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Managementsamenvatting 

Voor de ondersteuning van de geharmoniseerde instandhoudingsprocessen vraagt het RVB een functionaliteit die 

zowel het beheer van de vastgoedportefeuille als het beheer van de buitenruimte ondersteunt. De gevraagde 

functionaliteit moet ervoor zorgen dat alle informatie over een object actueel beschikbaar is waardoor de 

instandhoudingsprocessen geïntegreerd kunnen worden uitgevoerd, en waardoor het ontwikkelen van een totaal 

instandhoudingsprogramma mogelijk wordt. Dit programma dient als basis voor de uitvoering van de diverse 

onderhoudsactiviteiten op bouwwerken, complexen en gebieden. Het RVB zoekt één geïntegreerde oplossing, 

aangeduid als een Onderhoudsmanagementsysteem ter ondersteuning van de instandhoudingsprocessen voor 

de gehele vastgoedportefeuille inclusief buitenruimte. Ter voorbereiding op een aanbesteding voor het verkrijgen 

van een dergelijk Onderhoudsmanagementsysteem (OMS) vond op 26 november 2019 deze ICT Markttoets 

plaats. 

De markt is in staat om de gevraagde oplossing met standaardsoftware te bieden. Het is voor de marktpartijen 

een bekende functionaliteit, die eerder bij verschillende klanten is ingezet. Het is de schaal van de portefeuille van 

het RVB die bijzonder is. Sommige marktpartijen bieden één geïntegreerde oplossing. Hierbij wordt aangegeven 

dat een standaardoplossing via configuratie aangepast kan worden aan de veranderende informatiebehoefte van 

het RVB. De vraag is of er niet zoveel ruimte nodig is dat er toch sprake is van maatwerkoplossingen. Mocht hier 

toch voor gekozen worden, dan is er meestal een toolbox beschikbaar als aanvulling op het standaardproduct. 

Daarmee kan wat niet in de standaardoplossing zit en aanvullend vanuit specifieke wensen nodig is, worden 

ingericht.  

De inzet van één geïntegreerd systeem voor zowel de vastgoedportefeuille als buitenruimte roept de vraag op 

naar voor beide domeinen bruikbare datastandaarden. Deze standaarden zijn nog niet beschikbaar, maar wel in 

ontwikkeling. De markt roept het RVB op om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

Op dit moment is de vraag van het RVB voldoende omschreven. De markt is van mening dat in de fase van 

aanbesteding nadere specificatie nodig is. Hierbij gaat het zowel om de scope van de aanbesteding als de mate 

van detaillering van de objecten in het OMS. Dat geldt ook voor de processen; deze zijn op een (te) hoog 

abstractieniveau beschreven. De markt vraagt zich af of de operationele processen die hieronder liggen ook 

geharmoniseerd zijn. Naast de processen is de datakwaliteit een belangrijke KPI voor een succesvolle 

verwerving. Over de huidige datakwaliteit en het gewenste datamodel heeft het RVB nog geen informatie 

gegeven, terwijl dit een belangrijk vertrekpunt is voor de aanbesteding.  

Bij de toelichting op de vraag in hoeverre het beheer van de gevraagde software uitbesteed kan worden, geeft het 

RVB aan dat zij streeft naar optimale ontzorging. Hierbij gaat het in essentie over de taakverdeling tussen 

opdrachtgever en leverancier gedurende de gehele life-cycle. De markt adviseert het RVB om bij de 

aanbesteding heldere kaders aan te geven wie, waarvoor verantwoordelijk is en wie welke risico´s draagt. 

De markt geeft aan dat het RVB als eigenaar altijd strategisch partner van de leverancier zal blijven. In deze rol 

blijft het RVB verantwoordelijk voor de business case, de regie daarop en het functioneel beheer. Het RVB blijft te 

allen tijde eigenaar van de data en de informatie-architectuur.  
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Diensten die (onlosmakelijk) met het softwareproduct zijn verbonden en die door de leverancier, eventueel 

ondersteund door derde partijen, worden geleverd zijn het technisch beheer, de adoptie (project- en 

changemanagement, training en opleiding) en de hosting van het systeem. De eisen die hierbij aan beveiliging 

worden gesteld zijn essentieel voor de inrichting van de technische omgeving. Daarom is het van belang dat het 

RVB bij de aanbesteding duidelijk maakt welke eisen aan de beveiliging gesteld worden en tevens aangeeft 

welke voorzieningen (rekencentra van overheid of private cloud) daaraan voldoen. Dat is bepalend voor de keuze 

van software en de wijze waarop deze kan worden geïmplementeerd.  

De invoering van de software dient gefaseerd te worden. Voorafgaand aan de vraag naar de inrichting van deze 

fasering is als startpositie minimaal een asset register nodig met een betrouwbare set data. Essentieel is dan ook 

de datakwaliteit in de huidige situatie. In feite bepaalt de juistheid en volledigheid van deze data de volgorde van 

implementatie.  

