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Ronde Tafel ‘Hergebruik 
en uitwisseling  

van software bij het Rijk'  



Agenda 

 

1) Uitgangssituatie 

2) Voorlopige resultaten inventarisatie 

3) (markt)ontwikkelingen 

 

4) Wat is het vraagstuk? 

5) Concept-visie 

6) Wat komt er in het PID? 



Uitgangssituatie 

Hypothese: kan de overheid substantieel besparen 
op aanschaf en onderhoud van softwarelicenties, 
bijvoorbeeld door ontdubbeling, door hergebruik 
en door inkoopvoordeel. 

 

Kom tot een gedragen Project Initiatie Document 
(PID), dat beschrijft hoe een Rijksbreed 
Software Platform kan worden ingericht.  

 

Het PID moet bestaan uit concrete acties en 
stappen die leiden tot de gewenste invulling van 
een samenwerkingsvorm voor de Rijksoverheid. 



Voorlopige resultaten inventarisatie 

Bron: input 10 respondenten en interviews CIOs 

 

Hoofdlijnen: 

• Kennis 

• Kosten 

• Kansen 



Kennis 

• Respondenten geven aan van Microsoft en Oracle voldoende 
specifieke of generieke ICT inkoop kennis te hebben. 

• Externe inhuur komt (al dan niet incidenteel) bij iedereen voor. 

• De governance van ‘SAM’ is erg divers.  

• Alle respondenten geven aan dat ze regelmatig te maken hebben 
met audits.  



Kosten 

• Deze vraag is het moeilijkste om te beantwoorden, doordat de 
kosten voor aanschaf, gebruik, onderhoud, inrichting en beheer 
enerzijds sterk met elkaar zijn gerelateerd en anderzijds divers 
worden geadministreerd. 



Kansen  

N=10     Prio 

Hoog 

Prio 

Laag 

Prio 

Geen 

Uitwisselen kennis 8 2 0 

Gezamenlijk optrekken naar leveranciers 5 4 1 

Vraagconsolidatie – samen inkopen 6 3 1 

Onderling optimaliseren (hergebruik) 5 3 2 

Applicatie standaardisatie 5 3 2 

 

• onverdeeld positief, maar ook afwachtend "dit is niet de eerste 
poging" 
• wil niet te veel en ga niet te snel, werk stapsgewijs 
• houd rekening met de diversiteit van belangen binnen het Rijk 



Marktontwikkelingen (1) 

Bron: literatuuronderzoek en gesprekken met private partijen 

 

• ICT kosten nemen toe en software uitgaven zullen groeien 

• Traditionele 1 op 1 relatie tussen device en licentie is 
verdwenen (cloud, multi device, virtueel, multi core) 

• Nieuwe marktverhoudingen en verdienmodellen (‘as-a-
service’, outsourcing, pay per use) 

• Rijk en leverancier handelen via tussenpersonen (ICT 
service providers) 

• Leveranciers zoeken naar margeoptimalisatie – focus op 
compliance 



Marktontwikkelingen (2) 

• Software Licentie Optimalisatie (SLO) als doorontwikkeling op 
‘traditionele’ SAM. SLO voorziet in: 

a) Inrichten van geconcentreerde / centrale licentiedesk om het 
contract management proces met de leveranciers te stroomlijnen 
en bijvoorbeeld ook om te zorgen dat eventuele overschotten 
elders eerst worden ingezet. 

b) Het maken van generieke afspraken over compliance checking en 
het oplossen van compliance issues. Dit heeft als doel om 
compliance onderzoeken planmatiger en efficiënter te laten 
verlopen. 

c) Implementeren van passende meetprocessen: niet alleen het 
tellen van aantal geïnstalleerde applicaties, maar meer op basis 
van feitelijk gebruik. 

d) Inrichten van demand management om te begrijpen wat klanten 
willen en niet zozeer wat zij hebben. 



Wat is het vraagstuk? 
• Serieuze uitgavenpost: honderden miljoenen 

• Vraagzijde 

‘Het Rijk’ bestaat uit vele autonome onderdelen 

Aanbestedingsregels bepalen de speelruimte 

Geen ‘greenfield’, veel bestaande, individuele afspraken 

Van enkele leveranciers bestaat een grote afhankelijkheid 

Kennis is gedistribueerd en wordt niet voldoende gedeeld 

Politieke behoefte aan inzicht in besparingsopties 

• Aanbodzijde 

Toenemende druk op compliance 

Leveranciers vergelijken is appels vs peren 

Sturing vanuit US voor aantal producten/leveranciers 

• Product 

diversiteit van de gebruikte software, het volume aan licenties 

pluriformiteit van licentie-, onderhouds- en dienstverleningscontracten 



Visie voor Software Samenwerking Rijk - concept 

Conclusie: de uitgangssituatie is complex en wordt complexer 

 

Toekomstbeeld: sturen op de Vraagzijde (deze is beïnvloedbaar) 

 

• Kennisontwikkeling – clusteren specifieke kennis omtrent de 
inkoop van software rondom strategische leveranciers 

• Inkoop – overzicht van vergelijkbare, geplande verwervingsacties 
en aanbestedingen 

• Optimalisatie software – inzet van software onderling 
optimaliseren 

• Standaardisatie en applicatieontwikkeling – diversiteit in het 
software- en applicatielandschap moet worden gereduceerd 

• Compliance – is en blijft de standaard binnen het Rijk 



Inhoudsopgave PID 

 

PID bestaat uit de volgende delen 

1. Uitgangssituatie / probleemstelling 

2. Visie voor software samenwerking Rijk 

3. Voorgestelde aanpak 

 

Bijlagen: 

• Bronnen en interviews 

• Resultaten inventarisatie 

• Analyse kansen 

• Trends in de markt 


