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Samenvatting

De opdrachtgever van dit onderzoek (de DG HBWE van OCW) vroeg de Auditdienst Rijk om op
zoek te gaan naar de geleerde lessen van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering’ (PVS).
Interviews en een workshop met zo’n twintig van de voortbrengers en een grondige dossier-
studie (zie hoofdstuk 5) brachten waardevolle inzichten.

Dit rapport is het sluitstuk van een weloverwogen auditprogrammaz over zeven jaar PVS. In dit
auditprogramma is door verschillende onafhankelijk deskundigen (vanuit o.a. rijksoverheid,
wetenschap en de big-four) grondig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van (tussen)producten
en het beheersing van PVS. In december 2017 leverde de ADR het evaluatierapport over het
programma op. Waar het evaluatierapport inzicht gaf in de mate van realisatie van specificaties,
doelstellingen en baten van PVS, kijkt het lessons learned onderzoek terug naar het doorlopen
voortbrengingsproces. Het geeft antwoord op de vragen welke dilemma’s de betrokkenen
hebben moeten trotseren en op welke manier zij dit hebben gedaan en in hoeverre zij dit
achteraf gezien als succesvol ervaren.

Ten grondslag aan de opgedane inzichten liggen de volgende onderzoeksvragen:
i. Welke momenten en/of aspecten zijn in de tijd gezien van doorslaggevende betekenis

geweest voor het verloop van het programma PVS en wat waren cruciale
beslissingsmomenten?

2. Welke rode draad valt hierin te herkennen?

3. Hoe hebben betrokkenen deze cruciale momenten ervaren?

4. Wat is geleerd van deze situatie(s) en hoe heeft dit geleerde later in het traject haar effect
gehad?

Drie zaken bleken van doorslaggevend belang:
• Sturing op de businesscase. Bijstellingen waren nodig en leidde tot verhoging van de

kosten, maar tegelijkertijd bleef de netto contante waarde gelijk en is altijd sprake geweest
van een positieve businesscase,

• Voor de conversie ging PVS weloverwogen een maand ‘op zwart’ in een Freeze. Dilemma’s
tussen de behoefte aan een korte doorlooptijd, een grote mate van zekerheid, beperking van
de kosten en zo min mogelijk verstoring van de dienstverlening maakte dit voor PVS de beste
benadering op dat moment.

• Het loslaten van het oorspronkelijke Big-Bang scenario naar een gefaseerde implementatie
strategie waarbij tevens de transitie en overdracht naar de staande organisatie werd gestart.

Belangrijke rode draad is dat het aansturen en Uitvoeren van een programma mensenwerk
blijft. De ‘lessons learned’ bevatten een mix van zogeheten “harde” en “zachte” aspecten.
Afhankelijk van de specifieke context is er een optimale mix van deze twee soorten aspecten.
Voor een succesvolle samenwerking is het belangrijk hiermee rekening te houden en waar nodig
de deze bij te stellen.

In dit rapport nemen wij de lezer mee in de meest belangrijke en relevante leerervaringen van
het programma. Deze geleerde lessen kunnen van nut zijn voor vergelijkbare complexe,
langdurige ICT-projecten van DUO, maar ook van andere (Rijks)overheidsorganisaties.

i Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering heeft als doel de huidige systemen, processen en
organisatieonderdelen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet
studiefinanciering 2000 integraal te moderniseren (bron: https://www.rijksictdashboard.nl/projecten/158768)

2 Review en auditkalender PVS, (intern instrument van het programma PVS waarin audits en onderzoek vanuit
onafhankelijk derde partijen in onderlinge samenhang werden gepland en gemanaged).
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2.1

Inleiding

Programma Vernieuwing Studiefinanciering

Met de dechargeverlening op 8juni 2018 door de opdrachtgever3,is er voor het ministerie van
OCW een einde gekomen aan het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS).
Dit programma startte in 2011 met een integrale vernieuwing van de organisatie en de systemen
binnen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

0
S

: 7JAAR totale programmaduur

: waarin verschillende onderdelen

: gefaseerd in productie zijn genomen.

—

. .
• — •51•

• mln. EURO
• S

• totale programmakosten.
•

1 3.626 Functiepunten

Euro per1 1 .4OO
KERN GEGEVENS

Met het programma is beoogd de volgende doelstellingen te realiseren:

Verbetering van de dienstverlening door een nieuw klantbedieningsconcept.
• Een zodanige opzet van het systeemlandschap dat veranderingen in wet- en regelgevingsnel

en relatief gemakkelijk kunnen worden doorgevoerd.
Het verbeteren van de informatievoorziening aan OCW, klant en de eigen Organisatie.

• Het verhogen van de efficiency van de uitvoering, inclusief het leveren van een substantiële
bijdrage aan de aan DUO opgelegde taakstellingen.

• Het inrichten van een kwaliteitsgerichte regieorganisatie.
• Continuïteit van de bedrijfsvoering nu en straks mogelijk maken.

2.2 Besturing van het programma

De bewindspersoon van OCW is als eigenaar (politiek) verantwoordelijk voor de baten/lasten-
dienst DUO. Het ministerie van OCW is voor het domein studiefinanciering van DUO de
opdrachtgever voor de uitvoering van de Wet Studiefinanciering (WSF2000). Het programma
PVS introduceerde voor het domein Studiefinanciering een nieuwe werkwijze van de uitvoering
van de Wet Studiefinanciering.

Om dit in goede banen te leiden besteedde PVS veel aandacht aan een goede inrichting van de
besturing (governance). De formeel vastgestelde governance was als volgt:

3 De Directeur Generaal Hoger onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie (DGHBWE) van het
ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
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Figuur i. Door staatssecretaris vastgestelde governance PVS

Toelichting governance PVS

1. De Sponsorgroep stuurde op het WAT en het resultaat van het programma dat SRO.
DGHBWE was als voorzitter van de Sponsorgroep eindverantwoordelijk vanuit de opdracht
geversrol. DGDUO was eindverantwoordelijk vanuit de opdrachtnemersrol (SRO). DGDUO
legde verantwoording af aan de opdrachtgever (DGHBWE) in de Sponsorgroep. In de Spons
orgroep waren voor advisering de eigenaarsrol (D.FEZ), de CIO-rol (D.Kennis) en de beleidsrol
vertegenwoordigd.

2. DeSG maakte, conform het SG-DG model, managementafspraken met de DGHBWE en
DGDUO over de opdracht en taken/rollen/verantwoordelijkheden/capaciteit en prioriteit.
Daarnaast was de SG ook eigenaar van DUO. De SG fungeerde als escalatiemogelijkheid voor
de (leden van de) Sponsorgroep.

3. De Programboard (PB) voerde het dagelijks management van het programma. De interne
DUO Stuurgroep stuurde op het HOE, het resultaat. DGDUO was als SRO voorzitter van de
Programboard. De gedelegeerd opdrachtgever (Accountmanager HOEJS) had een stoel in de
Programboard.

4. De programmamanager werd aangestuurd door de SRO (DGDUO). De programmamanager
legde verantwoording af aan de SRO en de Programboard. De programmamanager stuurt de
(deeprojecten van PVS aan.

5. Naar de wens van DUO draaide in de (deel)projecten ook medewerkers vanuit het Bestuurs
departement mee. Zij werden aangestuurd door de programmamanager. Het ging hier met
name om inhoudelijke experts vanuit beleid, maar ook juristen en medewerkers vanuit de
directie toezicht en FEZ zijn betrokken.

[ Project
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Toelichting governance intern Bestuursdepartement (BD)

6. De accountmanager (AM, tevens gedelegeerd opdrachtgever) fungeerde als contactpersoon
en sparringpartner voor de programmamanager PVS bij DUO. De AM coördineerde binnen
BD alle activiteiten die nodig zijn voor PVS vanuit BD. Tevens was hij als adviseur voor de
vertegenwoordiger van BD in de Programboard en DGHBWE.