Als mogelijke criteria voor de gefaseerde invoering noemt de markt: 

• De mate waarin de gebruikers het eens zijn over de procesbeschrijving, want bij al akkoord 

gemakkelijker in te voeren; 

• De urgentie waarmee applicaties vervangen moeten worden, de scope van de legacy heeft dan invloed; 

• Business case: zijn snel besparingen of verbeteringen te bereiken die de implementatie rechtvaardigen 

of een succesvolle start geven?; 

• Regio: in welke regio is men er al aan toe? 

• De voormalige fusiepartners van het RVB (DVD, RVOB en RGD). 

Het betreft hier een omvangrijk traject waarvoor, afhankelijk van de definitieve scope, volgens de markt een 

periode van ongeveer vijf jaar uitgetrokken dient te worden. Hierbij adviseert de markt het RVB om voor de 

aanbesteding eerst het ´bare minimum´ te definiëren waaraan de software moet voldoen (wet- en regelgeving, 

standaarden en functionaliteit) en daar vervolgens een realistisch groeipad van vijf jaar op te zetten. In de eerder 

genoemde nulfase worden alle objecten van het RVB in één database opgenomen. Na deze fase kan volgens 

een flexibele planning functionaliteit aan het systeem worden toegevoegd. Hierbij wordt opgemerkt dat dit in feite 

een groot veranderprogramma is, waarbij gedurende de hele implementatie voldoende aandacht moet zijn voor 

begeleiding van (eind)gebruikers en communicatie over doelstellingen en voortgang.  

Belangrijke uitdagingen bij zo´n aanpak zijn:  

• Neem de mensen mee in het groeipad en zorg voor een optimale acceptatiegraad. 

• Goed project- en change-management is cruciaal. 

• Leer omgaan met een terugval in functionaliteit.   

• Timmer niet alles dicht in de aanbesteding en het Programma van Eisen, maar bouw voldoende 

flexibiliteit in.  
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1. Inleiding 

Het Rijksvastgoedbedrijf1 (RVB) is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor het beheer en de 

instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille (inclusief buitenruimte) van Nederland. 

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het RVB onderdeel van het Directoraat-

Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) waarin organisaties die departementsoverstijgende taken 

uitvoeren op het gebied van de rijksbedrijfsvoering bijeen zijn gebracht. 

1.2 Aanleiding 

Het RVB is in 2014 ontstaan uit een fusie van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD), het Rijksvastgoed- en 

ontwikkelingsbedrijf (RVOB), de directie Rijksvastgoed en de Rijksgebouwendienst (RGD). Op het gebied van 

onderhoudsmanagement kennen de fusiepartners DVD en RGD hun eigen werkwijzen. Die werkwijzen zijn 

inmiddels op elkaar afgestemd en over afdelingen en objecten heen geharmoniseerd in een gemeenschappelijke 

procesbeschrijving. Deze procesbeschrijving is momenteel nog niet in de praktijk ingevoerd. 

Voor de ondersteuning van de geharmoniseerde instandhoudingsprocessen vraagt het RVB een functionaliteit die 

zowel het beheer van de vastgoedportefeuille als het beheer van de buitenruimte ondersteunt. De gevraagde 

functionaliteit moet ervoor zorgen dat alle informatie over een object actueel beschikbaar is waardoor de 

instandhoudingsprocessen geïntegreerd kunnen worden uitgevoerd, en waardoor het ontwikkelen van een totaal 

instandhoudingsprogramma mogelijk wordt. Dit programma dient als basis voor de uitvoering van de diverse 

onderhoudsactiviteiten op bouwwerken, complexen en gebieden. 

De scope van het eerdere voornemen van de verwerving IWMS voor RVB en FMH is gewijzigd naar een 

oplossing die gebruikt wordt door het RVB. Mede op basis van de resultaten van de eerder uitgevoerde ICT 

Markttoets softwareoplossing beheer buitenruimte zoekt het RVB één geïntegreerde oplossing, aangeduid als 

een Onderhoudsmanagementsysteem ter ondersteuning van de instandhoudingsprocessen voor de gehele 

vastgoedportefeuille inclusief buitenruimte. Ter voorbereiding op de aanbesteding voor het verkrijgen van een 

dergelijk Onderhoudsmanagementsysteem (OMS) legt het RVB een aantal vragen voor aan de markt middels 

deze ICT Markttoets. 

Het RVB wil graag feedback van marktpartijen krijgen ten behoeve van de voorgenomen aanbesteding om op 

basis daarvan haar verwervingsstrategie zo nodig bij te kunnen sturen. Het Rijk heeft voor de marktconsultatie 

een instrument dat in afspraak met en onder verantwoordelijkheid van branchevereniging NLdigital wordt ingezet: 

de ICT Markttoets. Om de markt te consulteren organiseerde NLdigital dan ook namens het RVB op dinsdag 26 

november 2019 een ICT Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets legt het RVB een aantal vragen voor aan de 

markt. Dit rapport geeft de reactie van de deelnemende marktpartijen daarop weer. 

