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1. Belang, scope en hoofddoel
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Het belang

• Het Rijk is in grote en steeds 
toenemende mate afhankelijk van 
goed werkende ICT en 
informatievoorziening (IV)

• Er zijn veel mensen voor nodig om 
deze ICT/IV ‘op orde’ te brengen 
en te houden 

• In veel gevallen maakt het Rijk 
gebruik van externe ICT/IV-
professionals
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€ 862M 
(JBR 2020)*

>5.000 
externe 
ICT’ers 

* Inhuur ICT/IV. 
Excl. volume uitbestedingen (volume 
n.b.)



Scope van de categorie
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Kenmerken inhuren:

• Inspanningsverplichting voor externe
• Klant bepaalt wie wat doet
• Klant is verantwoordelijk voor uitvoering 

proces/dienst of levering eindresultaat 
(conform planning, budget en kwaliteit)

• Vergoeding op basis van inzet (uurtje-
factuurtje)

Kenmerken uitbesteden:

• Klant besteedt verantwoordelijkheid voor 
uitvoeren proces/dienst of levering resultaat 
uit aan leverancier

• Leverancier bepaalt wie wat doet
• Leverancier voert proces/dienst uit of levert 

eindresultaat conform overeengekomen 
verplichtingen.

• Vergoeding afhankelijk van nakoming 
verplichtingen



Scope van de categorie
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› Inhuur van externe 
ICT/IV-professionals

› Nieuw:
Uitbesteding van ICT-
diensten, waarbij de inzet 
van externe ICT/IV-
professionals centraal 
staat
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Vrijwillige deelname

Resultaatverplichte
ICT-opdrachten: 
uitbesteden van 
operationeel/tactische 
ICT-diensten waar de 
inzet van ICT-
professionals centraal 
staat

Strategisch ICT/IV 
maatwerkadvies (SIMA) 



Hoofddoel categorie

7

› De categorie zorgt ervoor dat klanten binnen het Rijk externe ICT/IV-
professionals kunnen inhuren of ICT/IV-werkzaamheden aan hen kunnen 
uitbesteden  

› Samen brengen of houden zij de ICT/IV bij de klant ‘op orde’ en leveren ze 
maximale waarde voor de klant en de belastingbetaler

› Drie manieren van beïnvloeding:
1. Goede afspraken met leveranciers maken en hierop sturen

2. Maatschappelijke waarde creëren via inkoop: via proeftuinen bijdragen aan innovaties en/of 
sociale impact (=mensen met afstand tot arbeidsmarkt beter perspectief geven op werk)

3. Verbeteringen stimuleren in de samenwerking tussen klanten en externe 
professionals/leveranciers (beter, blijer, sneller, efficiënter)



2. Actielijnen
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Actielijnen
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Prio 1 acties binnen actielijnen
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2c
Inzet van 
social return 
en/of innovatie 
proeftuinen

1a
IV-capaciteits-
behoefte (m.n. 
externe 
inhuur) 
achterhalen

3a
Kennis over 
selectieproces 
beter benutten 
en delen in de 
keten: hoe 
kunnen we 
behoefte beter 
specificeren?

4a
Aanbestedingen 
en contract-
management
conform 
inkoopstrategie

4b
Inhuren, 
uitbesteden of 
ambtelijke 
inzet: wisseling 
eenvoudiger 
maken

4e
Standaardisatie 
van digitale 
ondersteuning 
van het 
inhuurproces

5a
Hulp bij 
implementatie 
van (en transitie 
naar) nieuwe 
raamovereen-
komsten

5c
Adviseren over 
juiste toepassing 
van wetgeving, 
beleid, 
standaarden, 
richtlijnen

2021H2 e.v.

Doorlopend

2022 e.v.

2022 e.v.

Doorlopend

2022 e.v.

Doorlopend

Doorlopend

Prio 1:
Aanbodgedreven: 

de categorie 
initieert uitvoering



Prio 2 acties binnen actielijnen
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2a,b
Adviseren over 

sourcing, 
markt-

benadering en 
schaarste

Adviseren over 
duurzame 

capaciteits-
opbouw en 

transitie

1b
Capaciteits-
behoefte 
analyseren en 
bespreken

3c
Instrumenten 
voor goede 
behoefte-
specificatie 
ontwikkelen en 
delen, zoals 
serious game, 
tips/tricks, 
schaarste-
kaarten etc.

4c,d
Gerichte 
adviezen aan 
klanten over 
verbetering 
selectieproces

Kennis over 
selectieproces 
beter benutten 
en delen in de 
keten

5b
Afhankelijkheden 
van externen 
monitoren en 
bespreken met 
klant

2021H2 e.v. 
(eerst VWS)

2022 e.v. 
2022 e.v. 

2022 e.v. 

2022 e.v. 

Prio 2:
Vraaggedreven: 

verzoek 
klantenraad(lid)



Prio 3 acties binnen actielijnen
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1c
Faciliteren van 
afstemming 
over geplande 
IV-capaciteits-
behoefte: 
tussen klanten 
en met 
leveranciers 

3b
Faciliteren van 
gerichte 
feedback over 
behoefte-
specificaties: 
met klanten en 
leveranciers

5d,e,f
Hulp bij uitbesteding van 
taken aan externe Agile-
werkende teams

Prestaties en 
tevredenheid monitoren, 
waar nodig verbeteringen 
stimuleren

Adviseren in het succesvol 
en snel ‘onboarden’ en 
‘offboarden’

Prio 3:
Vraaggedreven: 
uitvoering n.a.v. 
verzoek buiten 

klantenraad, mits 
voldoende 
capaciteit



3. Inkoopstrategieën
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Inkoopstrategieën
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Inhuur

› Veel concurrentie, gericht op aanbieden/leveren beschikbare en goede kandidaten 
tegen een marktconform tarief

› Organisatorische clustering bij EU-aanbestedingen (ca. 20 per 4 jr) en 
raamovereenkomsten 

› Toegankelijk voor diverse dienstverleningsconcepten (system integrators, 
detacheerders, intermediairs, gespecialiseerde IT-dienstverleners)  

› Toegankelijk voor iedere geschikte externe ICT/IV-professional die een opdracht zou 
willen uitvoeren voor het Rijk

› Prestaties monitoren middels o.a. transparante en uniforme KPI’s. 
Waar nodig wordt de naleving van gemaakte afspraken afgedwongen

› Nieuw: ook aparte raamovereenkomsten voor IT-detavastconstructies. Leverancier 
voert ontwikkelplan kandidaat uit, kandidaat komt na detachering in dienst bij klant.



Inkoopstrategieën
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Strategisch ICT maatwerk advies

› Eén aanbesteding, kleine set raamovereenkomsten

› Toegankelijk voor diverse dienstverleningsconcepten 

› Onderlinge kennisuitwisseling

› Integriteit adviezen



Inkoopstrategieën
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Uitbesteding ICT-diensten (oper./tact.)

› Op vrijwillige basis werkt klant samen met categorie

› Per geval passende inkoopstrategie (all-in-one, best-of-breed, best-fit-now)

› Gericht op benutten samenwerking en kennisdeling

› Kennisborging bij klant om grote afhankelijkheden te beperken



4. MVI-ambities
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MVI-ambities
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Focus via proeftuinen op:

› Sociale impact

› Innovatie
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5. Governance



Governance en organisatie
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› Klantenraad op strategisch 
niveau 

› Aparte gremia per 
aanbesteding, implementatie 
en uitvoering van cluster 
raamovereenkomsten 
(met onderlinge overlap)
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