
 

Directoraat-Generaal 

Wonen, Bouwen en 

Integratie 

 

iDialoog 
 

 

Versie 1.0 

Status Definitief 

 
Auteurs Dirk van Roode (Nederland ICT) 

  Melissa Montoya Gmelig Meyling (BZK)



 

 

   Pagina 2 van 8 

 

| Definitief | iDialoog | 6 februari 2014 

Inhoud 

Inleiding ................................................................................................................ 3 

1 Verbeteren kwaliteit van IT-projecten ........................................ 4 

1.1 Marktconsultatie: de ICT-Haalbaarheidstoets ............................ 4 
1.1.1 Quickscan ICT-Haalbaarheidstoets .......................................... 4 
1.1.2 Structureel agenderen ICT-Haalbaarheidstoets ................. 4 
1.1.3 Informatie voorziening ICT-Haalbaarheidstoets ................. 4 

2 Verhogen kwaliteit van aanbestedingen .................................... 6 

2.1 Raakvlakken ICT en Inkoop ............................................................... 6 
2.1.1 Sessies op het snijvlak van ICT en Inkoop ........................... 6 

3 Stimuleren talentbehoud en Ontwikkeling ................................ 7 

3.1 Professionalisering ................................................................................ 7 
3.1.1 Masterclass ....................................................................................... 7 
3.1.2 Personele Uitwisseling .................................................................. 7 
3.1.3 Workshops en sessies ................................................................... 7 

4 Versterken samenwerking .................................................................. 8 

4.1 Inhoud staat centraal ........................................................................... 8 
4.1.1 CIO Cafés........................................................................................... 8 
4.1.2 Strategische Dialoog ..................................................................... 8 
4.1.3 iBestuur Congres ............................................................................ 8 
4.1.4 Overige sessies................................................................................ 8 
4.1.5 Communicatie .................................................................................. 8 
4.1.6 Maandelijks overleg ....................................................................... 8 

 



 

 

   Pagina 3 van 8 

 

| Definitief | iDialoog | 6 februari 2014 

Inleiding 

Rijksoverheid en ICT-bedrijfsleven werken samen aan IT-projecten die de 

Rijksoverheid compacter moeten maken en efficiënter moeten laten 

functioneren. Een goede relatie is onontbeerlijk voor het slagen van deze 

projecten.  

Uitgangspunten voor de samenwerking tussen het ICT-bedrijfsleven en de 

Rijksoverheid zijn vertrouwen, leren van elkaar en elkaar kennen.  

 

Deze uitgangspunten vormen de basis van de iDialoog, afgesloten tussen 

brancheorganisatie Nederland ICT en de Rijksoverheid. Met de iDialoog 

wordt invulling aan deze samenwerking gegeven, waarbij de focus 

nadrukkelijk op de voorfase van aanbestedingen (of precompetitieve fase) 

is gericht.  

 

De iDialoog moet bijdragen aan het realiseren van het streefbeeld uit de I-

strategie: “Doorontwikkeling van de relatie en de samenwerking met het 

toeleverend bedrijfsleven is essentieel om geslaagde ICT-projecten te 

realiseren en onze doelen te halen” [kamerstuk 26 643 nr. 216]. 

 

De iDialoog is bedoeld als leidraad voor de samenwerking; de dialoog is 

niet verplichtend van karakter, maar geeft de gezamenlijke intenties weer. 

Dat betekent dat de activiteiten een middel zijn om de samenwerking te 

versterken, en geen doel op zich zijn.  

 

De looptijd van de iDialoog is 3 jaar. De stuurgroep iDialoog bespreekt 4 

keer per jaar de high- en lowlights uit de iDialoog.  

 

De iDialoog bevat de volgende 4 bouwstenen: 
 Verbeteren kwaliteit van ICT-projecten 

 Verhogen kwaliteit van Aanbesteden  

 Stimuleren talentbehoud en Ontwikkeling 

 Versterken van de samenwerking 
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Directoraat-Generaal 

Wonen, Bouwen en 

Integratie 

 

1 Verbeteren kwaliteit van IT-projecten 

1.1 Marktconsultatie: de ICT-Haalbaarheidstoets 

De ICT-Haalbaarheidstoets is een instrument van Nederland ICT dat 

door het Rijk ingezet wordt om in een vroegtijdig stadium in de markt 

te toetsen of een aanbesteding haalbaar en realistisch is.  