1.3 ICT Markttoets 

De ICT Markttoets is een officieel overheidsinstrument dat door de Rijksoverheid ingezet wordt om in een 

vroegtijdig stadium in de markt pre-competitief te toetsen of (specifieke onderdelen van) een strategie voor een 

project of aanbesteding haalbaar en realistisch is. De toets is ontwikkeld in samenwerking met de ministeries van 

 
1 https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/
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BZK en EZ, is onderdeel van de iDialoog (de samenwerking tussen Rijk en ICT-bedrijfsleven) en wordt sterk 

gestimuleerd vanuit de Rijksoverheid. Zie voor meer informatie: www.ictmarkttoets.nl.  

De ICT Markttoets vindt onder verantwoordelijkheid van branchevereniging NLdigital plaats. Voorbereiding, 

begeleiding en rapportage worden uitgevoerd door NLdigital in samenwerking met externe adviesbureau PBLQ.  

Het proces om de ICT Markttoets uit te voeren bestaat uit zes opeenvolgende stappen: 

Stap 1: De vraagstelling 

Een overheidsorganisatie komt naar NLdigital met een vraag, concept of idee om voor te leggen aan ICT-

bedrijven. NLdigital helpt de overheidsorganisatie bij het formuleren van een heldere vraagstelling voor de 

markttoets (intake). Samen met overheidsorganisatie stelt zij een uitnodiging aan de markt op. NLdigital kondigt 

vervolgens de markttoets aan bij de markt via de website van NLdigital. In overleg met NLdigital bekijkt de 

overheidsorganisatie welk type expertise zij specifiek van de markt aan tafel wil uitnodigen.  

Stap 2: Deelnemers workshop 

Marktpartijen kunnen zich inschrijven met deelnemers die beschikken over de gevraagde expertise (of functie). 

De workshop heeft een beperkte omvang. Bij overinschrijving maakt NLdigital een selectie van deelnemers aan 

de workshop. 

Stap 3: De workshop 

NLdigital organiseert een workshop waarin de deelnemende marktpartijen met elkaar discussiëren over de 

haalbaarheid van (specifieke onderdelen van) de vraag, het concept of het project. Ook de vragende 

overheidsorganisatie is aanwezig bij de workshop.  

Stap 4: De conceptrapportage 

Op basis van de bevindingen uit de workshop stelt NLdigital een conceptrapportage op. Hierin geeft zij de 

meningen, feedback en visie van de marktpartijen geanonimiseerd weer.  

Stap 5: De commentaarronde 

NLdigital legt de conceptrapportage voor aan de deelnemers van de workshop. Op individuele basis kunnen zij 

schriftelijk reageren en zo nodig aanvullingen geven.  

Stap 6: De definitieve rapportage 

De vragende overheidsorganisatie ontvangt van NLdigital de geanonimiseerde eindrapportage over de ICT 

Markttoets. Daarnaast publiceert NLdigital deze eindrapportage op http://www.ictmarkttoets.nl/, zodat via dat 

kanaal de gehele markt kennis kan nemen van de inhoud van de ICT Markttoets. 

http://www.ictmarkttoets.nl/
http://www.ictmarkttoets.nl/
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1.4 Aanpak 

Voor deze ICT Markttoets voor het RVB zijn de volgende stappen uitgevoerd: 

• De uitnodiging van NLdigital voor deelname aan de ICT Markttoets bevatte de vragen van het RVB aan 

de markt over de verwerving van software-oplossingen voor het Onderhoudsmanagementsysteem 

instandhoudingsprocessen vastgoedportefeuille inclusief buitenruimte. Er zijn 2 bijlagen bij de 

uitnodiging verstrekt:  

o bijlage 1 Achtergrondinformatie  

o bijlage 2 Alle kleurenschema´s.  

• Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die diensten en/of softwareproducten bieden die passen 

binnen de geschetste scope van de bedoelde software-oplossing voor het 

Onderhoudsmanagementsysteem instandhoudingsprocessen vastgoedportefeuille inclusief 

buitenruimte.   

• De deelnemende medewerkers zijn als specialist werkzaam en hebben kennis van de inhoud en 

ervaring met betrekking tot het domein onderhoudsmanagement.  

• De markttoets is uitgevoerd op 26 november 2019 in Den Haag.  

• In de workshop zijn de deelnemende marktpartijen (de markt) onder begeleiding van facilitators aan drie 

tafels in drie ronden en één gezamenlijke slotronde interactief in gesprek gegaan over de centrale 

verwervingsvragen.  

• De opdrachtgever vanuit het RVB was aanwezig bij de markttoets en heeft daar actief kennisgenomen 

van de opbrengsten van de tafelgesprekken. 

• Onder auspiciën van NLdigital is het resultaat van de workshop verwerkt in een geanonimiseerde 

conceptrapportage.  

