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Voorwoord
De scriptie ‘Implementaties van grootschalige ICT-projecten met BIT-adviezen’ ligt voor u. Het
gaat om een onderzoek naar de ICT-governance en ICT-risicomanagement bij vier
grootschalige ICT-projecten binnen de Nederlandse overheid. Dit onderzoek is uitgevoerd in
het kader van het afstuderen aan de opleiding master Publiek Management aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Het onderwerp is gestart door mijn stage bij het adviesbureau Verdonk,
Klooster en Associates, waar ze meewerkten aan grootschalige ICT-projecten binnen de
overheid.

Tijdens het schrijven van deze scriptie is de vraagstelling regelmatig veranderd, maar sinds
begin 2020 kon ik dankzij mijn scriptiebegeleidster, Tilly Beukenholdt, met de huidige
vraagstelling verder. Nu bijna een jaar later heb ik deze scriptie kunnen afronden in deze
lastige Corona-tijd, waar vooral de interviews lastig bleken. Dit was doordat er veel
onzekerheid heerste in het begin en men nog zoekende was hoe het thuiswerken werkte.
Daarnaast kwam dit ook door het niet mogen of willen spreken over deze ICT-projecten. Toch
is het gelukt en kon ik daarna verder met het schrijven van mijn scriptie.

Bij dezen wil ik graag mijn scriptiebegeleidster, Tilly Beukenholdt, bedanken voor de
ondersteuning en begeleiding waardoor ik mijn scriptie af heb kunnen maken. Daarnaast wil
ik mijn respondenten heel erg bedanken, want zonder hun input had ik mijn scriptie nooit af
kunnen maken. Tevens ben ik Corinda Jacobs – de Winter dankbaar voor alle moeite die zij
heeft gedaan om mij aan respondenten te helpen.
Naast bovenstaande personen waardeer ik mijn ouders en broer die mij vanaf het begin
gesteund hebben tijdens het hele proces en mijn vriend die mij heeft gemotiveerd om door te
zetten. Ook mijn vriendin die tussentijds mijn scriptie heeft gelezen en feedback heeft gegeven
wil ik graag bedanken voor haar tijd en moeite die ze daarin heeft gestoken. En natuurlijk de
rest van mijn familie en vriendinnen die mij moraal gesteund hebben.

Bianca van der Molen
Dordrecht, 25 januari 2021
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Samenvatting
De Nederlandse overheid heeft al enkele jaren problemen met grootschalige ICT-projecten die
het budget overstijgen en meer tijd nodig hebben dan gepland. Hiervoor is de organisatie
Bureau ICT-Toetsing (BIT) in het leven geroepen. Dit onderzoek kijkt naar het verloop van de
implementatie van deze ICT-projecten.

Het doel van het onderzoek is het verklaren van het verloop van grootschalige ICT-projecten
na een BIT-advies. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe kunnen
verschillen in het verloop van de implementatie van grootschalige ICT-projecten worden
verklaard door middel van variabelen uit de ICT-governance en ICT-risicomanagement
literatuur?
Om een antwoord te kunnen vormen voor deze onderzoeksvraag zijn er interviews afgenomen
bij vier ICT-projecten, namelijk Phoenix+, de Directe Financiering van Kinderopvang, de
Investeringsagenda en de Realisatie Doelarchitectuur Inning. Uit de resultaten is gebleken dat
het anticiperen op de risico’s een positieve invloed heeft op het verloop van de implementatie.
Wanneer dit niet aanwezig was, is het project niet succesvol gebleken. Hierdoor kan de
conclusie getrokken worden dat het anticiperen op de risico’s van belang is voor goed verloop
van de implementatie van grootschalige ICT-projecten.
Op basis van deze conclusie wordt aanbevolen om voor elk risico een plan van aanpak klaar
te hebben liggen om zo de impact te minimaliseren. Ook is het belangrijk om transparant te
zijn over alles wat er goed en slecht gaat binnen deze ICT-projecten. Een kwantitatief
onderzoek om deze resultaten te onderbouwen zou een mogelijk vervolgonderzoek zijn.
Daarnaast is een onderzoek mogelijk naar de best-practices van het anticiperen op risico’s.
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Afkortingenlijst
A&K-analyses = Afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyses
AIDA-model = AIDA is een acroniem wat staat voor Attention, Interest, Desire en Action.
BIT = Bureau ICT-Toetsing
BIT-advies = het advies wat het Bureau ICT-Toetsing uitbrengt
BOinK = Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.
CBS = Centraal Bureau voor de Statistiek
CIO-office = de afdeling met Chief Information Officers
DUO = Dienst Uitvoering Onderwijs
EZK = ministerie van Economische Zaken en Klimaat
ICT = Informatie- en communicatietechnologie
ICT-commissie

=

een

commissie

die

gespecificeerd

is

in

informatie-

en

communicatietechnologie
ICT-Governance = het afstemmen van de ICT op de organisatie zodat de ICT op een juiste
manier geïmplementeerd kan worden
ICT-projecten = projecten met een ICT-vernieuwingscomponent
ICT-Risicomanagement = kijkt naar het minimaliseren, beheersen of elimineren van risico’s
ICT-Systeem

=

een

systeem

dat

gebruikt

wordt

in

de

informatie-

en

communicatietechnologie
ICT’ers = werknemers die zich bezighouden met informatie- en communicatietechnologie
IT-landschap = alle systemen binnen de Informatietechnologie tezamen vormen een
landschap
IZ = directie Internationale Zaken
OR = Ondernemingsraad
RWT = rechtspersonen met wettelijke taak
SZW = ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UBO-systeem = systeem waarin werknemers van de Belastingdienst werken en snel in
kunnen zien wie de Ultimate Beneficial Owners zijn
VKA = adviesbureau Verdonk, Klooster & Associates

Pagina 6 van 79

Implementaties van grootschalige ICT-projecten met BIT-adviezen

1. Inleiding
In het Financieel Dagblad stond in 2018 een artikel over een onderzoek naar de
begroting van ICT-projecten binnen de overheid:
“De overheid worstelt al jaren met de beheersing van projecten die te
maken hebben met ICT. In 2012 was dit aanleiding voor een parlementair
onderzoek onder leiding van toenmalig Kamerlid Ton Elias, dat in 2014
resulteerde in een rapport met een lange lijst aanbevelingen. De
commissie Elias schatte destijds dat de overheid jaarlijks €1 mrd tot €5
mrd verspilde aan ICT-mislukkingen.” (Kakebeeke & Olsthoorn, 2018).

Dit onderzoek richt zich op twee uitdagingen van de overheid, namelijk de planning en de
begroting van deze ICT-projecten. Het artikel laat zien dat de projecten vaak langer duren dan
gepland en de kosten de begroting overstijgen. Wat daaruit blijkt is dat de werkelijke kosten
en tijdsduur van deze ICT-projecten de oorspronkelijke planning overstijgt. Veiliger DigiD heeft
in plaats van 4,1 miljoen volgens de laatste schatting 35,8 miljoen gekost. Er stond 1,4 jaar
voor om dit project te implementeren, maar dit is volgens de laatste schatting 4 jaar geworden.
Dit is dan ook meer dan 2,6 jaar langer. Zo is een ander voorbeeld de digitalisering van de
IND. Dit project heeft naar de laatste schatting 28,8 miljoen gekost in plaats van de geplande
1,2 miljoen en duurde 5,7 jaar in plaats van de geplande 1,7 jaar (Kakebeeke & Olsthoorn,
2018). In 2014 werd dit al door de commissie Elias geconstateerd, waarna het Bureau ICTtoetsing (BIT) is ingesteld. Dit bureau kijkt naar de risico’s van de te implementeren projecten
en geeft adviezen hierover. Toch blijkt uit het krantenartikel van het Financieel Dagblad dat
het BIT geen verschil heeft gemaakt. Kakebeeke en Olsthoorn (2018) hebben nog eens
gekeken naar de ICT-projecten die binnen het kader voor een risicoanalyse van het BIT vielen.
Ondanks deze risicoanalyses blijven de projecten nog steeds langer duren en meer kosten
dan begroot. Dit is dan ook een reden waarom er nu kritisch naar het BIT gekeken wordt en
het niet zeker is of zij na vijf jaar nog door mogen (Weel, 2019).
Tijdens een stage bij het adviesbureau ‘Verdonck, Klooster & Associates’ (VKA) kwam naar
voren dat er binnen grote ICT-projecten vaak niet genoeg rekening gehouden wordt met
onverwachte vertragingen of andere risico’s. Toch worden er vaak risicoanalyses gemaakt,
door onder andere adviesbureaus zoals VKA. Wat er hierna met deze analyses gedaan wordt
is niet altijd duidelijk. Zodra de risico’s vastgesteld zijn, zou hiernaar gehandeld moeten worden
door deze risico’s proberen te voorkomen of op te vangen. Dit onderzoek zal dan ook kijken
naar de risicobeheersing na een geleverd BIT-advies. Er wordt ingezoomd op de
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implementatie en hoe de aangegeven risico’s hierbij opgevangen worden door de
desbetreffende projecten.

Om dit onderzoek te kunnen beginnen wordt in hoofdstuk 2 naar verschillende theorieën
gekeken. Het gaat om ICT-projecten en binnen de overheid sluiten theorieën betreffende ICTgovernance hier goed op aan. ICT-governance gaat dan ook over het afstemmen van de ICT
op de organisatie zodat de ICT op een juiste manier geïmplementeerd kan worden (Clara,
Canedo, de Sousa Júnior, 2018). Daarnaast wordt er naar ICT-risicomanagement gekeken,
aangezien het BIT zich vooral richt op de risico’s binnen deze ICT-projecten. Hier sluit de ICTrisicomanagement literatuur goed op aan omdat deze theorie kijkt naar het minimaliseren,
beheersen of elimineren van risico’s (Smith, et al., 2013). De doelstelling van dit onderzoek is
dan ook:
“Het doel van het onderzoek is het verklaren van het verloop van grootschalige ICT-projecten
na een BIT-advies door uit kamerstukken, documenten en interviews af te leiden welke
factoren bepalend zijn voor de wijze waarop risico’s van ICT-projecten worden beheerst en
projecten worden geïmplementeerd.”
Om deze doelstelling te kunnen bereiken is de volgende vraagstelling opgesteld: “Hoe
kunnen verschillen in het verloop van de implementatie van grootschalige ICT-projecten
worden verklaard door middel van variabelen uit de ICT-governance en ICTrisicomanagement literatuur?”

Een antwoord op deze vraagstelling kan gevonden worden door de volgende deelvragen:
•

Op welke wijze worden risico’s in projecten beheerst volgens ICT-governance en
ICT-risicomanagement?

•

Welke projecten hebben tussen 2016 en 2019 een BIT-advies gekregen?

•

Welke risico’s zijn bij deze projecten geïdentificeerd?

•

Op welke wijze heeft er in de praktijk risicobeheersing plaatsgevonden en hoe
had dit invloed op de implementatie?

•

Welke verklaring voor het verloop van de implementatie na het BIT-advies kan
hieruit worden afgeleid?

•

Welke aanbevelingen kunnen voor de toekomstige ICT-projecten van de overheid
gegeven worden?
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De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek kan gesplitst worden in de relevantie voor
de overheid en de relevantie voor de burgers. Voor de overheid is het van belang dat de kennis
over ICT blijft groeien, aangezien het nog steeds telkens mis lijkt te gaan. Er wordt met dit
onderzoek gekeken naar het verloop van de implementatie na een BIT-advies. De vraag is
vooral of dit advies betreffende de risico’s invloed heeft gehad op het verdere verloop van het
project. De relevantie voor de burgers zit in het feit dat er nu veel overheidsgeld gaat naar
mislukkende projecten. Wanneer deze ICT-projecten niet meer langer duren en niet meer
kosten dan gepland, dan kan dit overheidsgeld in andere onderwerpen geïnvesteerd worden
waar het nodig is. Zo was er voor november 2019 een eis vanuit het onderwijs om meer geld
beschikbaar te stellen. Dit is de sector gelukt, maar wel in de vorm van incidenteel geld.
Structureel meer geld voor de sector onderwijs zal tijdens de volgende verkiezingen
beschikbaar gesteld moeten worden (Keultjes & Van Gaalen, 2019). Wanneer ICT-projecten
miljoenen minder gaan kosten, dan kan dit geld naar dit soort problemen binnen de
samenleving.

De theoretische relevantie van dit onderzoek is de toepassing van ICT-governance en ICTrisicomanagementtheorieën op de ICT-projecten binnen de Nederlandse overheid. Het gaat
om het verloop van deze projecten na een BIT-advies. Het BIT bestaat nu vijf jaar, maar komt
niet naar voren binnen deze literatuur. Dit terwijl de adviezen van het BIT gaan over risico’s.
Dit onderzoek is daarmee de eerste stap voor een nieuw deelonderwerp binnen deze tak van
literatuur.

Dit onderzoek bestaat uit een theoretisch kader in hoofdstuk twee. In dit hoofdstuk worden uit
de theorieën betreft ICT-governance en ICT-risicomanagement concepten uitgelicht. In
hoofdstuk drie wordt uitgelegd wat de keuzes zijn die genomen zijn voor dit onderzoek,
namelijk de methoden. Bij de methoden is ook de operationalisering te vinden, waar de
concepten worden benoemd die in dit onderzoek gebruikt worden bij de analyse. In hoofdstuk
vier zal de empirie beschreven worden, waarna in hoofdstuk vijf de analyse zal volgen. De
conclusie van de analyse is terug te lezen in het laatste hoofdstuk.

Pagina 9 van 79

Implementaties van grootschalige ICT-projecten met BIT-adviezen

2. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk zal eerst ingegaan worden op de algemene succes- en faalfactoren van ICTprojecten. Dit zal weergeven wat mogelijke concepten zijn om te onderzoeken en waar op te
letten in de theorieën specifiek over ICT binnen de overheid en ICT in combinatie met
risicomanagement. Deze specifieke theorieën gaan over ICT-governance en ICTrisicomanagement. Nu is volgens de Algemene Rekenkamer (2005) ICT-risicomanagement
een onderdeel van deze governance, maar dit onderzoek zal dit onderdeel als losstaande
informatiebron zien.

2.1 Succes- en faalfactoren
Dit onderzoek gaat over het verloop van ICT-projecten na een BIT-advies. Het ene project zal
wel geïmplementeerd kunnen worden terwijl een ander project stopgezet wordt. De eerste
stap die dan ook genomen wordt is kijken naar factoren die hierbij van invloed kunnen zijn. Er
is inmiddels al veel onderzoek gedaan naar de succes- en faalfactoren van ICT-projecten
binnen meerdere sectoren. In dit stuk zal dan ook een eerste korte verkenning gedaan worden
naar deze factoren.
Bij de succesfactoren komen in het algemeen vaak de punten naar voren dat er een goede
training voor de gebruikers aanwezig moet zijn, een duidelijk doel, goede communicatie, een
implementatie strategie en het managen van gebruikersweerstand. Dit zijn nog maar een
aantal van de vele mogelijkheden die gezien worden als succesfactoren (Tarhini, Ammar,
Tarhini, Masa’deh, 2015)
Maar het falen van projecten komt ook regelmatig naar voren. Zo heeft Goldfinch (2007) het
over de invloed van de grootte van het project. Des te groter het project, des te groter de kans
dat deze mislukt. Hij benoemt dat projecten dan ook vaak overdreven en onrealistische
verwachtingen hebben, waardoor het monitoren en besturen ervan erg lastig wordt. Maar falen
hoeft niet te duiden op een technische fout. Een gefaald project kan bijvoorbeeld voorkomen
als dat wat opgeleverd is niet overeenkomt met de normen die afgesproken zijn, zoals
geleverde functies, budget- of voltooiingstermijnen. Maar een falend project kan ook
voorkomen als het geen productiviteitswinsten of verwachte voordelen levert. Daarnaast is
een faalfactor ook het niet in gebruik nemen van het systeem door de gebruikers. Dit kan als
oorzaak hebben dat er niet voldoende trainingen zijn geweest of dat het systeem te complex
is om te gebruiken. Zo zijn er verschillende redenen waardoor men een project als gefaald kan
zien.

2.2 ICT-governance
De literatuur binnen dit onderzoek begint bij ICT-governance. Een van de vele mogelijke
definities voor ICT-governance is:
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“De structuur van relaties, processen en mechanismen die worden gebruikt om een
ICT-strategie en toewijzing van middelen te ontwikkelen, regisseren en besturen om
de doelstellingen van de organisatie te bereiken.” (Campbell, McDonald, Sethibe,
2010)

Wanneer je het hebt over de interne effectieve werking van ICT-producten en -diensten naast
het beheer van bestaande ICT-activiteiten, dan heb je het over ICT-management. Naast ICTmanagement is er ook ICT-governance en dat is de afstemming van de huidige en toekomstige
eisen en doelstellingen op een hoog niveau binnen de organisatie (Campbell, McDonald,
Sethibe, 2010).
Om inzichtelijk te krijgen hoe ICT-governance is ontstaan moeten we beginnen bij corporategovernance. Dit gedachtengoed is namelijk bij ondernemingen begonnen door het
uitgangspunt van de belangen van de stakeholders en hun behoefte aan transparantie en
verantwoording over hoe organisaties werden bestuurd. Dit begon in de jaren negentig en
sindsdien is ICT uitgegroeid van een informatievoorziening naar een strategisch bedrijfsmiddel
voor het sturen en beheersen van de ICT-voorziening (Algemene Rekenkamer, 2005).
Corporate governance is dan ook het systeem van regels, praktijken en processen waarmee
een bedrijf wordt bestuurd en gecontroleerd, waarbij het afwegen van de belangen centraal
staat (Canedo, Da Costa, de Sousa Junior, Amvame Nze, 2018).
Nadat corporate-governance zich ontwikkeld heeft, heeft de overheid dit gedachtengoed
overgenomen. Government governance kon opkomen omdat overheden en burgers zich in
een digitale omgeving bevonden. Het gaat hier dan vooral om de kwaliteit van informatie en
geleverde informatie te verbeteren door gebruik te maken van ICT-middelen (Canedo, Da
Costa, de Sousa Junior, Amvame Nze, 2018). Het inzicht dat ICT-toepassingen essentieel zijn
geworden in de bedrijfsvoering en hiermee ook de realisatie van de beleidsdoelstellingen van
de overheid, heeft ervoor gezorgd dat er binnen governance nog meer aandacht is gekomen
voor het onderdeel ICT. Zo is ICT-governance ontstaan (Algemene Rekenkamer, 2005).
Ondertussen is ICT-governance een kritieke factor geworden voor een succesvolle
implementatie (Zhang, Chulkov, 2011).
Naast de eerdere definitie over ICT-governance bestaat er nog een definitie die nog beter
binnen dit onderzoek past:
“ICT governance is om de implementatie van de ICT-strategie te beheersen, op zoek
naar de afstemming tussen het bedrijf en de ICT.” (Clara, Canedo, de Sousa Júnior,
2018).
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Binnen ICT-governance is er een aantal modellen die toegepast zouden kunnen worden.
Het perspectievenmodel van Ritchie & Brindley (2005) is het eerste model wat binnen de ICTgovernance goed aansluit bij dit onderzoek. Zij benoemen drie alternatieve, maar
complementaire

perspectieven,

namelijk

het

technologische

perspectief,

het

toepassingsperspectief en het relatieperspectief. Deze perspectieven zullen hierna uitgelegd
worden:
Het technologische perspectief wordt ondersteund door het technisch potentieel, de
bewustwording, complexiteit, organisatorische vertaling en de inbedding. Dit houdt in dat er
gekeken moet worden naar de technologische mogelijkheden van de ICT die momenteel
beschikbaar zijn voor de organisatie en hun potentieel om waarde toe te voegen aan de
organisatie. Daarnaast is er vaak sprake van complexiteit door technische diversiteit die bij
een project komt kijken, wat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld systemen die met elkaar
moeten communiceren. De bewustwording houdt in dat er door middel van interesse of passie
voor de ICT, invloed wordt uitgeoefend op de werknemers. Deze invloed kan komen door
bijvoorbeeld een interne leider of door een extern bureau. De organisatorische vertaling houdt
in dat de ICT omgezet wordt in een taal die de organisatie spreekt, oftewel: wat voor waarde
heeft deze technologie voor de werknemers. Dit vereist wel enige kennis en inzicht in de
bedrijfsdynamiek als ook in de ICT. Dan is er nog inbedding, waarmee de noodzaak voor het
bouwen van een nieuw systeem duidelijk wordt voor de zakelijke inhoudelijke planning,
structuren, processen en de ontwikkeling van het personeel.
Het toepassingsperspectief kan gezien worden als een aanvulling op, maar ook als een
samenwerking met, het technologische perspectief. Dit perspectief laat zien met welke
middelen de technologie door de organisatie wordt overgenomen en hoe deze wordt
geïmplementeerd. Hiervoor is het belangrijk om aandacht te besteden aan de impact van ICT
op de ontwikkeling van de producten en diensten, waarbij de nadruk ligt op de
dienstverlenende dimensies. Het is natuurlijk de bedoeling dat er effectievere en efficiëntere
processen komen voor de werknemers. Met effectievere processen wordt verwezen naar het
behalen van de doelen, zoals bijvoorbeeld het maken van een handleiding waardoor de
werknemers de nieuwe systemen kunnen gaan gebruiken. De efficiëntie hierbij houdt in dat
de juiste middelen gebruikt worden om de doelen van de organisatie te kunnen behalen, zoals
een paar pagina’s met enkel de tips die de werknemers echt nodig hebben. Met de nodige
training zou de verandering dan ook eerder geaccepteerd worden en zouden ze deze nieuwe
technologie sneller adopteren. Zo kan de nieuwe ICT snel de gewenste effectiviteit en
efficiëntie teweegbrengen.
Het relatieperspectief is een schakel tussen de technologie en de toepassing en is een middel
om de onzekerheid en risico’s te dragen die gepaard gaan met de schaal en de dynamiek van
de ICT-projecten. Dit perspectief richt zich op de interacties tussen mensen en systemen,
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meestal door middel van bepaalde relaties. Echter, het gaat hier niet om de verbinding met de
externe partners, maar ook om het opnieuw beoordelen en herontwikkeling van de relaties
binnen de organisatie zelf. Een onderdeel wat hierbij komt kijken is dan ook risicobeheer,
namelijk de noodzaak om middelen te vinden om mogelijke risico’s te identificeren en
mogelijke gevolgen hiervan op te vangen. Daarom wordt het steeds belangrijker om het proces
van communiceren, informatie delen, advies geven en het aangaan van partnerschappen
goed in te richten voor organisaties (Ritchie & Brindley, 2005).
De perspectieven die door Ritchie en Brindley (2005) beschreven zijn, worden in onderstaande
tabel met de bijbehorende concepten weergegeven.

