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1. Opzet onderzoek dashboard managementinformatie 

1.1 Achtergrond en aanleiding van dit onderzoek 

01 Binnen het Rijk bestaat behoefte aan meer systematisch inzicht in de kwaliteit en kosten van de 

uitbestede dienstverlening. Door het opbouwen van een ‘inkoopgeheugen’ en het ontsluiten van 

managementinformatie kan op verschillende niveaus doelmatiger gewerkt worden en kennis en expertise 

beter gedeeld worden. Vanuit het programma ‘Verbetering Inkoopinformatie Rijk’ wordt gewerkt om deze 

informatiebehoefte in te vullen. 

02 Het deelproject ‘Ontsluiten inkoopinformatie’ richt zich onder meer op het ontwerpen van dashboards met 

bruikbare, betrouwbare en beveiligde managementinformatie voor specifieke doelen of doelgroepen binnen 

het rijksinkoopstelsel. 

03 De ‘portfoliomanagers’ en ‘categoriemanagers’ van het Rijk vormen samen één van die doelgroepen. 

Categoriemanagement bij het Rijk houdt in dat alle ministeries gezamenlijk inkopen in plaats van elk ministerie 

apart. Om het gezamenlijk inkopen vorm te geven zijn 34 inkoopcategorieën gedefinieerd. Deze 

inkoopcategorieën zijn ondergebracht in de vier portfolio’s Facilitair, ICT, Communicatie en Organisatie en 

Personeel. De portfoliomanagers zijn gepositioneerd bij het Directoraat Generaal Organisatie Bedrijfsvoering 

Rijk van BZK. Voor de portfolio’s ICT en Communicatie is één portfoliomanager benoemd. Er zijn dus drie 

portfoliomanagers. 

04 Voor elke (inkoop)categorie is een categoriemanager aangesteld. De categoriemanager is 

verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus van de diensten of diensten die zijn inkoopcategorie betreffen. 

Dit houdt in dat hij gaat over de behoeftestelling, de aanbesteding, het (strategisch) leveranciers- en 

contractmanagement en de evaluatie van het contract. Hij wordt daarbij ondersteund door een strategisch 

contractmanager.  

05 De categoriemanagers zijn gepositioneerd bij Inkoopuitvoeringscentra (IUC’s). Er zijn twintig IUC’s, 

onderdelen van ministeries. Zij ondersteunen hun categoriemanager(s). Binnen de IUC’s zijn experts op het 

gebied van inkoop bij elkaar gebracht, zoals inkopers, aanbestedingsjuristen en contractmanagers. Daardoor 

wordt de inkoop professioneler en de kwaliteit van de overheidsinkopen beter. 

1.2 Doel van de opdracht 

06 Om bij te dragen aan de doelen van het programma ‘Verbetering Inkoopinformatie Rijk’ heeft het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk aan 

Significant de volgende opdracht gegeven: 

Adviseer, op basis van het bevragen van de portfolio- en de categoriemanagers, over de opzet van 

dashboards met managementinformatie over de portfolio’s heen, per portfolio en per categorie en 

geef daarbij aan welke informatie in zijn algemeenheid wenselijk is en welke informatie specifiek is 

voor het betreffende portfolio en een categorie. 
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07 U heeft ons gevraagd dit advies vast te leggen in een rapport met aanbevelingen voor de portfolio- en 

categoriemanagers en daarbij aan te geven hoe een “dashboard” over de portfolio’s heen, per portfolio en per 

categorie er in de praktijk uit kan zien. 

08 Dit onderzoek is door Significant uitgevoerd in de periode oktober - december 2015. De resultaten van dit 

onderzoek, alsmede de externe reflectie en adviezen van Significant, zijn opgenomen in de voorliggende 

eindrapportage. 

1.3 Onderzoeksaanpak en verantwoording 

09 Om te kunnen adviseren over de opzet van dashboards met managementinformatie voor de specifieke 

doelgroep portfolio- en categoriemanagers is door Significant onderzoek uitgevoerd naar de ‘behoeftestelling’, 

zoals die in gesprek met de doelgroep kon worden opgetekend. De in dit rapport opgenomen bevindingen en 

de daaruit volgende adviezen van Significant kunnen ook het best in die context gelezen worden.  

10 Er is door ons eerst en vooral goed geluisterd naar wat portfolio- en categoriemanagers ‘zeggen te willen’ 

daar waar het een dashboard met managementinformatie betreft. Dit kan op punten anders zijn dan wat 

objectief gezien het ‘best denkbare dashboard’ zou zijn. Om echt goed te kunnen luisteren naar individuele 

portfolio- en categoriemanagers, en een (al of niet bestaande) rode draad te ontdekken in de 

gemeenschappelijke informatiebehoeften, is gekozen voor een onderzoeksaanpak waarbij in korte tijd zoveel 

mogelijk portfolio- en categoriemanagers face to face zijn geïnterviewd. 

11 Uitzondering op deze regel vormen de categoriemanagers voor de categorieën ‘Inhuur Financieel advies 

en audit capaciteit’, ‘Inhuur Interim Management’ en ‘Inkoop Advies en Juridische Capaciteit’. In goed overleg 

met de betrokken categoriemanagers is er, vanwege de mogelijke inschrijving van Significant op een of meer 

van de aanbestedingen in de genoemde categorieën, voor gekozen om geen gesprekken of uitwisseling van 

managementinformatiebehoefte tussen onderzoekers van Significant en de betreffende categoriemanagers te 

laten plaatsvinden in de periode van dit onderzoek. 

12 Voor de categorie ‘Kantoorartikelen en computersupplies/kantoorinrichting’ heeft geen face to face 

gesprek kunnen plaatsvinden in de onderzoeksperiode en is input verkregen via het invullen van een 

schriftelijke enquête (invulsheet). Tot slot hebben wij vanuit de categorie ‘Standaard (Pakket)software’ geen 

bijdrage ontvangen voor dit onderzoek. 

13 Uiteindelijk is de broninformatie in dit onderzoek daarmee verkregen uit 26 face to face interviews met 

Categoriemanagers, 3 met portfoliomanagers en 1 schriftelijke enquête (invulsheet). De broninformatie is door 

Significant per categorie verwerkt in een beknopt “overzicht kernpunten interviews categoriemanagers 

Dashboard Inkoopmanagementinformatie”. Deze beknopte overzichten zijn geretourneerd naar de 

categoriemanagers met het verzoek de overzichten te controleren op feitelijke onjuistheden. Dit heeft geleid 

tot enkele kleine aanpassingen in de overzichten. 
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1.3.1 Onderzoek met behulp van semi-gestructureerde interviews 

14 De interviews met categoriemanagers zijn door Significant uitgevoerd op een semi-gestructureerde 

manier. Dat wil zeggen dat de interviews zijn vormgegeven als relatief open gesprekken, maar dat bij elk 

interview een vaste structuur van bevraging op diverse onderwerpen is gehanteerd, deels merkbaar voor de 

geïnterviewde, deels ook niet merkbaar. Met de gehanteerde structuur hebben wij de verschillende 

ordeniveau’s en “push- en pullfactoren” die een rol spelen bij de informatiehuishouding in een categorie zo 

goed mogelijk geprobeerd te ontrafelen. 

15 De behoefte om te komen tot dashboards kan grofweg in twee soorten worden onderscheiden:  

a. ‘Pushfactoren’ om tot een informatiedashboard te komen: pushfactoren zijn gelegen in het feit dat er 

data beschikbaar is waarvan de overtuiging bestaat dat ‘de Categoriemanager daar iets mee moet’. 

Goede voorbeelden zijn: er is een spendanalyse, er is een contractenregister, er is een 

rechtmatigheidsmeting, er zijn klanttevredenheidsgegevens omdat er een ‘IKTO’ is uitgevoerd, er is de 

output van Digi-inkoop of een ERP-systeem (met vaak informatie over bestelgedrag), er wordt 

informatie aan de Categoriemanager (bijvoorbeeld de portfolio- en categoriemanagers) gevraagd door 

derden, er zijn ‘ICIA Informatiestatuten’ waarin staat dat bepaalde informatie opgeleverd dient te 

worden, et cetera; 

b. ‘Pullfactoren’ om tot een informatiedashboard te komen: pullfactoren hebben dan meer betrekking op 

een drive (‘wil’) van de categoriemanager om bepaalde informatie te achterhalen. De categoriemanager 

wil bijvoorbeeld de finesses kennen van zijn domein, de categoriemanager wil weten of de gemaakte 

afspraken door leveranciers worden nagekomen, wil weten of acties tot (aanwijsbare) verbetering of 

verandering hebben geleid. Kortom: de categoriemanager wil weten hoe de situatie ervoor staat, wil 

zich kunnen vergelijken met lot- en soortgenoten en wil kunnen reflecteren aan de buitenwereld.  

16 De eerste paar interviews hebben wij gebruikt om de structurering specifiek te maken en aan te passen 

aan het type interview dat bleek plaats te vinden. Na het afnemen van de eerste interviews werd snel duidelijk 

dat de huidige informatievoorziening (KPI’s en indicatoren) in de verschillende categorieën vooral op 

contractniveau is ingeregeld, wat onderling vergelijken met andere categorieën meteen lastiger maakt. Op 

contractniveau kunnen de gehanteerde parameters van categorie tot categorie, en van leverancier tot 

leverancier immers sterk verschillen.  

17 Ook werd (tijdens de interviews) snel duidelijk dat de interviews het onderscheid tussen de ervaren push- 

versus pull-factoren niet zo duidelijk vast te stellen was. Er waren wel duidelijke verschillen van abstractie in 

de manier waarop Categoriemanagers over informatievoorziening spraken en dachten. Daarom hebben wij de 

gegeven antwoorden geclassificeerd in een aantal ‘ordeniveaus’ waarop de informatievoorziening betrekking 

heeft, en de mate waarin een bepaald informatietype nice to have of must have was naar de mening van de 

categoriemanagers. Het onderscheid push/pull is in de interviews niet meer expliciet gebruikt, en maakt 

daarom ook geen onderdeel uit van de gespreksverslagen, en deze eindrapportage. 

18 Mede op basis van vroege ervaringen met de eerste interviews hebben wij de structurering van de vragen 

en diepgang van de uitvraag aangepast. Na deze initiële aanpassingen is het interviewformat stabiel 

geworden en door ons ‘bevroren’. 
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19 In 8 van de 26 interviews werd de categoriemanager vergezeld van een collega, meestal een 

contractmanager. De antwoorden van beiden hebben wij verwerkt in dit onderzoek. Waar wij hieronder 

verwijzen naar ‘de categoriemanager’ kan dit dus ook betrekking hebben op een contractmanager of een 

andere betrokken collega. Dit benoemen wij omwille van de leesbaarheid van dit rapport niet steeds specifiek. 

20 De rol van de portfoliomanagers is anders dan die van de categoriemanagers. Over de rol van de 

portfoliomanager heeft het Rijk het volgende gesteld: “De portfoliomanager ziet erop toe dat rijksbrede kaders 

voldoende bekend zijn en correct worden toegepast door de categoriemanagers. Hij begeleidt het tot stand 

komen en realiseren van een categorieplan. Hij zorgt voor afstemming tussen categorieën en 

categoriemanagers en coördineert politiek bestuurlijke issues binnen zijn portfolio”
1
.  

21 Dit verklaart waarom de informatiebehoefte van de portfoliomanagers ook afwijkt van die van de 

categoriemanagers. Hun informatiebehoefte ligt minder op het niveau van inhoudelijke parameters in 

individuele categorieën, leveranciers en contracten, en meer op het overkoepelende metaniveau van bewaken 

van voortgang van de categorieën. De interviews met de portfoliomanagers hebben dan ook een andere 

invulling gekregen dan die met de categoriemanagers. In het vervolg van dit rapport gaan wij vooral in op de 

informatiebehoefte van de categoriemanagers, en de opzet van een dashboard dat in hun informatiebehoefte 

zou kunnen voorzien. De opzet van een dashboard voor de portfoliomanagers kan hier dan mede van worden 

geabstraheerd. 

