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Gevraagde beslissing:
1. In te stemmen met de uitgangspunten van het cloudbeleid;
2. In te stemmen met een formatie-uitbreiding van 2,4 fte (EUR180.000) m.i.v. 2018 en Ifte (EUR75.000) m.i.v. 2019 binnen het
team l&A. Deze bedragen dekken uit de structurele begrotingsruimte.
3. In te stemmen met de dekking van de incidentele overheadkosten ad. EUR95.000; EUR85.000; EUR80.000 voor de jaren 2018,
2019 en 2020.
4. In te stemmen met een incidenteel projectbudget, ad EUR250.000
5. De wijzigingen in de structurele en incidentele budgetten op te nemen als beleidstoevoeging in de ontwerp-Programmabegroting
2018
5. De vergaande ICT-ontwikkelingen, zoals geschetst in hoofdstuk 2, te betrekken in een overall-visie op de ontwikkeling van de
organisatie. Welke in het l e / 2e kwartaal 2018 aan de orde zal zijn.
7. De raad informeren via de lijst van ingekomen stukken, rubriek B.
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1. Inleiding
Het college heeft aan Native Consulting opdracht gegeven om een onderzoek uit te laten voeren naar de
toekomstbestendigheid van de ICT-infrastructuur en de l&A-organisatie. In het 2 kwartaal 2017 is het
onderzoek uitgevoerd. Geconstateerd is dat zowel de ICT-infrastructuur als l&A-organisatie momenteel
redelijk op orde zijn, maar niet toekomst bestendig.
e

Om hierop adequaat te anticiperen is het noodzakelijk om een strategische koers te bepalen voor de
gemeente Barneveld als, in de toekomst, een data gedreven organisatie. Deze koersbepaling is
kaderstellend voor ICT-investeringen op korte termijn, a.g.v. aflopende beheercontracten en noodzakelijke
vervanging van devices.
Op basis van het onderzoek van Native Consulting is, in bijgaande notitie ("De toekomst begint morgen al"),
een schets gegeven van een mogelijk toekomstbeeld voor de gemeente Barneveld. De ontwikkelingen in het
ICT-domein zijn disruptief en grijpen in op allerlei facetten van de gemeentelijke organisatie. Het is een
andere manier van kijken naar de werkelijkheid (Smart City-concept, programma e-dienstverlening) vanuit
een toekomstbeeld welke wij nog gezamenlijk vorm moeten geven. Het is tevens een verdieping en
concretisering van onze ambities in de Strategische Visie 2030. Een dergelijke vraagt daarom tijd en een
intensieve dialoog in organisatie, bestuur en raad.
Tegelijkertijd is nu de urgentie aanwezig om in 2018 te investeren in de ICT-toepassingen en l&Aorganisatie.
In de bijgaande notitie wordt niet alleen een toekomstbeeld geschetst, maar worden ook voorstellen gedaan
voor uitgangspunten voor een Cloudstrategie en investeringen voor de korte termijn. Deze voorstellen sluiten
aan bij de huidige behoefte en zijn tegelijkertijd toekomstgericht.

2. Beoogd effect
a) Meetbaar effect
•
•
•

Een efficiënte en eigentijdse ingerichte l&A-organisatie;
Moderne en toekomstbestendige ICT-infrastructuur;
Efficiënt ingerichte digitale dienstverleningsprocessen.

b) Maatschappelijk effect
•

ICT-structuur die flexibel kan inspelen op ontwikkelingen in het maatschappelijk verkeer.

3. Argumenten
1. Uitgangspunten Cloudebeleid vaststellen
De huidige l&A-organisatie en ICT-infrastructuur voldoet voor dit moment, maar is niet toekomstbestendig.
Het is noodzakelijk om een IT-strategie te bepalen op basis van een toekomstgerichte organisatievisie. Dit
vraagt echter een brede dialoog en daarmee tijd. Zoals hierboven aangegeven moet er ook voor de korte
termijn, vooruitlopend hierop, beleidsuitgangspunten worden geformuleerd i.v.m. noodzakelijke ICTinvesteringen.
Native Consulting heeft in haar advies aangegeven dat de cloudtechnologie de belangrijke aanjager is van
veel ontwikkelingen. Om de voorgenomen ICT-investeringen toekomstgericht te kunnen doen, is het
randvoorwaardelijk om voor de gemeente Barneveld om een cloudbeleid te definiëren. In bijgaande notitie
zijn de contouren van dit beleid beschreven en uitgangspunten geformuleerd. Een beleidsproces gericht op
continue verbetering, waarbij de landelijke standaarden worden gebruikt die er reeds op het gebied van
cloud zijn, zoals die van de Informatie BeveiligingsDienst (IBD) en Nationaal Cyber Security Centrum.
2. Uitbreiding formatie l&A
Tegelijkertijd zijn er ook maatregelen nodig in de huidige l&A-organisatie vanwege ontbrekende kwaliteiten
of omdat ontwikkelingen op korte termijn hier om vragen. Om de basis van de l&A-organisatie op orde te
krijgen wordt een groei van het aantal Informatiseringsrollen (van strategisch tot operationeel) voorzien en

-3gelijktijdig met een transformatie van enkele Automatiseringsrollen (als gevolg van de technologische
veranderingen).
Concreet:
Er is sprake van aangescherpte wetgeving (beveiliging en privacy);
Efficiënte inzet van ICT-toepassingen in de organisatie (Informatiemanagement);
Efficiënte procesinrichting en gewenste digitalisering, toegenomen complexe koppelingen en in de
toekomst big data / blockchain toepassingen (informatie-architect);
Professionele invulling van contractmanagement, waarbij er steeds meer aanbiedende partijen zijn.
Dit leidt tot het volgende voorstel tot uitbreiding van de formatie van l&A:

a. Noodzakelijk
CISO
Tactisch I-adviseur
Projectleider l&A
Strategisch I-adviseur
Cloud architekt
b. Wenselijk
Systeembeheerder
Contract Budget beheer l&A
Netwerkbeheerder
Landmeter
Subtotaal