PERSPECTIEF

CONCEPT

TECHNOLOGISCH

Mogelijkheden ICT
Samenwerkingen van ICT-systemen
Noodzaak voor een nieuw systeem
Organisatorische vertaling
Bewustwording

TOEPASSING

Impact van ICT op de ontwikkeling van
producten/diensten
Trainingen
Acceptatie van werknemers

RELATIE

Interacties (extern/intern)
Risicobeheer
Communicatie

Tabel 1 (Ritchie & Brindley, 2005)

Naast het model van Ritchie en Brindley (2005) hebben Campbell, McDonald & Sethibe (2010)
ook een model ontwikkeld dat uitgaat van processen, structuren en sociale aspecten. Zij
stellen dat deze drie factoren in combinatie ingezet kunnen worden als ICT-governance.
De ICT-governance structuren zouden de effectiviteit en efficiëntie van de dienstverlening in
evenwicht moeten brengen. Bij de structuren kan je denken aan een commissie die gericht is
op de voortgang van het project.
De ICT-governance processen kunnen langer duren dan gewild, aangezien de processen nu
eenmaal binnen de publieke sector meer tijd kosten. Dit is omdat overheidsorganisaties
hiërarchischer zijn dan een profitorganisatie, waardoor het meer tijd kost voordat er besluiten
genomen kunnen worden. De processen gaan bijvoorbeeld over de besluitvorming en de
monitoring.
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Structuren en processen hebben de sociale aspecten nodig om te communiceren binnen een
commissie gericht op de voortgang of om te communiceren met elkaar om tot een besluit te
kunnen komen. Communicatie is essentieel om de organisatie en ICT samen te brengen.
Voorbeelden die bij dit sociale aspect horen zijn trainingen, partnerschappen of voorlichtingen
van personeel.
Als deze drie factoren samenkomen, kan ICT-governance goed werken. Dit betekent dat de
strategie beheerst kan worden tijdens de implementatie en dat er goede afstemming is tussen
de organisatie en de ICT (Campbell, McDonald & Sethibe, 2010).

Figuur 1 (Bron: Campbell, McDonald & Sethibe, 2010)1

In Figuur 1 wordt weergegeven hoe alle drie de factoren samengaan met ICT-governance. In
tabel 2 worden de concepten weergegeven die bij deze factoren horen.

FACTOREN

CONCEPTEN

STRUCTUREN

Efficiëntie/effectiviteit van ICT
Voortgang project

PROCESSEN

Besluitvorming
Monitoring

RELATIONELE MECHANISMEN/

Communicatie

SOCIALE ASPECTEN
Training
Tabel 2 Algemene Rekenkamer (2005)

1

In figuur 1 staat relationele mechanismen. Zo hebben Campbell, McDonald en Sethibe (2010) het genoemd,
maar in dit onderzoek is het gewijzigd naar sociale aspecten omdat dit sneller duidelijk maakt waar het om gaat.

Pagina 14 van 79

Implementaties van grootschalige ICT-projecten met BIT-adviezen
De Algemene Rekenkamer (2005) heeft onderstaand model opgezet voor ICT-Governance
met de belangrijkste bijbehorende componenten. Dit model staat in figuur 2.

Figuur 2 (Bron: Algemene Rekenkamer, 2005)

Dit model laat zien dat er vijf belangrijke componenten zijn en onder deze componenten staan
dan weer de bijbehorende concepten. Deze componenten worden hieronder verder uitgelicht.
•

Interne sturing: dit is het richting geven aan een organisatie door een koers uit te zetten
voor de ICT-voorziening. Hier valt bijvoorbeeld de planning onder, de inrichting van de
architectuur en de inrichting van de ICT-processen en het opstellen van de interne
procedures, regels en richtlijnen.

Pagina 15 van 79

Implementaties van grootschalige ICT-projecten met BIT-adviezen
•

Interne beheersing: er is een stelsel van maatregelen en procedures die ingevoerd en
gehandhaafd moeten worden zodat er vastgesteld kan worden of de uitvoering in
overeenstemming

is

met

de

gemaakte

plannen.

Hier

valt

bijvoorbeeld

risicomanagement onder, voortgangscontroles en monitoring.
•

Externe verantwoording: hierbij worden de externe belanghebbenden op de hoogte
gehouden. Hierbij horen de voortgangsrapportages en de bedrijfsvoeringsparagrafen
waarin ministers aangeven of er controle is over het project.

•

Extern toezicht: een externe toezichthouder geeft een beoordeling over de processen
of ze voldoen aan de gestelde eisen. Zo niet, dan zal de toezichthouder ingrijpen.

•

Aansturing van en toezicht op rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT): het
ministerie geeft mede richting aan de ICT-voorziening van de RWT’s, maar houdt ook
in de gaten of ze voldoen aan de afspraken. Zo niet, dan kan het ministerie ingrijpen.

Al deze componenten hangen met elkaar samen, zoals weergegeven in figuur 3.

Figuur 3 (Bron: Algemene Rekenkamer, 2005)
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Er is bijvoorbeeld een continue stroming tussen interne sturing en interne beheersing. De
externe verantwoording is dan weer afhankelijk van de uitkomsten van de interne beheersing,
maar ook over de uitgezette koers dus de interne sturing. Extern toezicht maakt dan weer an
sich gebruik van de externe verantwoording. Zo staat alles met elkaar in verbinding. Daarbij
komt dat ICT-governance binnen een organisatie moet groeien, door de individuele
componenten te ontwikkelen.
Bij ICT-governance is dan ook nog sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen het
ministerie, de Tweede Kamer en de eventuele RWT’s.

Al deze componenten met hun concepten worden weergegeven in tabel 3.

COMPONENT

CONCEPTEN

INTERNE STURING

Planning
Organisatie informatievoorziening
Inrichting concern informatie architectuur
Inrichting processen en procedures

INTERNE BEHEERSING

Risicomanagement
Naleving interne procedures/richtlijnen
Managementrapportages
Voortgangscontrole en bijsturing planning
Audits, evaluaties, monitoring

EXTERNE VERANTWOORDING

Voortgangsrapportages
Bedrijfsvoeringsparagraaf

EXTERN TOEZICHT

Informatieverzameling
Oordeelsvorming
Interventie

RWT’S

Aansturing
Toezicht

Tabel 3 (Algemene Rekenkamer, 2005)

2.3 ICT-risicomanagement
Zoals eerder al genoemd, is ICT-risicomanagement binnen de literatuur vaak een onderdeel
van ICT-governance. Toch is het stukje risicobeheersing binnen dit onderzoek zodanig
belangrijk dat het als losstaand thema behandeld zal worden. Het ICT-risicomanagement
wordt namelijk gezien als het minimaliseren, beheersen of elimineren van de waarschijnlijkheid
van de negatieve effecten die kunnen optreden als gevolg van een gebeurtenis of situatie. Het
doel is uiteindelijk om te zorgen dat er positieve resultaten gerealiseerd kunnen worden. Bij de
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risicoanalyse is het dan belangrijk om het risico te identificeren met de daarbij horende
verwachte impact. Hiermee wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: een risico voor
wie, waar en wanneer (Smith, et al., 2013).

Risicomanagement is door de Algemene Rekenkamer (2005) als volgt uitgesplitst:
•

Periodieke inventarisatie en analyse van risico’s, waaronder:
o

Afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyses (A&K-analyses) voor de vitale
systemen

o
•

Analyse van projectrisico’s

Continue risicobeheersing, bijvoorbeeld door:
o

Risicoparagrafen in jaarplannen

o

Periodiek risico-overleg

Zoals in figuur 3 te zien is, ligt de interne beheersing waar risicomanagement onder valt bij de
verantwoordelijkheid van het ministerie (Algemene Rekenkamer, 2005).
Uiteindelijk gaat risicomanagement natuurlijk om het risico dat als onaanvaardbaar wordt
beoordeeld te managen tot een aanvaardbaar niveau van een restrisico (Smith, et al., 2013).
Om dit voor elkaar te krijgen moet de juiste strategie gekozen worden voor de beheersing. Bij
effectief management wordt er ingespeeld op mogelijke uitkomsten, waarbij belangrijke
aandachtspunten zijn:
•

Het identificeren van mogelijke risico’s

•

Het anticiperen op de kans dat een risico zich voordoet en de gevolgen die hierbij horen

•

Preventie strategieën selecteren die de kans op de onwenselijke situatie verkleinen

•

Het kiezen van strategieën om de schade achteraf te beperken van de onwenselijke
situatie

Er zijn drie strategieën die je kan toepassen om risico’s binnen een organisatie te beperken
(Bunte, Van Asseldonk, 2005):
1. Door middel van informatieverzameling over de risico’s kunnen deze beperkt worden.
2. Het aanpassen van de bedrijfsvoering om in te spelen op de risico’s. Zoals hierboven
al benoemd kan dit vooraf en achteraf.
3. Risico’s overdragen aan derden door middel van goede uitbestedingscontracten.
Bij ICT-risicomanagement hoort dan ook een duidelijk risicobeheerplan, risicobeheerbeleid en
een beveiligingsbeleid/strategieën (Canedo, Da Costa, de Sousa Junior, Amvame Nze, 2018).
Dit risicobeheer wordt vaak geleid door de ICT-afdelingen. Zij moeten er dan voor zorgen dat
er periodieke risicobeoordelingen beschikbaar komen op zowel strategisch mondiaal niveau
als op systeem specifieke niveaus. Deze beoordelingen zijn dan ook de basis voor de
risicobeheerplannen, het risicobeheerbeleid en beveiligingsbeleid/strategieën (Zhang,
Chulkov, 2011).
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De belangrijkste componenten met bijbehorende concepten worden in tabel 4 samengevat.

COMPONENT

CONCEPT

RISICOMANAGEMENT

Periodieke inventarisatie van risico’s
Analyse van risico’s
Continue risicobeheersing

AANDACHTSPUNTEN

Identificeren risico

RISICOMANAGEMENT
Anticipatie op risico
Preventie strategie
Schade beperkende strategie
Tabel 4 (Zhang & Chulkov, 2011)

2.4 Communicatie
In bovenstaand stuk is ook al ingegaan op communicatie, maar aangezien communicatie in
veel van bovenstaande theorieën voorkomt wordt het concept communicatie nog wat verder
bekeken. Voor dit onderzoek is van belang hoe er gecommuniceerd kan worden en hoe er op
deze manier informatie van de bron naar de ontvanger verstuurd kan worden. Daarnaast is
het wel lastig om communicatie te beoordelen en te volgen, aangezien communicatie een
dynamisch proces is (Frank Dance).

Het is wellicht goed om te starten bij een versimpelde versie van communicatie waarbij het
gaat om een verzender en een ontvanger. Het model van Lasswell is hier geschikt voor
(Wenxiu, 2015). Dit is een lineair model waarbij het gaat om de volgende stappen:
•

Wie

•

Zegt wat

•

Via welk communicatiekanaal

•

Tegen wie

•

Met welk effect?

Who

Says What

•Communicator

•Information

In Which
channel
•Media

Figuur 4 (Bron: Wenxiu, 2015)
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De communicator is in veel gevallen niet één persoon binnen een project. Zeker als het gaat
om informatie overdragen aan toekomstige gebruikers van een ICT-systeem komt deze
informatie vanuit een afdeling. De informatie die de communicator verstuurd wordt
samengesteld door de betrokkenen bij de implementatie van een nieuw ICT-systeem. De
nieuwe mogelijkheden van de communicatiekanalen maakt het naast de traditionele manier
van face-to-face communicatie ook mogelijk om interactie te hebben bij het digitaal verstrekken
van informatie. Zo kunnen er voorbeeldfilmpjes toegevoegd worden bij de uitleg en
testmogelijkheden zodat de gebruikers naast het zien ook zelf de systemen kunnen uittesten.
Bij de keuze voor een communicatiekanaal is het wel belangrijk om te bedenken wie de
gebruikers zijn. Zo is een jongere doelgroep technischer en zullen zij het systeem sneller onder
de knie hebben en zal een oudere doelgroep meer begeleiding nodig hebben. Als laatste is
het belangrijk om te kijken welk effect men door middel van de communicatie wil bereiken. Zo
zijn er andere aanpakken nodig voor het informeren van de doelgroep, het enthousiasmeren
van de doelgroep of het inwerken van de doelgroep met het nieuwe ICT-systeem.
Zo is het mogelijk om op deze vijf punten een analyse los te laten om te weten hoe de
communicatie het beste aangepakt kan worden (Wenxiu, 2015).

Om de communicatie te kunnen vertalen in strategieën voor organisaties tijdens de
implementatie is het model van Van Ruler (2004) een mooi voorbeeld. Zij stelt dat er vier
mogelijke strategieën zijn te gebruiken na haar onderzoek naar verschillende soorten publieke
professionals.

Figuur 5 (Van Ruler, 2004)2

‘Information’ wordt in dit onderzoek informatie. ‘Persuasion’ wordt in dit onderzoek overtuiging. ‘Consensusbuilding’ wordt in dit onderzoek het zoeken naar consensus. ‘Dialogue’ wordt in dit onderzoek dialoog.
2

Pagina 20 van 79

Implementaties van grootschalige ICT-projecten met BIT-adviezen
Het begrip ‘informatie’ gaat om het helpen van mensen bij het maken van hun keuze of mening
door de juiste informatie te verstrekken. Hiervoor is het van belang dat de ontvangers
geïnteresseerd zijn en meer willen weten over bijvoorbeeld het nieuwe ICT-systeem. De
informatie moet daarnaast ook afgestemd worden op de doelgroep waaraan het gericht is.
Het begrip ‘overtuiging’ gaat om het overtuigen van een mening, waarbij de verstrekker van
de informatie de doelgroep wil beïnvloeden. Daarvoor is het van belang welke kennis
overgebracht wordt en op welke manier.
Het begrip ‘dialoog’ gaat om tweezijdige communicatie met naast informatie geven ook
informatie verzamelen. Deze soort van communicatie wordt veel gebruikt voor brainstormen
binnen een organisatie of het bespreken van oplossingen voor problemen. Er is hiervoor wel
een publiek nodig dat zelf ook participeert in de gesprekken.
Het begrip ‘zoeken naar consensus’ gaat om het bouwen van bruggen tussen organisaties en
de doelgroep waarbij er onenigheid bestaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de organisatie die
een ICT-systeem levert niet op dezelfde lijn zit met de gebruikers. Door middel van gesprekken
en compromissen kunnen deze onenigheden overwonnen worden (Van Ruler, 2004).

Naast het informeren moet de doelgroep ook uiteindelijk in actie komen, namelijk de gebruikers
van de ICT-systemen moeten ze ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Om dit te bereiken is het
AIDA-model toegepast. AIDA is een acroniem wat staat voor Attention, Interest, Desire en
Action. Het model werkt als volgt; Je wilt eerst de aandacht van de gebruikers krijgen, daarna
interesse wekken om vervolgens het een wens te laten zijn om er mee te werken. Als laatste
stap wordt er een actie genomen, zoals het werkelijk gebruiken van het nieuwe ICT-systeem.
Organisaties kunnen dit overigens ook gebruiken om gebruikers te stimuleren de verschillende
stappen van het model te doorlopen. Dit kan door in te spelen op de gebruikers om aandacht
te krijgen voor het nieuwe systeem. Ook kan een organisatie informatie verstrekken aan de
gebruikers zodat ze kunnen bepalen of het aan hun verwachtingen voldoet. Daarnaast kan
een organisatie de gebruikers van het nieuwe systeem faciliteren om het ook echt te kunnen
gaan gebruiken (Hassan et al., 2015).

2.5 Keuze voor variabelen
In dit onderzoek worden er enkele concepten uitgekozen om te onderzoeken. Waarom juist
deze concepten gekozen zijn wordt hieronder uitgelegd met daaropvolgend een conceptueel
model.

Ten eerste is communicatie de eerste variabele welke gekozen wordt. In 2.4 wordt al genoemd
dat communicatie meermaals in de theorieën naar voren is gekomen. Communicatie is van
belang in het overbrengen van de informatie die de gebruikers nodig hebben, maar ook om te
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zorgen dat gebruikers daadwerkelijk de systemen willen gebruiken. De verdere uitleg in 2.4
helpt bij het onderzoek door in de interviews de juiste vragen te kunnen stellen over de
communicatie die tijdens de implementatie is gevoerd. Het gevolg van goede communicatie is
de acceptatie van de gebruikers. Trainingen kunnen ook een vorm zijn van communicatie,
aangezien trainingen ervoor zijn om informatie over te brengen en gebruikers te leren hoe ze
het nieuwe ICT-systeem moeten gebruiken. De communicatie in vormen als informerende
brieven, mails en trainingen zullen ervoor zorgen dat gebruikers het nieuwe systeem snappen
en zodra ze zien wat het nieuwe systeem hen te bieden heeft zullen ze het ook sneller
accepteren. Wanneer gebruikers aan boord zijn, zal de implementatie ook een stuk soepeler
verlopen.

De noodzaak voor een nieuw ICT-systeem inzien is naast de communicatie ook van belang.
Het heeft namelijk geen zin om geld en tijd te steken in een project wanneer het niet nodig is
of ook anders opgelost kan worden. Daarbij is het dus ook van belang om te kijken naar de
mogelijkheden van de ICT om met kleine aanpassingen het huidige systeem te optimaliseren.
Wanneer het duidelijk is dat er geen andere opties zijn, dan heeft dit naar verwachting een
positief effect op het verloop van de implementatie.
Aangezien het BIT-advies de risico’s al aanduidt voor de organisatie die het project leidt, is het
in dit onderzoek erg interessant hoe op deze vastgestelde risico’s geanticipeerd wordt. Voor
het verloop van de implementatie zou het positief zijn als er actief acties genomen worden om
risico’s te verkleinen of zelfs weg te nemen.

