procesmodel 
	 en bijbehorende rollen wordt herijkt 	 werkinstructies 

a.d.h.v. de scheiding in maatwerk en 	 Ontwerp ontwikkelprocessen 
standaard dienstverlening. Het 
herziene procesmodel moet de 
scheiding tussen maatwerk en 
standaard dienstverlening 
ondersteunen en versterken. 
Na herijken en implementatie van het 
herziene procesmodel (incluis 
leveringsprocessen), zal waar mogelijk 
automation worden ingezet teneinde de 
leverbetrouwbaarheid te verbeteren 
(voorkomen van menselijke fouten). 

- Gestandaardiseerd model voor de vastlegging 
binnen de CMDB (volgens good practices) 
Harmoniseer incident-, problem-, change-, 
configuration-, en servicerequest-processen 

- Op orde brengen van de CMDB-
administraties 

24 Harmonisatie en 
automatisering IT-processen 

Overall visie Servicestrategie SSC-ICT 

Toelichting 
SSC-ICT heeft per domein een 
servicestrategie en een overall 
klantstrategie. Na scheiding in 
maatwerk en standaard 
dienstverlening, worden beide 
strategieën gecombineerd, aangepast 
en verrijkt met een visie op  

Deelproducten/deelresultaten 
- Ontwikkelscenario per servicedomein 
- Overkoepelende meerjarenstrategie 
- Roadmap 

Acties tbv resultaat 
KPMG 
	1. Overall visie op 

servicestrategie SSC-ICT 
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Acties tbv resultaat 
20. Aansluitvoorwaarden KPMG 

Noodzakelijk voor oplossen 
technologisch schuld en de 
scheiding tussen standaard- en 
maatwerkdienstverlening. 

Wordt opgepakt in samenhang 
met overall visie 
servicestrategie, doelarchitectuur 
en op orde brengen van LCM. 

Globaal ontwerp technische 
bouwblokken 
Verdiepend ontwerp voor infra (platform, hardware, 
netwerk services, datacenter) 

- Bepaal uitgangspunten per technisch 
bouwblok 

- Bepalen van standaardarchitectuur 
van technische bouwblokken voor 
hardware, platformen en 
applicatiecomponenten 

18. Ontwerp 
standaardbouwblokken 
(doelarchitectuur) 

17. Technologie-strategie 

Roadmaps Servicedomeinen 2022-2025 

Acties tbv resultaat Toelichting Deelproducten/deelresultaten 
1. Overall visie op 
servicestrategie SSC-ICT 

19. Doelarchitectuur 
(plateau 2) 

SSC-ICT heeft per domein een 
servicestrategie en een overall 
klantstrategie. Na scheiding in 
maatwerk en standaard 
dienstverlening, worden beide 
strategieën gecombineerd, 
aangepast en verrijkt met een 
visie op dienstverlening. 

Onderdeel van oplossen 

KPMG Ontwikkelscenario per servicedomein 
- Overkoepelende meerjarenstrategie 
- Roadmap 

- Start implementeren doelarchitectuur Infra 

Aansluit- en leveringsvoorwaarden ST en MW 

Deelproducten/deelresultaten 
- 	Uitgewerkte aansluitvoorwaarden per 

technisch bouwblok 

Toelichting 
Belangrijk onderdeel van de service 
managementdocumentatie die 
aangepast moet worden in verband 
met scheiding in maatwerk en 
standaard dienstverlening. 
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Noodzakelijk om technische schuld in te 
lopen en structureel te voorkomen. 
Uitvoering LCM-plan loopt door na 
plateau Complexiteitsreductie (zie ook 
nr22 KPMG, plateau 2) 

- Opzetten globaal ontwerp LCM, uitrollen en 
doorontwikkelen LCM- proces voor applicaties 
en infra 

