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Inleiding 

Op maandag 27 juni 2022 organiseert NLdigital in opdracht van CIO Rijk van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een ICT Markttoets over het Rijks ICT-

dashboard. Tijdens deze ICT Markttoets vragen we aanbieders/ontwikkelaars van softwareproducten die 

zich richten op data ontsluiting, BI of CMS systemen en system integrators op pré-competitieve wijze mee 

te denken over een aantal verwervingsvragen rondom het nieuwe Rijks ICT-dashboard. 

Aanleiding 

Het Rijks ICT-dashboard is een website van de Rijksoverheid. Het dashboard valt onder de verantwoordelijkheid 

van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is geplaatst bij de directie CIO Rijk onder het 

Directoraat-Generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) van het ministerie.  

Op het Rijks ICT-dashboard staat informatie over alle projecten van de Rijksoverheid met een ICT-component 

van tenminste €5 miljoen, over de gehele looptijd van het project. Dit noemen we de grote ICT-projecten. CIO Rijk 

is voornemens het huidig Rijks ICT-dashboard te vernieuwen.  

Het huidig Rijks ICT-dashboard wordt vernieuwd omdat: 

1. De huidige contractperiode met de leverancier afloopt; 

2. De huidige omgeving heeft na vele jaren groei en actief gebruik qua werkwijze, gebruiksvriendelijkheid en 

mogelijkheden om (100-150) projecten te beheren en registeren haar grenzen bereikt om op efficiënte wijze 

informatie op te halen bij de departementen richting de toekomst; 

3. Mede ondersteund door de I-Strategie (2021-2025) past het huidige Rijks ICT-dashboard niet meer bij 

nieuwe informatiewensen en -behoeften waarbij een bredere presentatie van effecten van IT op beleid 

(waaronder maatschappelijke baten, IV) als verantwoording bijdraagt als transparantie instrument voor 

maatschappelijke meerwaarde voor zowel de Tweede Kamer, als burgers, media en het bedrijfsleven. 

 

Er is op dit moment nog geen geautomatiseerde datastroom mogelijk. Prioriteit in 2022 ligt daarom bij het 

aanschaffen en realiseren van een gebruiksvriendelijke en wendbare omgeving/platform voor de interne en 

externe doelgroepen.  

Interne behoeften gaan over het vullen van het dashboard: a) data toevoegen door departementale CIO-offices, 

CIO Rijk en op termijn koppelingen met andere systemen; b) eenvoudige vormgeving/presentatie/wijziging van 

tekst, media en data analyse, rapportages. Externe behoefte is het gemakkelijk vinden van de juiste informatie 

door verscheidende doelgroepen. 

CIO Rijk streeft daarbij naar resultaatgerichte inzet van marktpartijen passende bij de groei en gewenste 

doorontwikkeling, zowel in gebruik (extern en intern dashboarding) als data toevoer (datakoppelingen) van het 

Rijks ICT-dashboard, momenteel geschat tot 2025.  

CIO Rijk is voornemens om de ontwikkeling van het platform/website en beheer, en evt. tooling, als diensten uit te 

vragen middels een aanbestedingstraject. 

CIO Rijk wil via een ICT Markttoets inzichten en feedback ophalen op haar voornemen tot aanbesteding. Met 

deze feedback wil CIO Rijk de voorbereiding van de aanbesteding bijsturen en verder specificeren.  
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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 organiseert NLdigital 

dan ook namens CIO Rijk op maandag 27 juni 2022 een ICT Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets worden 

partijen meegenomen in een door KPMG in 2021 ontwikkelde Prototype en worden een aantal vragen voorgelegd 

aan de markt. 

Vragen aan de markt 

1. Welk platform zou passen in de voorliggende vraag, nu en in de toekomst? 

a Welk platform sluit het best aan bij de vraag van BZK, die in eerste instantie de beschreven 

doelgroepen ‘geïnteresseerde burger’ en ‘parlementslid’ en in de toekomst ook interne doelgroepen als 

het ‘CIO beraad’ wil bedienen?  

b Bij de beoogde ontwikkeling van het Rijksdashboard kunnen drie sporen worden onderscheiden: het 

verkrijgen van data uit verschillende bronnen, het bewerken van data (inclusief analyses) en het 

presenteren ervan (via website en rapportages). Welke technische oplossing past hier het best bij? 

c Er zijn ook andere dashboards in ontwikkeling bij de Rijksoverheid. Hoe kan, in het licht van deze 

ontwikkelingen, het Rijksdashboard zo generiek mogelijk ontwikkeld worden? 

d Is een open source oplossing mogelijk/wenselijk? Zo ja waarom en zo nee waarom niet? 

e Zijn er standaardpakketten beschikbaar in de markt die voldoen aan de hier gestelde wensen en 

eisen?  