2.7 Hypothesen

Figuur 6: Conceptueel model
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Hypothesen
Naar aanleiding van het theoretisch kader is bovenstaand conceptueel model opgesteld.
Hieruit zijn twee hypothesen gekomen. De eerste hypothese is: “Als er goed gecommuniceerd
wordt dan zullen gebruikers sneller de vernieuwing van de ICT accepteren.”
De tweede hypothese is: “Als alternatieven voor een vernieuwing onderzocht worden, dan zal
dit van invloed zijn op de positieve relatie tussen de noodzaak van de vernieuwing en het
verloop van de implementatie.”
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3. Methode van onderzoek
De methode van onderzoek laat zien op welke manier dit onderzoek is uitgevoerd. In het
onderzoeksdesign zullen de keuzes die gemaakt zijn uitgelegd en verantwoord worden. Na
deze opzet die weergegeven wordt zullen de variabelen geoperationaliseerd worden.

3.1 Onderzoeksstrategie
Dit onderzoek gaat om het verklaren van het verloop van de implementatie van grootschalige
ICT-projecten. Om dit te kunnen verklaren zijn hoofd- en deelvragen opgesteld. De toepassing
hiervoor is een casestudy waarbij er een keuze is gemaakt voor vier cases. De helft van de
cases is inmiddels geïmplementeerd en de andere helft is inmiddels stopgezet of zonder zicht
op verdere implementatie. Het gaat om de projecten Phoenix+, Directe Financiering
Kinderopvang, Investeringsagenda en Realisatie Doelarchitectuur Inning. Phoenix+ en de
Realisatie Doelarchitectuur Inning zijn geïmplementeerd en wordt mee gewerkt. Het project
Directie Financiering Kinderopvang is stopgezet, aangezien de Belastingdienst zelf nog een
kans kreeg om de dienstverlening te verbeteren. De Investeringsagenda is nog steeds bezig,
maar er is geen zicht op wanneer dit daadwerkelijk geïmplementeerd zal worden. In 4.1 zullen
de cases verder uitgelegd worden. Per case zal bekeken worden welke variabelen invloed
hebben gehad op het verloop van de implementatie. Elke case is geselecteerd aan de hand
van het feit dat er een BIT-onderzoek is geweest, aangezien het pas een grootschalig ICTproject is binnen de overheid wanneer een project aan de eisen voldoet voor een zodanig
onderzoek. Uiteindelijk zal er per case bekeken worden welke variabelen invloed hebben
gehad op het verloop van het project.

3.2 Onderzoeksdesign
In dit geval is er dus gekozen voor het uitvoeren van een kwalitatieve case study. Dit komt
omdat er niks tot weinig bekend is over de oorzaken van het slagen of falen van grootschalige
ICT-projecten binnen de overheid. Hierdoor is een eerste verkenning nodig door een
diepgaand onderzoek op enkele projecten, zodat dit later op grotere schaal uitgevoerd kan
worden. Tijdens deze verkenning kan geconstateerd worden dat er andere factoren
meespelen dan eerst gedacht. Dit zou niet kunnen met een kwantitatief onderzoek
(Verschuren & Doorewaard, 2007). De variabelen zijn gekozen uit het theoretisch kader. Dit
kader is opgesteld door een literatuuronderzoek te doen. De informatie is opgezocht via
Google Scholar waarbij de hoofdtermen waren: Succes- en faalfactoren, ICT-projecten, ICTgovernance, ICT-risicomanagement en communicatie. Deze hoofdtermen zijn gecombineerd
met elkaar of met woorden als modellen of overheid. Ook zijn deze termen in het Engels
gebruikt.
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Door middel van de operationalisatie is een vragenlijst opgesteld voor de interviews die
gehouden zullen worden. Meer over de interviews en de vragenlijst hiervoor wordt later
besproken wanneer er verder ingegaan wordt op de dataverzameling. Nadat de interviews zijn
afgenomen worden deze uitgewerkt tot transcripties. Zo kunnen de interviews geanalyseerd
worden door middel van het operationalisatiekader. Dit zal voor het overzicht weergegeven
worden in een datamatrix. Dit maakt het makkelijker om in de analyse verbanden te leggen
tussen de variabelen. Na de weergave in een datamatrix zal de analyse ook verder uitgewerkt
worden in de tekst daaronder.

De data, zoals hierboven al vernoemd, worden verzameld door middel van interviews. Deze
interviews worden semigestructureerd afgenomen. Zo is er wel vooraf een vragenlijst
opgesteld, maar staat het de interviewer vrij om aan de hand van het gesprek verder in te gaan
op de antwoorden van de geïnterviewde. Alle vragen worden, indien mogelijk, open gesteld
zodat de geïnterviewde alle informatie kan geven die hij of zij hierover heeft. Bovendien geeft
dit de interviewer de kans om verder door te vragen wanneer nodig. De vragen zijn opgesteld
aan de hand van de operationalisering. Zo zijn de vragen afgestemd om te achterhalen wat
het effect van de gekozen factoren is binnen de ICT-projecten. De interviews worden
afgenomen bij betrokkenen bij deze ICT-projecten. Het gaat hier om projectleiders,
werknemers die meegewerkt hebben aan het ontwikkelen van het nieuwe ICT-systeem en de
uiteindelijke gebruikers. Er worden per project één tot twee interviews afgenomen om
informatie te kunnen verzamelen. Naast de interviews zullen indien van toepassing de
verslagen van de Tweede Kamer bekeken worden. Dit kan vooral bijdragen aan het bepalen
van de communicatie over de projecten naar de Tweede Kamer. Bovendien kunnen
nieuwsartikelen van nut zijn om hierbij te helpen. Op deze wijze kan naast de interviews
aanvullende informatie verzameld worden met een ander perspectief dan via interviews. Ook
deze data zullen ingevoerd worden in de datamatrix. De interviews worden uitgewerkt tot
transcripten waarna er door middel van coderingen in de tekst aangegeven kan worden welke
delen belangrijk zijn voor welke variabele. Het coderen wordt gestart met een eerste keer de
tekst doornemen en de codes die in de operationalisering zijn toegevoegd naast de tekst te
zetten. Zo wordt de tekst onderverdeeld in de verschillende thema’s. Vervolgens gaat het
onderzoek door naar axiaal coderen, namelijk de verschillende codes bundelen waarbij ze
onder bepaalde variabelen gehangen zullen worden. Na het axiaal coderen verzamel je alle
data die onder een bepaalde variabele horen en zo kunnen er makkelijk verbanden gevonden
worden (Berg & Lune, 2012).

Na het verzamelen van de data en dit in de datamatrix noteren, met een tekstuele
onderbouwing van de resultaten, kan de analyse beginnen. Door middel van deze verzamelde
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informatie kunnen verbanden gelegd worden tussen welke variabelen van invloed zijn op het
slagen van de ICT-projecten binnen de overheid. Ook zal er in de analyse aandacht gegeven
worden aan mogelijke nieuwe variabelen die niet eerder genoemd zijn. Dit zal enkel gebeuren
wanneer dit bij meerdere projecten naar voren komt of beoordeeld wordt als zodanig
essentieel voor het project dat het niet genegeerd kan worden.

3.3 Betrouwbaarheid en validiteit
In deze paragraaf zal ingegaan worden op validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek.
Het onderzoek is zodanig opgezet om aan deze validiteit en betrouwbaarheid te voldoen.

Betrouwbaarheid gaat om het herhaalbaar maken van het onderzoek, maar dan tijdens de
herhaling ervoor zorgen dat er zo min mogelijk verschillen zijn tussen de onderzoeken. De
betrouwbaarheid is in dit onderzoek gewaarborgd door alle keuzes te onderbouwen die
gemaakt zijn in dit onderzoek en zoveel mogelijk inzichten te geven in de stappen die genomen
zijn. Ook worden de transcripten van de interviews weergegeven in de bijlage van deze scriptie
waardoor de soort vraagstelling terug te lezen is en daarin ook te zien is hoe dit precies
gecodeerd is. Op deze wijze wordt er verwacht dat wanneer een andere onderzoeker dit
onderzoek zou doen, dat zij op dezelfde bevindingen uitkomen. Bovendien zal er getracht
worden te voldoen aan triangulatie van bronnen, door naast de uitspraken van de
geïnterviewde ook zelf op zoek te gaan in Kamerstukken en nieuwsberichten.

De validiteit van een onderzoek bestaat uit het belang van de operationalisering, namelijk dat
de variabelen meten wat je wilt weten. De interne validiteit gaat om het vaststellen van
causaliteit. Aangezien er meerdere variabelen zijn om te onderzoeken in dit onderzoek zal een
causaliteit lastig vast te stellen zijn. Zo kan het heel goed zijn dat er andere variabelen ook
een rol spelen in de voortgang van de implementatie van ICT-projecten binnen de overheid.
De externe validiteit daarentegen wordt zoveel mogelijk gewaarborgd door te kiezen voor vier
cases, waarvan er twee dan wel geïmplementeerd zijn en twee niet (zie paragraaf 3.1). Alle
projecten hebben rond dezelfde tijd een BIT-advies gekregen waarin de risico’s benoemd
werden, maar hierna hebben ze wel een andere wending genomen.

Betreft de bruikbaarheid van dit onderzoek gaat het naast een theoretische verkenning ook
zeker om een praktijkgerichte bijdrage (Swanborn, 2013). Het BIT-advies is onlangs onder
vuur komen te liggen en het bestaan ervan is niet zeker. Toch gaat het nog steeds vaak mis
bij de overheid en bepaalde ICT-projecten. Wanneer er uit dit onderzoek blijkt dat er een aantal
variabelen meespelen in het succes van een project, dan kan het BIT daar ook naar kijken en
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hier wellicht goede adviezen op geven, zodat de projecten daarna verder kunnen ontwikkelen
tot een succesvolle implementatie.

3.4 Operationalisering
In deze paragraaf zullen de variabelen die in hoofdstuk 2.5 gekozen zijn geoperationaliseerd
worden tot indicatoren. Dit zal eerst in tekstvorm gedaan worden, maar daarna worden de
concepten met bijbehorende variabelen weergegeven in een tabel. In deze tabel zal ook
meteen een code aan een variabele gehangen worden.

3.4.1 Afhankelijke variabele
De afhankelijke variabele in dit onderzoek is het verloop van de implementatie van deze
grootschalige ICT-projecten binnen de overheid. In dit onderzoek wordt er pas gekeken naar
de implementatie vanaf het moment dat er een BIT-advies is geweest. Het BIT-advies zou het
project moeten wijzen op de aanwezige risico’s en adviseert de minister en daarmee de
Tweede Kamer of het project juist geïmplementeerd kan worden. Vanaf dit moment wordt het
verloop

van

de

implementatie

bekeken,

waarbij

een

ICT-project

wel

succesvol

geïmplementeerd kan worden of het project stopgezet kan worden in de tussentijd.

3.4.2 Onafhankelijke variabele
De onafhankelijke variabelen zijn te onderverdelen in twee soorten, namelijk de variabelen die
direct invloed hebben op het verloop van de implementatie en de variabelen die indirect invloed
hebben. De variabelen die direct invloed hebben zijn; communicatie, anticipatie risico’s en de
noodzaak voor een nieuw ICT-systeem. Het onderzoeken van alternatieven heeft invloed op
de onafhankelijke variabele noodzaak voor een nieuw ICT-systeem. De acceptatie van
gebruikers heeft invloed op de variabele communicatie.

3.4.2.1 Communicatie en acceptatie gebruikers
Bij communicatie wordt in dit onderzoek gedacht aan op welke wijze informatie wordt
overgedragen aan de ontvangers. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar vanuit wie de
informatie wordt verstuurd, wat de informatie inhoudt en vooral hoe dit is opgebouwd en voor
wie de informatie bedoeld is. De acceptatie van gebruikers heeft hier in zodanige mate invloed
op dat wanneer de gebruikers accepteren dat er een nieuw ICT-systeem zal komen dat zij de
informatie op een betere manier zullen ontvangen en er makkelijker communicatie kan
ontstaan. Dit houdt ook in dat er sneller wederzijdse communicatiekanalen ontstaan.

3.4.2.2 Anticipatie risico’s
De anticipatie op de risico’s gaat om het vaststellen van de risico’s, maar vervolgens hier ook
naar handelen. Dit handelen kan betekenen dat er aanpassingen gedaan moeten worden in
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het plan van uitvoering of wellicht dat de risico’s beter te verantwoorden zijn wanneer bepaalde
onderdelen uitbesteed zullen worden.

3.4.2.3 Noodzaak voor een nieuw ICT-systeem en alternatieven bekijken
De noodzaak kan soms voor de hogere lagen in de organisatie wel duidelijk zijn, maar voor
de uiteindelijke gebruikers wellicht niet. Een nieuw ICT-systeem kan invloed hebben op de
structuren binnen een organisatie en de processen, waardoor het juist van belang is dat
diegene die de gevolgen ervan gaan meemaken ook weten waarom een nieuw ICT-systeem
nodig is. Het is daarom in dit onderzoek belangrijk om te kijken of deze noodzaak duidelijk is
vastgesteld. Eventuele alternatieven voor het vervangen van een ICT-systeem zijn
aanpassingen in het bestaande systeem. Voordat er ingrijpende veranderingen plaats gaan
vinden die veel tijd en geld kosten moeten mogelijke alternatieven onderzocht zijn om aan te
tonen dat dit de enige manier is om de organisatie te helpen verbeteren, oftewel de noodzaak.

3.4.3 Operationaliseringstabel
Variabele

Definitie

Indicator

Code

Interview
voorbeeldvragen

Verloop van

De implementatie Succes

de

vanaf het

implementatie

moment dat er

A1

1.Hoe zou u de
implementatie van

Geen succes

A2

een BIT-advies is

dit project
beschrijven? En

geweest, waarbij

Aanpassingen

een ICT-project

tussendoor

A3

ziet u dit als
succesvol?

wel succesvol

2.Welke

geïmplementeerd

aanpassingen zijn

kan worden of

tijdens het

het project

implementeren

stopgezet kan

nog toegepast?

worden in de

(+wanneer?)

tussentijd.
Communicatie

Op welke wijze

Vanuit wie verstuurd

B1

informatie wordt
overgedragen

de informatie
Soort informatie

B2

aan de
ontvangers.

3.Vanuit wie wordt

gestuurd?
4.Hoe wordt deze

Aan wie bedoeld

B3

informatie
bepaald en

Communicatiekanalen B4
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5. Wie zijn er
allemaal op de
hoogte
gehouden?
6. Hoe vaak werd
er over dit project
gecommuniceerd?
7. Op welke wijze
konden
gebruikers zoal
reageren?
Acceptatie

Acceptatie van

Op de hoogte

gebruikers

de gebruikers

verandering

C1

manier zijn de

gaat om het op
de hoogte zijn en

8.Op welke

gebruikers in de
Acceptatie

C2

organisatie op de

het accepteren

hoogte gesteld

van de komende

van de komst van

verandering door

een nieuw

de komst van

systeem?

een nieuw ICT-

9.Op welke

systeem.

manier was er
onder de
gebruikers in de
organisatie een
acceptatie
betreffende deze
verandering?

Anticipatie

De anticipatie op

risico’s

de risico’s gaat

Analyseren risico’s

D1

10.Op welke wijze
werden de risico’s

om het

Aanpassingen ter

vaststellen van

preventie risico’s

D2

van dit project
bekeken?

de risico’s, maar

11.Hoe vaak werd

vervolgens hier

dit gedaan?

ook naar

12.Welke

handelen.

aanpassingen zijn
er gedaan om
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deze risico’s te
kunnen
voorkomen?
Noodzaak

De noodzaak

Noodzaak bekend bij

nieuw

moet duidelijk

alle lagen

systeem

zijn voor alle

E1

13.Op welke wijze
is de noodzaak
gecommuniceerd

lagen in de

Gevolgen bekend bij

organisatie.

alle lagen

E2

met de
organisatie?
14.Hoe zijn alle
afdelingen
betrokken bij het
kenbaar maken
van de gevolgen
voor de
gebruikers?

Alternatieven

Voordat er

Alternatieven

onderzocht

ingrijpende

onderzocht

F1

15. Welke
alternatieven zijn

veranderingen

onderzocht voor

plaats gaan

Keuze voor nieuw

vinden die veel

ICT-project

F2

dit project opgezet
werd?

tijd en geld

16. Wat heeft de

kosten moeten

keuze gemaakt

mogelijke

om toch voor een

alternatieven

nieuw systeem te

onderzocht zijn.

kiezen?
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4. Empirie
4.1 Bureau ICT-Toetsing
In 2014 is er een parlementair onderzoek geweest naar ICT-projecten bij de overheid. Vanuit
dit onderzoek is het BIT ontstaan als autoriteit op ICT-gebied. Ze wilden een slagvaardige
organisatie met onafhankelijke experts die de grootschalige projecten in een vroeg stadium
zouden beoordelen. Ze wilden dat dit zo snel mogelijk geregeld zou zijn en hebben de
startdatum destijds op 1 april 2015 gezet (Tweede Kamer, 2014-2015). Ook al is het BIT
opgericht om als een tijdelijke organisatie te functioneren, inmiddels is het BIT permanent
aangesteld als een onafhankelijk adviescollege (Rijksoverheid, 2019). Op het Rijks ICTdashboard staan alle ICT-projecten binnen de overheid, maar het BIT heeft niet de
manschappen om elk project te toetsen. Het BIT richt zich daarom op de grootschalige
projecten van boven de vijf miljoen (Respondent 7, 2020).

4.1.1 Aanvraag toets
De procedure begint bij het aanvragen van een BIT-toets. Dit kan op drie verschillende
manieren. Een bewindspersoon, minister of staatssecretaris, kan een toets aanvragen voor
een ICT-project, maar ook de Tweede Kamer kan een toets aanvragen voor een ICT-project.
Als laatste optie kan het BIT zelf zeggen dat ze een project willen toetsen, waardoor ze de
minister een waarschuwing geven dat hij dit zelf ook nog aan kan vragen. Op deze manier
wordt de toets alsnog door de minister aangevraagd. Wanneer de toets is aangevraagd wordt
er gekeken wanneer dit mogelijk is bij het BIT, maar hun voorkeur ligt in de opstartfase. Het
team wat de toets gaat uitvoeren bestaat uit drie tot vijf personen, waarbij het van belang is
om te kijken wat voor soort project het is. Aan de hand van het soort project weet het BIT wat
voor mensen nodig zijn bij deze toets. Als het namelijk een gehele nieuwe architectuur betreft,
dan wil je een architect erbij hebben zitten, maar bij veel verwachte privacy risico’s, dan wil je
een informatiebeveiliger. Zo heeft iedereen binnen het BIT een eigen specialisatie op het
gebied van ICT (Respondent 7, 2020).