- LCM-plan voor infra en applicaties, maak 
logische keuze naar clusters 

- Start uitvoering LCM-plan 

23 LCM 
uitvoeringsprogramma (PI1)+ 
LCM proces (P12) 

Voldoen aan Normen GITC 95% 

Acties tbv resultaat 
	

Toelichting 
	 Deelproducten/deelresultaten 

KPMG 

22 LCM-
Hitvnprin~ropramma 
21. Afronden inventarisatie 
achterstand app & infra 

- Uitvoeren LCM-plan 

Opgenomen in inventarisatie en 
analyse technische schuld. 
Effecten voor klanten worden 
meegenomen in het iteratief proces 

Jaarplanthema Storingsarm Jaarplan 

- Stel functionele schuld per applicatie vast en 
bepaal achterstallig onderhoud 

- Stel technische schuld voor de infrastructurele 
componenten vast en bepaal achterstallig 
onderhoud 
Identificeer rntionalisitienotenticel  
(111~111111111.- 

2019 

Security Vervolg op implementatie 
governance security (als no 

Jaarplan 
2019 

# Major Incidents <103 

Acties tbv resultaat Toelichting Deelproducten/deelresultaten 
Jaarplanthema Storingsarm 	Door structurele maatregelen het aantal 

majors beperken 
Jaarplan 
2019 

Start LCM Uitvoeringsprogramma en meerjaren investeringsprogramma 

Acties tbv resultaat  Toelichting  Deelproducten/deelresultaten 
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regretmaatregel) en implementatie 
maatregelen ARK. 

Efficiënte beheer- en leveringsprocessen 

Acties tbv resultaat 
	

Toelichting 	 Deelproducten/deelresultaten 
KPMG 24 Harmonisatie en 

automatisering IT-processen 
(PL2 & PL3) 

Na herijken en implementatie van het 
herziene procesmodel (incluis 
leveringsprocessen), zal waar effectief 
automation worden ingezet teneinde de 
leverbetrouwbaarheid te verbeteren 
(voorkomen van menselijke fouten).  

- Harmoniseer overige IT-processen 
- Marktverkenning voor vaststellen tool voor 

automatisering van IT-processen 
- Selectie van IT-procestooling 

Implementatie en migratie van IT-
procestooling 

Uitgestelde 
noregret 

• Pro-actieve constatering van 
verstoringen verankerd in het 
beheerproces 

• Versnelde foutoplossing (root cause 
analyses) en betere analyse- mogelijkheden 

• Verhoogd securityniveau, beter en sneller 
zien van security breaches 

• Monitoring van de beheerde ICT omgevingen 
zodat tijdig maatregelen genomen kunnen 
worden om geprognostiseerde groei (of 
afname) te kunnen faciliteren 

• Beheerhandelingen van SSC-ICT 
beheerders worden niet meer vanachter 
een beheerwerkstation maar vanuit code 
uitgevoerd 

• Klanten kunnen standaard verzoeken in 
belangrijke mate zelf via een portaal initiëren 
en afhandelen 

Rationalisering techniek 
	

Deze no regret is door gebrek aan 
financiële middelen on hold gezet in 2019: 
noodzakelijk voor ondersteuning 
efficiënte beheer- en leveringsprocessen. 

Start Veranderprogramma 
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No regret 
Acties tbv resultaat 
Resultaat halen  

Toelichting 
Lopende no regretmaatregel: 
resultaatgericht sturen op 
jaarplandoelen, vaardigheden 
management vergroten  

Deelproducten/deelresultaten 

KPMG Huidige cultuur en de case voor verandering in kaart brengen 
Uitgewerkte SSC-ICT-kernwaarden 
Gedragswaaier 
Case voor verandering kenbaar maken in 
pilotvorm en daarna gefaseerd over de 
organisatie 
Vertalen en communiceren van de gewenste 
cultuur 