22 De participatie van de portfolio- en categoriemanagers aan dit onderzoek bleek met 30 participanten (26 

categoriemanagers via een semi-gestructureerd interview, 1 categoriemanager via een enquête en 3 

portfoliomanagers via een meer free format interview) uitstekend waarmee de verzamelde meningen van de 

doelgroep van het onderzoek goed vertegenwoordigd zijn. Door de goede participatie en de gehanteerde 

semi-gestructureerde aanpak, werd het mogelijk om beschrijvende statistieken over de interviews heen op te 

stellen, die wij in dit rapport hebben gebruikt om onze bevindingen te onderbouwen.  

1.3.2 Enkele methodologische opmerkingen bij de onderzoeksaanpak  

23 Dit onderzoek is sterk uitgegaan van ‘wat categoriemanagers zeggen te willen’ (daar waar het een 

dashboard met managementinformatie betreft). Dit onderzoek levert dan ook in eerste instantie een 

inventarisatie van meningen van portfolio- en categoriemanagers. Hoe zit de categoriemanager op dit moment 

in het onderwerp Informatievoorziening, en wat zou een “dashboard” daarin kunnen betekenen? 

24 Hoe de categoriemanager ‘er in zit’ wordt voor een belangrijk deel bepaald door context waar de 

categoriemanager zelf niet heel veel invloed op heeft: factoren als het ontwikkelstadium waarin de categorie 

verkeert, de kwaliteit van de basisinformatievoorziening die voor de categoriemanagers beschikbaar is, de 

mate waarin de categorie al heeft geleid tot een overzichtelijk aantal leveranciers en contracten, de ‘sturing’ 

op de categorie die door verschillende actoren al of niet wordt gegeven.  

 

1
 In notitie:’15-10-23 Sturing Categoriemanagement def. ICIA’. 
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25 De gekozen onderzoeksaanpak heeft als groot voordeel dat een goed beeld ontstaat van wat de 

awareness en ambitie van categoriemanagers ten aanzien van het onderwerp managementinformatie is, wat 

hun grootste zorgen en ervaren beperkingen (aan managementinformatie) zijn, en wat voor 

‘informatiebehoeften’ daaruit op dit moment voortkomen. Hier kan het Rijk bij het maken van beslissingen rond 

haar informatievoorziening en eventuele dashboards haar voordeel mee doen. 

26 Bij dit voordeel hoort ook een nadeel (risico): wat de informatiebehoefte nu is hoeft geen goede 

voorspeller te zijn voor wat de informatiebehoefte over een paar jaar is of zou moeten zijn. De 

categoriemanager zal in de meeste gevallen geen specialist op het gebied van informatievoorziening zijn, en 

zijn of haar beeld bij informatievoorziening kan sterk door specifieke (‘lokale’) overwegingen en de urgentie 

van vandaag worden bepaald. Voor het Rijk als concern is het echter zaak om niet alleen lokale en urgente 

informatiebehoeften te bedienen, maar ook vooruit te kijken naar wat de rijksinkoopcommunity straks samen 

op het vlak van informatievoorziening wil neerzetten. 

27 Om in dit onderzoek een goede balans te vinden tussen korte termijn ‘lokale’ informatiebehoefte en 

langere termijn mogelijkheden en kansen, hebben wij tijdens het interview categoriemanagers in eerste 

instantie vooral ‘laten praten’. Dat levert een goed overzicht van de top of mind onderwerpen die bij de 

categoriemanager leven waar het informatievoorziening betreft. In het tweede gedeelte van het interview 

hebben wij ook meningen opgehaald (middels het uitvragen van ‘stellingen’) en enkele beelden getoetst over 

wat in de toekomst nog meer mogelijk zou kunnen zijn aan managementinformatievoorziening. Zo hebben wij 

categoriemanagers voorgelegd wat ze ervan zouden vinden als er een ‘Kamerbrieven-piepsysteem’ of een 

‘mediawatch’ (‘koppensneller’, knipselkrant) voor hun categorie zou zijn. Het is goed mogelijk dat zoiets 

enthousiaste reacties opleverde, zonder dat het top of mind ooit genoemd zou zijn in het interview. 

28 In het onderzoek hebben wij dus twee typen reacties van categoriemanagers verzameld: een overzicht 

van de top of mind beleving van de categoriemanager op het onderwerp informatievoorziening (en de rol van 

een eventueel dashboard hier in), en een inventarisatie van meningen en reacties op een aantal door 

Significant aangedragen onderwerpen. Dit levert een methodologisch onderscheid dat wij scherp in het oog 

hebben gehouden bij het opstellen van onze bevindingen en de adviezen die wij in dit rapport uitbrengen. 

29 Significant is ook gevraagd om naar aanleiding van de onderzoeksresultaten een stuk eigen, externe 

reflectie en advisering op te nemen. Die hebben wij in hoofdstuk 4 van dit rapport opgenomen. 

1.4 Leeswijzer 

30 Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

a. Hoofdstuk 2 (huidige situatie): In hoofdstuk 2 van dit rapport beschrijven wij de onderzoeksresultaten 

ten aanzien van de huidige situatie. Hierin hebben wij opgenomen wat categoriemanagers ons 

aangaven dat zij nu aan dashboards en managementinformatievoorziening gebruiken; 

b. Hoofdstuk 3 (gewenste situatie): Hoofdstuk 3 van dit rapport beschrijft de resultaten ten aanzien van de 

gewenste situatie. Wij geven de reacties op de door ons gebruikte “stellingen” weer, de wensen van 

categoriemanagers ten aanzien van een dashboard en managementinformatievoorziening, en de 

reactie van categoriemanagers op door Significant aangedragen suggesties; 
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c. Hoofdstuk 4 (reflectie Significant en adviesrichting): In hoofdstuk 4 hebben wij de onderzoeksresultaten 

vanuit externe reflectie bekeken. Wat vindt Significant van dit alles? En in welke richting adviseren wij 

het Rijk nu om volgende stappen te zetten? 



 

 

 

Pagina 9 van 35 2. Huidige situatie ten aanzien van managementinformatie en dashboards  

2. Huidige situatie ten aanzien van managementinformatie en 
dashboards 

31 Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie op het gebied van informatievoorziening en rapportages voor 

de uitvoering van het portfolio- en categoriemanagement. De overzichten en percentages zijn gebaseerd op 

de uitkomsten van de interviews met de categoriemanagers en portfoliomanagers. 

2.1 Categoriemanagers maken op dit moment nog niet of nauwelijks gebruik van 

dashboards voor managementinformatie 

32 In de gesprekken met 26 categoriemanagers werd snel duidelijk dat op dit moment nog weinig gebruik 

wordt gemaakt van ‘dashboards’. Er is uiteraard wel sprake van een zekere hoeveelheid basisinformatie op 

grond waarvan de categoriemanagers trachten ‘grip’ te krijgen op hun categorie. Deze basisinformatie is vaak 

door de categoriemanagers en contractmanagers zelf verzameld, bijvoorbeeld in het kader van het uitvoeren 

van de voorstudie voor de betreffende categorie, of het schrijven van het categorieplan. Deze basisinformatie 

wordt door vrijwel geen enkele categoriemanager beheerd of onderhouden met behulp van een dashboard, 

met name doordat de bewuste basisinformatie daarvoor ofwel te infrequent is (bijvoorbeeld: één keer per jaar 

verzamelde informatie over inkoopuitgaven of spend, hierna ‘spend’), ofwel al in een ander format is 

‘gevangen’ (bijvoorbeeld: standaard management rapportages van gecontracteerde leveranciers). 

33 In twee gevallen is ons in het kader van dit onderzoek een reeds bestaand ‘dashboard’ overhandigd. 

Beide zijn naar de mening van Significant van zodanige kwaliteit dat zij ook als best practice voor de 

informatievoorziening specifiek voor het rijkscategoriemanagement op dit moment zijn aan te merken.  

a. Categorie Vervoer: De categoriemanager heeft voor zijn categorie de afgelopen jaren een dashboard 

ontwikkeld. Tijdens deze ontwikkeling zijn meerdere stadia doorlopen en uiteindelijk is een Proof of 

Concept opgeleverd. Het dashboard richt zich op drie thema’s: ‘Totale kosten’, ‘CO2-uitstoot’ en 

‘Tevredenheid’. De indicatoren voor deze drie thema’s zijn geoperationaliseerd en het is mogelijk om de 

informatie te tonen op diverse dimensies (modaliteit (vliegtuig, trein, auto, et cetera), categorie, 

organisatie en tijd). Tot slot bevat het dashboard de mogelijkheid om scenario’s te berekenen op het 

gebied van reiskosten, woon-werkverkeer en binnenlandse dienstreizen. De categoriemanager heeft 

ervoor gekozen om, mede in het kader van het onderhavige onderzoek, de doorontwikkeling van dit 

dashboard on hold te zetten; 

b. Categorie Dienstauto’s en extern Wagenparkbeheer: De categorie- en contractmanager hebben een 

dashboard in Excel ontwikkeld voor de categorie dat - vooralsnog specifiek voor de leverancier die is 

gecontracteerd voor extern Wagenparkbeheer (Leaseplan) - ingaat op een zestal resultaatsgebieden: 

Klant, Financieel, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Innovatie, Intern Perspectief Leaseplan 

en Intern Perspectief Rijksoverheid. Voor ieder resultaatsgebied zijn indicatoren opgesteld en het is 

mogelijk om tekstvelden toe te voegen voor een toelichting. Het dashboard is recentelijk afgerond en 

inmiddels in gebruik genomen.  
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34 Naast deze dashboards is door verschillende categoriemanagers gewezen op het bestaan van: 

a. Een dashboard met KPI’s voor de inkoop van Rijkswaterstaat (RWS). Dit dashboard heeft betrekking op 

KPI’s voor de gehele inkoopfunctie van RWS, niet specifiek voor de rol van het IUC of 

categoriemanagement; 

b. De ontwikkelingen binnen IUC-Noord waarin gekeken wordt naar een indicatorenset voor het IUC en 

het categoriemanagement gezamenlijk; 

c. De leveranciersmonitor (met behulp van ‘big data’) die op dit moment wordt ontwikkeld door de 

Belastingdienst; 

d. Een standaard rijksrapportage en bijbehorend format voor de managementinformatie van leveranciers 

voor de categorie Uitzendkrachten en de ontwikkeling van een KPI-scorecard binnen deze categorie; 

e. Het overheidsplatform Pleio waarin informatie over de categorie Schoonmaak is opgenomen. 

2.2 De huidige informatievoorziening van de categoriemanagers bevindt zich 

hoofdzakelijk op contractniveau en wordt kwalitatief duidelijk onvoldoende 

gevonden 

35 Wij hebben aan alle categoriemanagers gevraagd welke typen informatievoorziening zij op dit moment tot 

hun beschikking hebben. De gegeven antwoorden hebben wij geclassificeerd in een aantal ‘ordeniveaus’ 

waarop de informatievoorziening betrekking heeft. Dat leverde de resultaten zoals opgenomen in figuur 1. 

 

 

Figuur 1. Typen informatievoorziening die categoriemanagers op dit moment zeggen te gebruiken 

36 Vrijwel alle categoriemanagers gebruiken op dit moment vooral informatievoorziening op het niveau van 

individuele gecontracteerde leveranciers. Een meerderheid van de categoriemanagers betrekt de betreffende 

informatie ook van die leveranciers via managementrapportages die meestal per kwartaal worden opgeleverd. 

De meeste categoriemanagers hanteren een eigen format voor de (uitvraag van) deze 

managementrapportage. Het verzamelen en bundelen van de informatie uit de managementrapportages 

wordt als erg arbeidsintensief beschouwd. Maar deze activiteit is volgens de categoriemanagers wel nodig om 

zicht te krijgen en te houden op de categorie. Een aantal categorieën uit het portfolio Organisatie en 
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Personeel werkt/of gaat werken met een standaard Excel format voor de managementinformatie die 

vervolgens in een database ontsloten kan worden waardoor de informatieverzameling iets minder 

arbeidsintensief wordt. 