2018

2019

2020

2021

2022

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3
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0,6
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0,6
0,5
1,0

1,0
0,6
0,5
1,0

1,0
0,6
0,5
1,0

1,0
0,6
0,5
L0

0,5
0,2
0,6
-0,2

0,5
0,4
0,6
-0,2

0,5
0,4
0,6
-0,2

mm mmn
0,5

0,5
0,2
0,1

0,9

0,8

formatiegroei cummulatief

Hierbij wordt voor de korte termijn onderscheid gemaakt tussen strikt noodzakelijke en wenselijke
(toekomstgerichte) maatregelen om de basis op orde te krijgen. De noodzakelijke maatregelen zijn gericht
op het realiseren van meer efficiency in de werkprocessen en gebruik van ICT-toepassingen. Dit levert op
korte termijn kwalitatief betere dienstverlening op. Daarnaast is noodzakelijke kennis en kunde om
cloudbeleid te kunnen realiseren en uit te voeren als noodzakelijk gelabeld.
Nadere detaillering in hoofdstuk 4 van beslisdocument: "De toekomst begint morgen al".
3. Tiideliike proiectorqanisatie + Middelen
Om de transitie zowel technisch als organisatorisch mogelijk te maken is het wenselijk een tijdelijke project
organisatie op te zetten. Dit project heeft als doel het cloudbeleid te concretiseren, de aanbesteding van de
ICT-infrastructuur te realiseren en de transformatie van de l&A-organisatie te begeleiden.
Daarnaast zal er in een overgangssituatie sprake zijn van extra kosten (het oude is nog in de lucht en en het
nieuwe wordt opgebouwd), daarvoor zijn tijdelijk extra middelen nodig. Tenslotte zullen er in het begin extra
kosten zijn i.v.m. intensivering van SAAS-toepassingen, deze worden gedekt vanuit het informatieplan 2018
l&A.
4. Toekomstvisie qemeente Barneveld
Tenslotte, de gemeente Barneveld staat voor een principekeuze op welke wijze en in welk tempo wij ons
ontwikkelen tot een moderne data-gedreven dienstverlenende organisatie. De directie zal in 2018 haar
organisatievisie herijken. Dat zal voor de langere termijn bepalend zijn op welke wijze investeringen in ICTtoepassingen nodig zijn en tevens inzicht geven in eventuele opbrengsten. Dit is nu niet verder uitgewerkt.
Dit vraagt om een integrale organisatie brede aanpak.

-44. Financiën
Er is sprake van structurele en incidentele kosten. De formatie van l&A-formatie neemt toe met 2,4 fte in
2018 en 3,4 fte m.i.v. 2019. De cloudarchitectuur zal de komende tijd op basis van het cloudbeleid
uitgewerkt en projectmatig gerealiseerd worden. Dit zal langzaam maar zeker een verschuiving opleveren
van kapitaallasten (Capex ) naar exploitatielasten (Opex , betalen naar gebruik).
2

Structurele kosten
Omschrijving

Uitbreiding formatie. Kosten per fte:
Data communicatie

2017

per fte

Salarissen en vaste vergoedingen*

€

1.008.000

e

€

205.000

€
€

€ 75.000

Extra connectiviteitskosten ivm cloud
Verzekeringen

2018

2019

1.008.000

1.008.000

e

1.008.000

e

1.008,000

€

1,008,000

255.000
205.000

€

e

255.000
205.000

€
€

255,000
205,000

€
€

255,000
205,000
40,000

180.000 €
205.000 €

2020

2021

2022

€

20.000

€

40.000

€

40.000

€

40.000

€

7.000

€

7.000

€

7.000

€

7.000

€

7.000

€

7,000

e

241.000

€

241,000

€

241,000

Onderhoud materieel en bedrijfsmddelen

€

241,000

€

241.000

e

241.000

Advieskosten

€

60.000

€

90.000

€

90.000

€

90.000

€

90,000

€

90.000

Onderhoud software

€

1.246.000

€

1.212.000

6

1.212.000

€

1.212.000

e

1,212,000

e

1.212.000

125.000

€

125.000

€

125.000

€

125.000

€

125.000

869.000

€

634.000

€

424.000

€

199,000

€

225,000

2.000 €

SaaS oplossingen opslag 10%
Afschrijvingen Afschrijvingen investeringen
software/hardware tot en met 2017

872.000

€

143.000

e

269.000

e

404.000

€

20.000

€

30.000

€

35.000

€

40.000

e
e

388.000

exploitatiekosten public cloud infra
exploitatiekosten private cloud infra

€

60.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

3.886.000

f

3.896.000

Afschrijvingen nieuw beleid

60%

€

3.639.000

40.000

f

4.039.000

€ 4.050.000

f

3.971.000

Dekkinqvraaqstuk

€

-400.000

e

-411.000

€

-332.000

€

-247,000

e

-257.000

Noodzakelijk * '

€

180.000

€

255.000

€

255.000

€

255.000

€

255.000

Informatieplan l&A * * * *

€

125.000

€

Incidenteel * * * * *
Dekking

€
€

95.000
400.000

Wenselijk »**

PM

e
e

PM

PM

PM

75.000
85.000
415.000

€

e

80.000
335.000

€

255.000

C

255.000

Toelichting:
*) dit bedrag is exclusief wijzigingen in de cao
* * ) structureel in begroting opnemen tlv begrotingsresultaat
* * * ) Nog nader te bepalen
****)T.b.v. intenswering SAAS-oplossingen
* * * * * ) incidenteel (naast extra afschrijvingen/projectkosten)

Projectorganisatie kosten
De transformatie naar de nieuwe l&A-situatie, zowel organisatorisch als (cloud)technisch, vergt de volgende
eenmalige kosten:
Kosten

Activiteit
Projectleiding transformatie l&A

€

100.000

Technisch advies/cloud-expertise

€

50.000

ICT-inkoop expertise

€

50.000

Training medewerkers kennis/vaardigheden

€

50.000

€

250.000

Personele frictiekosten

PM

De projectkosten ad € 250.000 kunnen gedekt worden vanuit de incidentele begrotingsruimte.