7. Het inhoudelijke aanspreekpunt opereerde vanuit HOErS/SF en zorgde voor aansluiting van
programmamanager/programmabureau op de beleidsmatige- en politieke aspecten. Indien
nodig zorgde het inhoudelijk aanspreekpunt voor escalatie via de Accountmanager.

8. In het opdrachtgeversoverleg waren de BD-interne directies vertegenwoordigd vanuit de
verschillende rollen (eigenaar, CIO, financieel, beleidsmatig). De AM bracht periodiek het
opdrachtgeversoverleg samen en adviseerde over de door het programma opgeleverd
(tussen)resultaten.

2.3 Specifieke politieke en bestuurlijke context

Het programma PVS opereerde in een politiek dynamische omgeving. Het was daarmee
gehouden aan regelgeving en moest rekening houden met wijzigingen waarvan de vorm,
inhoud en invoeringsdata niet op voorhand vaststonden. Zo besloot het Kabinet na de start van
het programma om de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs onder te brengen in de
‘Wet studievoorschot hoger onderwijs’, de reisvoorziening te versoberen en daarnaast enkele
vereenvoudigingen in de uitvoering aan te brengen. De invoering van de Wet studievoorschot
hoger onderwijs (2014) resulteerde in een tussentijdse wijziging van de scope van het programma.

Gedurende de doorlooptijd van het programma PVS constateerde de Commissie Elias (2014)

dat de Rijksoverheid haar ICT-projecten niet op orde heeft. Een van de conclusies was dat het
geheel van ICT-projecten bij de rijksoverheid chaotisch en ondoorzichtig is. De ICT-projecten
van de Rijksoverheid kwamen daarmee onder een vergrootglas te liggen. Het programma PVS,
indertijd aangemerkt als een van de grote Rijksbrede ICT-projecten, dus ook.

Deze specifieke context, namelijk de politieke urgentie van invoering van de wet studievoor
schot hoger onderwijs en de kritische beoordeling van grote ICT-projecten bij de Rijksoverheid,
zorgde voor de extra politieke en bestuurlijke aandacht voor het programma PVS.

2.4 Over het onderzoek

Dit rapport blikt terug op het doorlopen voortbrengingsproces met als doel om de geleerde
lessen van het programma in beeld te brengen. De leerervaringen geven inzicht in de mogelijke
scenario’s en de politiek/ bestuurlijke afwegingen bij enkele belangrijke beslissingen van het
programma. De inzichten in dit rapport kunnen toekomstige gelijksoortige programma’s /

0 projecten helpen in de besluitvorming.

Dit rapport behandelt alleen gebeurtenissen en/of aspecten die volgens de geïnterviewden van
REFERENTIEKADER doorslaggevende betekenis waren voor het verloop van het programma. Op basis van deze

gebeurtenissen kwamen (na validatie aan de hand van de programmadocumenten en het

• referentiekader) de uiteindelijke ‘lessons learned’ tot stand. Voor de onderzoeksperiode
markeren wij als start de eerste versie van het Programmaplan (26 maart 2011) en als eind het
moment van decharge in juni 2o18. Gebeurtenissen die zich voorafgaand aan de start en na de

LESSON’S LEARNED decharge verlening voordeden vallen buiten de scope van het onderzoek.

In de 7jaar dat het programma liep, ontwikkelde ICT-oplossingen zich in een rap tempo.
Daarmee zijn enkele gebeurtenissen die indertijd voor het programma vernieuwend waren
inmiddels algemeen gebruik geworden. Voorbeelden hiervan zijn het werken volgens Agile/
scrum, de oprichting van ICT toezichthoudende instanties (o.a. BIT), nieuwe ICT functies zoals de
dO. Omdat wij naast leerzame vooral ook relevante inzichten willen geven, treft u gebeurtenissen
die betrekking hebben met deze ‘algemeen gebruik’ ontwikkelingen niet aan in dit rapport.
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Inzicht in mogelijke scenario’s
en argumenten van de beslissing

Het onderzoek bestond uit het afnemen van interviews, het doornemen van de projectdocu

mentatie en het faciliteren van een workshop. In de workshop kregen de direct betrokkenen,

met diverse rollen in het programma, drie cruciale beslismomenten van PVS voorgelegd. De
mensen van toen reflecteerden op deze beslismomenten met de kennis van nu. Het waarom

BESLISMOMENTEN van de beslissingen, de context, maar ook de afgewezen alternatieven werden daarmee inzich
telijk. Dit onderzoek geeft dus geen kwalitatief oordeel over de voorgelegde besluiten.

Ondanks dat het overgrote deel van de geïnterviewden de voortbrenging van het programma
als “een succes” bestempelt, geeft het onderzoek nadrukkelijk geen antwoord op deze vraag. Het
antwoord hangt namelijk nauw samen met onder meer het wel of niet realiseren van de
oorspronkelijke doelen en de beoogde “benefits” c.q. baten. Het volledige zicht hierop voltrekt
zich pas na enkele jaren, als de nieuwe producten en diensten zich gedurende een bepaalde
periode in de praktijk hebben bewezen en terugbetaald.

1



1
Als PVS go mln, zou hebben gehost was

het nog steeds duurder uitgevallen.





3 Lessonslearned

De ‘lessons learned’ in dit rapport geven inzicht in de uitdagingen van het programma.
Binnen de specifieke context van de Rijksoverheid moest het programmamanagement
indertijd de strategie bepalen en handelen. De ‘lessons learned’ geven weer hoe het
programma hiermee om is gegaan. De waarde hiervan is dat toekomstige gelijksoortige
programma’s / projecten hiervan kennis kunnen nemen en daardoor beter onderbouwde
keuzes kunnen maken. Gekozen is om de momenten en/of aspecten te behandelen, die volgens
de geïnterviewden van doorslaggevende betekenis zijn geweest voor het programma. Getracht
is om op deze manier niet alleen leerzame, maar ook nog relevante inzichten mee te geven.

‘Lessons learned’ bevatten een mix van zogeheten “harde” en “zachte” aspecten.

: Afhankelijk van de specifieke context is er een optimale mix van deze twee soorten aspecten.
Het is belangrijk hiermee rekening te houden en waar nodig de deze bij te stellen.

De lessons learned’ die in interviews en documentstudie naar voren komen, groeperen wij voor
de overzichtelijkheid in vier thema’s.

O : 4 THEMA’S met lessons learned.

: > Het blijft mensenwerk!
• > Toon resultaat!
.
• > Behoud het overzicht!
• > Laat de beheersinstrumenten leven

3.1 THEMA Het blijft mensenwerk!

C
Ontstane inzichten laten zien dat het falen of het succes van een programma voor een
belangrijk deel afhangt van menselijk handelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
geïnterviewden de inbreng van medewerkers als het meest waardevolle instrument
benoemden. Als een rode draad loopt het thema “mensenwerk” door de bijzondere
gebeurtenissen / momenten en cruciale beslissingen van PVS. De geleerde lessen rondom
dit thema zijn de volgende.

Bestuurder(s) toon betrokkenheid!

Q
Zowel de departementale leiding als de minister waren inhoudelijk op de hoogte en als het
nodig was ook op locatie Groningen te vinden. Dit zorgde er mede voor dat andere bij PVS
betrokken medewerkers zich gestimuleerd, begrepen en gesteund voelden. Dit hielp DUO om
ook in zwaardere perioden de schouders eronder te houden en zich voor het succes van PVS in
te willen zetten.

De opdrachtgever had persoonlijk veel ICT-affiniteit en toonde visie. Vooral bij cruciale beslis
momenten bleek dit van doorslaggevende betekenis.

Het belang van het programma werd overigens door iedereen gevoeld en daardoor kon tot en
met het hoogste niveau het goede gesprek worden gevoerd. Dit uitte zich onder andere in een
periodiek voortgangsoverleg tussen de minister, het programmamanagement, het departement
OCW en DUO.
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: De betrokkenheid uitte zich ook in bezoeken vanuit het ministerie aan DUO in Groningen.
: Bij die bezoeken gingen bestuurders ‘de vloer op’ om meer gevoel te krijgen bij het programma.