37 De meeste categoriemanagers (n=25) maken daarnaast gebruik van de rijksspend 

(inkoopuitgaveninformatie op basis van crediteurenbestanden) uit de tool van Bravo Solutions. Het overgrote 

deel van de categoriemanagers (n=21) is echter ontevreden over de basiskwaliteit van de rijksspend. De 

ontevredenheid richt zich vooral op de minder betrouwbare koppeling van de facturen aan de inkooppakketten 

en categorieën, wat soms grote verschillen tussen inkoopuitgaven in de realiteit, en inkoopuitgaven in de 

managementinformatie oplevert. Hiernaast wordt de rijksspend maar één keer per jaar en ‘laat’ beschikbaar 

gesteld waardoor categoriemanagers hier niet actief mee kunnen sturen. 

38 De categoriemanagers geven aan te verwachten dat met de invoering van DigiInkoop en DigiInhuur de 

kwaliteit van de rijksspend zal gaan verbeteren. Maar op dit moment wordt het ontbreken van betrouwbare 

inkoopuitgaveninformatie nog als een belangrijke beperking gezien, bijvoorbeeld om de uitgaven buiten de 

contracten (maverick buying) inzichtelijk te krijgen. De maverick spend is immers niet uit de 

managementrapportages van wel gecontracteerde leveranciers af te lezen
2
.  

39 Met de portfoliomanagers wordt periodiek en hoofdzakelijk bilateraal gesproken over de overkoepelende 

rijks- en portfolio-onderwerpen zoals de rijksbrede inkoopdoelen en de voortgang van de categorie. Het is 

opvallend dat informatievoorziening rond portfolio- en rijksdoelen, bijvoorbeeld in het kader van afspraken 

gemaakt in Categorieplan, Portfolioplannen, of het rapporteren ten behoeve van de Jaarrapportage 

Bedrijfsvoering Rijk meestal niet als top of mind onderdeel van de informatievoorziening wordt genoemd. Dit 

lijkt vooral te liggen aan de lagere frequentie (orde een of twee keer per jaar) en ervaren urgentie van deze 

overkoepelende afspraken. Het wordt duidelijk dat de top of mind aandacht van de categoriemanagers vooral 

uitgaat naar contractinhoudelijke parameters zoals ‘contractuitnutting’ en de in het contract gemaakt afspraken 

rond social return, MVO, et cetera. 

40 Op het gebied van de “markt” (grofweg verwijzend naar de leveranciersmarkten en sectoren waarin de 

categorie actief is) en “omgeving” (grofweg verwijzend naar de bredere omgeving en (rijks)community waarin 

de categorie actief is) van hun categorie maken categoriemanagers soms gebruik van externe onderzoeken 

(onder andere CBS-cijfers) en bronnen zoals (digitale) nieuwsbrieven et cetera. Ook dit zijn voor de meeste 

categoriemanagers echter geen top of mind onderwerpen waar het informatievoorziening en de rol van een 

mogelijk dashboard betreft
3
. 

 

2
 In het kader van het Programma Verbetering Inkoopinformatie Rijk wordt gewerkt aan mogelijkheden om maverick spend 

in beeld te brengen, bijvoorbeeld met behulp van de informatie die wordt opgenomen in het Rijksinkoop Register. Dat zal 

blijken uit de themaconferentie over het register, die op 10 februari 2016 zal worden gehouden. 

3
 Ook hier wordt binnen het programma Verbetering Inkoopinformatie Rijk aan gewerkt. Er is een Leveranciersmonitor Rijk 

in opbouw, dit naar analogie van en in vervolg op de leveranciersmonitor die bij de Belastingdienst wordt gebruikt. Deze 

laatste monitor bevat relevante informatie over leveranciers vanuit Kamer van Koophandel, bijvoorbeeld met betrekking tot 

Financieel Economische Draagkracht). 
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41 Om verder te kunnen verdiepen in de ervaren kwaliteit van informatievoorziening hebben wij aan alle 

categoriemanagers de stelling voor gelegd: “Ik kwalificeer de basisinformatie die mij als Categoriemanager ter 

beschikking wordt gesteld als..” Deze stelling is door ons (bewust) enigszins suggestief is gesteld: het is ten 

slotte maar de vraag of je als categoriemanager ervan uit zou mogen gaan ‘dat informatie je ter beschikking 

wordt gesteld’. Dit hebben wij gedaan om te voorkomen dat deze kwalificerende stelling (de stelling vraagt om 

een ‘oordeel’) voor de categoriemanager vooral betrekking op zijn/haar eigen werk zou lijken te hebben. Een 

categoriemanager zou op de vraag: ‘Ik kwalificeer mijn eigen basisinformatievoorziening als…” geneigd 

kunnen zijn om relatief positief te antwoorden, omdat het zijn eigen werk betreft. Overigens kan door de nu 

gekozen vraagstelling ook het omgekeerde gebeuren: het is eenvoudiger om negatief te zijn over iets dat van 

een ander dient te komen. 

42 De resultaten staan in opgenomen in figuur 2. Het overgrote deel van de categoriemanagers kwalificeert 

de basisinformatie die ter beschikking wordt gesteld als ‘onvoldoende’ (n=12) of ‘zeer onvoldoende’ (n=11). 

De categoriemanagers interpreteren bij het beantwoorden van deze stelling het begrip ‘basisinformatie’ over 

het algemeen als informatie op het niveau van contract/leverancier of crediteur. 

 

Figuur 2. Resultaten stelling: ‘Ik kwalificeer de basisinformatievoorziening die mij als categoriemanager ter beschikking 

wordt gesteld als…’ 

43 Het is opvallend dat de categoriemanagers, ondanks de duidelijk negatieve beantwoording op deze 

vraag, de achterblijvende kwaliteit van basisinformatie als een gegeven lijken te beschouwen. Zij ervaren het 

als vanzelfsprekend dat het een taak van het categoriemanagement is om losse stukken informatie ‘bij elkaar 

te sprokkelen’. Dat is ook de toon van de categoriemanagers die ‘neutraal’ (n=3) en ‘voldoende’ (n=1) 

antwoorden op deze vraag. De betreffende categoriemanagers schetsen het enigszins laconiek als: ‘Ach, er is 

van alles, en de spendinformatie is bijvoorbeeld best bruikbaar. Maar je moet het wel allemaal zelf verzamelen 

en analyseren’. 

2.3 Managementrapportages die categoriemanagers gebruiken zijn inhoudelijk 

verschillend, maar er is een rode draad 

44 De nu door de categoriemanagers gebruikte rapportage-elementen spelen zich zoals gezegd vooral af op 

het niveau ‘leverancier/contract’. De specifieke invulling hiervan (KPI’s en indicatoren) varieert per categorie 

en per contract. Het analyseren en destilleren van generieke KPI’s of indicatoren is op dit moment daarom 

beperkt zinvol. Er is echter wel een rode draad te ontdekken in het soort rapportage-elementen dat gebruikt 

wordt. Op basis van de interviews komen wij tot de volgende generieke elementen. 
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45 De huidige rapportages van de categoriemanagers richten zich voornamelijk op twee doelstellingen: 

a. Rapportages met als doel het delen van informatie over de voortgang van de categorie: 

Deze rapportages zijn bedoeld voor gesprekken met de portfoliomanager en/of IUC manager en/of CDI. 

De meeste categoriemanagers hebben hiervoor niet een ‘standaard’ vorm ontwikkeld voor deze 

rapportage. Voor sommige categorieën wordt voor dit onderwerp geen rapport opgesteld maar wordt de 

voortgang mondeling besproken; 

b. Rapportages met als doel het geven van inzicht in de prestaties van gecontracteerde leveranciers: 

Voor een groot deel van de categorieën wordt op basis van managementrapportages van 

contractleveranciers en soms de rijksspend inzicht verkregen in de contractuitnutting en realisatie van 

de specifiek in het contract overeengekomen KPI’s. De managementrapportages bestaan vaak uit een 

aantal ‘standaard’ onderwerpen per categorie die vervolgens per contractleveranciers is aangevuld met 

contract specifieke onderwerpen. Drie categorieën (Vervoer, Civiele Dienstvoertuigen, en 

Uitzendkrachten) hebben een eigen dashboard ontwikkeld: ook deze maken voor een belangrijk deel 

gebruik van managementinformatie die aangeleverd wordt door de leveranciers. 

 

Generieke rapportage elementen met als doel het 

delen van informatie over de voortgang van de 

categorie 

Generieke rapportage elementen met als doel het 

verkrijgen van inzicht in de prestaties van de 

gecontracteerde leveranciers 

 Status Categorieplan 

 Status aanbestedingen 

 Status governance rond de categorie 

 Capaciteit/budget 

 Besparingen 

 Overige overeengekomen acties 

 Issues en risico’s binnen de categorie 

 Informatie over de spend 

 Informatie over het gebruik (uitnutting) van het 

contract 

 Informatie over specifieke in de aanbesteding/ 

het contract overeengekomen KPI’s 

 

Tabel 1. Huidige rapportage-elementen generiek over de categorieën 

46 De rapportages met als doel ‘delen van informatie over de voortgang van de categorie’ hebben veelal 

geen vaste vorm; de elementen uit tabel 1 worden meestal besproken in de bilaterale overleggen met de 

portfoliomanager. Binnen het portfolio ICT en Communicatie wordt op dit moment gewerkt aan een voor het 

gehele portfolio eenduidige rapportage voor de portfoliomanager. De rapportage heeft een vergelijkbare 

inhoud als die door de portfoliomanagers van de andere portfolio’s Facilitair en Organisatie & Personeel in de 

bilaterale overleggen wordt gehanteerd. 

47 De elementen uit de rapportages met als doel het verkrijgen van inzicht in de prestaties van de 

leveranciers zijn op onderdelen generiek.  

a. De behoefte aan informatie over de spend is vrij generiek. Het gaat hierbij om indicatoren zoals: de 

spend per contract/leverancier en/of departement en een overzicht van het aantal bestellingen/facturen 

per contractleverancier en departement; 

b. De behoefte van informatie over het gebruik van het contract (bijvoorbeeld het aantal 

vervoersbewegingen tot en met het aantal ingetrokken vacatures) varieert per categorie vanwege het 

sterk inhoudelijke karakter van de behoefte. Enkel een indicator over klanttevredenheid lijkt voor de 

meeste categorieën relevant. Hiernaast is op onderdelen binnen een portfolio (voornamelijk bij het 
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portfolio Organisatie en Personeel) overlap in informatie over het gebruik. Tot slot zijn, buiten de 

contract KPI’s wel enkele KPI’s die voor de meeste categorieën relevant zijn - zoals de rijksbrede 

inkoopdoelen - maar daar wordt op dit moment door de categoriemanagers nog beperkt of infrequent 

over gerapporteerd. 

2.4 Er zijn geen substantiële verschillen tussen de portfolio’s waar het aard, inhoud en 

kwaliteit van informatievoorziening betreft 

48 Een opvallende waarneming op grond van de interviews is dat de aard en inhoud en kwaliteit van 

informatievoorziening van categorieën niet noemenswaardig verschilt tussen de portfolio’s. Voor de meeste 

facilitaire categorieën geldt net als voor de relatief nieuwere categorieën uit de portfolio’s Organisatie en 

Personeel en ICT en Communicatie dat de informatievoorziening vooral op het niveau van leverancier/ 

contract is ingevuld, en dat op de kwaliteit van die informatievoorziening naar de mening van de betreffende 

categoriemanager zelf nog heel wat valt af te dingen. Anders gezegd: in alle drie de portfolio’s is nog heel veel 

te winnen.  
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3. Gewenste situatie ten aanzien van managementinformatie en 
een dashboard 

49 In dit hoofdstuk wordt de door de categoriemanager gewenste situatie van een dashboard voor 

categoriemanagement beschreven. Dit hebben wij gedaan door allereerst een aantal ‘richtingzoekende’ 

stellingen door de categoriemanagers te laten beantwoorden. Vervolgens hebben wij, zoals eerder in dit 

rapport aangegeven, de categoriemanagers vooral ‘laten praten’ over hun wensen richting de toekomst. Dat 

levert een goed overzicht van de top of mind onderwerpen die bij de categoriemanager leven waar het 

informatievoorziening en de rol van een mogelijk dashboard betreft.  