4.1.2 Toetskader
Het BIT houdt zich aan een toetskader, waarbij er naar 13 verschillende onderdelen gekeken
wordt naar risico’s.
1. Ten eerste wordt er gekeken naar de business case en financiering. Er moet een
duidelijke doelstelling zijn met een business case die dit ondersteunt, waarbij de kosten
en baten tegen elkaar zijn afgewogen. Er wordt ook gekeken of er meerjarige dekking
is voor het project.
2. Ten tweede moeten alle rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
duidelijk zijn. Daarbij is ook belangrijk dat de aangestelde mensen voldoende kennis

Pagina 31 van 79

Implementaties van grootschalige ICT-projecten met BIT-adviezen
en ervaring hebben. Bij dit onderdeel wordt er ook gekeken of er ruimte is voor kritisch
kijken naar het project, waarbij er toets momenten worden gepland op belangrijke
momenten binnen het project.
3. Het derde onderdeel gaat over risicomanagement, waarbij men kijkt of binnen het
project zelf al is vastgesteld wat de belangrijkste risico’s zijn. Daarnaast moeten
afhankelijkheden van het project in kaart zijn gebracht.
4. De samenhang tussen de automatisering van het systeem en de werkprocessen van
de organisatie is het vierde onderdeel wat getoetst wordt. Wanneer het mogelijk is,
moeten de nieuwe werkprocessen al zo snel mogelijk ingevoerd worden en anders
moet dit uitvoerig vooraf getoetst worden.
5. De scope van het project gaat over de omvang van het project, maar ook de
complexiteit en doorlooptijd. Dit is het vijfde onderdeel waar het BIT naar zal kijken.
6. Tussentijdse aanpassingen voor het eindresultaat mogen enkel door de opdrachtgever
aangevraagd worden via een wijzigingsvoorstel. Hierin wordt gekeken naar tijd, kosten,
kwaliteit, scope, risico’s en baten. Het BIT beschouwt dit als het beheersen van de
omvang tijdens het project en dit is dan ook het zesde onderdeel wat getoetst wordt.
7. Verantwoordelijkheid is het volgende onderdeel. Het moet duidelijk zijn voor het BIT
wie verantwoordelijk is voor het realiseren van het project en hiervoor de autoriteit
heeft. Mocht de realisatie afhankelijk zijn van andere partijen, dan moet de
medewerking verzekerd zijn of minimaal draagvlak aangetoond kunnen worden.
8. Het achtste deel van de toets heeft meerdere punten waar naar gekeken wordt. De
architectuur van het ICT-systeem is erg belangrijk. De architectuur van de ICT kan
verschillende componenten hebben die apart getest en opgeleverd kunnen worden.
Daarnaast moet er gekeken worden naar de koppelvlakken wanneer er meerdere
partijen betrokken zijn bij het ontwerpen van het nieuwe ICT-systeem. Dit houdt in dat
deze verschillende onderdelen met elkaar moeten kunnen samenwerken als één
geheel in het nieuwe ICT-systeem. Daarnaast moet er gekeken zijn of er onderdelen
gekocht of hergebruikt kunnen worden. Het toetsen van de haalbaarheid van de
functionele wensen wordt ook tijdens dit onderdeel bekeken. Bij het bouwen van
nieuwe

applicaties

kan

bijvoorbeeld

gebruik

gemaakt

worden

van

een

functiepuntanalyse. Een functiepuntanalyse is een manier om de functionele omvang
van een ICT-systeem te meten. Dit wordt gedaan door te kijken naar de relevante
functies voor gebruikers. Des te meer relevante functies, des te meer functiepunten en
dus een grotere omvang van het ICT-systeem.
9. Het in beeld hebben van de stakeholders van het project wordt tijdens onderdeel negen
van de toets bekeken. Wanneer een stakeholder een negatieve invloed kan hebben op
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de voortgang van het project, wordt dit in de risicoanalyse van het project benoemd en
worden hiervoor maatregelen getroffen.
10. Het BIT kijkt in het tiende onderdeel van de toets naar de duur van de fases van het
project. Ze verwachten een Agile/Scrum aanpak van het gehele project. Een Agile
aanpak wil zeggen dat er iteratief en stapsgewijs gewerkt wordt. De eisen en wensen
van het project worden steeds duidelijker hoe verder je komt in het project. Scrum is
een Agile-methode, waarbij er in een sprint gekeken wordt wat de komende weken
opgeleverd moet worden. Bij de volgende sprint wordt het opgeleverde beoordeeld en
hierna gaan ze weer verder met het bepalen wat het volgende is wat opgeleverd moet
gaan worden. Na twee jaar moet de implementatie begonnen zijn bij de eindgebruikers
en deze implementatie moet binnen één jaar afgerond zijn. Mocht het een project zijn
wat langer duurt, dan moet dit verdeeld zijn in heldere fasen die dan elk aan
bovenstaande voorwaarden voldoen.
11. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een aanbesteding binnen het project, zal dit
onderdeel elf zijn van de BIT-toets. Bij de aanbesteding wordt gekeken naar de balans
van risico’s tussen de opdrachtgever en de marktpartijen en de betalingsvoorwaarden.
Naast de aanbesteding zelf zal er ook gekeken worden naar het contract en
bijbehorende voorwaarden voor de marktpartij.
12. Als onderdeel twaalf zal er gekeken worden naar de implementatie zelf. Er moet tijd en
geld zijn voor goede documentatie, training en overdracht naar de lijnorganisatie. Ook
moeten er afspraken zijn gemaakt wie het beheer en onderhoud van de ICT op zich
neemt.
13. Het laatste onderdeel van de toets gaat over de toetsing en acceptatie van de te
leveren producten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de acceptatiecriteria.

4.1.3 Aanpak toets
De toets zelf begint met een opdrachtbrief en het praten met het ministerie waar deze toets
plaats moet gaan vinden. Er wordt gevraagd naar een single point of contact. Deze persoon
is het aanspreekpunt voor het BIT en alles wat geregeld moet worden gaat via deze ene
persoon. Het BIT vraagt alle documentatie op die ze willen en zodra alles binnen is gaan ze
beginnen met alles lezen. Na het doorlezen van al deze documentatie wordt er binnen het
team gepraat over wat er gevonden is en wordt er samen een beeld gevormd over het project.
Vervolgens komen er interviews of themasessies aan bod. De interviews worden met minimaal
twee personen gedaan zodat er wat opgeschreven kan worden indien nodig. Er komen nog
wel eens vervolgvragen uit de interviews of uit de gelezen documentatie wanneer er verwezen
wordt naar documentatie waar het BIT niet over beschikt, deze documentatie wordt uiteraard
ook opgevraagd om een zo volledig beeld te krijgen. Wanneer een project wat verder is dan
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de opstartfase wordt er ook gekeken naar de opgeleverde stukken of soms zelfs de code
indien dit nodig is. Alle bevindingen worden in een piramideschema genoteerd, van het
grootste risico naar het gevolg. Ook de adviezen worden in een dergelijk schema genoteerd,
waarbij het vaak gespiegeld kan worden aan de risicopiramide. Voordat de resultaten in een
rapport genoteerd worden is er eerst nog een gesprek met de opdrachtgever, de
programmamanager en iemand van de CIO-office. Tijdens dit gesprek worden de resultaten
besproken. Zo kunnen feiten geverifieerd worden, maar er zal ook een stukje appreciatie
komen voor het rapport wat gemaakt zal worden. Het belang van appreciatie zit in het feit dat
de opdrachtgever dan sneller iets met het rapport gaat doen dan wanneer ze het niet eens
zouden zijn met wat er in het rapport vermeld staat. Overigens komen in dit gesprek
verschillende reacties naar voren, waaronder teleurstelling als er een hard advies wordt
neergelegd. Toch komt het niet vaak voor dat men zich totaal niet kan vinden in het advies
volgens de toetsmanager (Respondent 7, 2020).
Nadat het rapport geschreven is gaat het naar de minister. Deze heeft vier weken voor het met
een bestuurlijke reactie naar de Kamer gestuurd moet worden. Mocht de minister de adviezen
in z’n geheel niet overnemen, dan moet hij dit ook nog met de ministerraad bespreken. Volgens
de toetsmanager worden de reacties zodanig bloemig beschreven waardoor het niet altijd
duidelijk is of de minister het daadwerkelijk heeft gevolgd. Een enkele keer komt er een tweede
BIT-toets binnen hetzelfde ICT-project en wanneer de bevindingen dan hetzelfde zijn als de
eerste toets, kan men zich afvragen wat er met de adviezen van de eerste toets is gedaan.

4.2 Casusbeschrijvingen
Er zijn vier projecten bekeken die elk een BIT-toets hebben ondergaan. Phoenix+ en de
Realisatie Doelarchitectuur Inning zijn projecten die geïmplementeerd zijn. Het project Directe
Financiering Kinderopvang is tussentijds stopgezet en de Investeringsagenda van de
Belastingdienst is nog steeds bezig met de implementatie. In deze beschrijvingen zal ingegaan
worden op het doel van deze projecten en de risico’s met adviezen uit het BIT-advies en hoe
de minister hier op heeft gereageerd.

4.2.1 Phoenix+
Phoenix+ is een programma van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS heeft
de taak om statistische informatie te publiceren voor en over de samenleving. Deze
statistieken worden gemaakt aan de hand van het verzamelen van data, ook wel het
waarneemproces genoemd. Volgens het CBS voldeed het voormalige IT-landschap niet meer
door de verwevenheid van 80 applicaties en de technische veroudering hiervan (Bureau ICTToetsing, 2017a). Applicaties zijn de computerprogramma’s welke bedoeld zijn voor de
eindgebruikers. Het was zelfs zodanig gesteld met de ICT dat wanneer er updates kwamen,
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dat er onderdelen uitvielen of dat gehele webservers uit waren gevallen. Nieuwe wensen
konden niet meer toegevoegd worden, wat wel noodzakelijk is voor de continuïteit, aangezien
de respons bij het CBS terugloopt en ze nieuwe manieren moeten vinden om deze data te
verzamelen. Uit dit oogpunt is besloten om het gehele IT-landschap te vervangen (Bureau
ICT-Toetsing, 2017a).
De BIT-toets stelt vast dat er gekozen is voor het meest risicovolle alternatief. Wat het BIT erg
waardeert aan de aanpak van het CBS is dat ze de risico’s reduceren door ontwikkelde
software snel in gebruik te nemen. Toch zijn er essentiële risico’s die volgens het BIT verkleind
moeten gaan worden, zoals de toereikendheid van het programmabudget en de bruikbaarheid
van de generieke applicaties en processen, maar ook de kwaliteitsbewaking. Voor de
toereikendheid van het budget werd geadviseerd te kijken naar de omvang van de
functionaliteiten door een functiepuntanalyse en het detailleren van de transitieplanning. Dit
kan getoetst worden door de functionaliteiten in te delen in generieke en specifieke
functionaliteiten, waardoor gekeken kan worden of de oplossing ook echt bruikbaar is voor alle
130 statistieken die over moeten naar het nieuwe ICT-systeem. Hiervoor kan gebruik gemaakt
worden van de functiepuntanalyse zoals eerder benoemd. De opgeleverde software moet
volgens het BIT getest worden op kwaliteit door onder andere ontwikkelstandaarden en
broncodenormen op te stellen. Ook werd het CBS geadviseerd om maatregelen te nemen om
de continuïteitsproblemen van het oude IT-landschap op te lossen, aangezien de bestaande
applicaties nog wel even mee moesten (Bureau ICT-Toetsing, 2017a).
Uiteindelijk heeft de minister laten weten dat het CBS met de adviezen aan de slag is gegaan.
Zo hebben ze een functiepuntanalyse uit laten voeren door een externe partij en hebben ze
een beheerteam voor het oude IT-landschap. Wat betreft de kwaliteitsbeheersing kan men
aangeven dat al 20 onderzoeken met tevredenheid de nieuwe applicaties gebruiken (Tweede
Kamer, 2018). De programmamanager van het project laat ook weten dat het advies wel
degelijk heeft geholpen op bepaalde punten, zoals met ontwikkelstandaarden zodat ze op
dezelfde manier werken. De functiepuntanalyse gaf overigens geen nieuwe inzichten voor de
programmamanagers, wat betekent dat ze een goede inschatting hadden gemaakt van de
omvang van het project. Deze functiepuntanalyse heeft wel bijgedragen aan een inzichtelijke
dienstencatalogus waar de accountmanagers gebruik van kunnen maken. Overigens werd er
binnen het programma door het BIT te weinig gekeken naar de aansturing, ofwel de
governance, en waren ze vooral technisch georiënteerd.

4.2.2 Directe financiering Kinderopvang
Het project Directe Financiering Kinderopvang is bedoeld om de toeslagen voor de ouders
eenvoudiger te maken. Door een nieuwe ICT-structuur willen ze hen hierdoor meer zekerheid
kunnen bieden, de complexiteit beperken en het stelstel minder gevoelig maken voor fraude
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en fouten. Dit gaat allemaal via een nieuwe uitvoerings- en toezicht organisatie waarbij nieuwe
systemen met nieuwe technologie en interfaces nodig zijn (Bureau ICT-toetsing, 2016).
Het voornaamste probleem wat het BIT heeft genoemd is de planning en daarmee de beperkte
uitloopruimte. Dit laatste omdat er vanaf 1 juli 2017 geen terugval meer mogelijk zou zijn omdat
de afbouw van de Belastingdienst op dat moment zal starten. Daarnaast zijn er vragen
betreffende de opbrengsten van het nieuwe systeem en de concretisering over de
vermindering van fraude. Het BIT dringt aan om nog eens alternatieve oplossingen te
onderzoeken waarbij er gekozen kan worden voor bestaande en bewezen technologie.
Hierdoor zal ook de planning gehaald kunnen worden. Wat ook helpt bij de planning zijn
duidelijke deadlines die opgesteld zullen moeten worden. De afbouw van het huidige systeem
moet overigens pas starten wanneer de dienstverlening volledig overgezet is (Bureau ICTtoetsing, 2016).
De reactie van de minister op dit BIT-advies is niet geheel opvolgend, aangezien een
heroverweging volgens hem uit zal komen op het bestaande plan. Hij zal het advies wel
opvolgen in de vorm van meer tijd voor het project en het kijken naar bestaande technologie,
maar allemaal wel binnen het huidige plan. Het wachten met het afbouwen van het huidige
systeem zal ook volgens planning gaan, omdat het anders volgens de minister te veel tijd
inneemt (Tweede Kamer, 2016).
Dit project is 25 april 2018 stopgezet doordat er in 2017 een nieuwe directeur-generaal bij de
Belastingdienst kwam. Hij wilde de Kinderopvangtoeslag behouden, aangezien hij anders een
grote reorganisatie zou moeten gaan starten. Ook zag hij nog kansen om de dienstverlening
te verbeteren en hem is de kans gegeven om deze verbeteringen nog door te gaan voeren.
Daarnaast heeft de politieke wisseling ook invloed gehad op deze beslissing.

4.2.3 Investeringsagenda Belastingdienst
In 2015 heeft de Belastingdienst besloten dat de uitvoeringskosten te hoog werden en dat de
werkprocessen en systemen niet meer voldeden aan de eisen. Daarom zijn ze de
Investeringsagenda gestart om de dienstverlening te verbeteren, het goedkoper maken van
de processen en het verminderen van handwerk door gebruik te maken van automatiseringen.
Het plan is om een integraal klantbeeld te bouwen met de beschikbare data uit de bestaande
systemen. Door minder druk op de bestaande IT kan deze stap voor stap vernieuwd worden
(Bureau ICT-Toetsing, 2017b).
Het BIT zette vraagtekens bij de haalbaarheid van de Investeringsagenda doordat er naast
projecten voor het kerndoel andere projecten opgezet zijn die de focus verstoren en daarmee
de resultaten dreigen tegen te werken. Voor de projecten die wel bijdragen aan het kerndoel
kan er een vraagteken gezet worden bij wie verantwoordelijk is voor de realisatie. Het BIT
adviseerde dan ook de klantsegmenten verantwoordelijk te maken voor de realisatie. Ook
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heeft het BIT gekeken naar de innovatiedriehoek, wat een middel is om innovatie te
bevorderen, waarbij het oordeel is dat dit nog maar net voorbij de experimenteerfase is.
Bovendien mist er samenwerking met de klantsegmenten. Wat betreft de vernieuwing van de
IT zag het BIT niet genoeg onderbouwing voor een gerichte aanpak en de investering van
tientallen miljoenen euro’s. Om te achterhalen waar de legacy-problemen zitten is een feitelijke
onderbouwing essentieel (Bureau ICT-Toetsing, 2017b).
De reactie van de minister is op vrijwel alle punten dat dit door middel van de herijking
meegenomen is, maar dat er geen delen uit het programma gezet worden. Overigens is het
wel zo dat er een stapsgewijze aanpak zal komen, waardoor sneller vooruitgang geboekt kan
worden. Bovendien meldt de minister dat de vernieuwing van de IT zal komen en niet alleen
waar de grootste legacy-problemen zijn (Tweede Kamer, 2017).

4.2.4 Realisatie Doelarchitectuur Inning
Het project Realisatie Doelarchitectuur Inning is ook een project binnen de Belastingdienst.
Het gaat hierbij om het vernieuwen van het applicatielandschap van de Inning en
Betalingsverkeer. Dit project moet zorgen dat tekortkomingen in de oude ICT-systemen
opgelost worden zoals het herstellen van fouten en routering van betalingen. Ook hopen ze
meer functionaliteiten te krijgen zoals ondersteuning van de invorderingsmedewerkers en het
verkrijgen van een integraal beeld van klanten (Bureau ICT-Toetsing, 2019).
Het BIT geeft aan dat de Belastingdienst te ambitieus is en het bereiken van resultaten veel
langer gaat duren dan beoogd of helemaal niet. Het BIT adviseert dan ook alleen de
vernieuwingen te doen die uitsluitend noodzakelijk zijn door te prioriteren. Ook is meer grip
nodig op de ontwikkeling (Bureau ICT-Toetsing, 2019).
De minister onderschrijft het advies. Ze zijn gaan prioriteren en de onderlinge afhankelijkheden
gaan verminderen. Ook werd er door het advies meer gekeken naar de doorontwikkeling van
bestaande applicaties in plaats van volledige vervanging. Zo heeft de minister veel
overgenomen uit de adviezen van het BIT (Tweede Kamer, 2019).

4.3 Resultaten
In de datamatrix wordt samengevat wat de resultaten zijn per variabele en dit wordt dan
uitgesplitst per project. In 4.3.2 worden de resultaten tekstueel beschreven met voorbeelden
uit de interviews.

4.3.1 Datamatrix
Variabele

Project

Resultaat

Verloop van de

Phoenix+

Het is een langdurig project waarin via agile

implementatie
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cyclische aanpak. Wat belangrijk in dit project
was, is dat er klein is begonnen met een
aantal basiscomponenten en daarmee is dan
een productierun gedaan. Hierna zijn er
uitbreidingen gedaan per twee maanden door
middel van software releases. Op deze
manier konden ze snel laten zien dat het
werkte. Tijdens de transitie werden de
onderzoeken overgezet en welke
onderzoeken hier onder vallen is dan
afhankelijk van welke functionaliteiten zijn
ontwikkeld. Inmiddels zijn bijna alle
onderzoeken overgezet naar het nieuwe ITlandschap en wordt het project als geslaagd
gezien.
Directe

DUO moest samenwerken met het ministerie

Financiering

SZW en dat verliep goed. De samenwerking is

kinderopvang

ook gezocht met de uiteindelijke gebruikers,
maar het moest ook beleidsneutraal zijn wat
dan nog wel eens botste. Deze samenwerking
tussen alle partijen liep best goed, maar het
systeem is nooit getoetst omdat het project al
is stopgezet voor de wet naar de Kamer ging.
Toen de Belastingdienst de vrijheid en ruimte
kreeg om verbeterplannen te presenteren na
de politieke wisseling was het klaar.
Overigens was de samenwerking tussen DUO
en de Belastingdienst in het begin niet zo
goed, aangezien ze weinig informatie gaven
waar DUO juist behoefte aan had. Dit is later
wel verbeterd.
Het was wel een plotselinge stop voor de
meesten waardoor de reacties voornamelijk
geschokt waren.

Investeringsagenda De Investeringsagenda van de Belastingdienst
Belastingdienst
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herijking is er onzekerheid over het behalen
van de doelen. Na de vertragingen door onder
andere de vertrekregeling ligt de focus bij het
oplossen van de grote inefficiënties en het
aanpakken

van

de

verouderde

ICT-

voorzieningen in primaire processen.
Realisatie

Er is om aanpassingen verzocht omdat er

Doelarchitectuur

belangrijke handelingen in het systeem

Inning

misten. Dit is tussendoor aangepast.
Het invoeren van een nieuw systeem heeft de
problematiek die ze ook merkten met het oude
systeem niet opgelost.