• De conceptrapportage is voorgelegd aan de aanwezige marktpartijen.  

• Aanvullingen en tekstwijzigingen vanuit de markt worden, indien van toepassing, verwerkt.  

• De definitieve rapportage is namens de markt aangeboden aan de opdrachtgever.  

• Het eindrapport is openbaar gemaakt via de website van NLdigital en is tevens aan de deelnemende 

marktpartijen toegestuurd. 

Voor meer informatie of vragen inzake dit rapport kunt u contact opnemen met NLdigital: Floor Lekkerkerker tel. 

0348 – 49 36 36 of ictmarkttoets@nldigital.nl 

  

mailto:ictmarkttoets@nldigital.nl


 
 

16 december 2019                                                ICT Markttoets  8/33 

1.5 Indeling rapport 

Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Hoofdstuk 0: Managementsamenvatting; 

• Hoofdstuk 1 beschrijft de opzet en uitvoering van de ICT Markttoets; 

• Hoofdstukken 2 en 3 en 4 behandelen de drie hoofdvragen. Elk hoofdstuk herhaalt de hoofdvraag met 

de deelvragen. Daarna volgen samenvattingen van de antwoorden van de markt op de vragen, 

aangevuld met (aandachts)punten die de marktpartijen aan de opdrachtgever ter overweging geven; 

• Hoofdstuk 5 bevat een samenvattend advies in de vorm van statements van marktpartijen aan de 

opdrachtgever;  

• Hoofdstuk 6 bevat de eerste reactie van de opdrachtgever op de bevindingen aan het slot van de 

bijeenkomst; 

• Bijlage A bevat de lijst van bedrijven die deelnamen aan de workshop. 

• Bijlage B bevat de ondersteunende presentatie die tijdens de workshop is gebruikt.  
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2. Ronde 1: Functionaliteit 

2.1 Vraag 1: Biedt de markt standaard software en/of geïntegreerde 

softwareoplossingen voor de gevraagde functionaliteit? 

De markt is in staat om de gevraagde oplossing met standaardsoftware te bieden. Hierbij moet het RVB rekening 

houden met een forse investering in de configuratie van het pakket zodat er een goede aansluiting is met de 

beschreven processen. In dit verband wordt de vraag gesteld wanneer standaardsoftware maatwerk wordt. Die 

grens wordt gelegd bij de upgrades/updates: zolang dat automatisch gaat, is er sprake van standaard software.  

Op dit moment kan de markt nog niet alle geharmoniseerde werkprocessen ondersteunen; ongeveer 90% kan 

wel gedekt worden. De overige 10% nog niet, want de sectoren zijn heel divers, er is veel overlap en er zijn 

grensgebieden tussen de sectoren (vastgoed, buitenruimte en managementinformatiesysteem). In de toekomst 

zou de gevraagde functionaliteit volledig geleverd kunnen worden, maar het is wel de vraag welke termijn het 

RVB voor ogen heeft om te komen tot één geïntegreerd systeem. Het zou realistisch zijn om hier, afhankelijk van 

de uiteindelijke scope van het traject, een periode van ongeveer vijf jaar voor te nemen.  

Belangrijk is goed te definiëren hoe het datamodel wordt ingericht (bijvoorbeeld detailniveau van perceel tot 

boom) waar de data wordt opgeslagen. De opslag van data zal op één 2plek zijn, maar dezelfde dataset zal op 

verschillende plekken voor andere doeleinden worden gebruikt. Er is dus afstemming nodig tussen de 

verschillende gebruikerstoepassingen over deze gezamenlijk te gebruiken data. 

2.1.1 Vraag 1a. Is het mogelijk om deze behoefte met één geïntegreerd systeem en/of met een 

combinatie van standaardproducten in te vullen? 

Marktpartijen geven aan eerst te willen weten ´waarom´ RVB een geïntegreerd systeem wil, wat de definitie van 

´geïntegreerd´ dan is, en hoe belangrijk het is om een geïntegreerde oplossing te maken. Een best-of-breed-

oplossing zou namelijk sneller tot de gewenste ondersteuning van de werkprocessen kunnen leiden omdat 

gespecialiseerde marktpartijen (in buitenruimte of gebouwen) meer specifieke functionaliteit leveren.  

De markt geeft aan dat nadere afbakening van het project gewenst is. De scope van de vraag aan de markt dient 

goed omschreven te worden. De huidige beschrijving suggereert dat de Business Intelligence (BI) tool onderdeel 

is van het OMS. Geadviseerd wordt om deze tool niet in het OMS te integreren, maar erbuiten te plaatsen en ook 

de verwachtingen ten aanzien van de BI tool duidelijk te specificeren.  

2.1.2 Vraag 1b. Welke functionaliteit kent een goede aansluiting of gebrek aan aansluiting tussen de 

processen en de software? 

