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Op dinsdag 7 maart 2017 organiseert Nederland ICT voor de Koninklijke Marechaussee een 

ICT Haalbaarheidstoets over de te verwerven Basisvoorziening BV KMar. 

 

In de Basisvoorziening registreert de KMar haar operationele activiteiten en gebeurtenissen. 

Het project BV KMar heeft tot doel de event-, feit-, zaak- en incidentregistraties die de KMar 

gebruikt bij de uitvoering van haar wettelijke taken te moderniseren en de operationele 

medewerkers te ondersteunen in hun werkopdrachten. Deze registraties richten zich op de 

bouwstenen Opsporing, Handhaving en Toezicht. In de eerste fase is het de bedoeling dat door 

deze modernisering vijf legacy operationele kernsystemen uitgefaseerd kunnen worden.  

De BV KMar vervult een sleutelrol in de informatievoorziening van de KMar en draagt in 

belangrijke mate bij aan de doelen van het Programma IGO (Informatie Gestuurd Optreden), op 

grond waarvan de gehele KMar zich over een periode van jaren zal transformeren.  

Het voornemen is dit jaar te starten met de verwerving van de BV KMar en deze daarna 

stapsgewijs verder te realiseren en implementeren in samenhang met de ontwikkeling van de 

organisatie en de resultaten van het programma IGO. De BV KMar dient daarom geënt te zijn 

op een moderne ICT-infrastructuur: Onder architectuur, modulair, dynamisch en evolutionair. 

De KMar baseert de Basisvoorziening bij voorkeur op een COTS (Commercial Off-The-Shelf) 

software product en wil zich bij de implementatie door de Markt laten ondersteunen. 

In november 2016 is een projectorganisatie gestart met de voorbereidingsfase. Het formuleren 

van een verwervingsstrategie is daar onderdeel van. Deze bijlage geeft de in hoofdlijnen 

gewenste functionaliteit weer, evenals de wijze waarop deze stap voor stap binnen de 

randvoorwaarden van Defensie zal worden gerealiseerd. De KMar vraagt de Markt inbreng om 

deze gevraagde functionaliteit te vertalen naar voor de Markt herkenbare en bruikbare 

“modules”, die de basis kunnen vormen voor de verwerving van COTS software producten. 

Daartoe organiseert Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets. 

Deze ICT Haalbaarheidstoets wordt gehouden tijdens de voorbereidingsfase van het project. 

De inbreng van de Markt zal benut worden om de verwervingsstrategie en het programma van 

eisen verder uit te gaan werken. Tijdens deze ICT Haalbaarheidstoets wil de opdrachtgever een 

aantal open vragen aan de Markt voorleggen. 

 

 

 

 

https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/02/Bijlage-ICT-Haalbaarheidstoets-KMar.pdf
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1. Welke standaard (COTS) software producten zijn op de markt om de Basisvoorziening 

KMar te realiseren? 

a. Is vergelijkbare functionaliteit (inter)nationaal beschikbaar?  

b. Betreft het één of een combinatie van functionele modulen, van één of 

meerdere leveranciers? 

c. Welke technische en functionele risico’s en randvoorwaarden ziet de 

Markt bij de implementatie met standaard COTS oplossing(en)? 

2. Welke aanpak past bij een dergelijke inzet van standaard software voor de 

stapsgewijze implementatie? 

a. Welke verantwoordelijkheidsverdeling en besturing van KMar, 

Defensie/JIVC en de Markt past bij deze inzet van standaard software; 

b. Wat zou een mogelijke projectaanpak en -fasering kunnen zijn bij een zo 

groot mogelijke rol voor de Markt? 

c. Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij de invoering van de BV KMar in 

relatie tot het programma IGO en de gevolgen voor de medewerkers van de 

KMar. 

 

Deze ICT Haalbaarheidstoets richt zich op partijen die producten en implementatie- en 

beheerdiensten leveren van standaardproducten of maatwerkproducten t.b.v. event-/feit-

/zaak-/incidentregistraties voor de vernieuwing van de BV KMAR. De KMar denkt aan 

leveranciers met producten en/of diensten m.b.t. datamanagement, ERP, Case Management, 

Procesbesturing, Business Rule Management, Dynamic Case Management en/of Operational 

Decision Management. 

De deelnemende functionaris heeft de functie van Lead/Enterprise architect, 

Inhoudelijk/Technisch Productmanager, Lead ontwikkelaar of Technisch projectleider. En 

beschikt over 10-20 ervaringsjaren op dit vlak. Voor deze ICT Haalbaarheidstoets is Nederland 

ICT uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuivere commerciële rol.  

De beoogde deelnemer kan namens de organisatie spreken over de technologische aspecten 

van standaardproducten/technologische aspecten van maatwerkproducten. Hij of zij is goed 

bekend met de inzet van modulair opgebouwde software en goed bekend met private en/of 

publieke markt voor uitvoerende diensten in het Veiligheidsdomein. 

Voor een goede uitvoering van de ICT Haalbaarheidstoets is het van belang dat de aangemelde 

persoon zich één dagdeel kan voorbereiden op de vragen, deze bijlage heeft gelezen, 

https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/02/Bijlage-ICT-Haalbaarheidstoets-KMar.pdf
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beschikbaar is voor één dagdeel workshop en voor de review van de conceptrapportage (half 

maart 2017). 

Daarnaast dient hij/zij de benodigde informatie uit hun eigen organisatie te hebben opgehaald 

en te beschikken over de gevraagde expertise, zodat de deelnemers kritisch, open en 

inhoudelijk kunnen discussiëren over het voornemen van KMar m.b.t. deze aanbesteding van 

de BV KMar. Per organisatie kan één persoon worden aangemeld. Er kunnen ongeveer 20 

marktpartijen deelnemen. Bij eventuele overinschrijving wordt een selectie gemaakt ten 

behoeve van een representatieve vertegenwoordiging van de markt. 

Let op: vanwege de verwachte overschrijving worden no shows niet op prijs gesteld. Eenmaal 

aangemeld betekent ook dat de deelnemer wordt verwacht aanwezig te zijn en een actieve 

bijdrage te leveren tijdens de workshop. 

 

De ICT Haalbaarheidstoets vindt plaats op dinsdag 7 maart van 9:00 tot 13:00 uur op een 

locatie in Den Haag. Tijdens een interactieve workshop komen de vragen op interactieve wijze 

aan de orde. Vanaf 8.30 is er een inloop met koffie. Na afloop van de ICT Haalbaarheidstoets is 

er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een broodje. 

 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met 22 februari via e-mail aanmelden voor de 

workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.  

Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop 

daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. Aanmeldingen waarbij deze naam en functie 

niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de doelgroep 

worden terzijde gelegd. Bij vragen, of als u overleg wil voeren over een workshopdeelnemer 

dan kunt u contact opnemen met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT. 

Op 27 februari 2017 krijgen de uitgenodigde bedrijven bericht of ze worden uitgenodigd voor 

deelname. De definitieve rapportage van de ICT Haalbaarheidstoets zal door Nederland ICT 

worden gepubliceerd, zodat alle geïnteresseerden hier kennis van kunnen nemen. 
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