1

2

Capex: capital expenses
Opex: operational expenses
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6. Uitvoering
Planning:
In hoofdstuk 7 van de bijgaande notitie is een globale planning opgenomen van de projectactiviteiten.
Samengevat is deze schematisch weergegeven:
Positionering
l-rollen
Geactualiseerd
Informatiebeleid
Werkplekconcept gerealiseerd

Bestuurlijke
besluitvorming

I I I I I I I I I I

I

1

l

2018

2017

Start werving &
selectie l-functies

I •

I

I 1 I T

l

2019

l

l

l

l

l l

l

l-processen
ingericht

n

111

2021

2020

2022

Cloudgang applicaties 2021 afgerond

Cloudgang applicaties 2020 afgerond

Cloudgang applicaties 2019 afgerond

Communicatie:
Na besluitvorming in het college wordt het voorgelegd aan de Raad ter besluitvorming over de financiële
consequenties als onderdeel van de vaststelling van de begroting 2018. Na de besluitvorming van het
college wordt de OR geïnformeerd.
Tevens wordt de organisatie over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd via Intranet en de
vervolgstappen die worden ondernomen richting de besluitvorming hierboven. De medewerkers van l&A
worden geïnformeerd door de het afdelingshoofd.

Evaluatie/controle:
Over de voortgang van het project wordt elk kwartaal gerapporteerd aan het college.

7. Bijlagen
1.
2.

Onderzoeksrapport "Heroriëntatie IT-strategie gemeente Barneveld" van Native Consulting, d.d. 27 juni
2017
Beslisdocument "De toekomst begint morgen al", van Rob Cortjens & Wim Hoekstra (Quarant), d.d. 11
september 2017

Beslisdocument:
"De toekomst begint morgen al
De basis op orde brengen zodat gemeente en maatschappij ingrijpend
digitaal kunnen gaan

gemeente

Afdeling Bedrijfsvoering
11 september 2017
Rob Cortjens (afdelingshoofd BDV)
Wim Hoekstra (Quarant)
versie 1.0
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Samenvatting & Advies
Antwoord geven op de onderzoeksvraag of het team l&A en de ICT-infrastructuur klaar zijn voor de
toekomst, begint bij een schets te geven van de toekomstige ontwikkeling van de organisatie.
In de Strategische Visie 2030 heeft de Raad een integraal toekomstperspectief bepaald voor de
gemeente Barneveld. De toekomst is niet 'te vangen' in een eenduidig en vastomlijnd perspectief,
maar interpretatie van de huidige ontwikkelingen in de maatschappij en het I-domein roept het beeld
op dat dat deze wel eens disruptief kunnen zijn. De organisatie van Barneveld staat de komende jaren
voor de keuze om hierop aansluitend een koers te bepalen.
De gemeente van morgen
Dagelijks staan de positieve en de negatieve gevolgen van de voortrazende ontwikkelingen op het
gebied van de informatisering in het nieuws. De huidige financiële, economische en politieke
ontwikkelingen
gecombineerd
met
de verandering
enorme
technologische
Technologische
verandering
ontwikkelingen
leiden in
diverse bedrijfstakken tot
disruptie. Deze bijzondere
combinatie hebben we in de
geschiedenis eerder gezien:
ten
tijde van de l , 2 en 3
Industriële Revolutie (toen
met
de
uitvinding
van
respectievelijk
de
stoommachine,
de
verbrandingsmotor en de
Figuur 1
microprocessor).
We lijken nu aan de vooravond van de 4 Industriële Revolutie te staan. Weer wordt de maatschappij
enorm veranderd. De mogelijkheden van cloudcomputing vormen hiervoor de katalysator. Deze
verandering raakt ook de relatie tussen de burger en de lokale overheid. Iedere gemeente zal de
komende jaren bezig zijn met de zoektocht naar een nieuw invulling van die relatie. De
participatiemaatschappij i.r.t. het gedecentraliseerde sociale domein is hiervan een voorbeeld.
e

e

e

e

In hoofdstuk 2 wordt een futuristisch inkijkje gegeven van een gemeente in 2030. Dat zal
onontkoombaar een organisatie zijn die steeds meer data-gedreven is. Diensten zullen toenemend
gebaseerd zijn op registraties van binnen en buiten onze eigen organisatie en daardoor volledig
digitaal worden aangevraagd en afgehandeld (massaal digitaal), zonder tussenkomst van een
behandelend ambtenaar. Vergaande selfservice voor burgers, bedrijven en medewerkers wordt
mogelijk. Data analyses ondersteunen besluitvorming steeds meer (machine learning) en krijgen ook
steeds meer voorspellende waarde (predictive analysis/big data). Veel van onze werkzaamheden in
bijvoorbeeld het sociale domein en de toezicht&handhavingsfuncties zullen hierdoor veranderen. In
het fysieke domein zal informatisering de woonomgeving slimmer, schoner en veiliger maken (smart