50 In de interviews kwam naar voren dat de portfoliomanagers andere wensen hebben ten aanzien van een 

dashboard dan de categoriemanagers. Om deze reden zijn de wensen van de categoriemanagers en 

portfoliomanagers in dit hoofdstuk gescheiden. De paragrafen 3.1 tot en met 3.5 beschrijven de wensen van 

de categoriemanagers, paragraaf 3.6 beschrijft de wensen van de portfoliomanagers. 

3.1 Categoriemanagers geven in meerderheid aan dat ‘duidelijker sturing’ zou helpen bij 

de doorontwikkeling van hun categorie 

51 Informatievoorziening (en dashboards waarin deze wordt aangeboden) kan tot stand komen vanuit een 

zekere ‘pull’, een eigenstandige behoefte van de categoriemanager om ‘grip’ te hebben op zijn categorie, de 

behoefte te kunnen sturen op prestaties van leveranciers, et cetera. Maar kan ook voortkomen uit een ‘push’: 

er wordt gestuurd op de prestaties van categoriemanagement, en om die prestaties te monitoren worden 

‘rapportages’ gevraagd aan de categoriemanager. Zo bezien kan een dashboard dus ook het gevolg zijn van 

actieve sturing op de categoriemanager: deze hanteert een dashboard om zelf te kunnen bijhouden of de 

prestaties binnen de categorie verlopen conform afspraak, en kan het dashboard meteen gebruiken om te 

‘rapporteren’ aan diegenen die ‘sturen’. Om die reden hebben wij in de gesprekken met categoriemanagers 

ook het onderwerp ‘sturing’ besproken. Wij hebben het begrip sturing in dit onderzoek bewust een 

ondergedefinieerd begrip gelaten, om vooral de top of mind reacties van categoriemanagers te kunnen 

verzamelen. 

52 Op de stelling: “Voor de verdere doorontwikkeling van mijn categorie zou het helpen als er duidelijker 

sturing zou zijn op mijn categorie” zijn de antwoorden verwerkt in figuur 3. 

  

Figuur 3. Resultaten stelling: ‘Voor de verdere doorontwikkeling van mijn categorie zou het helpen als er duidelijker sturing 

zou zijn op mijn categorie’ 
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53 De categoriemanagers antwoorden in een kleine meerderheid ‘mee eens’ (n=9) en ‘zeer mee eens’ (n=3) 

op de vraag of duidelijker sturing zou helpen (tegenover ‘zeer mee oneens’ (n=1) en ‘mee oneens’ (n=6)). Dit 

signaal wordt het duidelijkst afgegeven door de categoriemanagers van de relatief ‘jonge’ categorieën die 

vanaf 2013 zijn gestart. Dit is consistent met een beeld van categorieën die meer ‘zoekend’ zijn in de 

opstartfase, waarbij iedere vorm van geboden duidelijkheid helpt om grip te krijgen op het werk dat 

voorhanden is. 

54 De realiteit van sturing op de categorieën die wij in de gesprekken aantroffen is dat deze in ieder geval 

‘veelkoppig’ is en sterk wisselend is ingevuld van categorie tot categorie. Zonder dat in dit onderzoek een 

governance-scan is gedaan werd het snel duidelijk dat van categorie tot categorie uiteenlopende vormen van 

‘sturing’ worden ervaren. In sommige categorieën is sprake van een allesoverheersende rol van de 

Klantenraad, terwijl in sommige andere categorieën (nog) geheel geen Klantenraad in het spel is. Soms is de 

inhoudelijke IC’s (ICCIO, ICOP, ICFH) inhoudelijk erg bepalend. Andere categorieën kunnen helemaal niet 

beschikken over een inhoudelijke IC. 

55 Het veelkoppige stakeholderveld om de categoriemanagers heen is een feit, dus veelkoppigheid in 

ervaren sturing hoeft op zichzelf niet te verrassen. In een beperkt aantal gesprekken was de tendens wel ‘daar 

waar er veel sturen, stuurt per saldo soms niemand’. In een groot aantal gesprekken was te horen dat het 

zoeken van de weg tussen de inhoudelijke verantwoordelijkheid bij Klantenraden en IC’s, de hiërarchische 

ophanging in een IUC en de functionele verantwoordelijkheid bij DG OBR in de dagelijkse praktijk geregeld 

verwarring oplevert.  

56 Wanneer het onderwerp nader wordt toegespitst op informatievoorziening wordt het beeld diffuser. In de 

praktijk ‘luisteren categoriemanagers naar’, en rapporteren categoriemanagers in (enige vorm aan): 

Klant/Klantenraad, CDI, IUC/IMO, Portfoliomanagement, ICIA, ICCIO/ICOP/ICFH, ICBR en allerlei 

(wisselende) combinaties van bovenstaande. Opvallend is dat ‘andere categoriemanagers’ niet prominent in 

dit lijstje voorkomen; de community van categoriemanagers samen wordt in het licht van ‘sturing’ kennelijk niet 

als top of mind onderwerp gezien. Overigens worden de gezamenlijke overleggen in het kader van 

bijvoorbeeld het Leernetwerk Categoriemanagement, en Portfolio-heidagen wel als nuttig en aangenaam 

ervaren.  

57 Sturing op categorie-overstijgende onderwerpen (zoals afspraken in portfolioverband gemaakt, of 

afspraken over de rijksbrede doelen zoals social return, toegang tot MKB, duurzaamheid, besparingen et 

cetera) vindt nu vooral plaats via de bilaterale overleggen met de portfoliomanagers. Omdat de rijksbrede 

inkoopdoelen in de regel (naar zeggen van de categoriemanagers) worden verwerkt in het categorieplan en in 

de aanbestedingen wordt dit niet als een probleem ervaren. Tussentijdse rapportages over de voortgang van 

deze inkoopdoelen worden voornamelijk ad hoc uitgevoerd als er een probleem is of dreigt te ontstaan.  

58 Enkele categoriemanagers reageerden relatief uitgesproken met ‘oneens’ (n=6) of ‘zeer mee oneens’ 

(n=1) op de stelling. Dit was meestal het geval wanneer de betreffende categoriemanager de relatieve 

‘vrijheid’ waarin het categoriemanagement kan opereren (doordat ‘duidelijke sturing’ afwezig is) juist erg kon 

waarderen. 
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59 Wanneer de vraag naar sturing vooral wordt gelezen vanuit het doel van dit onderzoek (adviseren over de 

opzet van een informatiedashboard) dan ligt hier naar onze mening een kans. 

3.2 Categoriemanagers ervaren het in meerderheid als behulpzaam als een dashboard 

het delen van informatie en maken van vergelijkingen over de categorieën heen 

mogelijk maakt 

60 Omdat de rijksbrede doelstellingen voor alle categorieën gelijk zijn is aan de categoriemanagers gevraagd 

in hoeverre het waardevol is om te kunnen kijken bij de andere categorieën. Op de stelling “Voor de verdere 

doorontwikkeling van mijn categorie zou het helpen als ik zou kunnen beschikken over vergelijkende 

informatie uit andere categorieën” worden de volgende antwoorden gegeven. 

 

Figuur 4. Resultaten stelling: ‘Voor de verdere doorontwikkeling van mijn categorie zou het helpen als ik zou kunnen 

beschikken over vergelijkende informatie uit andere categorieën’ 

61 Het overgrote deel van de categoriemanagers antwoordt ‘mee eens’ (n=17) tegenover ‘mee oneens’ (n=5) 

op de stelling en geeft aan het interessant te vinden om vergelijkende informatie uit andere categorieën in te 

zien, of zelfs onderling te ‘benchmarken’. Als nuance geeft een aantal categoriemanagers aan dat dit eerder 

een ‘nice to have’ dan een ‘must have’ functionaliteit zou betreffen. De categoriemanagers die het oneens zijn 

met deze stelling vinden vooral dat hun eigen categorie te sterk verschilt van de andere categorieën waardoor 

een vergelijking geen meerwaarde heeft. 

62 In meerdere gesprekken wordt het punt gemaakt dat vergelijken over categoriegrenzen heen vooral 

meerwaarde op zal leveren tussen categorieën in een vergelijkbaar deelportfolio, zoals Catering, Schoonmaak 

en Beveiliging (met vergelijkbare uitdagingen rond de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, lage lonen, en de 

rol van de bonden), en mogelijk de verschillende inhuurcategorieën (met vergelijkbare dynamica bij de 

leveranciers in de inhuurmarkt). 
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3.3 Categoriemanagers ervaren het in meerderheid als behulpzaam als een dashboard 

kan worden gebruikt om te ‘kwalificeren’ 

 

Figuur 5. Stelling: ‘Voor de verdere doorontwikkeling van mijn categorie zou het helpen als het dashboard zou ‘kwalificeren’’ 

63 Op de stelling dat een dashboard zou kunnen helpen door te ‘kwalificeren’ (goed - minder goed - fout -

uitspraken doen) en aan te geven in hoeverre nader te bepalen kritische succesfactoren/KPI’s van een 

categorie worden nageleefd is een duidelijke meerderheid van de categoriemanagers het eens (n=10) of zeer 

mee eens (n=4), tegenover ‘mee oneens’ (n=3). Dit betekent wel voor veel categoriemanagers dat vooraf 

duidelijk KPI’s, doelstellingen en normen gedefinieerd moeten worden voor het operationaliseren van de 

kwalificatie (het ‘oordeel’). Als toevoeging werd door de categoriemanagers ook aangeven dat het cijfer an 

sich niet het hele verhaal vertelt. Bij een te rapporteren oordeel (bijvoorbeeld, maar zeker niet uitsluitend, via 

een ‘stoplichtrapportage’) zou ook een kwalitatieve (tekstuele) onderbouwing in het dashboard opgenomen 

moeten worden.  

64 Een aantal categoriemanagers merkt op dat het hebben van een gezamenlijke dialoog over goed/fout 

waarnemingen zelf al veel waarde zal opleveren in het kennisnemen van elkaars standpunten, en het 

onderzoeken van gezamenlijke, generieke afspraken over de categorieën heen. 

65 Tot slot is het belangrijk op te merken dat deze stelling over ‘kwalificeren’ generiek door ons is 

uitgevraagd: wij hebben in het midden gelaten welke informatie of parameters dan van een kwalificatie 

voorzien zouden moeten worden. In de gesprekken leek dit punt vooral te worden geïnterpreteerd als van 

toepassing op de parameters op het niveau boven de categorieën: bijvoorbeeld de rijksinkoopdoelen en 

generieke afspraken zoals gemaakt in portfolioverband. ‘Kwalificeren’ werd minder geïnterpreteerd als van 

toepassing op de parameters binnen de categorieën, die zoals wij eerder aangaven, vooral betrekking hebben 

op het leveranciers- en contractniveau.  
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3.4 De door de categoriemanagers top of mind aangedragen onderwerpen voor een 

dashboard hebben vooral betrekking op het verder verbeteren van 

informatievoorziening op het niveau contract/leverancier 

 

Figuur 6. Gebruikte informatievoorziening door categoriemanagers 

66 De categoriemanagers geven duidelijk aan in de eerste plaats behoefte te hebben aan verdere 

verbetering van de informatievoorziening over (het gebruik van) de contracten en de rijksspend (n=26). Alle 

categoriemanagers geven het een hoge prioriteit om deze informatie te ontsluiten, liefst ‘met een druk op de 

knop’. Als een dashboard zou kunnen worden aangeboden die dat biedt, dan wordt een dergelijk dashboard 

zeer verwelkomd. 

