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Factsheet 
Personele Uitwisseling (Rijks)overheid en ICT
 
Achtergrond 
De rijksoverheid en het ICT-bedrijfsleven gaan op het vlak van ICT(
bundelen. Als onderdeel van het convenant ‘Verbetering samenwerking Rijk
wordt het project ‘Personele Uitwisseling’ opgepakt en uitgevoerd. De ambassadeurs zijn Peter Blom 
(CIO ministerie van OCW) namens het Rijk en Stépan Breedveld (portefeuillehouder ‘ICT 
vanuit Nederland ICT. 
 
Voor wie 
De uitwisseling van professionals richt zich primair op het ICT
om onderlinge uitwisseling te faciliteren voor het hoger kader. Deelname is mogelijk door het 
aanbieden van een ICT-professional en het beschikbaar stellen van 
moet de uitwisseling een waardevol en constructief karakter hebben. Het is van essentieel belang dat 
de opgedane inzichten worden geborgd in de organisatie.
 
Waarom | Doelen en meerwaarde
• Het verkrijgen van inzicht en beg
• Versterken en uitbouwen van het wederzijds vertrouwen.
• Uitwisselen van kennis, informatie en arbeid.
• Verbetering van de kwaliteit van ICT
• Beter opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.
 
Wat zit er voor mij in | Leren van el
• Opdoen van een schat aan kennis op persoonlijk en bestuurlijk vlak.
• Verandering naar een slagvaardiger en efficiënter relatie met je business partners.
• Begrip vergroten voor elkaars ‘prikkels’.
• Positieve invloed op het resultaat, financieel en niet
• Realisatie van kostenbesparingen door kennisdeling.
• Borging van opgedane kennis en ervaring in de organisatie.
• Coaching en begeleiding in de opdrachtuitvoering door 

bedrijfsleven. 
 
Investering 
Deze uitwisseling biedt de meest praktijkgerichte ervaring mogelijk. Het is geen meeloopstage
deelnemers vervullen daadwerkelijk een f
daarmee is het tegelijkertijd een unieke opleidingsfaciliteit. De investering per de
4.000,00 exclusief BTW en ongeacht de duur
organisatie. Infotech verzorgt de matchmaking, periodieke evaluatie, informatievoorziening en 
eindrapportage. Overall coördinatie
 
Hoe | Meedoen aan deze innovatieve ontwikkelingen
• Deelname aan dit project is toegankelijk voor alle organisatieonderdelen die vallen onder de 

(Rijks)overheid en ICT-bedrijven die actief zijn binnen de publieke sector.
• Qua niveau wordt gedacht aan adviseurs, projectleiders, programmaman

beleids-, en uitvoerend niveau vanaf (Rijksoverheids)schaalniveau 1
werkveld van (Europese) aanbestedingstrajecten worden daarbij vooralsnog niet gemeden, maar 
zijn wel aan striktere voorwaarden gebonden.

• Deelnemers beschikken minimaal over een HBO
• Een uitwisseling duurt minimaal 2 en maximaal 9 maanden. De exacte duur wordt bepaald in 

overleg met de betrokken organisaties.
 
Meer weten 
Leif de Kloet | projectleider | (06) 3446 6153
Eveline Boers | junior projectleider
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Personele Uitwisseling (Rijks)overheid en ICT-bedrijfsleven 

bedrijfsleven gaan op het vlak van ICT(-projecten) de krachten nog meer 
bundelen. Als onderdeel van het convenant ‘Verbetering samenwerking Rijk 
wordt het project ‘Personele Uitwisseling’ opgepakt en uitgevoerd. De ambassadeurs zijn Peter Blom 
(CIO ministerie van OCW) namens het Rijk en Stépan Breedveld (portefeuillehouder ‘ICT 

uitwisseling van professionals richt zich primair op het ICT-domein. We creëren een marktplaats 
om onderlinge uitwisseling te faciliteren voor het hoger kader. Deelname is mogelijk door het 

professional en het beschikbaar stellen van een positie (stoeltje). Natuurlijk 
moet de uitwisseling een waardevol en constructief karakter hebben. Het is van essentieel belang dat 
de opgedane inzichten worden geborgd in de organisatie. 