Marktpartijen geven aan dat voor het beantwoorden van deze vraag meer inzicht nodig is de werkprocessen. De 

procesbeschrijvingen zijn op dit moment nog te generiek voor een goed selectietraject. In de vervolgfase van het 

selectietraject zou de interpretatie van de processen onderwerp van gesprek moeten zijn. Hierbij gaat het 

concreet om de informatiebehoefte van het RVB per proces.  

De markt heeft een eenduidig advies aan het RVB: wees duidelijk wat je binnen het OMS wilt afnemen en geef 

eveneens duidelijk waar integratie met andere systemen nodig is. Die duidelijkheid betekent niet dat de uitvraag 

 
2 Elk deel van de data is maar op één plek opgeslagen, er kunnen wel meerdere plekken zijn afhankelijk van de opbouw van het 

software product. 
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helemaal dichtgetimmerd moet worden (integendeel zelfs). Ook de flexibiliteitsbehoefte moet in de uitvraag 

meegenomen worden om tot een goede aansluiting van processen en software te komen. In dit verband wordt 

onder andere Internet of Things (IoT) genoemd. De mogelijkheid bestaat om gebouwen en installaties van tal van 

sensoren te voorzien, zodat zij zelf aangeven dat er een effect is ontstaan of wanneer preventief onderhoud nodig 

is. Onduidelijk is in welke mate het RvB nu al gebruik maakt van deze technieken, maar dat dit in de toekomst wel 

gaat gebeuren is zeker. De gevraagde oplossing moet dus rekening houden met deze ontwikkeling.  

2.1.3 Vraag 1c. Welke (maatwerk)mogelijkheden zijn er om de gevraagde koppelingen te realiseren? 

De markt geeft aan dat er verschillende oplossingsrichtingen zijn om de gevraagde koppelingen te realiseren. 

Hiervoor zijn verschillende centrale platformen (middle-ware oplossingen) beschikbaar, waaronder een Enterprise 

Service Bus (ESB). Het is belangrijk om de gevraagde koppelvlakken nader te specificeren en in de uitvraag 

duidelijk mee te nemen welke partij verantwoordelijk is voor de gevraagde koppeling; maakt de koppeling deel uit 

van de ESB of van het OMS? Met andere woorden is de scope van het OMS tot of tot en met het koppelvlak?  

De markt geeft vervolgens aan dat een definitie van ´maatwerk´ nodig is om deze vraag goed te kunnen 

beantwoorden. Er zijn al standaarden ontwikkeld voor BIM-GIS koppelingen, hetgeen de noodzaak om maatwerk 

te leveren aanzienlijk kan reduceren. De markt is momenteel bezig om via “Digideal Go” meer standaarden te 

zetten over vastgoed en buitenruimte heen. Het RVB is (nog) niet bij dit initiatief betrokken. Gezien het belang 

van en de omvang van de portefeuille zouden marktpartijen graag zien dat RVB dat wel doet, en zelfs een 

leidende rol neemt.  

Ook bij de vraag naar koppelingen spelen data en datakwaliteit een belangrijke rol. De markt adviseert het RVB 

om naast de processen ook de verschillende informatiebehoeften goed in kaart te brengen alvorens, al dan niet 

via maatwerk, koppelingen te realiseren.  

2.1.4 Vraag 1d. Is het mogelijk om deze behoefte met één geïntegreerde oplossing voor de gehele 

vastgoedportefeuille inclusief buitenruimte in te vullen? 

Het antwoord op deze vraag varieert van ´nu nog niet´ tot ´ja, maar het is dan de vraag of de oplossing geschikt is 

voor het RVB?´. Marktpartijen geven aan dat er oplossingen zijn, maar dat het tijd vergt om die verder te 

ontwikkelen. De verwachting is dat hiervoor een periode van 3 tot 5 jaar voor nodig is. De duur is mede 

afhankelijk van de vraag of het RVB zich conformeert aan de bestaande standaarden. Hiernaast zijn aanvullende 

standaarden nodig voor uitwerking voor zowel de buitenruimte, de vastgoedportefeuille en het Management 

Informatie Systeem (MIS). Marktpartijen geven aan dat de ambitie en de uitvraag van het RVB een versnellende 

werking kan hebben op ontwikkeling van softwareoplossingen door de markt. 
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3. Ronde 2 Beheer van de software 

3.1 Vraag 2. In hoeverre kan het RVB het beheer van de gevraagde software 

uitbesteden? Wat is daarvoor een passende verdeling van 

verantwoordelijkheden of percelen? 

In de toelichting op deze vraag geeft het RVB aan dat zij maximaal ontzorgd wil worden. De markt geeft hierbij 

aan dat het antwoord op deze vraag afhankelijk is van de fase waarin het project zich bevindt. Aangegeven wordt 

dat het RVB verantwoordelijk zal blijven voor het functioneel beheer. Daarnaast speelt het RVB door haar 

bijzondere positie een belangrijke rol bij de strategische ontwikkeling van de te kiezen software oplossing. Om 

deze rol goed te kunnen vervullen adviseert de markt dat het RVB in de toekomst deel gaat nemen aan 

gebruikersoverleggen van leveranciers.  