^

3-31

city, internet-of-things). Bestuurders, managers en medewerkers hebben de beschikking over steeds
meer realtime sturingsinformatie en monitors.
Een steeds groter deel van de interne organisatie zal gaan bestaan uit informatiewerkers, traditionele
backoffices krimpen. Daar staat tegenover dat de aanwezigheid in de buurten en wijken zal
toenemen; persoonlijke ondersteuning van hen die tussen wal en schip dreigen te raken, tb.v.
inspraak/participatie trajecten, accountmanagement, beleidsontwikkeling, etc.
Ook onze gemeente staat voor een principekeuze op welke wijze en in welk tempo wij ons willen
ontwikkelen tot een moderne data-gedreven dienstverlenende organisatie. De directie zal in 2018 haar
organisatievisie herijken. In dat traject zullen bovenomschreven ontwikkelingen ongetwijfeld een rol
gaan spelen.
Onderzoek Native Consulting: breng de basis op orde
Native Consulting heeft voor de zomer het onderzoeksrapport 'Heroriëntatie IT-strategie' opgeleverd.
Daarin is geconstateerd dat zowel de ICT-infrastructuur als de l&A organisatie niet klaar zijn voor de
toekomst.
In de voor u liggende notitie zijn de adviezen uit dit onderzoeksrapport uitgewerkt en vertaald naar
enkele beslispunten. Met deze beslissingen kunnen we geconstateerde issues binnen het team l&A
oplossen en de technische doorontwikkeling van onze ICT-infrastructuur richten.
Cloudbeleid: 'Cloud, tenzij' in plaats van 'Lokaal, tenzij'
Zoals ook Native Consulting in haar advies heeft vastgesteld is cloudtechnologie de belangrijke
aanjager van veel ontwikkelingen. Iedere applicatie leverancier in ons land is bezig haar verdienmodel
om te bouwen naar een clouddienst: de klant ontzorgen op het gebied van technisch beheer.
Daardoor zal langzaam maar zeker ons lokale datacenter krimpen en het technische beheer afnemen.
Klassieke onderdelen van onze ICT-infrastructuur zoals de kantoorautomatisering en telefonie zijjllen
ook steeds meer als clouddienst worden afgenomen. Zij krijgen steeds meer het karakter van 'water
uit de kraan', een nutsvoorziening.
Tegenover deze ontwikkeling staat nieuwe complexiteit; het koppelen en beheren van de Ivele
clouddiensten en het voeren van regie op de relatie 'Barneveldocloudleveranciers'. Gelijktijdig met
de groei van de technologische mogelijkheden nemen ook de risico's toe. Wetgeving zorgt er voor dat
informatiebeveiliging en privacy-bescherming geen vrijblijvende verantwoordelijkheid meer is.
|
Het is voor iedere organisatie anno 2017 randvoorwaardelijk om een cloudbeleid te definiëren. Wij
hebben de contouren van dit beleid ondertussen beschreven. Een beleidsproces gericht op continijie
verbetering, waarbij we de landelijke standaarden gebruiken die er reeds op het gebied van cloud zijn,
zoals die van de Informatie BeveiligingsDienst (IBD) en Nationaal Cyber Security Centrum.
Uitgangspunten voor dit beleid zijn :
1. Voor Barneveld is Informatisering strategisch. Automatisering is weliswaar randvoorwaardelijk,
maar in beginsel geen kerntaak voor de gemeente. Waar mogelijk maakt Barneveld gebruik
van cloudconcepten.
I
2. De vervanging van ieder onderdeel van onze ICT-omgeving (zowel applicaties als
infrastructuur componenten) zal op dit cloudbeleid worden gebaseerd.
3. Voor iedere databron/component van de ICT-omgeving die in een cloudconcept wordt
ondergebracht zal een exitstrategie worden uitgewerkt en overeen gekomen met de
!
leverancier.
1
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4. Voor (resterende) on-premise infrastructuur kiest Barneveld voor het afbouwen van haar
eigen datacenter en het onderbrengen van deze lokale componenten in een extern datacenter
(co-locatie) met toegang voor haar eigen systeembeheerders.
I-adviseurs zullen ieder verzoek om verandering toetsen aan dit cloudbeleid. Op basis van een
dataclassificatie (mate waarin de gegevens privacy gevoelig zijn) wordt vastgesteld welke
cloudservicemodellen (laaS, PaaS, SaaS) en cloudimplementatiemodellen (private, publiek, hybride)
toegestaan zijn.
Personeel
Native Consulting concludeerde dat de huidige I&A-formatie zich kenmerkt door veel operationele
rollen met een nadruk op de Automatisering. Voor Barneveld voorzien we een groei van het aantal
Informatiseringsrollen (van strategisch tot operationeel), gelijktijdig met een transformatie van enkele
Automatiseringsrollen (als gevolg van de technologische veranderingen).
Huidige
.^formatie
Team l&A
a. Noodzakelijk
CISO

15,8

Tactisch I-adviseur
Projectleider l&A
Systeembeheerder
Cloud architekt

2019

• 2020

2021

2022 •

18,7

20,0

20.3

20,5

20,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0
0,6

1,0
0,6
0,5
1,0
3,4

1,0
0,6
0,5
1,0
3,4

1,0
0,6
0,5
1,0
3,4

1,0
0,6
0,5
1,0
3,4

0,6

0,6
0,6

0,8
0,6
-0,2

0,8
0,6
-0,2

4,6.

-4,6

1,0
2,9

iM>taal
b. Wenselijk
Contract Budget beheer l&A
Netwerkbeheerder
Landmeter
• Subtotaal -. formatiegroei cummulatief _

2018 '

-11'L'''-

.