 

De haalbaarheidstoets is sinds 2007 in totaal 19 keer toegepast. In drie 

van gevallen betrof het een project dat op de lijst voorkomt van grote 

en/of risicovolle projecten. De blijkbaar beperkte toepassing van het 

instrument komt deels voort uit onbekendheid van projectorganisaties 

met het instrument. Ook speelt een rol dat het instrument soms als te 

zwaar wordt gepercipieerd en de voorkeur wordt gegeven aan lichtere 

vormen van marktverkenning [Kamerstuk 33584 nr. 2 dd. 28 maart 

2013].  

  

Voorts adviseert de Algemene Rekenkamer het gebruik van de toets te 

bevorderen, omdat het zinvol wordt geacht om kennis vanuit de markt 

te benutten ten behoeve van ICT-projecten bij de overheid. 

 

De minister voor W en R heeft daarop voor de ICT-Haalbaarheidstoets 

het pas-toe-of-leg-uit principe van toepassing verklaard op alle 

voorgenomen ICT-projecten bij het Rijk vanaf 20 miljoen euro 

[kamerstuk 33584 nr. 2 dd. 28 maart 2013]. Tevens heeft de de 

minister besloten dat de resultaten van de toetsen breder worden 

gedeeld en het gebruik bevorderd.  

 

Om aan dit besluit te voldoen worden de volgende activiteiten 

uitgevoerd: 

 

1.1.1 Quickscan ICT-Haalbaarheidstoets 

In Q2 van 2014 wordt een quickscan naar de toegevoegde waarde van 

het instrument uitgevoerd door BZK/DGOBR. De resultaten van deze 

quickscan en de eventuele verbeterpunten die hier uit voort komen 

worden gedeeld met Nederland ICT. Daarnaast wordt in deze quickscan 

aandacht besteed aan de redenen waarom opdrachtgevers de toets niet 

hebben uitgevoerd. Dit kan inzicht geven in de behoefte aan 

marktconsultatie en op basis daarvan kunnen maatregelen genomen 

worden om markconsultatie te bevorderen.  

 

1.1.2 Structureel agenderen ICT-Haalbaarheidstoets  

In de werkgroep Grote ICT-projecten worden 6x per jaar de 

ontwikkelingen ten aanzien van grote en risicovolle ICT-projecten 

besproken. Vanaf februari 2014 zal de inzet van de ICT-

Haalbaarheidstoets een structureel agendapunt zijn. Hiermee wordt 

beoogd marktconsultatie, en de toets in het bijzonder, in een vroeg 

stadium onder de aandacht te brengen bij de opdrachtgevers.  

 

1.1.3 Informatie voorziening ICT-Haalbaarheidstoets  

Nederland ICT zal zorgdragen voor een goede informatievoorziening 
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over de kansen en mogelijkheden die de ICT haalbaarheidstoets biedt. 

Deze praktische informatie zal met de CIO’s en CDI’s van het Rijk worden 

gedeeld. 
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2 Verhogen kwaliteit van aanbestedingen 

2.1 Raakvlakken ICT en Inkoop  

Ondanks dat de focus van de iDialoog nadrukkelijk de voorfase van 

aanbestedingen betreft, zijn er veel raakvlakken met het aanbestedings- 

en inkoopproces. Het verdient dan ook de voorkeur deze trajecten in 

samenhang op te pakken, aangezien de relatie niet stopt bij de 

aanbesteding. Integendeel, een goede relatie is juist dan erg belangrijk.  

 

De CPO Rijk en de CIO Rijk organiseren samen met Nederland ICT 

activiteiten met als doel inzicht in elkaars werkwijze verkrijgen en kennis 

te delen. Daartoe worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 

 

2.1.1 Sessies op het snijvlak van ICT en Inkoop 

Zowel afnemers als leveranciers hebben baat bij een open en transparant 

proces waarbij partijen de mogelijkheid hebben om een bod uit te 

brengen. Te strikte uitleg van de aanbestedingsvoorwaarden kan een 

breed aanbod uit de markt in de weg staan. In februari 2014 heeft een 

succesvolle sessie plaatsgevonden met deelnemers vanuit ICT-

bedrijfsleven (bidmanagers) en Rijksoverheid (inkopers) om gezamenlijk 

oplossingen te vinden voor een betere toepassing van de ARBIT.  

Dit initiatief zal worden voortgezet, waarbij het doel blijft om binnen de 

rijksoverheid te komen tot een betere toepassing van de ARBIT. 

 

Daarnaast worden er separate workshops georganiseerd op het gebied 

van Europese aanbestedingen van ICT (b.v. Best Value Procurement).  
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3 Stimuleren talentbehoud en Ontwikkeling 

 

3.1 Professionalisering   

De Rijksoverheid hecht waarde aan het professionaliseren van de eigen 

IT/IV medewerkers. Binnen de I-strategie Rijk [kamerstuk 26 643 nr. 