De eisen aan beveiliging zijn essentieel voor inrichting van de technische omgeving. Het RVB zou deze eisen bij 

aanvang van de verwerving helder moeten maken, waarbij bij voorkeur ook aangegeven wordt welke 

voorzieningen (rekencentra van overheid of private cloud) aan deze eisen voldoen. Dit is namelijk bepalend voor 

de softwarekeuze en de wijze van implementatie. Elke keuze zal effect hebben op de (functionele)beheerstaken 

van het RVB zelf. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat leveranciers sneller nieuwe versies van 

software kunnen uitleveren dan dat het RVB dat in de eigen organisatie bij de gebruikers kan implementeren. 

Daar is aandacht voor nodig omdat het RVB anders achter dreigt te gaan lopen bij de mogelijkheden van de 

standaard software en op enig moment met verouderde software zit.  

3.1.1 Vraag 2a. Wat zou het RVB in ieder geval zelf moeten blijven doen? 

Zoals gezegd blijft ook bij maximale ontzorging het functioneel beheer bij het RVB. De geselecteerde 

marktpartij(en) kunnen de implementatie voor een belangrijk deel voor hun rekening nemen. Er zijn verschillende 

manieren om dit in de uitvraag te operationaliseren, variërend van ´managed services´ tot ´body shopping´. De 

markt adviseert het RVB om in de uiteindelijke uitvraag duidelijk te omschrijven wat er in dit verband van de 

leverancier wordt verwacht en welke rol het RVB zelf kan en wil vervullen. Hierbij is het belangrijk dat beschreven 

wordt wat de nieuwe softwareoplossing moet gaan brengen. Wanneer is het RVB tevreden? Ook bij maximale 

ontzorging blijft het RVB eigenaar van de data en verantwoordelijk voor de informatie-architectuur. Ook de 

bedrijfswaarde (de business case) blijft bij het RVB. Dit betekent dat op strategisch niveau het RVB leidend is en 

te allen tijde de regiefunctie vervult.  

3.1.2 Vraag 2b. Welke diensten zijn onlosmakelijk met het softwareproduct verbonden ten behoeve van 

een goede implementatie en goed gebruik van de software bij de processen van het RVB? 

Onlosmakelijk aan het product verbonden diensten zijn het technisch beheer, de opleiding van de RVB 

medewerkers die met de softwareoplossing gaan werken en de migratie van de data. Gezien de omvang van het 

RVB kan één leverancier dit waarschijnlijk niet alleen af, en zullen hiervoor ook derde partijen ingezet moeten 

worden. Wat nodig is voor applicatie- en technisch beheer is sterk afhankelijk van de gekozen inrichting. Kiest 

men voor een SAAS oplossing of niet? En wordt gekozen voor hosting bij een overheidsdatacentre (ODC) of 

niet? Deze laatste keuze heeft weer een sterke relatie met de eerder genoemde beveiligingseisen.  
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3.1.3 Vraag 2c. Welke opties zijn er voor technisch beheer en de exploitatie van de gevraagde software 

in de markt, al dan niet in combinatie met de diensten van de Rijks ICT-dienstverleners? 

Hosting kan volgens de marktpartijen zowel bij overheidsdatacenters als in andere datacenters. Een aantal 

marktpartijen geeft aan de voorkeur te geven aan het eerste, immers dan valt de informatiebeveiliging direct 

onder de verantwoordelijkheid van het overheidsdatacenter. Wanneer gekozen wordt voor een SAAS oplossing 

die draait bij een overheidsdatacentre, moet de leverancier daar toegang krijgen tot het systeem voor onderhoud 

en upgrades. Hier moet bij de uitvraag rekening gehouden worden anders kan dit bij de implementatie tot 

problemen leiden.  

Mocht het RVB er voor kiezen om de hosting uit te besteden bij een leverancier, dan is de vraag aan het RVB om 

de daarbij behorende beveiligingseisen expliciet te maken. Op voorhand dient aangegeven te worden welke 

oplossingsrichtingen voldoen. SAAS aanbieders beschikken namelijk over een sterk beveiligde omgeving met 

vele van elkaar gescheiden klantomgevingen, maar kunnen zonder expliciete eisen die het RVB stelt niet 

beoordelen of hun omgeving voldoet.  
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4. Ronde 3: Invoering 

4.1 Vraag 3: Kan de software op verschillende manieren gefaseerd worden 

ingevoerd? 

De markt is van mening dat de software gefaseerd moet worden ingevoerd. Een big-bang-scenario is voor dit 

complexe en omvangrijke vraagstuk uitgesloten. Over de wijze van fasering kan op dit moment geen eenduidig 

antwoord worden gegeven; eerst zal het RVB antwoord moeten geven op de vragen: wat is de ambitie? En hoe 

lang mag het duren om daar te komen?  