De directe betrokkenheid van de departementale leiding is moeilijk op voorhand te organiseren.
Van ICT-gedreven vernieuwingstrajecten bestaat in de regel weinig kennis en ervaring bij
bestuurders. Enkele situationele factoren hielpen het programma echter in het organiseren van
de noodzakelijke bestuurlijke betrokkenheid. Studiefinanciering speelt bij de meeste beleids-
kernen van OCW een prominente rol en het onderwerp raakt een departement breed belang.
Bovendien zorgde de naderende wetswijzigingen voor grote politieke aandacht. Ook de aanbe
velingen van de commissie Elias speelde een belangrijke rol in de (discussie over de) besluit
vorming en besturing van het programma. Het Elias rapport droeg bij aan de bewustwording
van de verantwoordelijkheid van de bestuurders voor degelijke ICT-projecten.

O
Referentiekaders voor programma’s zoals MSP en het rapport van de commissie Elias, onder
schrijven betrokkenheid vanuit de hoogste leidinggevende posities als belangrijke basisvoor
waarde om medewerkers gemotiveerd te houden. Verschillende studies4tonen aan dat
voorbeeldgedrag van cruciaal belang is om het gedrag van medewerkers positief te
beïnvloeden. Aan de hand van experimenten is aangetoond dat mensen veel eerder geneigd
zijn te leren van rolmodellen dan van gelijken of anderen. Dat komt overeen met de waarde die
de geïnterviewden hechtten aan de zichtbaarheid en betrokkenheid van de bestuurders.

Zorg voor een vertaler en verbinder!

Q
In de samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer vervulde de accountmanager6
PVS de rol van intermediair. De betrokkenen geven aan dat dit van belangrijke toegevoegde
waarde is geweest en waarderen de manier waarop de accountmanager hier invulling aan gaf.
Op voor de geïnterviewde overtuigende wijze sprak hij zowel de “beleidstaal” als de “taal van de
operatie”. Met name door regelmatig op locatie in Groningen te zijn kon de “vertaler” in de
Program Board en Sponsorgroep de discussie op de inhoud voeren. Aldus werden bruggen
geslagen tussen Groningen (Grun) en Den Haag (Haeghs): tussen beleid en uitvoering en tussen
de business en ICT. Het inzetten van een “vertaler” met kennis van zaken, overtuigingskracht en
de capaciteit om verbinding te maken bleek van essentieel belang.

: Een voorbeeld illustreert de impact van een “vertaler”. Op een gegeven moment was de intermedioir een
: periode van enkele weken af.vezig. Hierdoor ontbrak de verbindende schakel tussen de uitvoeringsorgonisatie
: DUO en het departement 00)1. In overleggen werd het direct lastiger om de vertaalslag van functionele

behoefte naar de technische mogelijkheden te maken. Vervolgens liepen ook de onderlinge gesprekken stroever.
: Het programma werd in deze periode daar de geïnterviewden als “merkbaar minderslagvoardig” ervaren.

Creëer vertrouwen door transparantie!

De betrokkenen roemen het onderlinge vertrouwen. Dit heeft moeten groeien en was in de
eerste jaren nog een verbeterpunt. Het besluit van de Sponsorgroep om de annotaties bij de
agendastukken vooraf te delen zorgde voor een versterking van het wederzijdse vertrouwen
tussen OCW en DUO. Voor die periode trok PVS nog niet als een gezamenlijk team op in het
vroegtijdig signaleren van knelpunten en zoeken naar alternatieve oplossingen.

: Medio 2O3 besteedde PVS een sponsorgroep overleg volledig aan het in een open gesprek boven tafel

: krijgen en oplossen von onderlinge fricties in de samenwerking. Dit terwijl het betreffende overleg volgens

: de agenda over bijstelling van de Businesscase zou gaan.

4 Van Bekkum en Keuning, GEDRAG: KRITISCHE FACTOR VOOR SUCCESVOLLE ICT-PROJECTEN. Compact zoi6 —1

5 Muel Kaptein, Waarom goede mensen soms verkeerde dingen doen, (2011)

6 In feite functionerend als gedelegeerd opdrachtgever en programmamanager aan OCW-zijde.
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In een latere fase is elke afwijking in tijd/geld expliciet ter besluitvorming in de Sponsorgroep ge
bracht en werd hierover in samenspraak besloten. Continuïteit in functionarissen op sleutelposities
versterkte die opgebouwde vertrouwensband nog meer. Dit zorgde ervoor dat PVS snel kon scha
kelen, ook op de zwaardere vraagstukken en ook als men het met elkaar oneens was op de inhoud.

O
Ook de Commissie Elias noemt transparante en betrouwbare informatie in zijn adviezen. En ook
Kaptein (2011) stelt dat transparantie noodzakelijk is voor een goede regievoering en de
mogelijkheid om (tijdig) bij te kunnen sturen. Het draagt tevens bij aan de vergroting van het
verantwoordelijkheidsgevoel van de betrokkenen. Goede en transparante communicatie zorgt
voor vertrouwen en brengt partijen bij elkaar, aldus Kaptein.

Toon rolvastheid en durf!

Q
In 2013 was er aanleiding om de aanpak van het programma drastisch te herzien. De geïnter
viewden noemen dit een “crisis” in de voortbrenging van PVS. De Sponsorgroep stond voor een
cruciaal beslissingsmoment (nader beschreven in hoofdstukt). De druk op de functionarissen en op
de onderlinge relaties was daarbij groot. PVS hield echter continue aandacht voor het onder
scheid tussen inhoudelijke rolvervulling de gezamenlijke taak en de relatie. Met afweging van
verschillende scenario’s (waaronder zelfs het stopzetten) en na consultatie van externe deskun
digen, besloot de Sponsorgroep om het voortbrengingsproces anders in te richten. Die
beslissing vereiste van alle betrokkenen rolvastheid en een goede dosis durf en vertrouwen
in elkaar. Verschillende keren is in de overleggremia nadrukkelijk aandacht besteed aan de
onderlinge verstandhoudingen om de relatie goed te houden en de inhoud hiervan los te
koppelen. Daarmee heeft PVS de crisis weten los te trekken.

: Het bestuursdepartement OCW en de uitvoeringsorganisatie DUO bepaalden bij de start van het
programma in onderling overleg de beheersorganisatie en de verdeling van taken, rollen en bevoegd
heden. Ondanks deze gezamenlijke actie, functioneerde de sturing en beheersing niet meteen volgens de

: opgezette structuren. Een verkenningsfase bleek nodig als “inwerkperiode” om de inrichting en het functi
: oneren van de besturing te optimaliseren. De partijen moesten in de beginfase nog naar elkaar toe
: groeien en de betrokkenen zaten nog niet optimaal in hun rol. Hoewel bij de start het ‘harkje’ van de
: besturing in grote lijnen was getekend, bleek aanvullende investering in de besturing noodzakelijk

alvorens deze werd beleefd en doorleefd.

In een heisessie werd bijvoorbeeld nagedacht over de structuur en nadere uitwerking van de rollen.

: Daarbij kwamen onder meer de samenstelling van de Sponsorgroep, Program Baard en invulling van de
rollen van opdrachtgever, programmamanager, qualityassurance, en klankbordgroepen aan de orde.

Het programmamanagement liet zich ook adviseren aan de hand van een Gateway review. Eind 20T1

resulteerde de inspanningen om te komen tot een goed besturingsmodel in een door de Staatsecretaris
goedgekeurde governance PVS.