0,6
4,0

- Ivl,2..
v,

. 4,6

Het op orde brengen van de personele basis zal een geleidelijke groei van de I&A-formatie met 4,8 fte
tot gevolg hebben.
Financiële consequenties
De I&A-formatie verandert en zal op onderdelen gaan groeien. De cloudarchitectuur zal de komende
tijd op basis van het cloudbeleid uitgewerkt en projectmatig gerealiseerd moeten worden. Dit zal
langzaam maar zeker een verschuiving opleveren van kapitaallasten (Capex ) naar exploitatielasten
(Opex , betalen naar gebruik).
1

2

1

2

Capex: capital expenses
Opex: operational expenses
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Projectbegroting l&A
De transformatie naar de nieuwe l&A-situatie, zowel organisatorisch als (cloud)technisch, vergt de
volgende eenmalige kosten:
'Activiteit" <
Projectleiding transformatie l&A
Technisch advies/cloud-expertise
ICT-inkoop expertise
Training medewerkers kennis/vaardigheden

IOO.OOO
50.000
50.ÖÖÖ
50.000
250.000

Personele frictiekosten

PM

Exploitatieconsequenties
Formatiegroei en een geleidelijke cloudgang hebben een stijging van de exploitatiekosten tot gevolg
gedurende de periode waarin het 'oude' applicatielandschap en de oude infrastructuur nog niet geheel
zijn uitgefaseerd cq. vervangen. De impact op de exploitatie is als volgt:
ÖfrBdinjvng^

1

^

,

' ^ !3

•< ~i ' ' • ^ p e r f t e ^ ;

Salarissen en vaste vergoedingen*
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€
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e
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€
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€

40.000

7.000

€

7.000

e

241.000

e

241.000

€
€
e

40.000

€

€

205.000

Verzekeringen

€

7.000

Onderhoud rraterieelen bedrijfsmiddelen

e

241.000

Advteskosten

€
e

€ 75.000

Extra connectiviteitskosten ivmcbud

Onderhoud software

60.000
1.246.000

SaaS opbssingen opslag 10%
Afschrijvingen Afschrijvingen investeringen
software/hardware tot en met 2017
Afschrijvingen nieuw beleid

€

872.000

€
€
€
€
€
€
€

60%

expbitatiekosten public cloud infra
expbitatiekosten private cbud infra

3.639.000

90.000
1.212.000
125.000
869.000

2.000
20.000
60.000

€

-400.000

Noodzakelijk * *

e

180.000

Wenselijk * * *

InckJenteel * * * * *

1.008.000

€
€
€
€

*) dft bedrag is exdusef wijzigingen in de cao
* * ) structureel in begroting opnemen tlv begrotingsresultaat
* * * ) Nog nader te bepalen
* * * * ) T.b.v. intensivering SAAS-opbssingen
* * * * * ) incidenteel (naast extra afschrijvingen/projectkosten)
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e
e

7.000
241.000
90.000
1.212.000
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2021 ,
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€
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Tijdpad
In hoofdstuk 7 is een globale planning opgenomen van de l&A activiteiten. Samengevat is deze
weergegeven in Figuur 2:
Positionering
l-rollen
Geactualiseerd
Informatiebeleid
Bestuurlijke
besluitvorming ,

2018

2017

Start werving &
selectie l-functies

2019

f i

2020

2021

2022

l-processen
ingericht
Cloudgang applicaties 2020 afgerond;'

Figuur 2

Besluitvorming
Op basis van deze uitwerking van het onderzoeksrapport van Native Consulting adviseren wij het
college:
1. In te stemmen met de uitgangspunten van het cloudbeleid;
2. In te stemmen met een formatie-uitbreiding van 2,4 fte (EUR180.000) m.i.v. 2018 en Ifte
(EUR75.000) m.i.v. 2019 binnen het team l&A. Deze bedragen dekken uit de structurele
begrotingsruimte.
3. In te stemmen met de dekking van de incidentele overgangskosten ad. EUR95.000; EUR85.000;
EUR80.000 voor de jaren 2018, 2019 en 2020.
4. In te stemmen met een incidenteel projectbudget, ad EUR250.000
5. De wijzigingen in de structurele en incidentele budgetten op te nemen als beleidstoevoeging in de
ontwerp-Programmabegroting 2018.
6. De vergaande ICT-ontwikkelingen, zoals geschetst in hoofdstuk 2, te betrekken in een overallvisie op de ontwikkeling van de organisatie. Welke in het le / 2e kwartaal 2018 aan de orde zal
zijn.
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Inleiding en opzet
1.1 SAMENVATTING ONDERZOEK NATIVE CONSULTING
Eind juni 2017 heeft het adviesbureau Native Consulting het onderzoeksrapport 'Heroriëntatie ITstrategie' opgeleverd. Dit rapport geeft antwoord op de hoofdvraag Tn hoeverre is de huidige I&Aorganisatie en ICT-infrastructuur van de gemeente Barneveld klaar voor de toekomst?'.
De antwoorden waren in het kort:
I
De ICT-infrastructuur is niet klaar voor de toekomst;
1 De l&A organisatie is niet klaar voor de toekomst.
Beide vragen konden alleen beantwoord worden als het helder is welke richting de gemeente
Barneveld zich wil ontwikkelen. Native concludeert op basis van sessies met het college en het MO dat
de basisvorm van de gemeente Barneveld als volgt is te beschrijven:
I
De Barneveldse flexibiliteit (primair archetype) biedt de gemeente de mogelijkheid om snel in
te kunnen spelen op schommelingen in klantbehoeften en landelijke ontwikkelingen. Deze
wendbaarheid wordt niet gezocht in uitbesteding of samenwerking, maar bij voorkeur door
taken zelf te doen. Daarnaast wil Barneveld de keuzevrijheid aan inwoners / ondernemers
bieden, bijvoorbeeld op welke manier ze zaken met de gemeente willen doen;
J
i
De Barneveldse innovatie (secundair archetype) is gericht op het blijven vernieuwen en
verbeteren van dienstverlening en de manier van werken door de implementatie van bewezen
oplossingen. Om niet te veel leergeld te betalen, neemt men positie vooraan in het peloton,
maar niet in de kopgroep.
Ten aanzien van de l&A-omgeving concludeert Native een groei van het aantal gebruikers, een nog
grotere groei van het aantal mobiele devices, doch geen krimp van het aantal fysieke werkplekker.
Ten aanzien van de exploitatie concludeert Native:
8 Een formatie die kwantitatief past bij een gemeente met de omvang van Barneveld.
i
Een formatie die kwalitatief niet in balans is: vooral informatiemanagement mist.
1 De kosten van de infrastructuur en applicaties liggen in Barneveld hoger dan in vergelijkbare
gemeenten.
'
I
Per saldo sluit de exploitatie wat hoger dan het landelijk gemiddelde.
Al met al een financieel beeld dat past bij een gemeente die flexibiliteit belangrijk vindt, doch
gemaakte keuzes niet volledig door vertaalt.
Barneveld l&A kent een bijzondere variant qua 'cloudgang': het hart van de infrastructuur is de
geïntegreerde oplossing van het bedrijf CAM, waarbij de gemeente in beginsel door CAM wordt
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ontzorgd ten aanzien van het technische beheer. Maar de praktijk is dat het team l&A ook noodgedwongen - een deel van het technische beheer voor haar rekening neemt.
De wens om flexibel en innovatief te zijn leidde in het Native rapport tot het volgende - door het MO
bekrachtigde - advies:
I
Ontzorgen op Automatisering: uitbesteden van de ICT-infrastructuur en het bijbehorende
onderhoud/beheer;
1 Hiervoor kiezen voor een gang naar de cloud met een keuze voor een 'SaaS , tenzij' beleid:
SaaS of gehoste oplossingen tenzij dit niet mogelijk is vanwege privacy, wetgeving,
koppelbaarheid, gegevensuitwisseling.
I
Barneveld kiest voor standaard applicaties.
3