Het vertrekpunt voor een gefaseerde invoering van de software oplossing is de datakwaliteit in de huidige situatie. 

In feite bepaalt de juistheid en volledigheid van de data de fasering van de implementatie. Het RVB kan bij de 

verdere ontwikkeling van de verwervingsstrategie wellicht leren van best practices bij andere 

overheidsorganisaties als Prorail en RWS.  

4.1.1 Vraag 3a. Wat is de minimale omvang van de delen waarmee de software in gebruik genomen kan 

worden? 

De minimale startpositie voor het project is een asset register met een betrouwbare set van ‘kern’data. In feite 

bepaalt de juistheid, volledigheid en gestructureerde beschikbaarheid van deze dataset de volgorde van 

implementatie. Daarop kunnen dan de eerste processen worden ingericht. 

Met de beschikbare informatie voorziet de markt de volgende criteria waarlangs het RVB de softwareoplossing 

gefaseerd kan invoeren: 

• Processen: de gevraagde oplossing zou per hoofdproces kunnen worden ingevoerd. Het feit dat 

processen onderling met elkaar op verschillende manieren verbonden zijn, maakt de implementatie 

wellicht complex; 

• Thema´s: eerst beginnen met de buitenruimte (of delen daarvan) en vervolgens met de 

vastgoedportefeuille;  

• Regio´s: start in één of enkele regio´s en breidt vervolgens als een olievlek uit naar andere regio´s; 

• De mate waarin de gebruikers het eens zijn over de procesbeschrijving, als dat al akkoord is dan is dat 

gemakkelijker in te voeren;  

• De urgentie waarmee bestaande applicaties vervangen moeten worden, de scope van de legacy is dan 

het leidend invoeringsprincipe;  

• De business case: zijn snel besparingen of verbeteringen te bereiken die de implementatie 

rechtvaardigen of een succesvolle start geven? 

4.1.2 Vraag 3b. Wat is voor RVB een mogelijk significant verschil tussen de verschillende opties voor 

fasering? 

Significante verschillen tussen de verschillende opties voor fasering die hierboven zijn genoemd, zijn op voorhand 

moeilijk in te schatten door de markt. Er is meer informatie nodig over ambitieniveau en gewenste doorlooptijd, 

beschikbare verandercapaciteit en dergelijke. om een inschatting te maken van de verschillen tussen de opties. 

De markt benadrukt dat het hier niet alleen om de implementatie van een softwareoplossing gaat, het is een veel 

breder organisatieveranderingstraject. Voor het welslagen van dit traject is het belangrijk om project- en 

programmamanagement op orde te hebben en naast de technische veranderaspecten oog te hebben voor 

change-management en adoptie.  
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4.1.3 Vraag 3c. Wat zijn naar uw ervaring mogelijke risico´s? 

De risico´s hebben betrekking op verschillende aspecten; op de verwerving zelf, op de keuze van de software-

oplossing en de implementatie.  

Zoals eerder is beschreven is de huidige datakwaliteit een belangrijk risico. De markt adviseert het RVB om hierin 

bij de verwerving inzicht in te geven door een representatieve set data onderdeel te maken van het 

selectiemateriaal. Partijen kunnen met deze informatie een realistische inschatting van migratie en gebruik in de 

nieuwe software-oplossing maken. 

Een volgend risico betreft adoptie en communicatie. De implementatie van de geharmoniseerde processen 

betekent dat de gebruikers in een andere situatie komen. De wijze waarop requirements geformuleerd worden en 

implementatie wordt uitgevoerd is bepalend voor de adoptie. Het is van belang om de kennis en ervaring uit de 

business vanaf de start van de implementatie te gebruiken zodat die niet die verloren gaan. Beschikbaarheid van 

mensen is dan een randvoorwaarde. Eén van de leveranciers merkt op dat er gedurende het hele 

implementatietraject ´pijn´ zal worden geleden, soms als gevolg van een (tijdelijke) terugval in functionaliteit, 

soms omdat het intrinsiek lastig is om te veranderen.  

Het gaat hier om meer dan een softwaretraject. Het succes is immers afhankelijk van de adoptie door de 

(eind)gebruikers en is in feite een groot verandertraject. In alle implementatiefasen dient daarom rekening 

gehouden te worden met begeleiding van de (eind)gebruikers. Ook communicatie (over doelstellingen en 

voortgang) is een belangrijk onderdeel.  

Ten slotte wordt de scope als risico genoemd door de markt. Het RVB wordt geadviseerd om bij de aanbesteding 

de scope zo goed mogelijk af te bakenen. Hierbij gaat het om de functionaliteit (tot of tot en met de 

koppelvlakken), in verantwoordelijkheden van leveranciers, eigenaren of andere betrokken partijen en in 

aansluiting bij parallelle trajecten bij de overheid (basisregistraties, e-overheid e.d.).  

4.1.4 Vraag 3d. Wat betekenen de antwoorden op (alle) bovenstaande vragen voor de 

verwervingsstrategie? 