216] is daar een apart programma voor ingericht: Personeel en Kwaliteit). 

In de samenwerking tussen Rijksoverheid en ICT-bedrijfsleven is 

wederzijdse kennisuitwisseling een belangrijk thema. Hiermee wordt 

beoogd dat men elkaar bij escalaties of problemen weet te vinden en er 

wederzijdse kennis en begrip is van elkaars werkwijze zodat hier op 

ingespeeld kan worden (bijvoorbeeld tijdens aanbestedingstrajecten).  

 

Om deze ambitie concreet vorm te geven, worden de volgende activiteiten 

uitgevoerd: 

 

3.1.1 Masterclass 

Om kennis te delen en te leren van elkaar wordt in 2014 een programma 

georganiseerd met een drietal masterclasses. Tijdens deze masterclasses 

zullen 15 deelnemers uit het ICT-bedrijfsleven en 15 deelnemers uit het 

Rijk bij elkaar voor en in de klas komen en meer inzicht krijgen in de 

werkwijze van bedrijfsleven en overheid.  

 

Aan bod komen onder andere de politieke context, werkwijze en structuur 

van beide kanten, governance van projecten en het aanbestedings- en 

inkoopproces. 

 

Verwachte startdatum van de masterclasses is Q2 2014. Bij succes wordt 

deze herhaald.  

 

3.1.2 Personele Uitwisseling 

Om kennis te delen met elkaar is afgesproken om over en weer 

uitwisseling van personeel te realiseren. Dit betreft geen korte stages, 

maar trajecten tussen 2 en 9 maanden.  

Dit traject is gestart in september 2013. In april 2014 wordt de voortgang 

op het traject door de stuurgroep iDialoog besproken.   

 

 

3.1.3 Workshops en sessies  

Om leersituaties te creëren gaan ICT-bedrijfsleven en Rijk bij elkaar ‘voor’  

de klas staan. Dit houdt concreet in dat bij het CIO-adviseurs curriculum 

voor Rijksmedewerkers het bedrijfsleven betrokken wordt om een of 

meerdere sessies gezamenlijk te verzorgen. Dit gebeurt onder andere in 

maart en november 2014. Ook in de ‘actualiteitenreeks ICT en 

aanbesteden‘ zal een bidmanager uit het bedrijfsleven een deelsessie 

verzorgen.  
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4 Versterken samenwerking 

4.1 Inhoud staat centraal 

Om met elkaar in gesprek te blijven, organiseren de Rijksoverheid en 

Nederland ICT regelmatig sessies en workshops. Hierbij staat de inhoud 

altijd centraal. 

 

Om deze ambitie concreet vorm te geven, worden de volgende activiteiten 

uitgevoerd: 

 

4.1.1 CIO Cafés  

6 keer per jaar worden er CIO Cafés georganiseerd waarbij ICT-

bedrijfsleven en Rijksoverheid elkaar kunnen ontmoeten. De CIO Cafés 

worden georganiseerd rondom een actueel thema, met aansluitend een 

netwerkborrel.  

 

4.1.2 Strategische Dialoog 

Vindt 2x per jaar plaats, met CEO’s van ICT-bedrijven, CIO’s en CDI’s van 

het Rijk, en Nederland ICT. Heeft als doel om in een vroeg stadium de 

strategische agenda met elkaar te delen, en om de samenwerking in de 

voorfase van aanbestedingen te verbeteren.  

 

4.1.3 iBestuur Congres  

Voor de 6e keer wordt in januari 2015 het iBestuur Congres 

georganiseerd, met meer dan 1000 deelnemers uit Rijk en ICT-

bedrijfsleven. Vanaf 2015 ligt de organisatie in handen van BZK DGBK, 

maar het Ministerie EZ, BZK DGOBR en Nederland ICT blijven nauw 

betrokken.  

 

4.1.4 Overige sessies  

Indien opportuun zullen Nederland ICT en Rijksoverheid samen sessies 

organiseren over actuele thema’s die leven bij de achterban en 

ambtenaren.  

 

4.1.5 Communicatie 

Basis voor de samenwerking is vertrouwen. Daarom zullen Nederland ICT 

en Rijksoverheid elkaar informeren over media-uitingen zoals interviews 

en artikelen waarin de samenwerking aan de orde komt.  

 

4.1.6 Maandelijks overleg 

Maandelijks vindt overleg plaats tussen Nederland ICT, de 

programmacoördinator Markt en de Portfoliomanager Inkoop en ICT over 

actuele zaken en de voortgang op de iDialoog.  

 

 

 