67 Het opnemen van informatie over de voortgang van de rijksbrede inkoopdoelen of voortgang van de 

categorie in een dashboard wordt door het grootste deel van de categoriemanagers (n=17 en n=19 

categoriemanagers geven dit enige of hoge prioriteit) ook als belangrijk ervaren, zij het in mindere mate. De 

categoriemanagers geven aan dat ze begrijpen dat een rapportage over deze informatie voor bepaalde 

stakeholders (zoals de portfoliomanagers en DGOBR) relevant zal zijn. 

68 Uit meerdere interviews kwam naar voren dat de categoriemanagers het belangrijk vinden om de 

informatie over de categorie proactief te delen met de gebruikers (departementen). Op dit moment zijn voor 

een aantal categorieën communicatieportalen (Pleio, websites, groep in Pianoo-desk) ingericht voor het delen 

van deze informatie. Er is echter geen standaard portaal dat door alle categoriemanagers wordt gebruikt. Ook 

worden verschillende kritische opmerkingen gemaakt over de discipline van informatiegevers om de 

betreffende communicatieportalen te (blijven) vullen.  
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3.5 Van de door Significant aangedragen elementen vinden de categoriemanagers 

voornamelijk ‘trend-informatie’ en ‘informatie over marktcontext’ relevant 

69 In de interviews is met de categoriemanagers verkend in hoeverre ze geïnteresseerd zouden zijn in 

andersoortige informatie-elementen in een dashboard. In de loop van de interviews zijn de volgende 

elementen getoetst: 

a. Realtime informatie-elementen ("facturenradar", "publicatieradar" et cetera); 

b. Trend informatie-elementen (longitudinaal volgen van omzet, et cetera); 

c. Rijkscontextinformatie (Kamerbrieven en -vragen, nieuwsbrieven, et cetera); 

d. Markcontextinformatie (CBS, KvK, studies, brancherapporten, et cetera); 

e. Publieke/media-context ("mediawatch", digitale knipselkrant, et cetera); 

f. Community-context rond categorie/portfolio (“wie is wie?”, chat, et cetera); 

In figuur 6 zijn de antwoorden op deze toetsvragen weergegeven. 

 

Figuur 7. Door Significant aanvullend aangedragen inhoudelijke onderwerpen 

70 In figuur 7 zijn de gegeven antwoorden op de stelling gesorteerd op volgorde van het aantal reacties van 

categoriemanagers dat als ‘Ja, enige prioriteit’ of ‘Ja, hoge prioriteit’ konden worden geclassificeerd. Trend- en 

marktcontextinformatie verschijnen dan boven aan dit lijstje. Hiermee is niet noodzakelijk bedoeld dat 

categoriemanagers het als ‘must have’ beschouwen, eerder als ‘nice to have’ met hoge aantrekkelijkheid. 

Hiernaast wordt informatie over publieke/media-context en de rijks-context als interessant beschouwd. 

Meerdere categoriemanagers geven aan dat ze op dit moment voor deze twee laatste categorieën zelf 

geabonneerd zijn op nieuwsbrieven maar dat ze gefaciliteerd zouden kunnen worden met het eenvoudig 

ontsluiten en delen van de informatie. Het krijgen van realtime informatie over diverse ontwikkelingen vinden 

de categoriemanagers wel interessant maar vooral als een nice to have. De community-context wordt door de 

categoriemanagers van de getoetste onderwerpen als het minst interessant ervaren. Wel wordt door 

meerdere categoriemanagers aangegeven dat het beschikbaar maken van praktische informatie over de 

categorie voor de interne klanten belangrijk is. 
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3.6 De categoriemanagers verwachten frequente verversing van de informatie in een 

dashboard, maar denken het dashboard één keer per week of minder te gaan 

gebruiken 

71 Op de vraag hoe vaak de categoriemanagers het dashboard zouden gebruiken geeft het overgrote deel 

(n=17) aan te denken dat zij het dashboard maximaal één keer per week zullen bekijken. Een dashboard 

wordt niet beschouwd als informatiebron voor de dagelijkse werkzaamheden van een categoriemanager. Wel 

heeft een groot deel van de categoriemanagers de verwachting dat informatieverversing in het dashboard 

dagelijks of zelfs realtime plaatsvindt (n=11). 

 

Figuur 8. Frequentie van gebruik en informatieverversing van het dashboard 

72 Over de vorm van het dashboard was men eensgezind: elke categoriemanager gaf aan een digitaal 

dashboard te willen waarbij het mogelijk is om bij de spend gerelateerde informatie vanuit verschillende 

invalshoeken door te kunnen klikken naar diverse dwarsdoorsnedes en detailniveaus van de spend. 

3.7 Over de mate van openbaarheid van de informatie in een dashboard zijn de 

meningen verdeeld 

73 Aan de categoriemanagers is gevraagd in welke mate het dashboard en de daarin besloten informatie 

openbaar gedeeld zou mogen worden. Over dit onderwerp zijn de meningen verdeeld. Een deel van de 

categoriemanagers geeft aan dat het openbaar delen van (onderdelen van) een dashboard gewenst is. Hierbij 

is het van belang dat niet op het allerlaagste detailniveau, waarin ook commerciële gevoelige informatie te 

herleiden is, gedeeld gaat worden. Een ander deel van de categoriemanagers is tegen het delen van dit soort 

informatie of vinden de huidige informatievoorziening van een dusdanige kwaliteit dat het openbaar delen van 

de informatie te veel vragen op zal roepen en risico’s met zich mee zou brengen. 

 

Figuur 9. Openbaarheid van een dashboard 
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3.8 De informatiebehoefte van de portfoliomanagers richt zich op vooral op voortgang, 

het monitoren van de rijksafspraken en andere categorieoverstijgende thema’s 

74 De rol van de portfoliomanagers resulteert, zoals beschreven in alinea 20
4
 in een andere 

informatiebehoefte dan die van de categoriemanagers. De informatiebehoefte van de portfoliomanagers is 

daarom ook minder gericht op de inhoudelijke parameters van de contracten binnen de categorieën. In de 

interviews met de portfoliomanagers verschillende wensen voor een dashboard naar voren. In tabel 2 staan 

de benoemde thema’s (met een voorbeeld van indicatoren) opgenomen. 

 

Facilitair Organisatie en Personeel ICT en Communicatie 

 Beleidsdoelen: Efficiency, 

social return, et cetera 

 Governance: Status plan, 

capaciteit/budget, integriteit 

klantenraad, professionaliteit 

et cetera 

 Politiek bestuurlijk: Lage 

lonen, status in- uit besteden, 

DBFMO, et cetera 

 Resultaten: Besparingen, 

exposure, Maverick buying, 

leveranciers, spend, et cetera 

 Compact feiten presenteren: 

spend, dekkingsgraad per 

departement, contracten 

 Inzicht in realisatie hrm-

doelstellingen: wat hebben wij 

in huis aan personeel, wat 

hebben wij nodig aan 

personeel et cetera 

 Inzicht in 

beleidsdoelstellingen: 

Integriteit, Wet Normering 

Topinkomen (WNT), Social 

return, innovatie, et cetera 

 Monitoringsrapportage over de 

categorie met de voortgang op 

belangrijkste afspraken, KPI’s 

en issues 

 Uitwisseling van belangrijke 

documenten over de categorie 

Tabel 2. Thema’s voor een dashboard voor portfoliomanagers 

75 De informatiebehoefte van de portfoliomanagers speelt zich overwegend af op een hoger 

abstractieniveau dan dat van de categoriemanagers, hetgeen consistent is met hun rol. De portfoliomanagers 

hebben duidelijk meer aandacht voor rijksbrede afspraken en andere categorie-overstijgende thema’s die 

binnen het portfolio spelen dan de categoriemanagers. Hiernaast geven de portfoliomanagers aan graag via 

een dashboard geïnformeerd te willen worden over de voortgang van een categorie. De portfoliomanagers 

zeggen zelf geen heel expliciete behoefte aan duidelijker sturing op de categorieën te hebben. Wel wordt het 

gevoel geuit dat het hebben van een beperkt aantal gemeenschappelijke sturingsindicatoren, of in ieder geval 

gemeenschappelijke afspraken, de verdere doorontwikkeling van categoriemanagement zou kunnen 

versterken.  

 

 

4
 “De portfoliomanager ziet erop toe dat rijksbrede kaders voldoende bekend zijn en correct worden toegepast door de 

categoriemanagers. Hij begeleidt het tot stand komen en realiseren van een categorieplan. Hij zorgt voor afstemming 

tussen categorieën en categoriemanagers en coördineert politiek bestuurlijke issues binnen zijn portfolio”. 
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4. Reflectie Significant en adviesrichting 

4.1 Reflectie Significant op de resultaten van dit onderzoek 

4.1.1 Reflectie tegen de achtergrond van tijd en maturiteit 

76 De resultaten van dit onderzoek naar de behoeftestelling vanuit categorie- en portfoliomanagement op het 

vlak van informatievoorziening en de rol van een dashboard kunnen niet los worden gezien van het moment 

(oktober 2015) dat de categoriemanagers en portfoliomanagers zijn bevraagd. 

77 Op het moment van het uitvoeren van dit onderzoek bestaat het systeem van rijkscategoriemanagement 

ongeveer zeven jaar. Op 30 september 2008 is in het ICBR besloten tot de rijksbrede invoering van 

categoriemanagement. Op dit moment (eind 2015) is daarmee sprake van ‘oudere’ categorieën, die al vanaf 

begin 2009 of zelfs daarvoor de gelegenheid hebben gehad om basisinformatie te verzamelen en relatief 

‘jonge’ categorieën, die pas vanaf 2012 of later zijn gestart. Enkele van deze ‘jonge’ categorieën hebben de 

voorstudie recentelijk afgerond en verkeren nu in de fase van opstellen en goedgekeurd krijgen van het 

definitieve Categorieplan. 

78 In het kader van dit onderzoek hebben wij met 26 categoriemanagers kunnen spreken over 

informatievoorziening en dashboards. Daarbij is vaak ‘de stand der dingen’ binnen hun categorie ter sprake 

gekomen. Dat levert het beeld op dat het geheel van het rijkscategoriemanagement - dus ook de oudere 

categorieën - op dit moment nog overkomt als ‘relatief jonge bedrijfsfunctie’. De functie categoriemanagement 

is, ook zeven jaar na de invoering ervan, nog bezig om zich te vestigen. Dit is overigens geheel geen vreemde 

termijn voor het ‘gevestigd’ raken van een nieuwe bedrijfsfunctie. 

79 Deze relatieve jongheid van de bedrijfsfunctie categoriemanagement heeft ook zijn effect op de maturiteit 

van de informatievoorziening die inmiddels is opgebouwd. Specifiek voor het onderwerp informatievoorziening 

vinden wij een reflectie aan algemene maturiteitsmodellen hier nuttig. 

80 Significant hanteert geregeld het in figuur 10 weergegeven organisatie-maturiteitsmodel, hier specifiek 

ingevuld voor de informatievoorziening/business intelligence. Dit maturiteitsmodel schetst de op algemene 

organisatieprincipes gebaseerde groei van de bedrijfsfunctie informatievoorziening/Business Intelligence, van 

ad hoc, fragmentarisch naar meer structureel ingericht, naar meer integraal en gericht, en naar extern 

georiënteerd en continu verbeterend. De oplopende ’S-Curve’ in de figuur suggereert het toenemen van 

waarde voor de organisatie naarmate de maturiteit toeneemt. Wij merken wel op dat de intentie van dergelijke 

maturiteitsmodellen niet is dat voor iedere organisatie ‘een hoger niveau’ ook per se beter is (of zelfs maar 

nastrevenswaardig). Het model is dus niet bedoeld om te kwalificeren (goed/fout), maar om maturiteit te 

beschouwen, en te duiden. 
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Figuur 10. Model maturiteit informatievoorziening Significant 

81 In dit onderzoek hebben wij geen maturiteitsscan van de informatievoorzieningsfunctie binnen het 

categoriemanagement uitgevoerd. Toch is op basis van de resultaten van dit onderzoek naar onze mening 

zonder veel risico de conclusie te trekken dat verreweg de meeste categorieën, voor wat betreft hun 

informatievoorziening, nog in fase I van bovenstaand model verkeren.  