Over het onderwerp “goede besturing” zijn talrijke managementboeken geschreven met
evenveel modellen c.q. raamwerken (bijvoorbeeld het honderden pagina’s tellende raamwerk
CobiT8). Een goede besturing is veelal gebaseerd op een goede programmabeheersing. Door het
programmamanagement PVS is MSP als referentiemodel voor de programmabeheersing
toegepast. Het sturen op de “definition of succes” geeft hier eveneens invullingen aan. Bij PVS is
er een duidelijke wisselwerking tussen deze instrumentele kant en de menselijke factor. Dit sluit
ook aan bij de beschreven “balans” in de onderzoeken van het Bureau Gateway.

7
8 http://www.isaca.org/cobit.
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3.2 THEMA Toon resultaat!

C De eerste jaren van PVS kenmerkte zich met name door ontwerpen, bedenken en
pionieren. De vernieuwing was in die beginjaren vooral een aangelegenheid van het
programma en niet van de uitvoeringsorganisatie. Bij DUO kon men zich dan ook lange
tijd geen beeld vormen over hoe de nieuwe werkomgeving er uit zou komen te zien.
Met het gekozen Big-Bang scenario zouden de eerste (tussen)producten voor DUO ook
niet op korte termijn zichtbaar worden. Het goede gevoel bij de gekozen aanpak werd
bij de bestuurders allengs minder, mede ingegeven door eerdere mislukte pogingen.

Door het Big-Bang scenario te verlaten en te kiezen voor de zogeheten ‘Waterscrumfall”
methode (een mix van de IT-ontwikkelmethoden “Waterfail” en “Agile/Scrum) kwam het
positieve gevoel weer helemaal terug. Het oorspronkelijk als geheel product op te leveren
programmaresultaat werd in zes “stappen” verdeeld.

De vernieuwingen werden in een relatief lwrte tijd
voor alle betrotenen zichtbaar

Maak uernieuwingen zichtbaar!

Elke stap realiseerde en introduceerde een samenhangende set van nieuwe functionaliteiten en
processen. De vernieuwingen werden in een relatief korte tijd voor zowel de opdrachtgever als
de gebruikers c.q. afnemers zichtbaar. Na het testen gingen deze daadwerkelijk in productie.
Daar konden alle betrokken partijen kennis en ervaring opdoen met de nieuwe software, infra
structuur en de werkprocessen. Hierdoor nam het vertrouwen in een goede afloop van het de
totale vernieuwing en het programma PVS sprongsgewijs toe.

Zorg voor cantinuïteit op sleutelposities!

• Er is gekozen om het programma met “eigen medewerkers” (waaronder ook inhuur wordt
gezien) te bemensen. Uit de uitvoeringsorganisatie hebben medewerkers op sleutelposities in
het programma meegewerkt en er is aanvullend specifieke expertise ingehuurd. Maar de afhan
kelijkheid van deze “sleutelfiguren” maakte het programma ook kwetsbaar. Men had daarom
voortdurend aandacht voor de continuïteit op de sleutelposities en zorgde voor back-up.

: Het bleek een uitdaging om met nome de ingewerkte inhuurmedewerkers gedurende de lange door-
looptijd beschikbaar te houden. De vraag uit de markt trok ondertussen aan en de rijksbrede regelgeving

: belemmerde soms de inhuur von specifieke expertise.

De Commissie Elias ziet als belangrijk risico de grote afhankelijkheid van externe leveranciers en
slecht contractmanagement. Door de voortbrenging van de vernieuwingsopgave in eigen
beheer te houden is dit risico grotendeels vermeden. PVS beperkte bovendien het risico van
doorwerking van eventuele commerciële belangen van externe partijen door het inhuren van
medewerkers bij verschillende partijen (zowel kleine als grootte). De specialistische organisatie
van de (data-) conversie is wel uitbesteed aan een externe partner.

Cornierteer‘4donkergroen”!

Voor de conversie is in april 2018 gekozen voor “een maand op zwart”. Bepaalde diensten waren
die maand alleen in geval van nood “offline” beschikbaar. Deze keuze kwam voort uit dilemma’s
tussen de behoefte aan een korte doorlooptijd, een grote mate van zekerheid, beperking van de
kosten en zo min mogelijk verstoring van de dienstverlening.
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De druk om snel de conversie te doen was daarbij vanuit alle geledingen groot. Het program
mamanagement durfde het desondanks aan om eerst twee, a drie maanden te besteden aan
proefconversies om voldoende zekerheid te krijgen over de goede werking. Dat deze periode
van proef converteren goed besteed was bleek uit performance issues bij de test. Deze zouden
een succesvolle conversie anders zeker hebben belemmerd. Pas na het oplossen van deze issues
en na een laatste proefconversie konden alle seinen op “donkergroen” worden gezet: een
absolute voorwaarde vanuit de Sponsorgroep.

Dat betekende niet dat PVS meteen offline kon. Mutaties in PVS kennen piekperiodes en luwe periodes
: omdat deze de onderwijscyclus volgen. Maar een keer per halfjaar is de mutatie intensiteit laag genoeg
: voor een offline maand. De conversie moest dus in een van deze twee periodes.

Betrek de lijn bij de verandering!

Q
Naarmate de realisatie van de vernieuwing in de tijd vorderde, kwam ook steeds meer verant
woordelijkheid bij de uitvoeringsorganisatie te liggen. Medio 2016 werd daarom ook besloten
om de rol van programmamanager PVS te vervangen door de rol van implementatiemanager
PVS en deze rol te laten vervullen door de uitvoeringsorganisatie DUO. Tevens kwam de rol van
Business Change Manager (BCM) meer op de voorgrond te staan. Gaandeweg werden dus
steeds meer programmarollen overgedragen naar de lijnorganisatie.

Het gefaseerd live gaan hielp de uitvoeringsorganisatie enorm bij het adopteren van de veran
dering. Men werd door de nieuwe functionaliteit en het systeem automatisch meegenomen en
moest wel overgaan tot een andere werkwijze. Nu is noodzaak om te veranderen door het
overstappen op een nieuw systeem één, het kinnen en willen veranderen zijn echter net zo
belangrijk. Hiervoor organiseerde het programma “basiskampsessies”. Door de medewerkers
op te leiden, te begeleiden en te faciliteren werd het geprobeerd het hen zo gemakkelijk
mogelijk te maken om mee te bewegen met de verandering.

3.3 THEMA Behoud het overzicht!

O
De toenmalige stand van techniek met voor een belangrijk deel batchverwerking, was
niet meer houdbaar richting de toekomst. Men moest komen tot een ander dienstver
leningsconcept met ingrijpende veranderingen in het ICT-landschap en de DUO-organi
satie als onlosmakelijk gevolg. De te realiseren doelstellingen legde de lat voor het
programma erg hoog. Een complex en langlopend programma met ingrijpende gevolgen
voor zowel de ICT, de dienstverlening als de interne processen van een organisatie.
Eerdere pogingen voor het vervangen van het WSF2000 systeem waren in het recente
verleden mislukt. Er was dan ook een reëel risico op falen aanwezig.

Baken de verhenningsperiode af!

Dit keer moest volgens de geïnterviewde het vernieuwingsprogramma slagen. Uitgaande van de
eerder mislukte pogingen, de complexiteit en het hoge ambitizeniveau, bestond bij het program
mamanagement de behoefte om eerst te “verkennen”. De periode van het verkennen vond
plaats zonder harde begroting en zonder harde deadlines. Deze fase duurde ongeveer twee jaar,
van zoio tot en met 2012. Vanuit de verkenning begon PVS zonder duidelijke overgang de eerste
producten op te leveren. De producten hadden indertijd echter nog geen koppeling met de
doelstellingen en de doelarchitectuur.

Ondanks dat de MSP elementen wel goed waren ingericht en regelmatig audits, Gateways en
reviews werden uitgevoerd en men hard werkte, kwam PVS niet echt van de grond. De tot dan
geldende kaders waren: in 2015 opleveren voor 75 miljoen en daar bleef men binnen. Vanwege
het uitblijven van concrete resultaten en oplopende kosten, belandde PVS IS 2013 in de eerder
genoemde crisis, waarna de Sponsorgroep meer regie nam. Dit uitte zich bijvoorbeeld in het
besluit tot de veranderde implementatie strategie en verandering van programma manager.
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Verdeel het traject in stappen!