- 	Stimuleren medewerkers door 
leidinggevenden 
Voorbeeldgedrag 
Medewerkers in staat stellen gewenst gedrag te 
tonen en zich verder te ontwikkelen dmv inrichting 
feedbacktooling 
Gewenst gedrag in lijn met cultuur dmv continue 
ontwikkelcyclus 

11. Veranderprogramma ter 	Ingehaakt wordt op de lopende 
verandering, sturing, 	 no regretmaatregel "Resultaat 
eigenaarschap en leren (P11, 	Halen". In lijn van het organisch 
P12, PI3-5)) 	 veranderen, voegt SSC-ICT 

organisatie-aanpassing, 
personeelszorg en — ontwikkeling 
en samenwerking met de OR aan 
toe. 

Mobilisatiefase 

Acties tbv resultaat 
	

Toelichting 	 Deelproducten/deelresultaten 
Rollen en 
verantwoordelijkheden 
bedrijfsfuncties beschreven 
Ontwerpprincipes geconcretiseerd 

Er komt geen blauwdruk van de nieuwe 
organisatie. Tijdens de mobilisatiefase wordt 
uitgewerkt hoe we organisch veranderen met 
als resultaat scheiding tussen 
standaard/maatwerk, regie/uitvoering, 
decentrale verantwoordelijkheid vergroot en 
horizontale ketens versterkt een aangepast en 
vastgesteld O&F- rapport — volgt aan het eind 
van dit plateau. 

KPMG 
	

7. Globaal ontwerp tijdelijke 
organisatie 
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10. Herdefinitie 	 Het gelijktijdig besturen van de dagelijkse 	Overlegstructuur bij aanvang van 
overlegstructuur 	 operatie en het besturen van de transitie 	Complexiteitsreductie wordt 

leidt tot een herziene interne 	 opgesteld in de mobilisatiefase 
overlegstructuur. Organische veranderen 
betekent ook dat de overlegstructuur wordt 
aangepast/aangevuld op het moment dat 
we dat nodig hebben om een werkwijze te 
operationaliseren 

Niet opgenomen in SSC-1CT aanpak Complexiteitsreductie 

Acties tbv resultaat 
KPMG  

Toelichting  Deelproducten/deelresultaten 
4. Sourcingsstrategie 	 SSC-ICT brengt eerst het eigen huis (verder) 

op orde middels scheiding in maatwerk en 
standaard dienstverlening. Niet alleen in 
het dienstverlenings- en kostprijsmodel, 
maar ook organisatorisch (verkaveling / 
sourceable units). 

Er komt geen blauwdruk van de nieuwe 
organisatie. Tijdens de mobilisatiefase 
wordt uitgewerkt hoe we organisch 
veranderen met als resultaat scheiding 
tussen standaard/maatwerk, 
regie/uitvoering, decentrale 
verantwoordelijkheid vergroot en 
horizontale ketens versterkt een aangepast 
en vastgesteld O&F- rapport—volgt aan het 
eind van dit plateau. 

9. Invulling tijdelijke 
organisatie 

13. Uitwerken en uitrol 	Gaat over ontwikkelmethodieken, die 
voortbrengingsprocessen 	passen we toe binnen SSC-ICT 
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waar relevant, vooralsnog geen aparte actie 

25. Onprationalispringsolan 
governanrp 

Heriikpn van dp emprnance is 
vooralsnog nipt vnnr7ipn. eerst 
hpldprhpid nvpr ST/MW 
dienstverlening. 

28. Ontwerp regiemodel 	 Zie bij punt 25. Mogelijk tzt onderdeel 

van herijken governancemodel in 2021 

29. Uitrol regiemodel 	 Zie bij punt 25. Mogelijk tzt onderdeel 
van herijken governancemodel in 2021 

12. Strategische 	 Komt nu te vroeg; eerst eigen huis op orde 

personeelsplan 	 brengen en ervaring opdoen met centrale 
regiefunctie en scheiding in standaard en 
maatwerk dienstverlening in al haar facetten. 
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