82 De informatievoorziening van de categoriemanagers (zelfs als deze als adequaat of ‘voldoende’ wordt 

ervaren) is in de meeste gevallen nog ‘lokaal’ (beperkt tot de categorie, of leverancier/contract) en 

fragmentarisch. Er zijn delen van de gewenste managementinformatie die goed verzorgd zijn, maar er zijn 

vrijwel ook altijd nog delen van de informatie die volledig ontbreken. Vaak komt de informatie nog 

hoofdzakelijk via ad hoc acties tot stand. De categoriemanager moet er zelf achteraan; en moet dat een half 

jaar later weer, en een half jaar later nog een keer. Slechts enkele categorieën hebben dermate veel 

structurele elementen van de informatievoorziening georganiseerd (of zijn bijna zover dat te doen) dat 

classificatie in fase II aan de orde is. 

83 Dit levert een nuttige achtergrond achter de resultaten van dit onderzoek. De categoriemanagers geven in 

dit onderzoek duidelijk aan vooral behoefte te hebben aan verdere verbetering van de informatievoorziening 

over (het gebruik van) de contracten en de rijksspend. Alle categoriemanagers geven het een hoge prioriteit 

om deze informatie te ontsluiten, liefst ‘met een druk op de knop’. Als een dashboard zou kunnen worden 

aangeboden dat dit biedt, dan wordt een dergelijk dashboard zeer verwelkomd. 

84  Vanuit de maturiteit waarin de informatievoorziening van de categoriemanagers zich nu bevindt (fase I of 

daaromtrent) is het door de categoriemanagers gegeven antwoord goed verklaarbaar. Wie 

informatievoorziening op dit moment ervaart als ‘alleen ad hoc beschikbaar en onvoldoende betrouwbaar’ 

heeft als meest urgente wens om dat op te lossen: ‘maak mijn informatievoorziening structureel beschikbaar 

en betrouwbaar’. Men vraagt bij wijze van spreken om de overgang naar fase II. 
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85 Ook wanneer naar de meer zachte factoren rond het categoriemanagement wordt gekeken, leveren de 

gesprekken met 26 categoriemanagers en drie portfoliomanagers een beeld.  

86 Een fors deel van de categoriemanagers geeft direct of indirect aan nog geen echte sense of belonging 

hebben gevonden. Noch bij het portfolio, noch bij een IUC, noch bij andere categoriemanagers. 

Categoriemanagement anno 2015 komt daarbij op ons over als “commando teams dropped behind enemy 

lines”, of in ieder geval als ‘verkenners’ vanuit het Rijk als concern. Teams van vaak maar een of twee 

personen weten zich voor de taak gesteld een ‘categorie’ van de grond te trekken waarvoor nog weinig 

beschikbaar is: geen duidelijke scope (afbakeningsvraagstukken in de voorstudiefase, maar ook daarna nog), 

geen duidelijke ‘klanten’ (het vergt veel moeite en doorlooptijd om tot een werkbare ‘Klantenraad’ te komen), 

én weinig beschikbare basisinformatie. 

87 Als dit beeld niet al te ver bezijden de waarheid is, dan is het naar onze mening erg te prijzen dat de 

categoriemanagers zich zelfredzaam tonen. Categoriemanagers laten een houding zien van ‘ik regel 

zelfstandig mijn eigen informatievoorziening’, en lijken eigenlijk vrij optimistisch in hun situatie van beperkte 

basisinformatie te zitten. Categoriemanagers tonen zich wel sceptisch over de snelheid en het resultaat dat 

verwacht mag worden van de verbetering van de inkoopinformatie, waar centraal aan wordt gewerkt. Er is op 

dat vlak weinig vertrouwen, en men legt de lat op het vlak van een managementinformatie-dashboard dus ook 

niet erg hoog. Dat gebrek aan vertrouwen verstevigt de houding: ‘dus zullen we het zelf maar moeten rooien’. 

4.1.2 Reflectie vanuit de invalshoek van governance en sturing 

88 Het onderwerp ‘governance’ is tijdens de interviews niet actief door ons aan de orde gebracht. Het thema 

‘governance’ is ook niet een van de top of mind onderwerpen waarover de categoriemanagers beginnen te 

praten. Dat geldt wel voor het woord ‘sturing’. ‘Sturing’ beschouwen wij hier als een afgeleide van ‘besturing’ 

dat op zijn beurt weer nauw samenhangt met het begrip ‘governance’ (‘handeling of de wijze van besturen, de 

gedragscode, en het toezicht op organisaties’). ‘Sturing’ is in de meeste interviews besproken, als thema dat 

iets kan betekenen voor informatiebehoefte (een pushfactor; welke informatie moet je opleveren, omdat 

iemand op je stuurt?), en de rol die een dashboard kan vervullen als sturingsinstrument. Het onderwerp is 

daarom door ons ook ingebracht als ‘stelling’
5
. 

89 Het komt ons voor dat de ‘sturingslijnen’ van het rijksinkoopstelsel, voor zover deze worden ervaren én 

gebruikt door de categoriemanagers, nog moeten “indalen”. Dit is een observatie die ook samen zal hangen 

met de eerder gemaakte opmerkingen over (leef)tijd en maturiteit van de verschillende categorieën. Op zich 

lijken de meeste categoriemanagers wel scherp te hebben wat de sturingslijnen zijn (of zouden moeten zijn) 

waar zij binnen hun categorie vooral mee hebben te werken. Zij weten wat ervoor nodig is om besluiten te 

verkrijgen, capaciteit te regelen of iets dergelijks. Wel is opvallend dat de beschrijving van ‘hoe de lijnen lopen’ 

van categorie tot categorie nogal anders kan zijn.  

 

5
 Stelling: “Voor de verdere doorontwikkeling van mijn categorie zou het helpen als duidelijker sturing zou zijn op mijn 

categorie”. 
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90 Eerder in dit rapport gaven wij al aan dat de tendens van een aantal gesprekken was: ‘daar waar veel 

sturen stuurt per saldo soms niemand’. De veelkoppigheid van het stakeholdersveld wordt als lastig, zij het 

niet onoverkomelijk, ervaren. Hier ligt naar onze mening vanuit het perspectief van informatievoorziening een 

kans; er is veel draagvlak voor “duidelijker sturing”. 

91 Zeker voor het thema informatievoorziening is ‘sturing’ een heel interessant begrip. In de management- 

en organisatieliteratuur is al heel wat afgeschreven over de omstandigheid (realiteit) dat organisaties en de 

mensen daarbinnen tegenwoordig in toenemende mate te maken hebben met een multidimensionaal 

krachtenveld. Organisaties zijn steeds minder goed te beschrijven in termen van structuren (organogrammen) 

en top-down hiërarchieën. 

92 Hans Strikwerda beschrijft in zijn boek ‘De multidimensionale organisatie’ (2009) bijvoorbeeld al dat in de 

multidimensionale organisatie informatie(distributie) niet langer een attribuut is dat uitsluitend wordt ingezet 

ten behoeve van de hiërarchische (verticale) lijn, maar iets dat van alle spelers samen is. Strikwerda spreekt 

zelfs van ‘de afwezigheid van verticale en horizontale informatie-asymmetrie’. In gewone mensentaal: 

informatie krijgt een sturende rol, niet omdat er één actor stuurt, maar omdat alle actoren, gebruikmakend van 

dezelfde informatie over voortgang, resultaten, en het bereiken van doelen, kunnen bijsturen wanneer zij dit 

nodig vinden. 

 

Figuur 11. Hoe werkt een multidimensionale organisatie? (Uit: Van unitmanagement naar multidimensionale organisatie, 

Strikwerda, 2008) 

93 Zo bezien zou ‘duidelijker sturing’ dus niet geïnterpreteerd hoeven te worden als ‘duidelijker sturing door 

een Klantenraad’ (of: IUC, of: Portfoliomanager, of: et cetera)” maar meer als ‘het samen afspraken maken 

over welke informatie wij samen gaan bijhouden, gaan ‘vullen’, gaan delen, en gaan gebruiken om onze 

gezamenlijke voortgang te monitoren, en op te kunnen bijsturen’. 

94 Hier ligt naar onze mening ook een uitdaging voor het Programma Verbetering Inkoopinformatie Rijk, 

specifiek voor het projectteam structurele inkoopinformatievoorziening Rijk dat zich bezighoudt met het 

optimaliseren van de inkoopinformatievoorziening Rijk. In dit team zijn zowel de portfoliomanagers als de 

categoriemanagers, één per portfolio, vertegenwoordigd. Dit komt ons voor als het natuurlijke 
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aangrijpingspunt om nadere afspraken over stuurinformatie - mede op basis van dit rapport - verder te 

concretiseren, en tot besluitvorming te brengen. 

95 Nota bene: figuur 11 over de kenmerken van de multidimensionale organisatie bevat naar onze mening 

meer interessante elementen die ook het portfolio-/categoriemanagement-stelsel verder zouden kunnen 

helpen: denk aan het versterken (en internaliseren) van het gemeenschappelijke doel, en het verder 

investeren op ‘socialisatie’ in de community van portfolio- en categoriemanagers. 

4.1.3 Reflectie vanuit de invalshoek alignment (op de bedoeling) 

96 Als het gaat over het gemeenschappelijke doel, dan dient zich snel de vraag aan wat dat ook alweer was. 

Wij beperken ons hier door even niet te kijken naar het hogere doel van het rijksinkoopstelsel (of de 

rijksbedrijfsvoering, of het Rijk, of de Nederlandse Overheid et cetera), maar vooral in te zoomen op de vraag: 

‘Wat was ook alweer de bedoeling van het Categoriemanagement’? 

97 Op Rijksoverheid.nl valt onder meer te lezen: “Categoriemanagement is een manier van slim inkopen van 

producten en diensten, via samenwerking en specialisatie. De Rijksoverheid gebruikt categoriemanagement 

vooral voor de inkoop van goederen en diensten die ze vaak nodig heeft. Zoals uitzendarbeid, energie of 

kantoorartikelen”.  

98 Sleutelwoorden zijn hier ‘slim inkopen, via samenwerking en specialisatie’. In een vroeger stadium van het 

categoriemanagement werden ook onderstaande figuren gebruikt om - binnen het Rijk - te duiden wat het 

categoriemanagement diende toe te voegen aan de (soms gezamenlijke) rijksinkoop die er daarvoor ook al 

was. 

 

Figuur 12. Verschuiving van de energie inkopers ten gevolge van de invoering van categoriemanagement 

99 De figuren maken het punt dat het introduceren van categoriemanagement iets moest toevoegen aan 

inkoop: het moest de energie van inkoop (inkopers) verschuiven van het transactionele (‘inkopen’) en 

uitvoerende (‘gebruiken’) domein naar het strategische domein (‘nadenken’). De bedoeling van 

categoriemanagement was (is) dat het Rijk tijd zou vrijspelen om toe te komen aan de meer strategische 

vraagstukken rond: wat willen klanten, en wat vinden wij dat het Rijk als concern ze moet bieden, wat kunnen 

markten en wat kan het Rijk zelf? En hoe ordenen en beïnvloeden wij markten zodanig dat de inkoophefboom 

in het belang van alle rijksdoelen effectief wordt ingezet? 
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100 Een van de resultaten van dit onderzoek is dat categoriemanagers aangeven vooral behoefte te hebben 

aan verdere verbetering van de informatievoorziening over (het gebruik van) de contracten en de rijksspend 

levert ons de volgende observatie op. Voor zover een interview over een informatiedashboard hier een 

indicator voor mag zijn lijkt het erop dat categoriemanagers, in ieder geval voor wat betreft hun top of mind 

beleving van het onderwerp ‘informatiemanagement’, nog veel bezig zijn op het niveau ‘aanbesteding’ en 

‘leverancier/ contract’ en minder denken aan informatievoorziening ten behoeve van de strategische 

vraagstukken die in de bedoeling van het categoriemanagement lagen.  