• Herhaling van een dergelijk omvangrijk en complex traject wordt door de geïnterviewde
afgeraden. Men realiseert zich dat de hoge vernieuwingsambities in de vorm van een dergelijk
groot programma gepaard gaat met grote risico’s. “Een organisatie zou dit niet moeten willen
ambiëren”. Het moet eenvoudiger, meer gefaseerd en verdeeld in overzichtelijke stappen. Agile
ontwikkelmethodes en nieuwe architecturen maakten dit mogelijk. Het hanteren van deze
werkwijze maakte het programma slagkrachtiger en beter beheersbaar.

3.4 THEMA Laat de beheersinstrumenten leven!

C
Waarde methodiek MSP verschillende instrumenten meegeeft voor het beheersen van
een programma, valt of staat het effect daarvan met de manier waarop hiermee wordt
omgegaan. Niet voor niets werd in het verleden gesproken van een PINO-Project
(Princez In Name OnIy). Het programma onderscheid zich hierin positief. Het heeft niet
alleen de MSP instrumenten beschreven, maar hanteerde deze ook gedurende het
volledige verloop van het programma.

Stuur op de Businesscase!

Het programma PVS begon in zou met een initiële businesscase vanuit een ruwe schatting van
drie jaar en 25 miljoen aan kosten per jaar (in totaal dus mln. Euro). Deze raming in de beginfase
van het programma was nodig om te kunnen starten. Na de crisis” van 2013 ontstond meer
behoefte aan sturing op kosten en op de ‘definition of succes’. De businesscase werd steeds
verder uitgewerkt en geprofessionaliseerd. De kwaliteit van de businesscase nam toe en het werd
daarmee tegelijkertijd een goed bruikbaar stuurinstrument voor de Sponsorgroep.

De methodiek MSP en het BIT-toetskader noemen beide eveneens de businesscase als een
belangrijk stuurinstrument. Ook zij gaan uit van een ‘levend’ document dat de zakelijke recht
vaardiging en “definition of succes” (MPS) vaststelt. Herijking dient plaatst te vinden als de
omstandigheden wijzigen of belangrijke fases zijn afgerond. PVS heeft bij de herijkingen telkens
onafhankelijke partijen geconsulteerd zoals bureau Gateway, de ADR, hoogleraren, KPMG of
andere onderzoeksbureaus ter waarborging van de kwaliteit van de businesscase en de objec
tieve benadering. Ook bij decharge is de businesscase gebruikt.

: Grote wijzigingen waren aanleiding voor een herijkingen van de businesscase. Soms ingegeven door het

: buiten scope plaatsen van enkele vooraf voorziene deelprojecten, zoals Incasso. Of door bijvoorbeeld wijzi

: gingen van de functionaliteit, de introductie van de wet studievoorschot hoger onderwijs of door het

: overstappen naar een andere huisbankier. Het exact kunnen becijferen van de businesscose bij de start van

: een dergelijk groot ICT programma zoals PVS, achten de betrokkenen dan ook een utopie
(zie hoofdstuk 3).

Door de impact van grote wijzigingen in de (herijkte) businesscase te verwerken, hield het
programmamanagement continue zicht op en sturing over de zakelijke rechtvaardiging van PVS.
Uitgangspunt was en bleef voor de sponsorgroep een positieve Netto Contante Waarde en
de realisatie van de vooraf gedefinieerde programmadoelstellingen. Tot en met de decharge.

O
Uiteindelijk liepen de gerealiseerde kosten, na noodzakelijke bijstellingen (o.a. wetswijzigingen en
wijzigingen in de scope), medio 2018 op tot 150 mln. euro. Ook de baten zijn naar aanleiding van de
bijstellingen aangepast. Het resultaat is dat de businesscase telkens positief is gebleven. “Tussen
tijdse bijstellingen ontnemen echter het zicht op de werkelijke toename van de kosten. De kosten bij
oplevering moeten niet vergeleken worden met de laatste bijstelling, maar met de begroting van de
oorspronkelijke businesscase”, aldus Verhoef (bron: C. Verhoef, Digitaal bestuur, 2008).
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4 Zicht op drie cruciale
beslismomenten — de Workshop

4.1 Beslissing om te starten op basis van 75 miljoen

PVS heeft gedurende het hele voortbrengingsproces nadrukkelijk gestuurd op het
behoud van een positieve businesscase. Herijkingen van de businesscase hadden de
functie om de begrotingsverhogingen te legitimeren. De gevraagde verhogingen
werden steeds kleiner in de loop van de tijd. De noodzakelijkheid om door te gaan met
het programma heeft bijgedragen aan het soepel laten verlopen van de financiële
vraag. Net als het noodzakelijk uitbreiden van de scope omwille van het doorvoeren
van de wijzigingen vanuit de wet studievoorschot hoger onderwijs.

In de workshop is met de direct betrokkenen nagegaan hoe indertijd de raming tot stand is
gekomen. Daarbij kwam aan de orde of het mogelijk en wenselijk is om bij aanvang van een
meerjarig en complex programma een realistische businesscase op te stellen voor het gehele
traject. Ook werden er, met de kennis van nu, suggesties aangedragen voor het maken van een
meer realistische raming.

O
Binnen de Rijksoverheid dient voor elk project- of programma vooraf budget te worden vrijge
maakt vanuit de begrotingscyclus. PVS stond in 2010 voor de uitdaging om een goede raming te
maken ter zakelijke rechtvaardiging en het vrijmaken van de benodigde middelen. De initiële
kostenbegroting van PVS bedroeg 75 mln. euro. PVS heeft uiteindelijk twee keer zoveel gekost
dan initieel begroot. Dit past in het beeld van ICT-projecten bij de Rijksoverheid zoals de WRR
en commissie Elias dat eerder hebben geconcludeerd.

Hoe is indertijd de eerste raming tot stand gekomen?

G
De initiële mln. euro is indertijd als “schatting” genoemd in een studierapport (“Studeren is
investeren”) waar men ongeveer rekening mee zou moeten houden bij nieuwbouw. Deze
“educated guess” was gebaseerd op een ervaring met een huursubsidie-systeem. Dit bedrag was
dus niet gebaseerd op een doorrekening voor het programma PVS, maar op een ervaring uit
verleden. Tijdens een latere bespreking tussen de opdrachtgever en DUO, die gestart werd met
als inzet 50 mln. euro, is men uiteindelijk uitgekomen op een toegekend bedrag van (dezelfde)

75 mln. euro. Een gedetailleerde uitwerking van de kosten en baten lag er op dat moment dus
niet, maar men kon wel met de noodzakelijke vernieuwing starten.

: In de huidige situatie lijkt het volgens de deelnemers onaannemelijk dat een schatting zonder onderbouwing
: wordt gehonoreerd. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe toezichthoudende functies (buy. CIO) en regelgeving
: (BIT-Toetskoder) geïntroduceerd.

G Wat zijn met de kennis van nu de mogelijkheden om de kracht van de businesscase
te versterken?

Creëer begrip bij publiek en politiek
De politiek zou meer bewust gemaakt kunnen worden dat aan de voorkant voor zulke
complexe programma’s met zo’n lange looptijd nooit een schatting kan worden gegeven die
gaandeweg ongewijzigd blijft (zie ook de Noord-zuid-lijn). Ondanks bijvoorbeeld de jarenlange
ervaring in de huizen- en kantorenbouw, lopen deze projecten net zo goed vaak uit. Het domein
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van ICT voortbrenging en de bijbehorende organisatieverandering is nog een Vrij nieuw
kennisgebied.
Het zou verder helpen als vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) bij journalisten en extern toezichthouders begrip wordt ontwikkeld voor de manier
waarop het begrotingsproces bij de Rijksoverheid werkt. Deze systematiek zien de deelnemers
als belangrijke oorzaak voor het overschrijden van de initiële begroting. Overschrijding is
daarmee inherent aan een dergelijk complex en langdurig programma, maar wordt door de
media en onderzoekers wel als negatief resultaat beschouwd.