Ten aanzien van de functies/rollen binnen l&A is het volgende geconcludeerd:
i
Ontwikkeling van de I-adviseur functie (de formatie uitbreiden met 1 fte strategisch i-advies,
1 fte tactisch i-advies);
i
Introductie van leveranciersmanagement;
i
Introductie Informatie architect.
Deze adviezen zullen transitiekosten tot gevolg hebben. De I&A-exploitatie zal verschuivingen laten
zien, doch geen daling. Iedere gemeente zal moeten accepteren dat haar I&A-exploitatie in de
toekomst zal stijgen. De gang richting de cloud zal leiden tot een verschuiving van Capex" naar Opex .
5

1.2 NOODZAKELIJKE VERVANGINGSINVESTERINGEN
Het hart van onze ICT-infrastructuur moet (contractueel en technisch) per 1 januari 2019 vervangen
worden. De hiervoor noodzakelijke Europese aanbesteding(en) en het daarop volgende
realisatieproject zijn complexe trajecten. De voorbereiding van dit project moet in het najaar van 2017
starten. Hierdoor is het noodzakelijk om nog dit jaar helderheid te hebben op welke wijze de adviezen
van Native geïmplementeerd gaan worden.
1.3 OPDRACHT EN WERKWIJZE
Bovenstaande heeft geleid tot de volgende opdracht voor het vervolgonderzoek:
Werk de adviezen van Native Consulting zodanig uit dat:
/ -..
ty. f. ^.©jrèGtié: eh" bestuur éen Besluit kunnen hemen qyerdefiriandëlè^'technisêhé:eh
^ '
. orgariisatoriischë eonsëquentiès;
v^ :
v
I .5|lët team l&A yoldoéode richting krijgt om .zowel haar prganisatie öntwil<kelihgstraject als het:
.'feëhnisiehie vètvangingstrajéct te gaan. starïgrt.:

4

v

SaaS: Software-as-a-Service: de applicatie is geïnstalleerd op de infrastructuur van de leverancier. De opdrachtgever is
uitsluitende verantwoordelijk voor het functionele beheer van de applicatie.
Capex: Capital Expenses, een exploitatie waarin afschrijvingen op investeringen een substantieel onderdeel van uitmaken.
Opex: Operational Expenses, een exploitatie waarin variabele kosten (betalen naar gebruik) dominant zijn.

3

4

5
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Middels
I
I
i
1

2 workshops (beleid en techniek) zijn de volgende onderwerpen besproken:
Validatie uitkomsten onderzoek Native;
Inventarisatie van prioriteiten;
Globaal uitgewerkt cloudbeleid;
Globaal uitgewerkte cloudarchitectuur.

De samenhang tussen deze onderwerpen is in Figuur 3 op de volgende pagina weergegeven. Vanuit
deze samenhang zijn de workshopresultaten een niveau dieper uitgewerkt en vertaald in een
conceptnotitie. Dit concept is iteratief tot een definitief gebracht.
Organisa tievisie
Visie op
Dienstverlening en
Bedrijfsvoering