101 Deze observatie moet niet gelezen worden als een verwijt aan de categoriemanagers. Het is vooral een 

indicatie van de huidige status quo waarin de categoriemanagers zich bevinden op het vlak van 

informatievoorziening: alle zeilen moeten nog worden bijgezet om überhaupt tot betrouwbare en bruikbare 

managementinformatie te komen. Dat moeten categoriemanagers doen met de bezetting (capaciteit) 

waarover ze kunnen beschikken. Het is dan verklaarbaar dat het categoriemanagement in veel gevallen nog 

niet toekomt aan het inzetten van informatiemanagement voor de hogere doelen van het 

categoriemanagement. Dat laat in het midden in welke mate categoriemanagers überhaupt toekomen aan de 

oorspronkelijke ‘bedoeling’ van het categoriemanagement; dat is door ons niet onderzocht. 

102 Ook dit is naar onze mening te beschouwen als een kans voor het onderwerp Informatiemanagement/ 

een dashboard. Als de portfolio/categorie-community besluit dat het de moeite waard is om verder door te 

investeren op het oorspronkelijke doel van categoriemanagement, dan kan het aanbieden van 

managementinformatie op meer strategisch niveau (of het ontlasten van de categoriemanagers bij het zelf 

vergaren daarvan) een waardevolle rol spelen. 

4.1.4 Reflectie vanuit de invalshoek van vorm en content van het dashboard 

103 In de interviews met de categoriemanagers is ook kort stilgestaan bij de vorm van een dashboard. Het 

overgrote deel van de categoriemanagers geeft als belangrijkste elementen aan dat: 

a. Het dashboard gebruiksvriendelijk en grafisch aantrekkelijk moet zijn; 

b. Het dashboard digitaal en ook buiten een rijkslocatie benaderbaar moet zijn; 

c. De koppeling van de broninformatie na een eerste inrichting eenvoudig en automatisch gekoppeld moet 

worden aan het dashboard. Dit moet geen blijvende, arbeidsintensieve handeling zijn; 

d. Het mogelijk moet zijn om vanuit meerdere perspectieven (klant, leverancier, periode) de data in te 

zien, waarbij in elk perspectief verschillende ‘views’ kunnen worden gekozen; 

e. De informatie in het dashboard dagelijks of zelfs realtime ververst moet worden. 

104 De huidige snelle opkomst van applicaties (‘apps’) in de wereld levert ook een hele lijst met 

succesfactoren
6
, die naar onze mening behulpzaam zullen zijn om de precieze vorm en content van een 

dashboard te kunnen ontwerpen. Niet limitatief: 

a. Het dashboard moet intuïtief zijn (er is geen handleiding nodig); 

 

6
 Bijvoorbeeld via http://transpara.com/blog/2011/10/17/top-10-mobile-app-success-factors.html of 

http://rippleffectgroup.com/2012/06/19/four-critical-success-factors-for-enterprise-mobile-app-design/. 

http://transpara.com/blog/2011/10/17/top-10-mobile-app-success-factors.html
http://rippleffectgroup.com/2012/06/19/four-critical-success-factors-for-enterprise-mobile-app-design/
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b. De content moet relevant zijn (bijvoorbeeld bij nieuwsberichten moeten deze op relevantie worden 

gefilterd en actueel zijn); 

c. Elementen van het dashboard moeten eenvoudig te delen zijn met derden (bijvoorbeeld klanten of zelfs 

leveranciers); 

d. Het dashboard moet geschikt zijn voor meerdere platformen en devices (PC, tablet, telefoon);  

e. De gebruiker moet het dashboard zelf kunnen parametriseren. Gedacht kan worden aan een modulaire 

opbouw waarin bijvoorbeeld de categoriemanager zelf kan aangeven welk modules op bijvoorbeeld het 

startscherm zichtbaar moeten zijn. 

105 Het effect van het hanteren van de in alinea 103 en 104 opgenomen ‘ontwerpcriteria’ moet zijn dat het 

dashboard ‘sticky’ wordt. Het moet voor de gebruikers (categoriemanagers, portfoliomanagers, anderen uit de 

inkoopcommunity, derden) zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt om ‘te blijven hangen’ op het dashboard 

(bijvoorbeeld door er realtime elementen of een sociale netwerk functie (community) aan te verbinden of mee 

toegankelijk te maken), en regelmatig terug te keren om het dashboard te gebruiken (door frequente 

verversing met informatie die als relevant wordt ervaren). 

106 ‘Sticky’ worden van het dashboard beschouwen wij zeker niet als een doel op zich, maar als een 

belangrijke voorwaarde om een dashboard daadwerkelijk, en duurzaam ingevoerd te krijgen. Als een 

dashboard niet aan (de meeste van) bovenstaande ontwerpcriteria voldoet dan kan de content van het 

dashboard nog zo structureel en betrouwbaar, nuttig en relevant zijn: het dashboard zal dan vermoedelijk niet 

gebruikt worden om bij deze content te komen. Bijvoorbeeld: een dashboard met perfect betrouwbare 

inkoopuitgaveninformatie, die slechts een keer per jaar wordt ververst, wordt vermoedelijk hooguit een paar 

keer per jaar gebruikt (als iemand de spendinformatie even wil naslaan). De functie van het dashboard 

verschuift dan naar die van een ‘archief’. Ander voorbeeld: van een dashboard dat stoplichten bevat (rond 

bijvoorbeeld rijks-KPI’s) die nooit veranderen zal geen sturende werking uitgaan, of die sturing nu verticaal en 

hiërarchisch of multidimensionaal wordt geïnterpreteerd.  

4.2 Adviesrichting 

4.2.1 Bedien met het dashboard de behoefte aan structurele en betrouwbare basisinformatie 

107 Afgaande op de resultaten van dit onderzoek staat de informatievoorziening van categoriemanagement 

(en het gebruik van dashboards) binnen het Rijk nog in de kinderschoenen (Fase I informatievoorziening). Dat 

is goed te verklaren vanuit de relatieve jongheid van het categoriemanagement als bedrijfsfunctie zelf, ook al 

zullen van categorie tot categorie forse verschillen in maturiteit te ontdekken zijn.  

108 Dit onderzoek laat zien dat de categoriemanagers informatievoorziening op dit moment vooral gebruiken 

op het niveau van leverancier/contract en crediteur (spend), en de op dit moment beschikbare informatie 

vooral als ad hoc aanwezig (‘je moet er zelf achteraan’) en onbetrouwbaar ervaren. De informatiewaarde van 

de beschikbare informatie is daarmee sterk afhankelijk van de tijd, prioriteit en energie die de 

categoriemanagers hierin kunnen en willen steken. De categoriemanagers ervaren bij wijze van spreken ‘het 

knellen van de kinderschoenen’. 
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109 De top of mind meest uitgesproken wens van de categoriemanagers is om de ervaren knelpunten op te 

lossen: informatievoorziening moet structureel ingericht, toegankelijk en betrouwbaar worden. 

Categoriemanagers doelen dan hoofdzakelijk op informatie op niveau contract/leverancier en crediteur 

(spend). Dat correspondeert met de weg naar Fase II informatievoorziening. Deze fase vraagt om het 

toevoegen van waarde aan de informatie op het gebied van gebruiksvriendelijke toegang, filtering en 

‘intelligentie’ waardoor de informatie structureel en betrouwbaar beschikbaar wordt voor de 

categoriemanagers. 

110 Bij het bepalen van vervolgstappen en het ontwerpen van een dashboard lijkt het ons raadzaam om 

gehoor te geven aan deze primaire wens van de categoriemanagers. De categoriemanagers staan open voor 

een dergelijke verbeterslag voor contracten en binnen de categorie te hanteren KPI’s. Er zijn bovendien 

generieke parameters te definiëren, die op alle (de meeste) categorieën van toepassing kunnen worden 

verklaard, waarbij voldoende ruimte is voor maatwerkinvulling per categorie (specifieke parameters op niveau 

contract/leverancier).  

111 Daarnaast is het kennelijke draagvlak voor ‘duidelijker sturing’ naar onze mening een aanknopingspunt 

om een dashboard ook aan te wenden voor het structureel inrichten en toegankelijk maken van informatie 

over de rijks(inkoop)doelen, en het volgen van thema’s op boven-categorie niveau, en hier desgewenst ook 

onderling te vergelijken, te delen en te ‘kwalificeren’. Wij verwijzen hier naar de eerdere opmerkingen over 

‘sturing’ in dit rapport. Het is aan de deelnemers van de rijksinkoopcommunity samen om te bepalen op welk 

niveau precies dergelijke rijks(inkoop)doelen en afspraken dienen te worden gemaakt en gemonitord. 

Daarmee is de op korte termijn noodzakelijke (in de zin van: met hoge of enige prioriteit gewenste) 

basisinformatie een plek gegeven. Dat zou wat Significant betreft de hoogste prioriteit moeten krijgen bij de 

invoering van een dashboard. 

4.2.2 Maak van de gelegenheid gebruik om het dashboard de ontwikkeling van categoriemanagement 

verder te laten ondersteunen 

112 Bij het bepalen van de volgende prioriteit is het volgende naar onze mening interessant. Het al of niet 

beschikken over basisinformatie op niveau contract/leverancier en crediteur, zelfs als deze informatie 

structureel aanwezig en betrouwbaar is, kan naar onze mening worden aangemerkt als ‘dissatisfier’. 

Dissatisfiers zijn voorzieningen die niet leiden tot ‘applaus’ wanneer ze voorhanden zijn, maar wel kunnen 

leiden tot veel geklaag als ze niet voorhanden zijn. Voor veel onderwerpen uit de bedrijfsvoering geldt dat de 

afnemers ervan ze als dissatisfier beschouwen, overigens vaak zonder dit zelf te beseffen. Het standaard 

advies rond dissatisfiers is dat je er zo min mogelijk over moet communiceren: dissatisfiers moet je ‘gewoon’ 

oplossen, in relatieve stilte en buiten het zicht. Voor de (positieve) beleving van de uitrol van een nieuwe 

faciliteit is het belangrijk dat hetgeen wordt aangeboden ook ‘satisfiers’ bevat: elementen die een evidente 

verbetering en aanvulling betekenen voor het dagelijks werk. 

113 Wij geven het Rijk dan ook ter overweging om de invoering van een dashboard meteen aan te wenden 

om de categoriemanagers verder te ondersteunen bij de ontwikkeling van categoriemanagement richting de 

bedoeling van categoriemanagement (‘slim inkopen door samenwerken en specialiseren’), en de meer 

strategische interpretatie van de rol van de categoriemanager.  
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114 Dat betekent dat het dashboard - in aanvulling op alle andere voorzieningen op het gebied van 

informatievoorziening die onder meer vanuit het Programma Verbetering Inkoopinformatie Rijk worden 

aangeboden of voorbereid - ook een rol kan spelen in het verbinden, samenwerken van het 

categoriemanager, en het verder ondersteunen van hun markt- en omgevingsoriëntatie. In feite betekent dat 

dat het dashboard niet alleen op niveau van Fase II van informatievoorziening uit figuur 10 wordt ingestoken 

(Informatievoorziening structureel ingericht en toegankelijk) maar ook al elementen van Fase III 

(Informatievoorziening gericht en integraal gedeeld) meekrijgt. 