Inrichten Life Cycle Management
Als oplossing kan gedacht worden aan het inrichten van Life Cycle Management. In plaats van
schoksgewijs aanpassen aan de veranderende omgeving en eisen met een groot programma is
het wenselijk om dit veel meer met korte, kleine stappen te doen en hiervoor een continue
budget beschikbaar te hebben. Naast, of als onderdeel van het Life Cycle Management helpt
het ook om te kunnen beschikken over een permanent budget voor innovatie. Onderzocht
zou kunnen worden of dit kan op basis van een bekostigingssysteem in plaats van het huidige
batenlastenstelsel als basis.

Hanteren van bandbreedtes
De ervaring leert dat hoe vroeger men in het programma staat, hoe meer sprake is van onzeker
heden in de schattingen. Het is bij de start van een programma onmogelijk om een goede
schatting af te geven. Het opnemen van bandbreedtes aan zowel de boven- als de onderkant
in de begroting, samen met hardheidsfactoren, kan helpen om toch tot een weloverwogen
begroting te komen. Hierbij valt ook te denken aan het opnemen van verdubbelingsfactoren in
de loop van de tijd bij ‘worst- of best-case’ scenario’s.

Creëer partnerschip en vertrouwen
Dit is niet zozeer een aspect dat men graag bij PVS anders had willen zien, maar dit was juist bij
PVS een goed verankerde basispositie om in goede afstemming te blijven over de begroting.
Hiervoor is de inbreng van de accountmanager c.q. ‘vertaler” cruciaal geweest. Het is daarbij
belangrijk om de opdrachtgever/eigenaar betrokken te houden bij het begrotingsproces.

: De zakelijke samenwerking tussen opdrachtgever en opdrochtnemer, waarbij de partijen elkaar scherp

: houden op de begroting en transporant communiceren, kon Vrij snel vervliegen na afronding von het

: programma. Houdt daarom voortdurend oog voor een goede relatie tussen uitvoeringsorganisatie en het
: departement. Besef dat het veel tijd en energie kost.

Het begrotingsproces opknippen
Als optie is verder genoemd dat het begrotingsproces ook gefaseerd / opgeknipt kan worden
om dichter bij de raming te blijven. Dit door bijvoorbeeld een begroting op de korte termijn af te
geven. Vanuit het perspectief van control kan dit een begrijpelijke keuze zijn. Het bezwaar en
risico van deze ‘salamitactiek’ is volgens een meerderheid van de workshopdeelnemers dat dan
geen duidelijk eindpunt gemarkeerd wordt en juist het risico bestaat dat eindeloos wordt uitge
breid. De deelnemers zijn het erover eens dat het beter past om te starten met een totaal
schatting en te werken met herijkingen tijdens de voortbrenging.
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4.2 Beslissing tot het wijzigen van de aanpak

Tot 2013 ging PVS uit van een implementatiestrategie met een Big-Bang scenario. De

h k
overgang zou pas volledig worden geïmplementeerd aan het einde van het voortbren
gingsproces. Naarmate de contouren van PVS, de architectuur en de nadere specificaties
concreter werden, kwam deze benadering ter discussie te staan. Na veelvuldig overleg in
programboard en Sponsorgoep en consultatie bij extern deskundigen is medio 2013

besloten om de big-bang te verlaten en over te stappen op gefaseerde implementatie.

Gelijktijdig met de gefaseerde aanpak is ook de ontwikkelsystematiek aangepast door Agile te
gaan werken. Dit leidde ertoe dat functionaliteiten van het nieuwe systeem uiteindelijk in drie
wekelijkse sprints werden opgeleverd. Dat betekende dat delen van het nieuwe systeem kort na
elkaar tijdig in productie kwamen en de processen van DUO tijdig daarop moesten worden
aangepast. De uitvoeringsorganisatie werd hierdoor veel nauwer bij de voortbrenging betrokken.

G
Welke overwegingen hebben indertijd bij de beslissing een rol gespeeld?

Bij de SG van OCW (eigenaar) bestond, uitgaande van zijn ervaringen bij andere programma’s,
vanaf het begin al weinig draagvlak voor het Big-Bang scenario. Zijn mening was dat dit op
voorhand veel te veel risico’s met zich mee brengt. Kort voor het beslismoment liep bovendien de
voortgang en uitputting van het budget niet naar wens. Het programma werd te duur waardoor de
businesscase negatief dreigde te worden en de realisatie kwam niet aantoonbaar van de grond.

Het vertrouwen in een succesvol verloop van de Big-Bang werd bij alle betrokkenen steeds
minder. Er was sprake van verschil van inzicht tussen de programmamanager en de leden van de
Sponsorgroep. Dat is ook het moment geweest waarop de eigenaar besloot om zelfde Spons
orgroep overleggen bij te gaan wonen. Zo kon hij zelf (vanuit een toehoordersrol) een beeld van
de problematiek vormen. In zijn aanwezigheid is de besluitvorming die geleid heeft tot het
drastisch wijzigen van de voortbrengingsaanpak tot stand gekomen.

In discussies en het verkennen van alternatieven had men het adagium gehanteerd van ‘hard op de inhoud’
maar ook ‘hardop de relatie’. Om tot een doorbraak te komen hebben betrokkenen samen op een locatie

: buiten de normale werkplek, middels een ‘benen op tafel’-sessie met succes gezocht naar de oplossing. In
: een later stadium lag de basis voor het besluit om het programma eerder over te dragen aan de lijn
: (tronsitie) wederom in een heisessie.

Er is veel tijd en aandacht geïnvesteerd in het wegnemen van de terughoudendheid bij de keuze
voor een gefaseerde aanpak. Bij met name de ontwikkelaars en bouwers. Een consequentie was
dat een andere programmamanager de nieuwe aanpak zou gaan leiden. Van de interventies
die bij PVS zijn gepleegd, wordt de wijziging van de implementatiestrategie — en de bijbeho
rende wijzigingen in het voortbrengingsproces - als de meest ingrijpende gezien.

G
Was de beslissing om de aanpak te wijzigen, met de kennis van nu, een juiste?

Overdracht naar de lijn
Terugkijkend op de overdracht van het programma naar de lijnorganisatie (transitie) is men
positief. De keuze voor een vervroegde overdracht naar de lijn heeft goed uitgepakt. De
deelnemers geven mee dat een scherpe focus op het programma door de lijnmanager van

g De wijziging van de implementatiestrategie is mogelijk geworden omdat door het opleveren van het globaal
ontwerp en het gedetailleerde programmaportfolio dieper inzicht is verkregen in mogelijkheden om nieuwe
systeemonderdelen in combinatie met oude systeemonderdelen te laten functioneren. Dit blijkt op basis van dit
voortschrijdend inzicht nu mogelijk zonder dat er grote aanpassingen in de oude systeemonderdelen nodig zijn.
Dit laatste was het belangrijkste argument voor een “big bang” implementatie. (Bron: Programma Plan Versie D3.o
Datum 30september zoi Status Definitief).
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cruciaal belang is. De lijnorganisatie heeft geleerd van programmamedewerkers, waardoor de
nazorg bij de eindconversie direct door de lijnorganisatie kon worden opgepakt.
Als kritische noot wordt meegegeven dat de verantwoordelijk lijnmanager vanwege zijn
verschillende rollen (verantwoordelijk voor de lijn maar ook voor het programma) bracht soms
concurrerende belangen met zich mee. Hierdoor moest hij “de discussie met zichzelf voeren”.

Een vervolgonderzoek naar de voorwaarden van succes voor een vroegtijdige overdracht van
programma naar de lijn is volgens de workshopdeelnemers wenselijk.