Waarom | Doelen en meerwaarde 
Het verkrijgen van inzicht en begrip in elkaars werelden. 
Versterken en uitbouwen van het wederzijds vertrouwen. 
Uitwisselen van kennis, informatie en arbeid. 
Verbetering van de kwaliteit van ICT-projecten. 

en opdrachtnemerschap. 

Wat zit er voor mij in | Leren van elkaar 
Opdoen van een schat aan kennis op persoonlijk en bestuurlijk vlak. 
Verandering naar een slagvaardiger en efficiënter relatie met je business partners.
Begrip vergroten voor elkaars ‘prikkels’. 
Positieve invloed op het resultaat, financieel en niet-financieel. 
Realisatie van kostenbesparingen door kennisdeling. 
Borging van opgedane kennis en ervaring in de organisatie. 

in de opdrachtuitvoering door zwaargewichten uit overheid en 

de meest praktijkgerichte ervaring mogelijk. Het is geen meeloopstage
deelnemers vervullen daadwerkelijk een functie bij de (Rijks)overheid of het ICT
daarmee is het tegelijkertijd een unieke opleidingsfaciliteit. De investering per de

ongeacht de duur te voldoen aan Infotech Recruitme
Infotech verzorgt de matchmaking, periodieke evaluatie, informatievoorziening en 

coördinatie is in handen van ICTU. 

Hoe | Meedoen aan deze innovatieve ontwikkelingen 
Deelname aan dit project is toegankelijk voor alle organisatieonderdelen die vallen onder de 

bedrijven die actief zijn binnen de publieke sector. 
aan adviseurs, projectleiders, programmamanagers op strategisch, 

en uitvoerend niveau vanaf (Rijksoverheids)schaalniveau 11. Uitwisselingen op het 
werkveld van (Europese) aanbestedingstrajecten worden daarbij vooralsnog niet gemeden, maar 

l aan striktere voorwaarden gebonden. 
minimaal over een HBO | WO-achtergrond. 

Een uitwisseling duurt minimaal 2 en maximaal 9 maanden. De exacte duur wordt bepaald in 
overleg met de betrokken organisaties. 

(06) 3446 6153 | leif.kloet@ictu.nl  
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Bijlage 

projecten) de krachten nog meer 
 en ICT-bedrijfsleven’ 

wordt het project ‘Personele Uitwisseling’ opgepakt en uitgevoerd. De ambassadeurs zijn Peter Blom 
(CIO ministerie van OCW) namens het Rijk en Stépan Breedveld (portefeuillehouder ‘ICT & Overheid’) 

domein. We creëren een marktplaats 
om onderlinge uitwisseling te faciliteren voor het hoger kader. Deelname is mogelijk door het 

een positie (stoeltje). Natuurlijk 
moet de uitwisseling een waardevol en constructief karakter hebben. Het is van essentieel belang dat 

Verandering naar een slagvaardiger en efficiënter relatie met je business partners. 

zwaargewichten uit overheid en 

de meest praktijkgerichte ervaring mogelijk. Het is geen meeloopstage, 
het ICT-bedrijfsleven. En 

daarmee is het tegelijkertijd een unieke opleidingsfaciliteit. De investering per deelnemer bedraagt € 
te voldoen aan Infotech Recruitment, de uitvoerende 

Infotech verzorgt de matchmaking, periodieke evaluatie, informatievoorziening en 

Deelname aan dit project is toegankelijk voor alle organisatieonderdelen die vallen onder de 

agers op strategisch, 
. Uitwisselingen op het 

werkveld van (Europese) aanbestedingstrajecten worden daarbij vooralsnog niet gemeden, maar 

Een uitwisseling duurt minimaal 2 en maximaal 9 maanden. De exacte duur wordt bepaald in 