Communicatie

Phoenix+

Phoenix+ kent een communicatieplan, waarin
gekeken is naar stakeholders, doelgroepen en
per doelgroep de communicatievorm. Er zijn
voor dit project een aantal grote
bijeenkomsten georganiseerd in het begin om
te bespreken hoe de toekomst eruit zou
moeten zien. Daarnaast zijn er gedurende het
programma ook nog bijeenkomsten
georganiseerd betreffende de functionaliteit.
Dit was eens per half jaar tot het duidelijk
werd dat het niet meer heel veel zin had om
dit grootschalig aan te pakken. Het was
voldoende om door de product owners de
teams in te laten lichten over de
functionaliteiten. In sprints kon men laten zien
wat er gemaakt was en met een demo er bij,
deze kon ook gebruikt worden in de grotere
bijeenkomsten. Die kwamen elke twee
maanden bijeen om onder andere te
prioriteren. Er werd gerealiseerd dat het om
alle werknemers van het CBS gaat, maar ook
zeker diegene die per divisie betrokken waren
bij de veranderingen. Het is bekend waar
wensen ingediend kunnen worden en deze
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worden altijd beantwoord. Daarnaast is de OR
betrokken in de voortgang.
Verder is er ook extern nog richting de IZ, via
EZK en natuurlijk het BIT gecommuniceerd.
Naast alle bijeenkomsten waren er ook een
aantal externe commissies en een ICTcommissie die het programma in de gaten
hielden.
Directe

Er was een communicatieplan opgesteld, ook

Financiering

gericht op het bereiken van een breder

kinderopvang

publiek wanneer dit nodig was. De
communicatie extern werd minimaal gedaan,
omdat het nog geen openbaar wetsvoorstel
was. Wat er wel werd gecommuniceerd werd
door het ministerie van SZW gedaan. De
communicatie naar de ouders en
softwareleveranciers was meer de taak van
DUO. De wederzijdse communicatie tussen
DUO en SZW liep heel goed.
Er waren maandelijkse sessies met de
partijen uit het veld, maar ook een stuurgroep
en ketenregiegroep die wat vaker bij elkaar
kwamen. Op een wat lager niveau waren er
organisatie overstijgende werkgroepen.
In de maandelijkse sessies begon men met
een ronde van het accepteren wat de vorige
keer bedacht was en wat daarvoor gemaakt
was. Hierna werd er besproken wat er
vervolgens opgepakt zou worden. Dit zijn de
sprintreviews en sprintplanningen.

Investeringsagenda De meeste communicatie gaat via het intranet
Belastingdienst

waar er dan artikelen over de
Investeringsagenda geschreven worden, maar
ook de brief die naar de Kamer ging is
gedeeld. Er zijn geen bijeenkomsten geweest
en ook geen mogelijkheid tot input.
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Realisatie

Er zijn voorlichtingen geweest voor bepaalde

Doelarchitectuur

medewerkers, maar niet voor alle

Inning

medewerkers die er mee moesten gaan
werken.
Er kan wel feedback worden gegeven, waar
dan ook daadwerkelijk iets mee is gedaan.
Echter, niet bij alles wat opgemerkt wordt en
daar is geen duidelijkheid over gegeven. De
feedback wordt meegegeven aan een
superuser die eens in de paar maanden een
overleg heeft waarin dit soort zaken worden
besproken.

Acceptatie

Phoenix+

gebruikers

Er kan worden gesproken over acceptatie aan
de ene kant, aangezien iedereen het er wel
over eens was dat het CBS niet meer door
kon met de oude systemen. Dit omdat de web
waarneming enkel via een desktop ingevuld
kon worden. Aan de andere kant kwam er
standaardisatie, waardoor er aan de
gebruikerskant veranderingen kwamen en dat
vonden de gebruikers niet zo leuk. Er werd
wel per afdeling gepraat met de gebruikers
wat er ging gebeuren om het systeem door te
voeren. Wat ook een uitdaging is geweest, is
dat van sommige gebruikers het werk weg viel
met de komst van het nieuwe systeem.
Hierdoor kwam er ook een reorganisatie.

Directe

Wat tot de stopzetting ontwikkeld was zou

Financiering

geaccepteerd worden, maar de moeilijke

kinderopvang

gevallen met maatwerk waren nog niet
opgepakt. Dat zou nog wel een lastige klus
worden. Aangezien het project niet verder
ingevoerd is stond het verder bereiken van
gebruikers nog op de planning.
In het begin van het project was er nog veel
weerstand uit verschillende onderdelen van
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het veld vanwege het verleggen van de
geldstroom. Gedurende het project vorderde
werden de geluiden wel positiever.
Investeringsagenda De medewerkers merken zelf heel erg dat
Belastingdienst

vernieuwing nodig was, waardoor het door de
gebruikers geaccepteerd is.

Realisatie

De werknemers waren op de hoogte van de

Doelarchitectuur

komende verandering.

Inning

Er zitten nog veel kinderziektes in terwijl het
systeem wel al in gebruik is, maar er is ook
wel begrip dat de vernieuwing nodig was.

Anticipatie risico’s

Phoenix+

Voordat het BIT zijn risicoanalyse heeft
uitgevoerd zijn er al tweemaal externe
toetsingen gedaan naar risico’s. Hier kwam
onder andere uit dat de governance als een
groot risico werd gezien.
De aanpak van de basis eerst ontwikkelen en
daarna de functionaliteiten ontwikkelen,
waardoor het complexe aan het eind zit, werd
gezien als een risico. Al zag het CBS het
grootste risico in de logistiek van het systeem
en dit is wel als eerst opgezet.
In alle projectplannen en faseplannen is
gekeken waar de risico’s zaten en wat
hiervoor mogelijke maatregelen waren om dit
risico weg te nemen of beheersbaar te
houden. Deze risico’s zijn tussendoor in de
gaten gehouden. Ook is het zo dat op een
gegeven moment de risico’s wel vast te
stellen waren, maar de maatregelen redelijk
uitgeput waren om deze dicht te timmeren.

Directe

Naast de risicoanalyse van het BIT is er nog

Financiering

een analyse naar fraude gedaan en natuurlijk

kinderopvang

gedurende het project zijn de risico’s continu
afgewogen. Voor elk risico moeten er
maatregelen bedacht worden. Dat het zo
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beleidsneutraal moest werkte soms tegen,
zoals vereenvoudigingen die te veel hiermee
botste en daardoor niet zijn doorgevoerd.
Een groot risico was vooral dat er een nieuwe
keten dienstverlening opgericht zou worden.
Ook het afstemmen van de software van DUO
en die van de kinderopvangorganisaties.
Bovendien is er nog het politieke en
bestuurlijke risico.
Investeringsagenda Het bouwen van het systeem en daarin de
Belastingdienst

vertaalslag maken tussen de wensen van de
werkvloer en de IT is lastig en daardoor kan
dit als een groot risico beschouwd worden.

Realisatie
Doelarchitectuur
Inning3
Noodzaak nieuw
systeem

Phoenix+

De noodzaak was zeer duidelijk, aangezien
het systeem oud was en als er iets geüpdatet
moest worden dat er dingen uitvielen. Tevens
zag men in dat de handmatige
werkzaamheden die werden gedaan met het
nieuwe systeem weggenomen werden, maar
ook daarmee komt dan wel een nieuwe
manier van werken. Bovendien is het voor de
toekomst van het CBS van belang dat de
vragenlijsten ingevuld konden worden op
andere apparaten dan enkel een desktop.
De standaardisatie werd ook wel het nut van
ingezien, zodat er op dezelfde manier zoveel
mogelijk gegevens verzameld konden worden.
Al vinden werknemers het wel jammer als ze
iets minder kunnen doen omdat gegevens op
een andere manier dan voorheen worden
aangeleverd. De invoering van het systeem
werd op de afdeling besproken zodat

3

Er is geen informatie over de risico’s en beheersing hiervan bij de Realisatie Doelarchitectuur Inning.
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iedereen wist wat ze er van konden gaan
verwachten.
Directe

De aanleiding was de hoge terugvordering

Financiering

van een relatief klein aantal ouders, maar

kinderopvang

waar het wel problematisch was.
Complexiteitsreductie is de voornaamste
reden voor de vernieuwing van de
systematiek.
Daarnaast was er een zodanige noodzaak dat
DUO dit ging doen omdat de belastingdienst
in 2014/2015 had gezegd dat rechtstreeks
financieren niet mogelijk was via hen.

Investeringsagenda Een aantal systemen was zeer verouderd
Belastingdienst

waardoor medewerkers tegen
onmogelijkheden aan liepen.

Realisatie

Er is zeker vanuit de werknemers het begrip

Doelarchitectuur

dat de automatisering door moet gaan en dat

Inning

handmatige opdrachten voor
beslagopdrachten niet meer van deze tijd zijn.
Een van de redenen die genoemd werd wat
een voordeel kan zijn van een nieuw systeem
is dat het onterecht uitstellen van verkopen
voorkomen kan worden.

Alternatieven
onderzocht

Phoenix+

Er is gekeken of er iets op de markt gekocht
kon worden wat bruikbaar was voor het CBS,
maar er moest bij elke mogelijkheid zoveel
aangepast worden dat het besluit genomen
werd om zelf te gaan bouwen. Wel zijn er hele
kleine onderdelen gekocht wat gebruikt kon
worden. Ook waren er wat juridische
problemen bij het kopen van een dergelijk iets
op de markt.
Daarnaast is er gekeken of stukjes van de
oude systemen hergebruikt konden worden,
maar dit was geen optie omdat het oude
landschap vast zat aan elkaar.
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Directe

Er is bij de start gekeken naar welke partij het

Financiering

meest geschikt zou zijn voor deze directe

kinderopvang

financiering, omdat de belastingdienst dit niet
zelf zou kunnen. Bij het stopzetten van het
project is er niet gekeken naar een andere
uitvoerder zoals DUO, maar er is binnen de
Belastingdienst bekeken welke ideeën
overgenomen konden worden.

Investeringsagenda Er is gekeken om een bestaand systeem te
Belastingdienst

kopen, maar dit voldeed niet. Het zou door de
vele aanpassingen niet meer een goedkoper
alternatief zijn en uiteindelijk zou het niet goed
werken.

Realisatie
Doelarchitectuur
Inning4

4.3.2 Inzicht in resultaten per variabele
In dit deel zal er per variabele ingegaan worden op de resultaten van de interviews en indien
van toepassing gegevens van andere bronnen. De informatie per variabele zal ook worden
opgesplitst per ICT-project. De lijst van respondenten per project staat in bijlage 1 op pagina
77.

4.3.2.1 Verloop van de implementatie
Phoenix+
Het ICT-project van het CBS om het waarneemproces te vernieuwen is een project dat
grotendeels al af is. De laatste projecten moeten nog overgezet worden naar het nieuwe ITlandschap, maar sinds augustus 2016 maakten de eerste onderzoeken al gebruik van het
nieuwe IT-landschap. Vanaf eind 2014 is het CBS gaan kijken hoe ze iets nieuws konden gaan
opzetten betreft de dataverzameling. Er zit dus ook veel voorwerk in gezien architectuur. Het
echte werk begon in 2015 met een aantal basiscomponenten ontwikkelen waardoor er met het
eerste onderzoek een productierun gedraaid kon worden. Daarna zijn er elke twee maanden
nieuwe software releases geweest, waarbij er uitbreidingen waren van stukken software die
het CBS al had gemaakt of uitbreidingen van geheel nieuwe domeinen. Dit was om de
volgende reden:

4

Er is geen informatie over mogelijke alternatieven bij de Realisatie Doelarchitectuur Inning.
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“Wat wij dus belangrijk vonden was snel in productie en laten zien dat het werkt.
[…] Daarnaast hadden we een project, dat heet transitie, waarin eigenlijk de
onderzoeken werden overgezet vanuit de legacy naar de nieuwe applicaties”
(Respondent 1, 2020).

Deze kort cyclische aanpak past binnen de werkwijze Agile en Scrum, waar het BIT ook een
voorstander van is. Het project wordt in kleine onderdeeltjes verdeelt, dat deel ga je testen of
het werkt en daarna ga je pas naar het volgende onderdeel. Een onderzoek kon overgezet
worden zodra er een nieuwe functionaliteit ontwikkeld was en dit onderzoek deze functionaliteit
nog nodig had. Een voorbeeld hiervan is:
“Als je een onderzoek hebt dat face to face waarneming nodig heeft, zal je eerst
face to face waarneming uit de functionaliteit moeten hebben voor je het over
kunt zetten.” (Respondent 1, 2020)

Dit betekent ook dat de onderzoeken die gebruik maken van de meeste functionaliteiten pas
op het einde overgezet kunnen worden, terwijl het gebruikelijk is om de meest complexe taken
eerst aan te pakken. Dit was ook een aandachtspunt van het BIT, maar voor deze aanpak kon
het niet anders. Zelf zag het CBS dat de grootste complexiteit in de logistiek van het nieuwe
IT-landschap zat, namelijk hoe alles met elkaar zal samenhangen. Dit is wel meteen in het
begin aangepakt. Het CBS ziet zelf wel in dat ze iets langer nodig hebben gehad dan gepland,
maar budgettair zitten ze nog op schema. Het enige wat nu nog resteert zijn de laatste
onderzoeken overzetten, aangezien alle functionaliteiten nu wel gebouwd zijn.

Directe Financiering Kinderopvang
Het project Directe Financiering Kinderopvang is 25 april 2018 stopgezet, maar dit resultaat is
niet het enige waar naar gekeken kan worden. Tot dan is er hard gewerkt aan het kunnen
gaan implementeren van het project. DUO zou de uitvoeringsorganisatie gaan worden van de
nieuwe manier van werken. Zij hebben dan ook intensief met het ministerie SZW
samengewerkt en dat verliep goed. Beide partijen zien de samenwerking met de uiteindelijke
gebruikers ook als iets positiefs:
“… dat die heel nadrukkelijk gezocht is en ook echt heel nadrukkelijk om input
is gevraagd van wat willen jullie, wat verwachten jullie en hoe kunnen we dat
het beste maken zodat het aansluit bij jullie wensen en dergelijke.” (Respondent
4, 2020).
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Overigens ging het niet altijd perfect, want het moest vanuit het ministerie SZW zo
beleidsneutraal mogelijk blijven. Dit betekende dat de systematiek van de werkwijze zoveel
mogelijk hetzelfde moest blijven. Overigens verliep de samenwerking tussen DUO en de
Belastingdienst in het begin niet zo soepel:
“… vond ik zelf dat de Belastingdienst heel erg de kaarten voor de borst hield,
weinig informatie gaf waar wij als DUO juist echt behoefte aan hadden in onze
voorbereidingen.” (Respondent 3, 2020)

Uiteindelijk is de Belastingdienst wel actiever gaan meewerken en kreeg DUO meer
informatie waardoor de samenwerking beter ging. Uiteindelijk is de verdere implementatie en
de samenwerking tussen alle partijen niet verder getest omdat het project werd stopgezet
voor het naar de Kamer ging. Dit kwam doordat de Belastingdienst de vrijheid en ruimte
kreeg om na een politieke wisseling verbeterplannen aan te dragen. Toen dit eenmaal
bekend werd bij de partijen die hier drie jaar aan gewerkt hadden, was de reactie best
geschokt.

Investeringsagenda Belastingdienst
In het Jaarverslag van 2017 wordt ingegaan op het verloop van de Investeringsagenda bij de
Belastingdienst. Ook al heeft er een herijking plaatsgevonden, in een rapport na de herijking
is nog steeds de conclusie dat er een grote kans bestaat dat de beoogde doelen niet op tijd
gerealiseerd zullen worden (Tweede Kamer, 2017–2018). In 2018 heeft het ministerie van
Financiën zelf ook nog een update gegeven over hoe het er nu voor staat en hoe ze de
Investeringsagenda zien ontwikkelen. Zo benoemen ze dat de Investeringsagenda een valse
start heeft gehad door de vertrekregeling, met als gevolg een vertraging op de planning. In
2017 hebben de vertragingen al geleid tot een herijking van de Investeringsagenda, waarbij
de focus ging naar het oplossen van grote inefficiënties en het aanpakken van verouderde
ICT-voorzieningen in de primaire processen. Toch zal de planning nog een uitdaging worden
en kan dit project nog niet onder de successen gezet worden (Rijksoverheid, 2018).

Realisatie Doelarchitectuur Inning
De Realisatie Doelarchitectuur Inning is nog een actueel project van de Belastingdienst. Er
misten tijdens dit project een aantal belangrijke handelingen, maar deze meldingen zijn wel
opgepakt en opgelost. Inmiddels werken ze met het nieuwe systeem, UBO. Daarin wordt
gezet waar beslag op gelegd moet worden door de deurwaarders en worden er dus ook
opdrachten gegeven aan de deurwaarders. Toch is het niet geheel een succes, ook al wordt
er nu wel gebruik van gemaakt:
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“Werden er te veel verkopen onterecht uitgesteld? Ja. Absoluut. Heb je nou
het idee dat dat over is? Nee.” (Respondent 6, 2020).

Het doel van dit project was het oplossen van de tekortkomingen die er in de oude ITsystemen zaten. Dit is blijkbaar nog niet gerealiseerd.

4.3.2.2 Communicatie
Phoenix+
Het was binnen het programma duidelijk dat communicatie essentieel was om de
medewerkers en direct betrokkenen mee te krijgen in dit project. Voor het project Phoenix+ is
dan ook een communicatieplan opgesteld waarin het in schema’s met stakeholders en pijltjes
duidelijk werd wat de doelgroepen zijn. Daarnaast werd er ook binnen dit communicatieplan
gekeken naar de verschillende communicatievormen die gebruikt zouden worden, want intern
is een andere manier en frequentie van communicatie dan externe stakeholders:
“Of je heel technische detailinformatie hebt voor je eigen mensen en hoe verder
je komt hoe meer je het moet vertalen naar begrijpelijk taal, een duidelijke uitleg
met leuke plaatjes erbij, dat mensen het ook echt kunnen zien wat je doet.”
(Respondent 2, 2020).
Zo moet de taal die ICT’ers gebruiken ook vertaald worden voor de ‘gewone’ medewerkers,
zodat zij ook kunnen volgen wat er allemaal gebeurt. In het begin zijn er hele grote
bijeenkomsten geweest om de toekomst van het CBS te bespreken. Zo was er nog wel de
vraag of face to face interviewing meegenomen moest worden in de nieuwe systematiek. Dit
soort vragen hebben er ook voor gezorgd dat dit project enigszins laat is aanmeld bij het BIT,
want anders wat het onder de financiële grens gebleven. Verder zijn er tijdens het programma
elk halfjaar algemene bijeenkomsten georganiseerd:
“… dat ik weer braaf ging uitleggen wat we allemaal bereikt hadden en wat we
nog gingen doen, maar kijk het verhaal is best simpel en daarna is het steeds
weer van; ja, en nu hebben we nog net een beetje meer gedaan en net wat
extra onderzoeken overgezet.” (Respondent 1, 2020).

Dit zorgde ervoor dat deze bijeenkomsten na enige tijd niet heel veel meer bijdroegen in dit
formaat. Het werd teruggebracht naar de overleggen met Product Owners om de twee
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maanden die de teams voorzien van informatie. In die teams werden ook de functionaliteiten
besproken en werd er gekeken wat prioriteit had:
“… aan het einde van de rit kon ik zeggen van; nou, als ik dus goed begrijp,
vinden we alles belangrijk. En wat is nou de volgorde?” (Respondent 1, 2020).

Dit was ook wel te begrijpen, aangezien het binnen ICT-projecten vaak was dat als het er niet
was op het moment dat het opgeleverd werd, dan zou je het ook niet meer krijgen. Dit zorgde
er voor dat er soms harde besluiten genomen moesten worden. Overigens zal het ITlandschap ontwikkeld blijven worden, want het CBS ziet ook in dat nieuwe waarneem media
toegevoegd moeten blijven worden. Aangezien dit project een Agile aanpak hanteerde werden
er om de drie weken sprints georganiseerd. De ICT’ers maakten in die drie weken iets, dat
werd dan gepresenteerd. Ook kon er gekeken worden of ze op schema lagen of werd er een
demo gegeven zodat de medewerkers konden meekijken wat er gebouwd was en dat het
daadwerkelijk werkte. De grotere bijeenkomsten maakten ook gebruik van de demo’s, waarbij
deze soms iets aangepast moest worden omdat dit een bredere groep van gebruikers betrof
zoals vanuit andere divisies. Wensen betreft dit programma kunnen ingediend worden, waarop
gereageerd wordt of dit wel of niet meegenomen zal worden in de ontwikkeling. Verder was
de OR ook betrokken bij de voortgang van het programma en kon dit verder communiceren.
De externe communicatie was naar IZ, EZK en het BIT. Aan EZK was het ook verplicht om
twee keer per jaar de voortgang te melden. Daardoor wisten ze hoe ver je was, hoe je binnen
je budget zat en of er herzieningen waren in het programmaplan. Dit alles is ook terug te vinden
op het Rijks ICT Dashboard. Naast deze verplichtingen heeft het CBS een aantal externe
commissies, waarvan er één gericht is op de ICT. Daarin zitten externen die vier keer per jaar
naar dit project kijken.