115 Een dashboard dat voldoet aan deze ‘ontwerpprincipes’ kan dan toegang bieden tot: 

a. Informatie op het niveau van contract/leveranciers en crediteur. Belangrijk hierbij is dat de 

crediteureninformatie voldoende betrouwbaar is, en managementinformatie op niveau 

contract/leverancier (ook als deze van leveranciers afkomstig is) gemakkelijk in te lezen is 

(automatisch) en met een druk op de knop beschikbaar kan worden gemaakt; 

b. Informatie rond de status (voortgang, governance, risico’s, categoriespecifieke afspraken) wordt van de 

categorie ten behoeve van de gesprekken met de IUC-lijn en de portfoliomanager; 

c. Informatie op het niveau van ‘sturen’ op categoriemanagement (door informatie te delen, te 

‘kwalificeren’ en te benchmarken met andere categorieën); 

d. Informatie die bijdraagt aan het bereiken van de bedoeling van contractmanagement (marktinformatie, 

marktontwikkelingen, slim gekoppelde leveranciersinformatie met andersoortige bronnen zoals Kamer 

van Koophandel-informatie en financiële ratio’s (in lijn met het Big Data-project van de Belastingdienst); 

e. Informatie die bijdraagt aan het versterken van samenhang en verbinding in de Rijks(inkoop)community 

(‘sense of belonging’) bijvoorbeeld door een omgeving aan te bieden waarin laagdrempelig, snel en 

interactief met andere categoriemanagers afgestemd kan worden. 

116 Als de opmerkingen over het ‘sticky’ maken worden toegevoegd aan het dashboard, dan is nadrukkelijk te 

overwegen om het dashboard ook te gebruiken voor andere vormen van informatie dan stoplichten, cijfers en 

grafieken. Hierbij valt te denken aan een real-time feed die relevante berichten ontsluit over de categorie zoals 

nieuwsberichten, kamerbrieven, TenderNed notificaties, CBS informatie et cetera. 

117 Wij merken op dat veel van deze aanvullende realtime informatie al beschikbaar is. Het is mogelijk te 

abonneren op rijksoverheid.nl, er zijn al Tenderned-feeds, diverse nieuwsbrieven en de samenwerkingsruimte 

op Pleio. De kunst zal zijn om alle beschikbare informatie te filteren, te beoordelen op relevantie, en op een 

zeer gebruiksvriendelijke manier aan categoriemanagers (en andere gebruikers van het dashboard) te 

presenteren. Het dashboard zelf heeft dan niet veel meer functie dan ‘toegangsportaal’; het bevat voor dit doel 

nauwelijks noemenswaardige nieuwe technologie en kan snel worden ingericht. 

118 Door een ‘Fase III dashboard’ te ontwikkelen met deze elementen en dit relatief snel aan te bieden, kan 

verder gewerkt worden aan het verbeteren van basisinformatie. De oplevering van de bovenstaande 

elementen zijn namelijk niet (volledig) afhankelijk van deze basisinformatie. 
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4.2.3 Bouw voort op wat al in ontwikkeling is vanuit het Programma Verbetering Inkoopinformatie Rijk 

119 Dit onderzoek heeft als doel de behoefte van categorie- en portfoliomanagers aan managementinformatie 

(en een eventueel dashboard) inzichtelijk te maken. Dit is te zien als de vraagkant van managementinformatie 

(rond het categoriemanagement). 

120 Ondertussen gebeurt aan de aanbodzijde, onder de vlag van het Programma Verbetering 

Inkoopinformatie Rijk, al van alles. Het lijkt ons in alle gevallen raadzaam dat bij vervolgstappen rond de 

invoering van een dasboard langs de hiervoor beschreven adviesrichting, voortgebouwd wordt op deze 

aanbodzijde. 

121 De aanbodzijde hebben wij in dit kader niet expliciet onderzocht. Wel is ons het Uitvoeringsplan 

Programma Verbetering Inkoopinformatie Rijk, (definitief concept), van 22 oktober 2015 ter beschikking 

gesteld, alsmede de eerste versie van het Projectplan Optimale Inkoopinformatievoorziening Rijk (versie 1.0), 

van 25 november 2015. De onderstaande hoofdpunten uit deze documenten zijn met het oog op de invoering 

van een dashboard zoals in dit rapport beschreven vermeldenswaardig. 

In het kader van het Programma Verbetering Inkoopinformatie Rijk: 

a. Is voor de structurele inkoopinformatievoorziening Rijk een projectteam opgesteld, waar alle gebruikers 

van de inkoopinformatie Rijk in zijn vertegenwoordigd. Zij gaan kijken in hoeverre de 

inkoopinformatievoorziening Rijk voor alle gebruikers kan worden geoptimaliseerd; 

b. Wordt gewerkt aan een betere koppeling tussen de financiële administraties en de spenddatabase. Op 

hoofdniveau is al een aansluiting tot stand gebracht, nu wordt gekeken naar de informatieniveaus 

daaronder. De resultaten daarvan worden in het voorjaar 2016 verwacht; 

c. Wordt gewerkt aan mogelijkheden om maverick spend in beeld te brengen, bijvoorbeeld met behulp van 

de informatie die wordt opgenomen in het Rijksinkoop Register. Over dit onderwerp is een 

themaconferentie over het register voorzien, die op 10 februari 2016 zal worden gehouden; 

d. Is een Leveranciersmonitor Rijk in opbouw, dit naar analogie van en in vervolg op de 

leveranciersmonitor die bij de Belastingdienst wordt gebruikt. Deze laatste monitor bevat relevante 

informatie over leveranciers vanuit de Kamer van Koophandel, bijvoorbeeld met betrekking tot 

Financieel Economische Draagkracht. 

122 Wij hebben op basis van de gesprekken met de categorie- en portfoliomanagers de indruk gekregen dat 

op het gebied van de onderlinge communicatie, tussen categorie- en portfoliomanagers enerzijds, en het 

Programma Verbetering Inkoopinformatie Rijk anderzijds, nog stappen te maken zijn. Onze inschatting is dat 

de meeste categoriemanagers niet exact op de hoogte zijn van bovenstaande ontwikkelingen. 

4.3 Opzet van een dashboard in lijn met deze adviesrichting 

123 Wij kunnen ons voorstellen dat een ‘Fase III dashboard’ voor de categoriemanager zou kunnen bestaan 

uit de onderstaande vijf ‘werelden’.  
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 De contractwereld is gericht op het gebruik 

en uitnutting van de contracten binnen een 

categorie; 

 De portfoliowereld is gericht op de 

governance en inkoopdoelen van 

categoriemanagement; 

 De klantwereld is gericht op de 

communicatie met (interne klanten); 

 De communitywereld is gericht op een 

laagdrempelige communicatie binnen de 

categorie en/of tussen de categorieën; 

 De marktwereld is gericht op het 

verzamelen en ontsluiten van allerlei 

marktinformatie.  

124 Uit de gesprekken met zowel de categoriemanagers als de portfoliomanagers blijkt naar onze mening dat 

in voldoende mate consensus bestaat tussen de portfoliomanagers en de categoriemanagers over de 

rapportage-elementen (of: ‘resultaatgebieden’) die voor alle categorieën van toepassing zijn, en de 

rapportage-elementen die specifiek voor het portfoliomanagement interessant zijn. Deze zijn in dit rapport 

benoemd in tabel 1 (Huidige rapportage-elementen generiek over de categorieën) en tabel 2 (Thema’s voor 

een dashboard voor portfoliomanagers). Het is aan het Rijk om met dit rapport in de hand haar eigen 

specifieke terminologieën te kiezen. 

125 Daarbovenop valt - dat is min of meer de pointe van dit onderzoek – naar onze mening veel te winnen als 

de andere ‘werelden’ van informatievoorziening aan de categorie- en portfoliomanagers worden aangeboden. 

126 Het is wat ons betreft niet noodzakelijk dat de vijf door ons hier onderscheiden werelden allen in één 

dashboard worden opgenomen. De informatie zelf (het waarom?) is belangrijker dan de precieze vorm (het 

hoe?) waarlangs toegang tot die informatie wordt vormgegeven. De ‘community-wereld’ kan uiteraard ook 

elders worden vormgegeven, bijvoorbeeld in een samenwerkingsfaciliteit voor categoriemanagers 

(vergelijkbaar met het huidige Pleio) om kennis en expertise met elkaar te delen en nieuwsberichten uit te 

wisselen. Een dergelijke samenwerkingsfaciliteit zou op een centraal niveau moeten worden ingericht om de 

categoriemanagers te ondersteunen. 

127 Het gebruiksvriendelijk maken van de toegang tot de samenwerkingsfaciliteit zou naar onze mening het 

gebruik van zowel het dashboard, als dat van de samenwerkingsfaciliteit verbeteren. Hierbij geldt de 

marketingkreet ‘marketing is kiezen, want het brein haat verwarring’. Vermoedelijk is één keer, op 

aantrekkelijke en gebruikersvriendelijke manier, toegang geven tot vele vormen van informatie, beter dan vele 

vormen van toegang. 

128 Het ontwerpen van een gebruiksvriendelijk en ‘sticky’ portaal voor de benadering van de vijf werelden lijkt 

ons raadzaam. Dit portaal is de basis en de inrichting van dashboards is afhankelijk van de precieze 

informatievrager. Hiernaast is het belangrijk dat de basisinformatie, ongeacht in welke ‘wereld’ deze een rol 
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speelt, of door welke gebruiker deze wordt afgeroepen, altijd zoveel mogelijk uit dezelfde bronnen (eenmalige 

invoer) afkomstig is. 

129 Wij geven het Rijk ter overweging om in ieder geval zowel een dashboard voor categoriemanagers als 

voor contractmanagers te ontwikkelen. Het dashboard voor de categoriemanager zou dan de basis vormen 

voor het gesprek van de categoriemanager met de portfoliomanager en het dashboard voor de 

contractmanager zal de basis vormen voor het gesprek tussen de categoriemanager en de contractmanager. 

130 In een later stadium kan overwogen worden om dashboards voor andere doelgroepen (IUC’s?, CPO?, 

klanten? Leveranciers?) te ontwerpen, die een specifiek toegespitste en vormgegeven toegang bieden tot 

(delen van) dezelfde broninformatie. Uiteraard dient er afstemming te zijn met het Programma Verbetering 

Inkoopinformatie Rijk, waarin al aan andere dashboards voor verschillende doelgroepen wordt gewerkt. 

 

Figuur 13. Grafische weergave van doelgroepspecifieke dashboards die toegang bieden tot een informatieportaal  

4.4 Korte termijn vervolgstappen 

131 Om te kunnen adviseren over de opzet van dashboards met managementinformatie voor de specifieke 

doelgroep portfolio- en categoriemanagers is door Significant op verzoek van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken, DG OBR, onderzoek uitgevoerd naar de ‘behoeftestelling’. Dat heeft voorliggend rapport met 

onderzoeksresultaten, reflectie van Significant en een adviesrichting opgeleverd. Het is nu zaak dat het Rijk 

op basis van dit rapport tot besluitvorming komt. 

132 In dat licht is allereerst aan de orde dat op 13 januari 2016 een themaconferentie gehouden wordt 

gehouden over het dashboard voor categoriemanagers en portfoliomanagers, waar dit rapport zal worden 

gepresenteerd en besproken. Het is belangrijk om tijdens deze bijeenkomst eerst duidelijkheid te krijgen of het 

in het rapport beschreven beeld van de huidige situatie door alle portfolio- en categoriemanagers wordt 

gedeeld. Het samen eens zijn (of: oneens zijn, ook dat is een procesresultaat) met de in dit rapport 

weergegeven analyse en adviesrichting is een belangrijke eerste stap. 
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133 Vervolgens kan besproken worden wat het gewenste dashboard is en welke stappen daartoe op (kortere) 

termijn kunnen worden genomen, rekening houdend met wat al aan voor categoriemanagers relevante 

inkoopinformatie beschikbaar is. Een volgende stap op korte termijn kan zijn het verder uitwerken en 

concretiseren van de door ons in tabel 1 en tabel 2 genoemde generieke rapportage-elementen, en een 

nadere invulling van de vijf ‘werelden’. Een en ander zou verder kunnen worden bekrachtigd in de stuurgroep 

op het Programma Verbetering Inkoopinformatie Rijk, die naar wij begrijpen in april 2016 is voorzien.  