"Informatiebeleid

Uitvoering Programma
e-Dienstverlening

Figuur 3

De uitkomst van dit traject vormt - na besluitvorming - input voor diverse vervolgtrajecten:
I
Herijking organisatievisie en dienstverleningsconcept;
1 Actualisering van het informatiebeleid;
I
Een verdere detaillering van het cloudbeleid en de doelarchitectuur;
I
Het starten van de diverse aanbestedingsprocedures;
i
De doorontwikkeling van de l&A-organisatie.
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Het Barneveld van morgen
Het rapport van Native Consulting geeft ook een beschrijving van de vele technologische
ontwikkelingen. De stormachtige ontwikkelingen op het gebied van informatisering hebben invloed op
de relatie tussen burgers, bedrijven en overheden. De directie van Barneveld heeft de intentie om in
het eerste kwartaal van 2018 haar organisatievisie te herijken. De impact van de technologische
ontwikkelingen zal hierin worden meegenomen. Op basis van deze visie (en het bijbehorende
dienstverleningsconcept) zal ook het informatiebeleid en het bijbehorende realisatieplan moeten
worden geactualiseerd.
Hoe onze gemeente er in de toekomst uit komt te zien is vanzelfsprekend niet in detail te voorspellen,
maar een aantal ontwikkelingen kunnen we wel extrapoleren. In dit hoofdstuk geven we een kijk op
de gemeente van de toekomst vanuit verschillende perspectieven: burgers, ondernemers, bestuurders
en de ambtelijke organisatie. Het schetst een beeld van de wijze waarop informatisering onze
organisatie gaat raken.
Bameveld in 2030...
We zitten nog in de nadagen van de periode van bezuinigingen. De decentralisaties in combinatie met
de bezuinigingstaakstellingen bevestigen nog eens dat gemeenten meer moeten doen met minder
geld. Het werk dat we moeten doen, doen we structureel met minder resources en waar mogelijk met
een betere kwaliteit. De verwachting van inwoners en bedrijven blijft hoog als het gaat om kwaliteit
en snelheid.
In onze dienstverlening werken we steeds meer samen met andere partijen. De kwaliteit van onze
informatievoorziening vormt een belangrijke factor bij het succes daarvan. Onze administraties zijn op
orde. Alle benodigde data en documenten zijn digitaal beschikbaar in de hele keten, van vakafdeling
tot publiekszaken en ook voor externe partijen. Hierdoor is het mogelijk dat meerdere partijen
tegelijkertijd aan dezelfde informatie werken.
We hebben gezien dat de ICT-mogelijkheden exponentieel toenemen en dat de maatschappij deze
mogelijkheden in hetzelfde hoge tempo omarmt. Waren we nog een e-Overheid in wording we gaan
nu snel richting een i-Overheid (nieuwe - soms onvoorspelbare - mogelijkheden die ontstaan als
gevolg van de vele onderling gekoppelde registraties). De i-Samenleving stelt eisen aan deze iOverheid.
Maatschappelijke vraagstukken vertalen we in maatschappelijke doelen en thema's. Het realiseren van
deze maatschappelijke thema's zal steeds meer afhankelijk worden van het stelsel van registraties
(basisregistraties en lokale kernregistraties), knooppunten en afspraken over levering en gebruik. Dit
stelsel wordt door steeds meer overheden en andere ketenpartners gebruikt.
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Het integrale beheer van al deze registraties (administratief en geografisch) krijgt alleen een kans als
deze activiteit centraal georganiseerd is, binnen een organisatie en een ICT-omgeving waar
informatiebeveiliging en privacy bescherming een belangrijke rol speelt.
Deze informatiehuishouding biedt veel ruimte aan innovaties. We hebben onze werkprocessen
vergaand gedigitaliseerd en toenemend zelfs volledig geautomatiseerd. De dienstverlening is ver
doorontwikkeld.
Dienstverlening aan inwoners
Als burger kan ik mijn gemeente op verschillende manieren benaderen voor vragen, informatie,
diensten en producten (e-mail, mijnOverheid.nl, het digitale loket en social media). Een
handgeschreven brief is ook nog steeds mogelijk. Op internet kan ik op de 'mijnGemeente'-pagina
zien welke informatie er over en voor mij is vastgelegd. Ik kan zien welke producten en diensten ik
heb aangevraagd, wat de status hiervan is en welke ik in het verleden heb afgenomen. Ik ontvang
berichten over ontwikkelingen die mij en mijn woonomgeving aangaan. Ik geef aan over welke
onderwerpen ik verder geïnformeerd wil worden. Via mijn persoonlijke internetpagina kan ik
participeren in beleidsvorming maar ook in het verbeteren van de sociale structuur van ijnijn
leefomgeving. Zo doe ik ten aanzien van mijn directe woonomgeving aan 'digitale' co-creatie. Ik geef
mijn mening door te reageren via blogpostings en chat eenvoudig met de beleidsmakers en/of
bestuurders. Via videokanalen woon ik vergaderingen bij en via social media doe ik mee aan
discussies.
Als hoofd Publiekszaken zetten we Face-to-face dienstverlening alleen in als dit toegevoegde waarde
heeft voor inwoners en overheid. Met andere woorden, lichte ondersteuning waar het kan, intensieve
ondersteuning waar het moet. Deze maatwerkdienstverlening organiseren we dichtbij inwoners (in
wijken en aan de keukentafel), digitaal ondersteund zodat vragen 'op locatie' worden opgelost.
Vraagverheldering en stimulering van zelfredzaamheid en ondernemerschap staan hierbij centraal (in
plaats van 'u vraagt wij draaien'). Om regeldruk te minimaliseren en dienstverlening te verbeteren' zijn
de professionals in de frontlinie contactpersoon en sturend voor de rest van de organisatie (over
afdelingen en organisaties heen). Succesvol standaardiseren is ook beslissen waar jeen
standaardbenadering niet effectief is. In gecompliceerde situaties is eerst een goede analyse vereist
alvorens we beginnen met produceren van dienstverlening.
Via één digitaal overheidspoort bieden wij inwoners hun "standaard" dienstverlening (eenvoudige
producten) gemakkelijk regelen en monitoren en hun eigen gegevens beheren. Diensten en informatie
worden hiervoor beschikbaar gemaakt via een centraal (knoop)punt. Wij vallen inwoners niet lastig
met de verschillen tussen publieke organisaties: ze hebben te maken met één overheid.
j
Hierbij garanderen wij informatieveiligheid voor inwoners en bedrijven zo goed mogelijk' De