 

2. Bij wat voor type leverancier of consortium zou het traject, gezien de benodigde flexibiliteit en 

wendbaarheid ten aanzien van het groeimodel voor de langere termijn, gebaat zijn? 

a system integrator en/of product leverancier? 

b Wat is een optimale taakverdeling tussen de opdrachtgever en de leverancier/het consortium? Welke 

rollen dienen in ieder geval door de opdrachtgever ingevuld te worden en in welke rollen kan de markt 

voorzien?  

c Hoe ziet de optimale samenwerking tussen de opdrachtgever en de markt eruit?   

  

3. Welke verwervingsstrategie biedt de meeste kans op een effectieve implementatie, gezien de 

vragen/behoeften op de korte en de langere termijn?  

a Hoe zorgen we er voor dat er gekozen wordt voor een groeimodel waarin de opdrachtgever alleen 

betaalt voor techniek die daadwerkelijk wordt afgenomen en niet ook voor de toekomstig te gebruiken 

techniek? En hoe kan dit in het verwervingstraject worden geborgd? 

b Hoe komen we tot een uitvraag voor een agile groeimodel dat voldoende waarborgen geeft op 

resultaat? 

c Hoe waarborgen we cost efficiency? 

d Wat is daarbij de meest voor de hand liggende vorm van aanbesteden? 

 

Doelgroep ICT Markttoets  

Deze ICT Markttoets richt zich op aanbieders/ontwikkelaars van softwareproducten die zich richten op data 

ontsluiting, BI of CMS systemen. Ook system integrators die zich met datavraagstukken bezig houden zijn 

van harte welkom. We streven naar een goede mix tussen system integrators en softwareaanbieders.  
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De deelnemende medewerker van een organisatie heeft zicht op en/of ervaring met de strategische inzet van de 

software en componenten die nodig zijn voor dataontsluiting, en op de in de vragen aan de orde gestelde 

tactisch-organisatorische aspecten. Wij denken hiervoor aan een medewerker met een rol als delivery-, portfolio-, 

product-, of projectmanager bij software implementaties, of met een ontwikkelrol, bijvoorbeeld lead-developer. 

Voor deze ICT Markttoets zijn we uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuiver 

commerciële rol. 

Voor een goede uitvoering van de ICT Markttoets is het van belang dat de aangemelde persoon zich één dagdeel 

kan voorbereiden op de vragen, de bijlagen heeft gelezen, beschikbaar is voor één dagdeel workshop en voor de 

review van de conceptrapportage. Daarnaast dient hij/zij de benodigde informatie uit zijn/haar eigen organisatie te 

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

inhoudelijk kunnen discussiëren over de gestelde vragen. De deelnemer van uw organisatie moet met mandaat 

namens uw organisatie(s) kunnen spreken. 

Per organisatie kan één persoon worden aangemeld. Er kunnen ongeveer 20 marktpartijen deelnemen. Bij 

eventuele over-inschrijving maken we een selectie waarmee de markt zo representatief mogelijk 

vertegenwoordigd wordt. 

Datum en locatie  

De ICT Markttoets vindt plaats op maandag 27 juni 2022 van 13.00 tot 17.00 uur in Den Haag. Tijdens de 

workshop komen de vragen op interactieve wijze aan de orde. Na afloop van de ICT Markttoets is er gelegenheid 

om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. 

Op basis van de resultaten van de workshop stelt NLdigital binnen twee weken een rapportage op. Deze wordt 

aan het CIO Office van het ministerie van BZK aangeboden. Tevens zorgt NLdigital ervoor dat deze door de 

gehele markt kan worden ingezien. 

Aanmelden 

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich tot en met 20 juni 2022 aanmelden via deze link. 

Geef bij het aanmelden de volgende zaken door: 

● de naam en functie van de persoon die de workshop namens de organisatie bijwoont; 

● een motivatie waarom de organisatie tot de doelgroep van deze ICT markttoets behoort 

 

Bij vragen, of voor overleg over een workshopdeelnemer, kun je contact opnemen met Ineke Reus van NLdigital 

via inekereus@nldigital.nl of 06 - 41 57 95 79. 

Op 22 juni 2022 krijgen de aangemelde marktpartijen bericht of ze worden uitgenodigd voor deelname. Omdat er 

maximaal 20 marktpartijen kunnen deelnemen en we zoeken naar een goede spreiding in de markt, is een 

afwijzing op grond van afspiegeling van de markt mogelijk.  

 

https://leden.nldigital.nl/cursus/ict-markttoets-rijks-ict-dashboard
mailto:inekereus@nldigital.nl