Gezien de omvang en de complexiteit van de gevraagde oplossing adviseert de markt om ook de selectie van 

leveranciers te faseren en niet te snel te kiezen voor één leverancier. Na een eerste selectie zou het RVB als een 

betaalde opdracht aan een aantal leveranciers kunnen vragen om een POC en een proefimplementatie te doen, 

zodat inzicht ontstaat in de fit tussen vraag en aanbod. Zo´n strategie geeft zowel het RVB als leveranciers inzicht 

in wat er echt nodig is en wat wel en niet gaat werken.  

Ook bij de beantwoording van deze vraag benadrukken de marktpartijen dat het hier niet alleen om een software 

selectie en implementatie gaat, maar om een organisatieverandertraject. Niet de techniek, maar de mensen zijn 

bepalend voor het welslagen van dit traject.  
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5. Samenvattend advies individuele marktpartijen 

Na bespreking van de vragen van de opdrachtgever aan de tafels gaven de deelnemers een bondig advies aan 

de opdrachtgever:  

• Verlies expertfuncties niet uit het oog in deze context van assetmanagement. 

• Dit is een organisatieverandering en geen software verandering. Het is mensenwerk en belangrijk dat je 

daar goed rekening mee houdt aan beide kanten. 

• Zorg dat de scope duidelijk is ten aanzien van implementatie en alles daaromheen. 

• Definieer goed je minimal viable product (MVP), houd in de gaten dat je flexibiliteit nodig zult hebben in 

de oplossing, dus de uitvraag niet te veel uitspecificeren. Gooi niet alles dicht.  

• Zorg dat je eigen mensen het bij kunnen benen. Een big bang met een horizon van 30 jaar, daar zit 

niemand op te wachten. 

• Doe duidelijk een aanvraag voor wat betreft de beheersopties om bepaalde leveranciers niet uit te 

sluiten en het geheel aan te kunnen bieden. 

• Betrek de eisen van de collega's / gebruikers. 

• Het is een organisatievraagstuk waarbij de gebruiker goed moet worden betrokken. 

• Het is complexe materie: geef duidelijke scoping aan maar houdt vooral ook ruimte, flexibiliteit en 

dialoog want alles blijft veranderen. 

• Zorg dat je geen utopisch systeem maar een realistisch systeem uitvraagt. Het moet wel kunnen. 

• Definieer een helder MVP op basis van je geharmoniseerde processen en zorg dat je organisatie die ook 

kan accepteren en zet een groeipad uit voor de komende jaren.  

• Haal de gebruiker uit de comfortzone en zorg dat hij het stuur in handen krijgt, zodat hij zelfstandig 

routes kan rijden. Kijk uit dat hij weer niet op de automatische piloot gaat zitten. 

• Laten we eerst leren lopen voordat we gaan rennen. Begin bij de basis. 

• Maak misschien eerst een voorselectie, maar ga daarna een heel open proces aan. Maak er geen 

gesloten aanbesteding van. 

• Bouw af en toe een feestje in.  

• Neem voldoende tijd om van tevoren goed na te denken over hoe je kleine stappen kunt nemen. Neem 

niet te grote stappen.  

• Denk groot, maar begin klein en neem vooral de business mee. 

Eerste reactie van de opdrachtgever 

De opdrachtgever dankt de deelnemers aan deze markttoets van harte voor hun goede voorbereiding en 

vakkundige inbreng. De markttoets heeft het RVB waardevolle informatie en tips gebracht waarmee de 

aanbesteding verder kan worden vormgegeven. Het RVB-team constateert dat de scope breder is dan beheer 

alleen, en dat het hier gaat om een veranderopgave voor de organisatie die niet onderschat moet worden. Het 

RVB gaat aan de slag met onder meer de concretisering van de vraag: wat is configuratie en wat is maatwerk? 

De opdrachtgever neemt ook mee dat de kwaliteit van de data aandacht behoeft, zowel bij aanvang als tijdens de 

implementatie. Daarnaast vergen de doelstelling, de strategie en de scope verdere verdieping en afbakening en 

heeft de markt duidelijk gemaakt dat er oplossingen zijn, maar dat enige ruimte in de aanbesteding nodig is om 

tot een aanbod te komen dat recht doet aan zowel de technische als de organisatorische en veranderkundige 

aspecten van deze opdracht.  
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Bijlage A:  Aanwezige marktpartijen 

• Antea Group 

• Cognizant Technology Solutions 

• Condor 

• DEMO Consultants 

• DG Groep 

• Engage ESM 

• ESRI 

• Facility Kwadraat Software 

• Groenestein Beheersoftware 

• IBM 

• KPMG 

• Movares Group 

• Planon 

• S1MONE Group 

• SFDC Netherlands 

• Spacewell 

• Ultimo Software Solutions 

 



 
 

   

Bijlage B:  Presentatie ICT Markttoets 26 november 2019 
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