Directe Financiering Kinderopvang
Binnen het programma Directe Financiering Kinderopvang was er een communicatieproject
waarin DUO en het ministerie SZW participeerden. Vanuit dit project was er een
communicatieplan opgesteld. In dit plan was ook al de aanpak gespecificeerd om een breder
publiek te bereiken wanneer dit nodig was tijdens de implementatie. Vanuit wie werd
gecommuniceerd wisselde, aangezien dit afhankelijk was van de doelgroep. De externe
communicatie was nog niet van toepassing aangezien er nog geen openbaar wetsvoorstel
was. Soms was er alleen op hoog niveau communicatie nodig extern en dan nam het ministerie
SZW dit op zich. De communicatie naar de ouders en de softwareleveranciers was meer de
rol van DUO. Er was een communicatieplan opgesteld, ook gericht op het bereiken van een
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breder publiek wanneer dit nodig was. De wederzijdse communicatie tussen DUO en SZW
liep heel goed:
“We hadden echt frequente contacten […] waarin zij dan aangaven wat hun
wensen waren en hoe het wetsvoorstel eruit zou gaan zien. En waarbij wij vanuit
de uitvoering input gaven over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid en hoe dat
bevordert kon worden door wat bij te schaven in het beleid of in het
wetsvoorstel.” (Respondent 3, 2020).

Verder bestond de communicatie uit vier-wekelijkse bijeenkomsten met partijen uit het veld.
Dit waren de kinderopvangorganisaties, brancheorganisaties uit de kinderopvang, ook de
softwareleveranciers van de kinderopvangorganisaties, de oudervertegenwoordiging van
BOinK en de stichting voor Werkende ouders. De laatstgenoemde had ook enkele ouders uit
hun ledenbestand meegenomen naar deze sessies. Dit waren zo’n 60 aanwezigen waarmee
gekeken werd naar het toekomstige gezamenlijke proces en wat daarvoor nodig was. Dit
gebeurde in sprint planningen:
“…wat er de komende vier weken zou gaan worden gebouwd, van zowel de
DUO

kant

als

zowel

van

de

softwareleveranciers

van

de

kinderopvangorganisaties. En dan vier weken later kwamen we weer bij elkaar
en dan begonnen we eerst met het laten zien aan elkaar wat we hadden
gebouwd en het goed- of afkeuren daarvan.” (Respondent 3, 2020).

Het ging hier dan om sprint reviews en sprintplanningen. Het begon met het bekijken wat er
de afgelopen weken gedaan was en daarna wat er de komende weken gedaan moest worden.
Deze sprintreviews konden heel interactief zijn met demo’s en uitdraaien van wat er
langskwam. Hier kon men veel input geven. De sprintplanning werd vooral gedragen vanuit
het ministerie SZW en DUO. Welk deel zou opgepakt worden, wat had prioriteit of wat was
essentieel. Dit laatste kwam vooral vanuit het ministerie SZW. Naast deze maandelijkse
sessies was er ook een stuurgroep met de Belastingdienst en DUO, wat gezien kon worden
als bijeenkomsten op hoog niveau. Verder waren er nog contacten met de Belastingdienst in
een organisatie overstijgende werkgroep, waarin de beleidswensen en het wetsvoorstel
besproken werden. De communicatie met de Belastingdienst verliep in het begin erg stroef,
waarbij er informatie niet gedeeld werd, maar werd later wel beter. Naast de stuurgroep en
werkgroep was er ook nog een Ketenregiegroep, waarin verschillende directeuren van het
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ministerie SZW, DUO en kinderopvangen samen kwamen. Dit was allemaal naast de
maandelijkse sessies.

Investeringsagenda Belastingdienst
Het grootste deel van de communicatie aan de medewerkers van de Belastingdienst gaat via
het intranet:
“…op intranet, dat is ons interne internet, worden er artikeltjes geschreven over
de Investeringsagenda en wordt ook zeg maar de brief naar de Kamer gedeeld
wat daarover gepubliceerd gaat worden.” (Respondent 5, 2020).

Dit betreft onder andere artikels of brieven van periodieke rapporten die dan gedeeld worden,
maar het is wel allemaal algemene informatie wat voor iedereen te lezen is. Voor de
medewerkers is er geen specifieke informatie gedeeld over wat ze konden gaan verwachten
en er zijn dan ook geen bijeenkomsten georganiseerd. Mogelijke input vanuit de medewerkers
is niet ingericht in de communicatiestromen.

Realisatie Doelarchitectuur Inning
Voor het in gebruik gaan nemen van het UBO-systeem zijn er voorlichtingen geweest voor
bepaalde groepen medewerkers, maar niet voor iedereen die er mee moest gaan werken. Ook
waren er geen meerdere mogelijkheden mocht je als medewerker één datum niet kunnen:
“Volgens mij zijn er voorlichtingen geweest voor C en E medewerkers. En ik had
die dag een rechtszitting dus ik heb gevraagd wanneer komt de voorlichting
voor de fiatteerders, die is nooit gekomen.” (Respondent 6, 2020).

De C en E medewerkers die hierboven genoemd worden zijn de functieschalen waar
bepaalde werknemers in zitten, dit betekent dus dat deze voorlichtingen voor specifieke
functiegroepen zijn geweest in plaats van voor elke werknemer. In eerste instantie misten er
handelingen in het proces binnen het systeem. Er is daarom om aanpassingen verzocht en
omdat dit waarschijnlijk uit meerdere kanten is gekomen is dit aangepast in het systeem.
Toch is het niet bij elk verzoek om aanpassing duidelijk of hier iets mee gedaan is. Deze
verzoeken gaan via een superuser die benaderd kan worden en er is per team een
superuser. Er is dan eens in de twee å drie maanden een overkoepelend overleg waarin dit
soort zaken besproken worden. Ook als er vragen zijn gaat dit via deze superuser.
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4.3.2.3 Acceptatie gebruikers
Phoenix+
Binnen het programma Phoenix+ is er sprake van acceptatie. Binnen het CBS was iedereen
het er wel over eens dat men niet meer door kon gaan met de oude ICT-systemen:
“… het was instabiel. We hebben het wel weer stabiel gekregen, maar het was
gewoon niet uitbreidbaar en de wereld verandert. […] Onze webwaarneming
kon alleen op een desktop worden ingevuld.” (Respondent 1, 2020).

Toch was het wel lastig aangezien er ook een reorganisatiestuk aan dit programma zat omdat
er werk wegviel door het ontwikkelen van het nieuwe IT-landschap, maar dit is allemaal gelukt
zonder personele consequenties. Medewerkers gingen met pensioen of ze werden herplaatst
binnen het CBS. Dat het zonder ontslagen is gelukt om te reorganiseren heeft erg geholpen
bij de acceptatie voor een nieuw IT-landschap. Het stukje standaardisatie wat met de
vernieuwing samen gaat wordt in eerste instantie geaccepteerd, maar als het erop aan komt
valt dit toch tegen:
“… probeer zoveel mogelijk via dezelfde manier te verzamelen en ook vaste
principes en daar is iedereen het op zich wel mee eens, maar in de praktijk zie
je dan […], dat zij ook iets moeten doen […] dat ze dat helemaal niet zo leuk
vinden, want ze hebben ook wat anders te doen.” (Respondent 2, 2020).

Het is dus geaccepteerd totdat dit daadwerkelijk iets voor de werknemers zelf zou veranderen.
Er werd wel van alles gedaan om deze acceptatie zo hoog mogelijk te laten zijn, waaronder
per afdeling de medewerkers uitleggen wat er zou gaan gebeuren zodat het nieuwe systeem
geïmplementeerd kon worden. Verder moest er binnen Phoenix+ gekeken worden hoe men
de gebruikers betrokken zou houden terwijl er banen verdwenen omdat het werk door de
automatisering weg viel.

Directe Financiering Kinderopvang
Aangezien dit project niet daadwerkelijk is geïmplementeerd kan er alleen gespeculeerd
worden over wat zou gaan gebeuren. Toch heerst er een beeld dat wat ontwikkeld was
geaccepteerd zou worden. In ieder geval, de 80% waarvoor het gedeelte al ontwikkeld was.
De uitzonderingen en daarmee het maatwerk was de volgende stap:
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“... het spannende deel kwam nog wanneer de moeilijke situaties en hoe die te
implementeren en dat had best een lastige klus geworden […] zo ver is het nooit
gekomen om daar echt op te gaan bouwen, nee.” (Respondent 4, 2020).

Het bereiken van alle gebruikers over de nieuwe plannen moest nog wel gebeuren, aangezien
de wet nog niet via de Kamer was gegaan en het dus nog niet openbaar was. Wel was er al
nagedacht over deze stap en deze taak lag vooral bij de Brancheorganisaties en de
oudervertegenwoordiging. Begin 2015 was er nog sprake van weerstand uit verschillende
onderdelen van het veld. Dit had te maken met het verleggen van de geldstroom, oftewel het
beleidsvoornemen en niet de ICT-component aan dit project. Wat de betrokkenen vooral
tegenhield was het verliezen van hun unique selling point:
“In het huidige proces hebben kinderopvangorganisaties portalen waar ouders
kunnen inloggen. En de factuurstroom die zit in die portalen […] en het
kinderopvangcontract, dat zijn allemaal componenten die in dat portaal zitten
en die door kinderopvangorganisaties werden en worden beschouwd als hun
dienstverlening.” (Respondent 3, 2020).

Er werd door het verleggen van geldstromen een uniformering afgedwongen waardoor deze
zorgen erg begrijpelijk zijn. Naast de factuurstroom en het contract wat in de portalen zit kon
de opvang ook maatwerk aanbieden bij financiële problemen door bijvoorbeeld in termijnen te
laten betalen. Er bestond een zorg dat door de uniformering ook geen maatwerk mogelijk kon
zijn. Deze angst is voornamelijk weggenomen door het bezoek van overheidspersoneel bij de
kinderopvangorganisaties waarbij ze mee keken hoe de administratie werkte en hoe zo’n
overeenkomst tot stand kwam. Uiteindelijk werd het de kinderopvang duidelijk dat door het
verleggen van de geldstroom de facturen veel aantrekkelijker worden:
“… daar staat de bruto uurprijs in en dan lijken de kosten voor kinderopvang
echt heel hoog te zijn, maar als je daar de kinderopvangtoeslag vanaf trekt, ja,
dan is het deel wat de ouders zelf moeten betalen vele malen lager.”
(Respondent 3, 2020).

Op deze manier werden de geluiden vanuit de gebruikers steeds positiever.

Investeringsagenda Belastingdienst
De gebruikers merkten zelf de gevolgen van gebrekkige ICT tijdens hun werkzaamheden. De
vernieuwing was bij de gebruikers dan ook zeer welkom.
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Realisatie Doelarchitectuur Inning
De werknemers waren door de aankondiging van voorlichtingen op de hoogte van de komst
van een nieuw systeem. Overigens wordt het systeem niet als optimaal werkend gezien,
aangezien er nog veel kinderziektes in het systeem zitten. Toch is er veel begrip voor de
automatisering, aangezien het niet meer van deze tijd is om handmatig beslagopdracht door
te voeren.

4.3.2.4 Anticipatie risico’s
Phoenix+
Voordat het BIT langs kwam om een risicoanalyse uit te voeren zijn er ook al twee keer testen
geweest voor het programmaplan. Ze wilden zorgen dat ze nergens over heen keken en
daarvoor was externe toetsing een uitkomst. De tweede toets was ook met de criteria van het
BIT en daar is toen al wel wat uitgekomen.
“De belangrijkste risico’s zijn dan ook daar door hun benoemd en wij zijn daar
op doorgegaan en hier en daar hebben we inderdaad op basis van hun advies
[…] bijgesteld. Dat had met name ook te maken met de governance”
(Respondent 2, 2020).

De governance was voornamelijk lastig omdat er zoveel verschillende belangen meespeelden.
De gebruikers vinden het belangrijk dat de statistiek goed gemeten en gepresenteerd kan
worden en een verantwoordelijke voor het systeem wil bijvoorbeeld dat het binnen de
afgesproken lijnen geïmplementeerd wordt. Alle afwegingen moeten op het juiste niveau
gedaan worden en dit is voor dit programma tussentijds nog wel aangepast. Eerst was alles
beperkt tot het programma en de divisies werden er niet veel bij betrokken, maar dit is
gewijzigd naar één programma met een overkoepelende programmastuurgroep. Een risico
binnen Phoenix+ was dat dit project tegen de projectmanagementregels in ging door de meest
complexe zaken pas op het einde te ontwikkelen. De onderzoeken die van de meeste
functionaliteiten gebruik maken zijn als laatste gepland om overgezet te worden. De aanpak
is dan ook om eerst enkele functionaliteiten te ontwikkelen zodat de eerste onderzoeken al
over konden en als dit werkbaar was gingen ze verder naar het ontwikkelen van de volgende
functionaliteit. Zo heeft het CBS tussendoor telkens een check of wat ontwikkeld is ook
daadwerkelijk doet wat het moet doen. Deze aanpak is ook geprobeerd uit te leggen aan het
BIT, maar dat was nog wel lastig om hen daarvan te overtuigen. Overigens had het CBS de
grootste complexiteit geïdentificeerd in de logistiek:
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“De complexiteit zit meer in het hart van het systeem, in de echte logistiek, hoe
alles met elkaar samenhangt en dat hebben we wel in het begin al moeten
bouwen. Wat dat betreft hebben we wel echt complexe dingen in het begin
gedaan.” (Respondent 1, 2020).
De algemene risico’s waren in het programmaplan al bekend, maar ook in de projectplannen
en faseplannen zijn keer op keer gekeken naar de risico’s voor het te ontwikkelen stukje en
wat de maatregelen waren om dat risico weg te nemen. Dit gebeurde dus elke twee maanden
bij elk nieuw stukje software. Daarbij kwam dat de risico’s uit het programmaplan ook continue
in de gaten gehouden werden zodat maatregelen die bedacht waren om de risico’s
beheersbaar te houden ingezet konden worden indien nodig. Overigens is het risico wat het
BIT benoemde, namelijk dat ze niet zeker wisten of ze wel op tijd klaar zouden zijn, iets wat je
bij elk project kan benoemen. Volgens het CBS zijn daar ook maar beperkt maatregelen voor
te nemen, soms kan je ook niet alles afschermen van risico’s.
“Op een gegeven moment heeft dat niet heel veel zin meer, dan weet je wel
waar de risico’s zitten, maar zijn de maatregelen redelijk uitgeput.” (Respondent
1, 2020).
Hoe verder je in het project zit, des te minder bewegingsruimte je ook hebt om deze risico’s
aan te pakken. Je kan immers niet opeens weer een geheel andere kant uit gaan. Daardoor
kan er wel gesteld worden dat het grootste risico ligt in de besluiten die in het begin van het
project gemaakt worden. Het BIT heeft het CBS geadviseerd een functiepuntanalyse te doen
om zeker te zijn dat er niet een stukje functionaliteit werd vergeten waardoor een onderzoek
niet over kon. Om dit risico weg te nemen is deze analyse inderdaad uitgevoerd.

Directe Financiering Kinderopvang
Een

risicoanalyse

is

natuurlijk

onderdeel

geweest

van

het

programma

en

de

programmaplannen waarbij er mitigerende maatregelen bedacht zijn voor elk risico wat
vastgesteld werd. Naast de gewone risico’s is er ook specifiek nog een risicoanalyse
uitgevoerd voor het fraude-aspect voor de Directe Financiering Kinderopvang. Dit programma
gaat uiteindelijk om een nieuwe ketendienstverlening waarbij niet alleen DUO aan de slag
moest, maar ook de kinderopvangorganisaties zelf:
“En dat niet alleen DUO software zou moeten bouwen, maar dat ook
kinderopvangorganisaties software moesten gaan laten bouwen. Dat zijn dus
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trajecten die heel goed op elkaar afgestemd moeten worden.” (Respondent 3,
2020).

Deze

nieuwe

ketendienstverlening

zou

ook

andere

werkprocessen

voor

de

kinderopvangorganisaties betekenen, wat naast het beschikbare geld voor aanpassingen voor
de benodigde software ook als een risico werd gekenmerkt. Naast deze risico’s was er nog
een politiek en bestuurlijk risico voor het project.
“Het is ooit begonnen door minister Asscher. Ja, toen stopte dat kabinet en
kwam er opeens een VVD-bewindspersoon op het onderwerp. Ja, die hebben
toch een wat andere visie op bepaalde zaken in de samenleving.” (Respondent
3, 2020)

Na deze wisseling van de wacht werd er wel afgevraagd of er nog politieke consequenties
zouden komen. Uiteindelijk heeft dit wel bijgedragen aan het stopzetten van het project. De
toenemende complexiteit vanuit het beleid werd op den duur een risico an sich. Het had een
beleidsarm traject moeten worden en DUO had zeker de intentie om een vereenvoudigingslag
door te voeren in het proces, maar het ministerie SZW was op dit punt behoorlijk star. Zij
hadden zelf ook niet veel beweegruimte overigens. Maar de keuze om niet te vereenvoudigen
is gemaakt door de wens voor maatwerk, namelijk een systeem speciaal ontworpen voor dit
onderdeel.

Investeringsagenda Belastingdienst
Wanneer er besloten wordt dat het gebouwd moet worden is het belangrijk dat er wel genoeg
ICT’ers zijn die het kunnen bouwen. Daarbij komt dat het voor de werknemers moeilijk is om
hun vragen en wensen in ICT-termen kenbaar te maken, aangezien ICT’ers een heel andere
taal gebruiken in hun werk dan de werknemers. Maar andersom natuurlijk ook. Om deze
communicatie goed te krijgen kan als groot risico beschouwd worden. De ICT heeft wel de
input nodig van de werknemers om te weten wat er gebouwd moet gaan worden, zodat dit
werkbaar is voor de werknemers.

Realisatie Doelarchitectuur Inning
Er is bij de werknemer niks bekend over eventuele risicoanalyses. Ook staat hier behalve het
BIT niks over online.
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4.3.2.5 Noodzaak nieuw systeem
Phoenix+
De noodzaak voor een nieuw systeem was binnen Phoenix+ zeer duidelijk voor het CBS:
“Onze web waarneming kon alleen op een desktop worden ingevuld. Zelfs een
iPad kon eigenlijk niet, ja, misschien dat het per ongeluk deed, maar dat wist je
niet zeker. Nou smartphones al helemaal een ander verhaal.” (Respondent 1,
2020).

Het wordt steeds gebruikelijker om dit soort vragenlijsten op verschillende apparaten in te
vullen dat deze beperking de toekomst van het CBS zou schaden. Niet alleen de beperkte
mogelijkheden voor de dataverzameling was een issue geworden, maar ook zeker de ICT gaf
goede redenen om te moeten vernieuwen. Wanneer er updates gedaan moesten worden voor
standaard componenten was er een grote kans dat er onderdelen uitvielen. Ook konden
aanpassingen in de systemen niet meer. In 2014 nam het serieuze vormen aan wanneer
webservers uitvielen, wat niet kan wanneer je afhankelijk bent van internetvragenlijsten. Naast
de problemen met de ICT waren er te veel handmatige stappen in de uitvoering bij de
waarneming. Wanneer er iets mis ging moest er handmatig in de database of uitvoeringskant
gewerkt worden om alles weer kloppend te krijgen. Er was dus ook een noodzaak in het
automatiseren. Bij het automatiseren kwam ook een stukje standaardisatie kijken, namelijk
proberen om zoveel mogelijk data op dezelfde manier te verzamelen. Voorheen waren er
namelijk grote verschillen tussen de enquêtes, terwijl dit niet eens nodig was, en deze
verschillen zorgden ervoor dat ze beiden in een apart te beheren systeem geplaatst waren.
Met de vernieuwing wil het CBS daarom ook deze standaardisatie doorvoeren, waar een
aanpassing in de werkzaamheden bij komt kijken. Bij de werkvloer wordt dit niet altijd even
gewaardeerd:
“Maar de echte statistiek is zo bezig met z’n eigen statistieken […] Die vindt het
jammer als hij een klein beetje iets minder kan doen, omdat het anders wordt
aangeleverd en dat is ook heel begrijpelijk.” (Respondent 2).