Gefaseerde aanpak
De deelnemers zijn het erover eens dat de wijziging van de implementatiestrategie een juiste
beslissing is geweest.

De reden waarom indertijd gekozen is voor het Big-Bang scenario lag in de techniek. In de
techniek zat veel complexiteit, door de vele koppelingen en integriteitseisen aan de data. Er
werd een diep gewortelde “relatie ketting” verondersteld tussen de doelgroepen waardoor het
de gangbare overtuiging was dat men niet kon “knippen”. In de praktijk bleek het opdelen van
de doelgroepen wel degelijk een mogelijkheid. Daardoor kwam de mogelijkheid voor een
gefaseerde implementatie beschikbaar en werd dat het gekozen alternatief.

: De impact van cultuurverschillen is niet te onderschatten. DUO is op i januari2070 tot stand gekomen uit een

: fusie tussen de IS-Groep en de Centrale Financiën Instellingen. Ten tijde van de start van PVS was DUO nog
een Organisatie in transitie. Bij de voorgangers van DUO waren wel eerder pogingen gedaan om het oude
studieflnancieringssysteem te vervangen, maar deze strandde telkens voortijdig. PVS was de vijfde d zesde

: poging en alle betrokkenen waren het erover eens dat het deze keer echt zou moeten slagen en wilden hier
: alles voor in het werk zetten.

G
Wat zijn de suggesties voor verbetering?

Draag uit

Zorg dat de richting van het programma door de top van de organisatie wordt uitgedragen en
betrek de belanghebbende partijen in de besluitvorming om te zorgen voor betrokkenheid en
empowerment. Dit geldt voor de bijdrage aan het voortbrengingsproces (de doelen) en voor het
steunen en nastreven van de programma doelstellingen (de bedoeling). Vergeet daarbij ook niet
de ondernemingsraad mee te nemen.

Laat zien dat het werkt

Werk na het doen van een dergelijk ingrijpende interventie (wijziging aanpak) aan het
vertrouwen. Dit kan door kleine implementaties waardoor de organisatie ziet dat het kan (gaan
er meer in geloven) en leert de organisatie steeds beter implementeren. Door een langere duur
met gefaseerde implementatie zorg je ook direct voor een langere absorptie-tijd voor de Organi
satie om de verandering op te nemen. Deelnemers geven mee om in ieder geval te streven naar
een beheersbaar “Bang-etje”. Ook is het van belang dat een goede fall-back is ingericht voor het
geval toch zaken anders lopen dan beoogd en men moet uitwijken naar alternatieve oplossingen.

Bereidde implementatie goed voor
Definieer de landing in de Organisatie van de nieuw opgeleverde ICT-producten alsmede van de
nieuwe werkwijze. Test doorlopend. Zorg dat je de beweging van de nieuwe Organisatie en de
dienstverlening volgt, zodat gericht kan worden bijgestuurd.

Houd de energie vast
Durf in te grijpen met harde maatregelen als de situatie hierom vraagt. Zorg daarbij voor een
goede nazorg en biedt hen zo mogelijk alternatieven aan. Het gaat om “de juiste mens op de
juiste plek op het juiste moment”.
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Benoem en bespreek issues in de samenwerking
Besteed in de Sponsorgroep niet alleen aandacht aan de rationele kant, maar bespreek ook de
gevoelskant (zoals cultuur) regelmatig en bewust.

Zorg voor voldoende doorzettingsmacht
Zorg dat de partij die verantwoordelijkheid draagt voor de data zitting heeft in MT.

4.3 Beslissing voor een maand ‘freeze’

In april zoiB ging de site van DUO een maand op zwart (‘freeze’) om de data van het oude
systeem te converteren naar de nieuwe database. Een conversie zonder een maand ‘freeze’
bleek wel mogelijk, echter niet zonder hogere kosten en met een veel langere
doorlooptijd voor de conversie dan de maand die nu nodig was. DUO heeft richting de
Vaste Kamercommissie en de Jongeren Advies Raad heel goed uit moeten leggen wat de
noodzaak achter de tijdelijk onbereikbaarheid was.

G
Welke overwegingen hebben indertijd bij de beslissing een rol gespeeld?

De basis, om te komen tot een besluit over de conversiestrategie, was een duidelijke en
gedegen toelichting van de conversiemanager aan alle betrokken. Daarin zijn de voor- en
nadelen van de maand ‘freeze’ en mogelijke alternatieven aan de orde gekomen.

Het bestuursdepartement is daarbij goed meegenomen en heeft zich daarbij laten adviseren door
externe deskundigen om vanuit een zo objectief en breed mogelijke benadering zicht te krijgen op de
beschikbaarheid van alternatieven en de overwegingen die meespelen bij het maken van de keuze.

In de besluitvorming was ook de timing van cruciaal belang. Een eventuele ‘freeze’ moest
plaatsvinden in een periode van weinig mutaties in de cyclus van inschrijvingen en uitschrij
vingen van studenten. In de zomerperiode is er bijvoorbeeld een duidelijke piek in mutaties.
Alleen april en oktober waren een reële optie voor een maand ‘freeze’.

PVS heeft gestreefd naar een zo breed mogelijk en zorgvuldig mogelijk tot stand gekomen
draagvlak. Het besluit is genomen nadat de onzekerheden bij alle betrokken partijen waren
weggenomen en een breed gedragen overtuiging van deze oplossing ontstond. Het risico van
imagoschade door negatieve berichtgeving in de media is zo veel mogelijk op voorhand
afgevangen door de creatie van het brede draagvlak. Voor spoedeisende mutaties is aan klanten
een alternatieve procedure voor verwerking van mutaties geboden.

In het streven naar zo veel mogelijk zekerheid waren de drie proefconversies nuttig en nodig.
Daarbij speelde, naast het streven naar zo min mogelijk fouten, het kostenaspect een rol.
Welke investering moet gedaan worden voor het geval dat er een noodoplossing nodig zou zijn?
Na testen is gebleken dat dit per situatie handmatig zou worden opgepakt. Dit kon omdat de
betalingen aan de studenten tijdens de ‘freeze’ gewoon zijn doorgegaan.

G
Welke scenario’s waren beschikbaar?

Een aantal alternatieven is bij de strategiebepaling al vrij snel verworpen omdat deze niet
pasten bij de uitgangspunten van PVS (zo veel mogelijk zekerheid en weinig risico). Een daarvan
is het batchgewijs overzetten van de data. Converteren in batches van 5o.ooo records en tegelij
kertijd schaduwdraaien vraagt veel van de uitvoeringsorganisatie en zou daarmee een
kwetsbare benadering zijn. Ook zou het oudeWSF systeem dan nog langere tijd operationeel
moeten blijven met hogere kosten en een grotere beheerlast tot gevolg.

Zo waren er bijvoorbeeld de alternatieven om teams in concurrentie met elkaar naar een
oplossing te laten zoeken alsmede de optie van individueel converteren. Bij deze laatste
benadering, had de burger zelf de controle kunnen doen.
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In de basis ging het om de keuze tussen een langere periode schaduwdraaien of de maand
freeze’. Belangrijk bij de afweging was dat men niets aan het toeval wilde overlaten, omdat het
echt niet fout mocht gaan na zo’n investering en met de eindstreep in het zicht. Dat maakte het
besluit meer voor de hand liggend dan de keuze voor een ander alternatief. Daarnaast was recht
matigheid een belangrijke randvoorwaarcle. Het bevriezen van de data geeft daarvoor de beste
waarborgen. Daarbij optellend, het uitgangspunt dat ook de historische gegevens in het nieuwe
systeem zouden moeten worden opgenomen, maakte alternatieven steeds minder interessant.

G Was de beslissing over de gekozen aanpak, met de kennis van nu, een juiste?

De workshopdeelnemers concluderen dat men indertijd de juiste keuze heeft gemaakt.
De druk om te komen tot een zo betrouwbaar, beheersbaar en voorspelbaar alternatief was
namelijk erg groot. Het budget was uitgeput, betrokken medewerkers waren steeds meer elders
nodig en de meeste mijlpalen waren afgerond. Het programma naderde echt het einde, maar
stond wel nog voor een complexe laatste grote operatie, namelijk de conversie.

: De uitvoeringsorganisatie heeft bijna het volledige programma in eigen beheer gerealiseerd. Uitzondering

: hierop was de conversie. Daarvoor was een externe partij ingezet als conversiepartner. De daarmee
: gepaard gaande dienstverlening vergde veel aandacht.

G Wat zijn de suggesties voor verbetering?

Conversie is situationeel
De te volgen conversiestrategie hangt af van vele situationele factoren zoals de bronarchi
tectuur en doelarchitectuur, de omvang van de te converteren data en de mate waarin sprake is
van verrijking van data of van straight-through-processing. Per programma zal daarom bekeken
moeten worden wat de beste conversie strategie is op dat moment.

Begin tijdig
Terugkijkend geven de betrokkenen aan dat eerder nagedacht had kunnen worden over de
conversiestrategie. Men is na de vierde stap min of meer doorgegaan op de ingeslagen route,
waardoor scenario’s met een incrementele insteek niet meer in aanmerking zijn gekomen.
Start tijdig met het bepalen van de conversie strategie, zodat eventuele randvoorwaarden en
uitganspunten nog aangepast kunnen worden.

Zorg voor zo breed mogelijk draagvlak bij alle betrokkenen
Het besluit om een maand op zwart te gaan is ongebruikelijk en had veel media-aandacht
kunnen oproepen. Zorg bij besluiten met een vergelijkbare complexiteit en gevoeligheid voor
een zo breed mogelijk draagvlak bij belanghebbenden verenigingen, de wetenschap en de
politiek. Enerzijds dwingt dit tot een goede onderbouwing van het besluit (het moet uit te
leggen zijn) en anderzijds verkleint dit het risico op negatieve media aandacht.

Zorg voor een goede risico-afweging
Bij PVS was het uitgangspunt dat men alleen zou converteren bij een bijna ioo% afdekking van
de risico’s (testresultaten moesten donkergroen zijn), tegen acceptabele kosten en doorlooptijd
en zo min mogelijk verstoring van de dienstverlening richting de klant.

Ga intern eerder lire
Opsparen van mutaties leidde tot bulkverwerking tijdens de zomerperiode daarna en DUO
medewerkers moesten nog wennen aan het nieuwe systeem. Dit heeft veel van de mensen van
DUO gevraagd. Dit is deels afgevangen doordat het nieuwe systeem eerder life is gegaan voor
interne medewerkers, zodat zij konden oefenen.

Houd de energie vast
Het slottraject van PVS heeft veel van de mensen van DUO gevraagd, besteed daar aandacht
aan en zorg voor het vasthouden van de energie en het vrijmaken en vasthouden van de sleutel
functionarissen tot de afronding van het traject.
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5 Verantwoording onderzoek

Aanleiding opdracht

Het programma PVS is een meerjarig vernieuwingsprogramma (van zowel de ICT als de
processen en de dienstverlening) van OCW. Op 8juni 2018 is aan het programma PVS decharge
verleend. De opdrachtgever van het programma, de DG HBWE van OCW, wenste te reflecteren
op het doorlopen traject en heeft de ADR gevraagd een ‘Iessons learned’-onderzoek uitvoeren.

Opdrachtgever en opdrachtnemer

Het onderzoek is door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgevoerd in opdracht van DG HBWE, tevens
opdrachtgever van het programma PVS. De opdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming
met de Internationale Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. Voorts
zijn voor deze opdracht de Audit Charter van de ADR van toepassing.

Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel was om op toegankelijke manier de geleerde lessen van het programma in beeld te
brengen door de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden.
• Welke momenten en/of aspecten zijn in de tijd gezien van doorslaggevende betekenis

geweest voor het verloop van het programma PVS?
• Wat waren cruciale beslissingsmomenten?
• Welke rode draad valt hierin te herkennen?
• Hoe hebben betrokkenen deze cruciale momenten ervaren?
• Wat is geleerd van deze situatie(s) en hoe heeft dit geleerde later in het traject haar effect gehad?

Object van onderzoek, afbakening en definities

Het object van onderzoek is het Programma PVS met als afbakening de wijze van voortbrenging.
Als startdatum van het programma PVS is uitgegaan van het Rijksoverheid ICT-dashboard
(1januari2010) en de einddatum is het moment van dechargeverlening op 8juni2018. Alleen
aspecten die inzicht geven in de procesgang van de voortbrenging zijn in het onderzoek betrokken.
Wij doen geen uitspraken over de kwaliteit van de producten die PVS heeft voortgebracht.

Structuur en referentiekader

Het verloop van het voortbrengingsproces biedt de structuur van het onderzoek. Als referentie is in
eerste instantie uitgegaan van het MSP referentiekader. Daarnaast is gebruik gemaakt van de
criteria uit het BIT-toetskaderen met name literatuurvan Muel Kaptein’° en Bekkum en Keuning11.

Rapportage

De opdrachtgever, DG HBWE, is eigenaar van de rapportage.
Met de rapportage wordt geen zekerheid verschaft, omdat geen assurance-opdracht is uitge
voerd. De rapportage bevat daarom geen samenvattende conclusie of eindoordeel.

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Het rapport over dit onderzoek is primair bestemd
voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de ministerraad is

10 Muel Kaptein, Waarom goede mensen soms verkeerde dingen doen, (zou).
11 van Bekkum en Keuning, GEDRAG: KRITISCHE FACTOR VOOR SUCCESVOLLE ICT-PROJECTEN. Compact zoi6 —1.
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besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een rapport heeft geschreven, het
rapport binnen zes weken op de website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzon
dering geldt. De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer
met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.

Uitvoering opdracht

De werkzaamheden vonden plaats in de periode april tot en met oktober 2018. Op verzoek van
de opdrachtgever is afronding van het onderzoek naar het vierde kwartaal verplaatst. Het
rapport is in december zoi8 uitgebracht.

Teamsarnenstellîng

Het onderzoek is uitgevoerd dooi
projectleider).

Vertrouwelijhheid

Ten aanzien van de vertrouwelijkheid en geheimhouding is van toepassing hetgeen in het Audit
charter van de ADR daarover is vermeld. Hierin is onder meer opgenomen dat de beroepsregels
voor auditors voorwaarden stellen aan omgang met vertrouwelijke gegevens (geheimhoudings
plicht). Ook als ambtenaar is elke medewerker van de ADR op grond van de afgelegde eed of
belofte gehouden zaken, die hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie vertrouwelijk ter kennis
komen of waarvan hij/zij het vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan hij/zij het vertrouwe
lijke karakter moet inzien, geheim te houden. Dit betekent dat grenzen zijn gesteld aan de
toegang, het gebruik en het verspreiden van auditdossiers.

Gehanteerde Standaard

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor de
Beroepsuitoefening van Internal Auditing. Met dit onderzoek wordt geen zekerheid in de vorm
van een oordeel of conclusie verschaft omdat het een onderzoeksopdracht betreft. Indien
andere (aanvullende) werkzaamheden of een assurance-opdracht zouden zijn uitgevoerd,
zouden wellicht andere onderwerpen zijn geconstateerd en gerapporteerd.

Verspreiding rapport

De opdrachtgever, DG HBWE, is eigenaar van dit rapport.
De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor de opdracht
gever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de ministerraad is besloten dat het
opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een rapport heeft geschreven, het rapport
binnen zes weken op de website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering
geldt. De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de
titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.

Ondertekening

Den Haag, i8 januari 2019

AuditmanagerADR, Auditdienst Rijk
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Auditdienst Rijk
Postbus 20201

2500 EE Den Haag
(070) 342 77 00