Om de noodzaak van deze standaardisatie door te laten dringen is er tijdens de
implementatie ook met de afdelingen apart gepraat over wat hen te wachten stond en wat nu
de veranderingen zouden zijn.
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Directe Financiering Kinderopvang
Het programma Directe Financiering Kinderopvang bij DUO begon eigenlijk toen de
Belastingdienst in 2014/2015 zei dat zij direct contact met instanties niet zagen zitten. Zij
hebben enkel contact met belastingplichtigen en toeslagengerechtigden. Daardoor is er een
noodzaak van instantiewijziging ontstaan. Natuurlijk ligt de echte oorsprong van de start van
het programma en daarmee noodzaak voor verandering bij de hoge terugvorderingen. Ook al
was dit bij een relatief kleine groep ouders, het was wel bij een groep waarbij deze
terugvorderingen meteen problematisch werden. Er was geen controle of het geld wat de
ouders hiervoor kregen ook daadwerkelijk daarvoor gebruikt werd.
“Dat je daar eigenlijk een beetje weg zou willen uit de verwijtbaarheid en alle
verantwoordelijkheid bij die ouder verleggen.” (Respondent 4).

De verlegging van verantwoordelijkheid is dan ook goed terug te zien binnen het programma
Directe Financiering Kinderopvang. Dit zou dan ook moeten gaan zorgen voor een stukje
complexiteitsreductie bij het bouwen van de nieuwe systematiek.

Investeringsagenda Belastingdienst
De noodzaak voor de Investeringsagenda van de Belastingdienst was niet alleen iets wat
vanaf bovenaf gecommuniceerd werd, maar ook wel echt iets wat gevoeld werd op de
werkvloer.
“Een aantal van die systemen zijn zeer zeer zeer sterk verouderd en nou ja,
loop je toch wel tegen de onmogelijkheden aan bij wijze van spreken om het
systeem te vernieuwen en dat heeft wel invloed op ons werk.” (Respondent 5,
2020)

Het werd ook door de werkvloer bij de leidinggevenden aangegeven dat het zo niet meer
langer ging.

Realisatie Doelarchitectuur Inning
Bij de Belastingdienst is er begrip voor automatisering:
“Het is ook niet meer van deze tijd om alles handmatig met beslagopdrachten
en dingen te doen.” (Respondent 6, 2020)
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De werknemers zien ook wel in dat het nodig is. Het nieuwe systeem zou er voor moeten
zorgen dat er minder verkopen onterecht uitgesteld zouden worden, wat nu door handmatige
handelingen wel zou gebeuren. Dit laatste kan natuurlijk niet, waardoor er toch echt wel een
noodzaak bekend is bij de werknemers voor vernieuwing.

4.3.2.6 Alternatieven onderzocht
Phoenix+
In het begin van het programma Phoenix+ is er gekeken naar verschillende opties om het ICTlandschap van het CBS te vernieuwen. Het is CBS- en overheidsbeleid dat wat je kan kopen,
dat dit voorrang heeft op het zelf bouwen van software. Er is driekwartjaar gedaan over een
marktonderzoek om te kijken of er een groot pakket te koop was waarmee dit mogelijk gemaakt
kon worden.
“Met als eindconclusie, ja, je kunt wat kopen. Dat moet vervolgens nog
behoorlijk worden aangepast en aangevuld en als je dan gaat kijken hoe dat
financieel er uit ziet, we hadden nog wat juridische problemen met servers die
in de Verenigde Staten stonden […] dan kon dat echt niet…” (Respondent 1,
2020).

Naast het kijken voor een geheel pakket voor het CBS is er ook gekeken of er misschien
onderdelen gekocht konden worden, bijvoorbeeld bij statistische bureaus in het buitenland. Dit
is wel gelukt, maar dit zijn in wezen zulke kleine delen als er gekeken wordt naar wat er
allemaal gebouwd is door het CBS. Gelukkig bestaat de IT-afdeling van het CBS uit een stuk
of 60 tot 100 man die hier dagelijks mee bezig zijn. Bij het plan van aanpak om het nieuwe ITlandschap zelf te gaan bouwen is er ook gekeken of er onderdelen behouden konden worden
uit de oude legacy, waarbij enkel een stukje aangebouwd hoefde te worden. Helaas was dit
ook geen mogelijkheid, omdat de oude ICT zodanig in elkaar verweven zat dat stukjes er van
lostrekken niet mogelijk was.

Directe Financiering Kinderopvang
Aangezien de Belastingdienst niet zelf de uitvoering van de nieuwe systematiek op zich kon
nemen moest er gekeken worden naar een instantie die dit wel zou kunnen. Daar is het ABDtopconsult voor ingezet, dit is een bureau voor topambtenaren, om te kijken welke instantie
geschikt zou zijn om deze taak op zich te nemen. Hier is uiteindelijk DUO voor gekozen,
natuurlijk met medeweten van de Belastingdienst. Uiteindelijk is er in 2017 een nieuwe
directeur-generaal gekomen die nog kansen zag om de dienstverlening te verbeteren. Er is
dus niet meer gekeken naar een andere uitvoerder, omdat de Belastingdienst deze
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dienstverlening toch binnen wilde houden. Wel is er door de Belastingdienst gekeken naar de
inspanningen die DUO heeft verricht;
“Leg nou directe lijnen van de kinderopvangorganisaties naar de uitvoerder
zodat ze gegevens over gebruik direct door kunnen geven, zodat dat niet zo
afhankelijk is van die ouder.” (Respondent 4, 2020)

Zo is er wel gekeken naar de ideeën van DUO, maar of er hiervan iets doorgevoerd is, dat is
de vraag.

Investeringsagenda Belastingdienst
De Belastingdienst heeft gekeken of zij een systeem konden kopen om de huidige ICT mee te
kunnen vernieuwen. Zo hebben ze onder andere naar de ICT van incassobureaus gekeken,
maar dit voldeed toch niet aan de eisen die er waren.
“Dat schijnt dan toch weer niet te voldoen voor de Belastingdienst met het
gevolg dat we allerlei wensen hebben voor aanpassingen en dan ga je natuurlijk
vreselijk uit de rails lopen waar het gaat om updates, want dan moeten al die
aanpassingen bij wijze van spreken weer […] maar moeten weer handmatig ook
zeg maar geüpdatet worden, terwijl je anders met een gewoon volledige slag
zeg maar mee gaat.” (Respondent 5, 2020)

Door deze aanpassingen aan een dergelijk systeem en de kosten die bij het handmatig
updaten komen kijken is dit ook geen goedkoper alternatief meer. Als het niet gekocht kan
worden, dan is de conclusie dat het gebouwd moet worden. Wat daarbij wel van belang is, is
om te zorgen dat de taal tussen ICT’er en gebruiker vertaald wordt zodat het uiteindelijke
systeem wat gebouwd is wel aansluit bij de wensen van de werkvloer.

Realisatie Doelarchitectuur Inning
Het is niet bekend of er voor de Doelarchitectuur Inning alternatieven zijn bekeken.
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5. Analyse
In dit hoofdstuk zal er ingegaan worden op de relaties tussen de afhankelijke variabele en
onafhankelijke variabelen. Ook zal er gekeken worden naar de invloed van mogelijke
alternatieven op de relatie tussen de noodzaak voor vernieuwing en het verloop van de
implementatie. Als er andere mogelijkheden zijn en deze beter zouden zijn, dan valt de
noodzaak voor vernieuwing namelijk weg. Dit zal bekeken worden per ICT-project. Maar voor
deze relaties bekeken kunnen worden zal er eerst kort stilgestaan worden bij het verloop van
de implementatie van deze projecten en of het project hierdoor als succesvol gezien zou
kunnen worden. Aan het eind van elke analyse per project zal er een visuele weergave zijn
van de relaties tussen de variabelen.

5.1 Phoenix+
Het verloop van de implementatie
Phoenix+ is een project wat gezien kan worden als een succesvol project. Inmiddels is het
project op het punt beland dat het bijna afgerond is, aangezien de laatste onderzoeken nu nog
overgezet worden naar het nieuwe systeem. Ze hebben telkens kleine delen afgerond door
middel van software releases waardoor het CBS meteen kon zien of het werkte.

Invloed van communicatie op het verloop van de implementatie
Als er gekeken wordt naar de communicatie binnen Phoenix+ is hier meer dan genoeg
aandacht aan besteed. Er was een duidelijk communicatieplan binnen dit project voor interne
en externe communicatie, er waren meerdere vormen van bijeenkomsten, er werden demo’s
gegeven, werknemers konden hun wensen doorgeven en er waren commissies ingesteld.
Door alle communicatie was iedereen op de hoogte van dit project en het verloop hiervan
waarbij dit ook noodzakelijk was. Deze goed geregelde communicatie heeft zeker positief
geholpen bij het succesvolle verloop van de implementatie.

De invloed van de communicatie op acceptatie op het verloop van de implementatie
De communicatie kan gezien worden als een positieve invloed op de acceptatie. Het CBS
heeft iedereen continue op de hoogte gehouden van wat ze konden gaan verwachten en
wanneer er voor hen iets zou veranderen dat de acceptatie hierdoor al hoog was. Ook was er
al sprake van acceptatie doordat de werknemers allemaal wel inzagen dat vernieuwing echt
wel nodig was. Van de standaardisatie was niet iedereen meteen fan, maar het CBS is hier
heel goed mee omgegaan. Door de communicatie door product owners en de betreffende
afdelingen werden alle wijzigingen ook in de uiteindelijke werkwijze per afdeling uitgelegd. Het
enige wat de acceptatie goed had kunnen tegenwerken was de reorganisatie als gevolg van
deze vernieuwing. Het CBS heeft hier wel geluk gehad dat veel van de werknemers die weg
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hadden gemoeten al de pensioengerechtigde leeftijd hadden en er anders een plek binnen
een andere afdeling voor hen was. Ook met het reorganisatiedeel is er voldoende
gecommuniceerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de werknemers voldoende acceptatie ervoeren
voor de vernieuwing van het IT-landschap. Zo heeft de communicatie een positieve invloed
gehad op de acceptatie door de gebruikers en de acceptatie een positieve invloed op het
verloop van de implementatie.
Invloed van de anticipatie op de risico’s op het verloop van de implementatie
Naast de verplichte BIT-toets voor dit project waren er al twee externe toetsen uitgevoerd en
ook tijdens de projectplannen en faseplannen is er voortdurend gelet op mogelijke risico’s. Er
werd bij elk risico gekeken welke maatregelen mogelijk waren om dit risico zo klein mogelijk
te maken of welke maatregelen nodig waren indien het risico daadwerkelijk gebeurde. Wel is
er de kanttekening te plaatsen bij het feit dat hoe verder het project kwam, des te minder
maatregelen er mogelijk waren om risico’s te verkleinen. De anticipatie op de risico’s is zeker
gewaarborgd binnen dit ICT-project, waardoor dit een positieve invloed heeft gehad op het
verloop van de implementatie. Ze zijn immers niet voor verrassingen komen te staan.

Invloed van de noodzaak van nieuw systeem op het verloop van de implementatie
De noodzaak van het nieuwe systeem was zeker bekend binnen het CBS. Het uitvallen van
systemen, het handmatig dingen aan moeten passen en het invullen van vragenlijsten wat
enkel nog op de desktop kon waren wel duidelijke aanleidingen voor verandering. Deze
duidelijke noodzaak heeft zeker bijgedragen aan het verloop van de implementatie, want
zonder noodzaak is er geen medewerking vanuit de organisatie.

Invloed van mogelijke alternatieven op de relatie tussen noodzaak en implementatie
Er is uitgebreid onderzocht of er een systeem op de markt beschikbaar is waarmee het CBS
aan de slag kon. Uiteindelijk hebben ze hierdoor kleine onderdelen kunnen kopen. Helaas was
het hergebruiken van de oude IT geen optie. Zo zijn alle mogelijke alternatieven onderzocht,
maar kwamen ze uit op het zelf bouwen van het nieuwe IT-landschap. Het vaststellen dat er
geen andere alternatieven waren heeft een positieve invloed gehad op de relatie tussen de
noodzaak voor vernieuwing en het verloop van de implementatie.
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Figuur 7: Visuele weergave analyse Phoenix+

5.2 Directie financiering Kinderopvang
Het verloop van de implementatie
Het verloop van de implementatie van de Directe Financiering Kinderopvang kan door het
stopzetten van het project niet als succesvol gezien worden. Ondanks dit zijn er wel positieve
aspecten binnen het project te ontdekken, zoals de goede samenwerking tussen DUO en het
ministerie van SZW. Ook het samenwerken met de uiteindelijke gebruikers is een positief
aspect aan dit project.

Invloed van communicatie op het verloop van de implementatie
Het opgestelde communicatieplan is zowel voor intern als extern, ook al werd er nog maar
minimaal extern gecommuniceerd. De communicatie door DUO en het ministerie van SZW is
als zeer goed aan te duiden met de maandelijkse sessies met de partners uit het veld,
stuurgroepen en ketenregiegroepen en organisatie overstijgende werkgroepen. Er kan wel
gesteld worden dat er genoeg gedaan is aan de communicatie binnen het project. Dit heeft
dan ook een positieve invloed op het verloop van de implementatie gehad, aangezien alles tot
het stopgezet werd voorspoedig liep.

De invloed van de communicatie op acceptatie op het verloop van de implementatie
Hierboven is al gesteld dat de communicatie een positieve invloed had op het verloop. Ook
voor de acceptatie van de gebruikers heeft dit veel goeds gebracht. Er was in het begin wel
weerstand vanuit de gebruikers, maar door te blijven communiceren en hen in te laten zien
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dat het juist voordelen heeft voor ze ging deze weerstand langzaamaan weg. Zo is er tot het
stopzetten van het project sprake geweest van acceptatie en daarmee een positieve invloed
op het verloop van de implementatie.
Invloed van de anticipatie op de risico’s op het verloop van de implementatie
Binnen de Directe Financiering Kinderopvang is er voortdurend gelet op de risico’s en werden
deze risico’s ook afgewogen. Binnen dit project is er niet één soort risico vast te stellen, zo zijn
er naast de IT-gerelateerde risico’s ook politieke en bestuurlijke risico’s. Ook is er gekeken
naar mogelijke risico’s voor fraude bij de verlegging van de geldstromen. Voor elk risico is ook
een passende maatregel gezocht zodat ze voorbereid waren op al deze risico’s. Toch is het
politieke en bestuurlijke risico uitgekomen en was hier niks meer aan te doen, aangezien de
minister heeft besloten de Belastingdienst toch nog een kans te geven. Er is op veel risico’s
dus zeker geanticipeerd, maar voor sommige risico’s was dit niet mogelijk. Dit zorgt ervoor dat
dit wordt gezien als een negatieve invloed op het verloop van de implementatie, aangezien
het niet als positieve invloed gezien kan worden.

Invloed van de noodzaak van nieuw systeem op het verloop van de implementatie
De noodzaak was overduidelijk wanneer er gekeken wordt naar de te hoge terugvorderingen
die plaats hebben gevonden. Overigens is complexiteitsreductie ook een goede reden voor
vernieuwing. En de noodzaak om het door DUO uit te laten voeren was omdat de
Belastingdienst hiervoor geen mogelijkheden zag in 2014/2015. In dit project heeft de
noodzaak voor een nieuw systeem wel een positief verloop op de implementatie gehad, omdat
deze noodzaak door DUO, het ministerie SZW en de veldpartijen gezien werd.

Invloed van mogelijke alternatieven op de relatie tussen noodzaak en implementatie
Er zijn alternatieven bekeken in de vorm van andere partijen voor de uitvoering van de Directie
Financiering Kinderopvang. Ook is er eerst gekeken wat de Belastingdienst zelf zou kunnen
betekenen voor vernieuwingen, maar het antwoord hierop was dat dit geen optie zou zijn. Toen
dit project werd stopgezet is er niet gekeken of er misschien een andere uitvoerder dan DUO
dit project over zou nemen, maar is de Belastingdienst aan de slag gegaan met verbeteringen
doorvoeren in de huidige werkwijze. Er is wel door de Belastingdienst gekeken naar welke
ideeën zij zouden kunnen overnemen van het werk dat DUO samen met het ministerie SZW
en de partijen uit het veld tot dat moment hebben verricht. Tot de stopzetting zijn wel veel
alternatieven bekeken, maar na de stopzetting is het niet helemaal duidelijk of alternatieven in
beeld waren. Toch kunnen de mogelijke alternatieven, met name door het eerste deel, als
positieve invloed gezien worden op de relatie tussen de noodzaak van vernieuwing en de
implementatie van het project.
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Figuur 8: Visuele weergave analyse Directe Financiering Kinderopvang

5.3 Investeringsagenda Belastingdienst
Het verloop van de implementatie
Voor de Investeringsagenda van de Belastingdienst is er nog geen succesverhaal terug te
zien. Er is een herijking geweest op het originele project, maar toch is het niet zeker of de
doelen behaald worden in de beoogde tijd. Ook wordt de vertrekregeling als een valse start
gezien. Hierdoor kan dit project nog geen resultaten laten zien en wordt dit als een nietsuccesvol project behandeld in dit onderzoek.

Invloed van communicatie op het verloop van de implementatie
De communicatie aan de werknemers van de Belastingdienst laat te wensen over. Er wordt
algemene informatie op het intranet geplaatst, er zijn geen bijeenkomsten geweest en er kan
geen input door de werknemers geleverd worden. Dit alles werkt niet mee aan een soepel
verloop van de implementatie van het ICT-project en is dus een negatieve invloed hierop.

De invloed van de communicatie op acceptatie op het verloop van de implementatie
Er is hierboven al geconstateerd dat de communicatie een negatieve invloed heeft op het
verloop van de implementatie en daarmee ook op de acceptatie. De werknemers worden
namelijk niet persoonlijk op de hoogte gebracht van wat voor veranderingen eraan komen en
wanneer ze veranderingen kunnen verwachten. Ook kunnen ze geen input leveren, wat ervoor
kan zorgen dat werknemers zich niet gehoord voelen. Toch wordt dit ICT-project geaccepteerd
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binnen de Belastingdienst, omdat de werknemers zelf merken dat vernieuwing nodig is en het
via dit project moet komen. Hierdoor kan de communicatie wel een negatieve invloed hebben,
maar de acceptatie an sich heeft daardoor wel een positief effect op het verloop.
Invloed van de anticipatie op de risico’s op het verloop van de implementatie
Binnen dit project is de vertaalslag tussen de werkvloer en de ICT-afdeling die de vernieuwde
ICT-systemen bouwt een groot risico. De ICT-afdeling moet immers weten wat van belang is
voor de werkvloer, maar aangezien beide eigen jargon hebben is de kans groot dat er langs
elkaar heen gewerkt wordt met gevolg dat de nieuwe systemen niet opleveren wat het zou
moeten. Hier wordt niet duidelijk op geanticipeerd. Daardoor wordt in dit onderzoek de
anticipatie op de risico’s als een negatieve invloed gezien op het verloop van de implementatie.

Invloed van de noodzaak van nieuw systeem op het verloop van de implementatie
De noodzaak van de vernieuwing die plaats moet gaan vinden door de Investeringsagenda
van de Belastingdienst is duidelijk merkbaar door de werknemers. Zij lopen door verouderde
systemen tegen onmogelijkheden aan en dit zou niet mogen gebeuren. Omdat deze noodzaak
zo duidelijk merkbaar is, wordt de invloed van de noodzaak op het verloop van de
implementatie als positief gezien.

Invloed van mogelijke alternatieven op de relatie tussen noodzaak en implementatie
Er is bij de start van dit project gekeken naar het alternatief in de vorm van een bestaand
systeem aan te schaffen. Dit was niet de oplossing voor de Investeringsagenda, maar toch
laat dit wel zien dat er aan alternatieven gedacht is. De invloed op de noodzaak door naar de
alternatieven te kijken is dan ook positief te noemen.
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Figuur 9: Visuele weergave analyse Investeringsagenda Belastingdienst

5.4 Realisatie Doelarchitectuur Inning
Het verloop van de implementatie
De Realisatie Doelarchitectuur Inning is een project wat als succesvol gezien kan worden,
aangezien het is geïmplementeerd. Wel wordt er een kanttekening geplaatst bij dit succes,
aangezien volgens de werknemers de problematiek nog niet is opgelost.

Invloed van communicatie op het verloop van de implementatie
De communicatie binnen dit ICT-project is wel aanwezig, maar is niet voor elke werknemer
geweest. Zo zijn er bijeenkomsten geweest voor bepaalde groepen gebruikers, maar niet voor
iedereen die er mee moet werken nu. Er is wel een mogelijkheid voor feedback door middel
van een superuser, maar of er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt is niet duidelijk. Door de
vraagtekens bij de bijeenkomsten en de feedback wordt de communicatie als een negatieve
invloed gezien op de implementatie.

De invloed van de communicatie op acceptatie op het verloop van de implementatie
Hoewel de communicatie een negatieve invloed op het verloop van de implementatie heeft en
hiermee ook op de acceptatie was de acceptatie zeker aanwezig voor de vernieuwing, maar
dit kwam ook doordat de werknemers zelf inzien dat het ook echt nodig is. Voornamelijk de
nood voor automatisering in de huidige tijd werd gezien. Door deze acceptatie kan er gesteld
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worden dat de invloed van de acceptatie van de gebruikers positief was voor het verloop van
de implementatie.
Invloed van de anticipatie op de risico’s op het verloop van de implementatie
Aangezien de informatie over de risico’s bij dit project niet bekend is, kan er niks gezegd
worden over de invloed van de anticipatie op deze risico’s op de implementatie.

Invloed van de noodzaak van nieuw systeem op het verloop van de implementatie
De noodzaak bij dit project is voornamelijk het automatiseren van de werkflow in plaats van
de handmatige opdrachten die uitgevoerd moesten worden. Dit zorgde namelijk voor te veel
onterechte uitgestelde verkopen. De voelbare noodzaak tot automatiseren heeft een positieve
invloed op het verloop van de implementatie.

Invloed van mogelijke alternatieven op de relatie tussen noodzaak en implementatie
Aangezien er geen informatie beschikbaar is over de alternatieven die mogelijk zijn bekeken,
kan er niks gezegd worden over de invloed van de alternatieven op de relatie tussen de
noodzaak en implementatie.

Figuur 10: Visuele weergave analyse Realisatie Doelarchitectuur Inning
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6. Conclusie
Dit onderzoek is gedaan om antwoord te kunnen geven op de volgende vraagstelling: ‘Hoe
kunnen verschillen in het verloop van de implementatie van grootschalige ICT-projecten
worden

verklaard

door

middel

van

concepten

uit

de

ICT-governance

en

ICT-

risicomanagement literatuur?’ Om tot een antwoord te komen hiervoor moeten eerst de
deelvragen beantwoord worden.
De eerste deelvraag is: ‘Op welke wijze worden risico’s in projecten beheerst volgens ICTgovernance en ICT-risicomanagement?’ Dit is binnen het theoretisch kader uitgebreid
onderzocht en hier kwamen meerdere variabelen naar voren waaruit voor dit onderzoek een
keuze is gemaakt tussen deze variabelen. De keuze is gevallen op communicatie, acceptatie
van gebruikers, de anticipatie op risico’s, de noodzaak voor het nieuwe ICT-systeem en het
kijken naar alternatieven voor de vernieuwing.
De tweede deelvraag is: ‘Welke vergelijkbare projecten hebben tussen 2016 en 2019 een BITadvies gekregen?’ De projecten die gekozen zijn in dit onderzoek zijn Phoenix+ van het CBS,
Directe Toeslag Kinderopvang van het ministerie SZW met DUO, de Investeringsagenda van
de Belastingdienst en ook het project Realisatie Doelarchitectuur Inning van de
Belastingdienst. Deze projecten zijn te vergelijken omdat bij allen het gaat om een vernieuwing
van de ICT waardoor ook een andere werkwijze geïmplementeerd zal moeten worden.
De derde deelvraag is als volgt: ‘Welke risico’s zijn bij deze projecten geïdentificeerd?’ De
vastgestelde risico’s voor Phoenix+ waren de governance, de logistiek van het systeem en
daarnaast kwamen er ook nog risico’s naar voren bij het maken van de project- en
faseplannen. Bij de Directe Financiering Kinderopvang ging het vooral om het risico
betreffende de nieuwe keten dienstverlening die opgericht zou worden en het afstemmen
van de software van DUO met die van de kinderopvangorganisaties, maar ook zeker de
politieke en bestuurlijke risico’s werden tijdens dit project duidelijk. Binnen de
Investeringsagenda van de Belastingdienst zat het risico vooral in de vertaalslag tussen
werkvloer en de IT die de systemen moeten gaan bouwen. Bij de Realisatie Doelarchitectuur
Inning was er bij de geïnterviewde niks bekend over risicoanalyses en mogelijke risico’s, ook
online was hier niks over terug te vinden behalve het BIT-advies.
De vierde deelvraag is: ‘Op welke wijze heeft er in de praktijk risicobeheersing
plaatsgevonden en hoe had dit invloed op de implementatie?’ De risicobeheersing bij
Phoenix+ en de Directe Financiering Kinderopvang was terug te zien in het bedenken van
maatregelen voor elk risico wat ze tegenkwamen, al waren de maatregelen binnen Phoenix+
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wel een beetje uitgeput des te verder ze in het project waren. Bij de Investeringsagenda is
het niet duidelijk hoe er is geanticipeerd op het vastgestelde risico en bij de Realisatie
Doelarchitectuur Inning kan er geen anticipatie zijn omdat er geen risico’s vastgesteld zijn in
dit onderzoek.
Deelvraag vijf is als volgt: ‘Welke verklaring voor het verloop van de implementatie na het
BIT-advies kan hieruit worden afgeleid?’ Hiervoor moet er gekeken worden naar de relaties
tussen de variabelen. Phoenix+ en de Realisatie Doelarchitectuur Inning zijn de succesvolle
projecten waarbij allebei een positieve invloed te zien was vanuit de acceptatie van
gebruikers en de noodzaak van de vernieuwing. De communicatie was bij Phoenix+ ook
positief, maar bij de Realisatie Doelarchitectuur Inning niet. De anticipatie op risico’s en het
onderzoeken van alternatieven hebben zeker geholpen bij het verloop van de implementatie
van het project Phoenix+, maar bij de Doelarchitectuur Inning was hier helaas niks over te
zeggen. De projecten Directe Financiering Kinderopvang en de Investeringsagenda waren
de projecten die niet-succesvol bleken. Hierbij zijn wel positieve invloeden te zien vanuit de
acceptatie van gebruikers, de noodzaak van vernieuwing en het onderzoeken van
alternatieven. De communicatie is bij de Directe Financiering Kinderopvang een positieve
invloed, maar bij de Investeringsagenda een negatieve invloed geweest. Bij beide projecten
was er geen overtuigende anticipatie terug te zien op de risico’s waardoor deze een
negatieve invloed hadden op het verloop van de implementatie.
Deelvraag zes wordt in het volgende kopje weergegeven, namelijk het antwoord op: ‘Welke
aanbevelingen kunnen voor de toekomstige ICT-projecten van de overheid gegeven
worden?’

Na de deelvragen één tot en met vijf kan nu ook het antwoord gegeven worden op de
hoofdvraag: ‘Hoe kunnen verschillen in het verloop van de implementatie van grootschalige
ICT-projecten worden verklaard door middel van concepten uit de ICT-governance en ICTrisicomanagement literatuur?’ Het verschil in het verloop van de implementatie ligt volgens
de resultaten in dit onderzoek bij het anticiperen op de risico’s. Dit werd te weinig of niet in dit
onderzoek aantoonbaar gedaan bij de niet-succesvolle projecten, maar bij Phoenix+ was dit
duidelijk wel goed opgepakt waardoor dit project niet voor verrassingen is komen te staan.
Voor een voorspoedig verloop van de implementatie van een grootschalig ICT-project is het
anticiperen op de vast te stellen risico’s van groot belang!
Naast de deelvragen zijn er twee hypothesen opgesteld. De eerste hypothese is: “Als er
goed gecommuniceerd wordt dan zullen gebruikers sneller de vernieuwing van de ICT
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accepteren.” In de analyse is gebleken dat de gebruikers de vernieuwing ook zonder goede
communicatie kunnen accepteren. Er is namelijk bij de Investeringsagenda en de Realisatie
Doelarchitectuur Inning sprake van een negatieve relatie tussen communicatie en het
verloop van de implementatie. In beide gevallen is er wel een positieve relatie geconstateerd
tussen de acceptatie van de gebruikers en het verloop van de implementatie. Aangezien
communicatie niet essentieel blijkt te zijn voor de acceptatie van de vernieuwing van de ICT
is de hypothese verworpen.
De tweede hypothese is: “Als alternatieven voor een vernieuwing onderzocht worden, dan
zal dit van invloed zijn op de positieve relatie tussen de noodzaak van de vernieuwing en het
verloop van de implementatie.” Wanneer de alternatieven voor een vernieuwing onderzocht
zijn is gebleken dat dit invloed heeft op de relatie tussen de noodzaak van de vernieuwing en
het verloop van de implementatie waardoor deze hypothese aangenomen is. In de analyse is
namelijk te zien dat wanneer alternatieven onderzocht zijn dat er een positieve relatie is
tussen de noodzaak en het verloop van de implementatie.

6.1 Aanbevelingen
Anticiperen op de vast te stellen risico’s
Zoals hierboven in de conclusie al vastgesteld is, is het anticiperen op de vast te stellen risico’s
erg belangrijk bij een grootschalig ICT-project binnen de overheid. Het is één ding om de
risico’s vast te stellen, maar om echt een verschil te maken is het belangrijk om op elk van
deze risico’s een plan van aanpak gereed te hebben. Zo wordt de impact van een risico
geminimaliseerd wanneer deze zich voordoet. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat een
vastgesteld risico zich niet voordoet tijdens de implementatie van een project, maar daar kan
niet vanuit gegaan worden. Het voorbereiden op een worst-case scenario zorgt voor de minste
vertragingen en tegenslagen. Daarbij is een voordeel hiervan dat er geen verrassingen zijn.

Transparantie
De tweede aanbeveling gaat om transparantie binnen de overheid over de ICT-projecten,
aangezien in dit onderzoek naar boven is gekomen dat niet alles binnen de organisatie wordt
gedeeld, maar ook niet naar buiten toe. Zoals bij deelvragen drie en vier al naar boven is
gekomen was er bij het project Realisatie Doelarchitectuur Inning geen informatie beschikbaar
over de vastgestelde risico’s en mogelijke beheersing van de risico’s binnen het project. Zowel
bij de werknemer, die geïnterviewd is, als online komt hier niks van naar voren. Dat er online
niks over een project te vinden is, komt vaker voor. Hoewel er een Rijks ICT-dashboard is,
wordt hier geen volledige openbare informatie op gedeeld voor burgers. Naast dit voorbeeld
kan ook, zoals bij de beperkingen in 6.2.2 wordt aangegeven, het niet mogen of willen spreken
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over deze ICT-projecten een duidelijk voorbeeld zijn van gebrek aan transparantie. Wanneer
er geen informatie gedeeld wordt intern of tussen verschillende ministeries, kan er ook niet
geleerd worden van elkaar. Zo zou een benchmark, dat wil zeggen een vergelijking tussen alle
ICT-projecten, binnen de overheid laten zien wat de best-practices zijn. Hier kunnen de
toekomstige ICT-projecten dan gebruik van maken. Dit vergt wel volledige transparantie in
alles wat goed en slecht is gegaan binnen deze projecten. Een dergelijke benchmark kost wel
wat tijd om uit te voeren. Een advies op korte termijn is dat de overheid meer intern en extern
moet gaan communiceren over de lopende en afgeronde ICT-projecten. Een juist gebruik van
het Rijks ICT-dashboard is hier een uitgelezen middel voor.

6.2 Discussie
Hierboven is in de conclusie al de hoofdvraag met deelvragen beantwoord, maar in deze
discussie wordt er onder andere nog verder ingegaan op de resultaten en interpretaties
hiervan. Ook zullen de beperkingen, de implicaties en de suggesties voor vervolgonderzoek
van dit onderzoek kort aangehaald worden.

6.2.1 Interpretatie resultaten
De resultaten komen niet overeen met wat de verwachting was. Zo speelt communicatie niet
aantoonbaar een belangrijke rol bij een goed verloop van de implementatie, wat wel de
verwachting was. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat ligt in een beperking van het
onderzoek, namelijk één geïnterviewde per project, maar hier zal later nog meer over
uitgeweid worden. Ook was de verwachting dat er meer dan één variabele bepalend zou zijn
en er dus meer verschillen zouden zitten tussen de succesvolle en niet-succesvolle projecten.
Zo heeft dit onderzoek ook in de niet-succesvolle projecten een positieve invloed kunnen
vaststellen bij de acceptatie van de gebruikers, de noodzaak van de vernieuwing en het
bekijken van de alternatieven voor de vernieuwing. Deze resultaten laten wel zien dat elk ICTproject z’n eigen uitdagingen heeft en niet alle risico’s beheersbaar zijn. Zo zijn er voor politieke
en bestuurlijke risico’s geen maatregelen te nemen om te zorgen dat dit risico niet voor gaat
komen. Ook was er enigszins de verwachting dat een project als Phoenix+, waarbij een geheel
IT-landschap vervangen moet worden, niet zo succesvol zou zijn. Toch is dit een project waar
een voorbeeld aan genomen kan worden op gebied van communicatie, anticipatie op risico’s
en het onderzoeken van alternatieven. Bij al deze drie punten is geen moeite gespaard en ook
bij de overige twee is het goed geregeld. Zo is de Investeringsagenda van de Belastingdienst
ook een project waarbij het gehele IT-landschap vervangen had moeten worden, maar hierbij
is het niet zo voorspoedig gelopen. Naast de negatieve invloed bij de anticipatie is hier ook
een negatieve invloed bij de communicatie te zien in de resultaten. Toch valt het dan op dat
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de acceptatie van gebruikers wel aanwezig is, maar dit is te verklaren doordat zij de noodzaak
van vernieuwing echt in zien.

6.2.2 Beperkingen
Zoals al eerder aangegeven is het bij twee ICT-projecten niet gelukt om meer dan één
geïnterviewde te regelen. Dit zou voor een eenzijdig beeld gezorgd kunnen hebben. Het was
fijner geweest om meerdere interviews bij alle projecten te hebben zoals bij Phoenix+ en de
Directe Financiering Kinderopvang. Hier kwamen ook in het tweede interview dezelfde
antwoorden terug als in het eerste, waardoor deze antwoorden geverifieerd konden worden.
De interviews regelen bleek een grote uitdaging te zijn, niet alleen door de uitdagende tijd met
Corona waarbij er voor ieder veel onzekerheid was, maar ook doordat niet iedereen mocht en
wilde spreken over bepaalde ICT-projecten. De reden dat het vaak niet mocht, was omdat het
project kortgeleden was afgerond en ze dit binnen het ministerie zelf nog moesten bespreken.
Het is te verwachten dat er meer medewerking zou plaatsvinden wanneer het onderzoek
gesteund zou worden door de ministeries en er daardoor ook toestemming zou zijn. Ook was
het bij de Investeringsagenda en vooral de Realisatie Doelarchitectuur Inning een nadeel dat
de geïnterviewde niet overal antwoord op wist, maar ook op het internet was hier dan niks over
terug te vinden wat ook wel veel zegt over de transparantie van het project. Het afnemen van
de interviews via Zoom of telefonisch in verband met de Corona-maatregelen is ook wel een
beperking gebleken tijdens het afnemen zelf en het uitwerken tot transcripten. Tijdens het
afnemen van de interviews zelf was te merken dat het toch wat lastiger was om te weten
wanneer er doorgevraagd kon worden en wanneer echt kritische vragen wel of niet
gewaardeerd werden. De telefonische interviews miste in het geheel een beeld bij de persoon
die geïnterviewd werd, waarbij ook direct overgegaan werd tot de vragen en hierdoor bij één
gesprek geen opname toestemming is gevraagd en hierdoor de informatie is mee getypt zo
goed als het kon. Bij het uitwerken van de interviews was te merken dat de kwaliteit van de
opname dermate tegenviel doordat er stukken niet goed te verstaan waren, maar dit kon vaak
wel opgelost worden doordat de transcripten ter controle naar de geïnterviewden werden
gestuurd.

6.2.3 Implicaties
De ICT-projecten zijn al langere tijd een zorgenkindje binnen de overheid en de verwachting
is dat als er geen best-practices met elkaar gedeeld worden en ze niet zelf kritisch blijven
kijken naar de projectplannen dat de ICT-vernieuwingen een lastig onderdeel zullen blijven.
Uit dit onderzoek blijkt dat de anticipatie op de risico’s binnen een project zodanig van belang
is dat het een verschil zou kunnen maken in het uiteindelijke slagen van een project of niet.
Toch blijven risico’s bestaan waar moeilijker op geanticipeerd kan worden, zoals de
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bestuurlijke en politieke risico’s. Het zou tijd en geld kunnen besparen als de projecten die
gestart worden ook volgens plan geïmplementeerd zouden kunnen worden.

6.2.4 Vervolgonderzoek
Dit onderzoek heeft gekeken naar het probleem van de implementaties van ICT-projecten
binnen de overheid. Een passend vervolgonderzoek voor dit probleem zou een breder
onderzoek zijn bij alle (succesvolle) projecten die een BIT-onderzoek hebben gekregen. Zo’n
soort onderzoek zou een kwantitatief onderzoek kunnen zijn waarbij projectleiders,
werknemers en ICT’ers ondervraagd zouden kunnen worden. Op deze wijze kunnen
verbanden tussen variabelen met meer zekerheid vastgesteld worden. Een ander onderzoek
zou kunnen voortborduren het resultaat dat de anticipatie op risico’s zo’n grote rol speelt in het
slagen of falen van een ICT-project. Hierdoor zou een onderzoek naar de best-practices voor
het anticiperen op risico’s erg interessant zijn.
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Bijlage 1: Lijst van respondenten
De respondenten zijn genummerd vanwege beloofde anonimisering.

Project Phoenix+
Respondent 1
Respondent 2
Project Directe Financiering Kinderopvang
Respondent 3
Respondent 4
Project Investeringsagenda Belastingdienst
Respondent 5
Project Realisatie Doelarchitectuur Inning
Respondent 6
Gesprek met het BIT
Respondent 7
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Bijlage 2: Vragenlijst
Wat is uw rol binnen dit project?
1.Hoe zou u de implementatie van dit project beschrijven?
2.Welke aanpassingen zijn tijdens het implementeren nog toegepast?
(+wanneer?)
3.Vanuit wie wordt de informatie gestuurd?
4.Hoe wordt deze informatie bepaald en geformuleerd?
5. Wie zijn er allemaal op de hoogte gehouden?
6. Hoe vaak werd er over dit project gecommuniceerd?
7. Op welke wijze konden gebruikers zoal reageren?
8.Op welke manier zijn de gebruikers in de organisatie op de hoogte gesteld van de komst van
een nieuw systeem?
9.Op welke manier was er onder de gebruikers in de organisatie een acceptatie betreffende
deze verandering?
10.Op welke wijze werden de risico’s van dit project bekeken?
11. Hoe vaak werd dit gedaan?
12. welke aanpassingen zijn er gedaan om deze risico’s te kunnen voorkomen?
13.Op welke wijze is de noodzaak gecommuniceerd met de organisatie?
14.Hoe zijn alle afdelingen betrokken bij het kenbaar maken van de gevolgen voor de
gebruikers?
15. Welke alternatieven zijn onderzocht voor dit project opgezet werd?
16. Wie heeft de keuze gemaakt om toch voor een nieuw systeem te kiezen?
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