verschillende (publieke) organisaties organiseren zich op de achtergrond. Wij zijn immers één
overheid. Bij veel digitale dienstverlening maakt het de burger tenslotte niet uit welk onderdeel van de
overheid het regelt. Als het maar geregeld wordt. Dat realiseren wij ons terdege bij ontwikkelingen en
de investeringen die daarvoor nodig zijn.
j
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Participatie
Overheden willen graag dat inwoners en bedrijven participeren, maar we hebben erkend dat deze
inzet wederzijds moet zijn. M.a.w. waar en op welke wijze kan de overheid deelnemen in spontane
ontwikkelingen in de maatschappij? Initiatieven van inwoners zijn medebepalend voor de rol en inzet
van overheden (van burger- naar overheidsparticipatie). Dit organiseren we integraal en begrijpelijk.
Ook hierin vallen we inwoners niet lastig met de achterliggende ambtelijke organisatie. Door inwoners
daarnaast ook een grote rol te geven in co-creatie van het dienstverleningsproces wordt
dienstverlening goedkoper, sluiten we aan bij wensen/mogelijkheden van inwoners en vergroten we
zelfredzaamheid. Zo kunnen inwoners en ondernemers (na toestemming) informatie en diensten via
(mobiele) applicaties leveren.
Ontsluiting van onze gemeentelijke informatie (Open Data) biedt inwoners en bedrijven betere
mogelijkheden tot participatie en controle van de overheid.
Dienstverlening aan bedrijven
Als ondernemer zie ik volop groeikansen. Gelukkig kan ik via de website van de gemeente veel
informatie krijgen. Interactieve kaarten, gecombineerd met de regelgeving, laten mij duidelijk zien
hoe en waar ik mijn groeiambitie kan waarmaken. De beschikbare bouwgrond, de economische
gegevens, demografische gegevens, regelgeving en andere voor mij belangrijke data zijn toegankelijk.
De benodigde vergunningen vraag ik via het internet aan. De reeds bekende gegevens worden met
behulp van DigiD en of eHerkenning al ingevuld op de digitale aanvraagformulieren. Via het
gemeenteportaal kan ik mijn aanvraag volgen.
Omdat de gemeente in navolging van andere overheidsorganisaties steeds meer datasets beschikbaar
stelt voor hergebruik (Open Data) zie ik toenemend mogelijkheden voor innovatieve toepassingen.
Bedrijfsvoering
Als directeur beschik ik over een integraal inzicht over de status van alle dienstverleningsprocessen.
Dit gebeurt vanuit één centraal systeem met daarin alle relevante klant- en productgegevens. We
beschikken over actuele en betrouwbare klantinformatie. Direct sturing en bijsturing op lopende
processen is voor onze managers mogelijk. De kwaliteit van de communicatie met onze inwoners en
bedrijven is hierdoor sterk verbeterd. Het aantal klachten over foute producten, lange procedures en
onleesbare brieven is sterk afgenomen.
De beschikbare informatie is uitwisselbaar omdat onze administraties/registraties op orde zijn. De
gegevens zijn actueel en betrouwbaar. Onze processen zijn op elkaar afgestemd. Bij dit alles volgen
we overheidsstandaarden. Dat was samen met het digitaal werken de belangrijkste voorwaarde om
succesvol als regionale dienstverlener te acteren (Belastingsamenwerking) ofte kunnen participeren in
samenwerkingsverbanden.
Onze medewerkers werken door de technische mogelijkheden steeds meer plaats- en
tijdsonafhankelijk. Om dat te kunnen zijn ze ondertussen goed opgeleid in deze digitale manier van
werken. Dat is hard nodig om in een digitaal werkende wereld, vakbekwaam, je werk te kunnen
blijven doen. Zij kunnen meer en betere producten leveren tegen een lagere kostprijs. Dat is bij
dalende inkomsten voor de gemeente een zeer gewenste bijkomstigheid.
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Inkoop wordt ondersteunt door een professioneel inkoopsysteem. Ook door e-HRM en intelligente
Planning & Control-toepassingen is onze bedrijfsvoering gemoderniseerd. Onze medewerkers zijn
'consumenten' door selfservice-toepassingen.
Medewerkers in de processen beschikken over (near)realtime sturingsinformatie. Daardoor is |het
mogelijk geworden om meer regelcapaciteit te delegeren naar de werkvloer. In combinatie met
feedbacktraining (geven en ontvangen) is een gezonde prestatiedialoog ontstaan binnen teams.
Bestuur
Als wethouder beschik ik over meerdere kanalen om met inwoners en bedrijven in contact te komen.
Zo maak ik gebruik van social media, bloggen en participatiemogelijkheden. Ik bezoek
inspraakavonden over veranderingen in de wijk of over aanpassingen in bestemmingsplannen. Daarbij
gebruik ik de digitale discussietafel als onderdeel van ons samenwerkingsplatform. Bij discussies kan
ik direct laten zien wat de invloed van mogelijke veranderingen van regelgeving is. Bijvoorbeeld het
effect op lucht en geluidskwaliteit bij aanpassingen van wegen, industrie of woonwijken. Video maakt
het mogelijk dat dit voor iedereen direct online zichtbaar wordt. Dat geeft de participatie en het
uiteindelijke besluit meer kwaliteit en snelheid.
Onze gemeenteraad vergadert en werkt al jaren volledig digitaal. Maar de digitalisering dekt nu de
volledige cyclus af van ideevorming, beleidsvorming tot en met de bestuurlijke besluitvorming. Dat
bespaart veel tijd en geld voor de organisatie. Collegeleden en Raadsleden kunnen tijd- en
locatieonafhankelijk beschikken over betere/rijkere contextinformatie. Dankzij betrouwbare en actuele
managementinformatie zijn gesprekken en vergaderingen waardevoller.
j
De individuele beleidsvrijheid van ons als gemeente is afgenomen als gevolg van de regionale
samenwerkingsverbanden. Onze ambtelijke organisatie ontwikkelt zich steeds meer tot een
regieorganisatie. De uitvoering is op onderdelen meer op afstand gekomen.
Actuele registraties zorgen ervoor dat we beschikken over steeds betere informatiemonitors
(leefbaarheid, economie, dienstverlening) kunnen we ook beter sturen op maatschappelijke effecten.
De fysieke leefomgeving
Als hoofd Ruimtelijke Ordening en Vergunningen bieden we inwoners, bedrijven en overheden middels
de 'Informatiebeheerbibliotheek van de overheid' de informatie die zij nodig hebben voor het
uitvoeren van de Omgevingswet. Actueel, begrijpelijk en in bruikbare vorm. Inwoners en bedrijven
kunnen via internet eenvoudig en op maat de informatie vinden die hen helpt zich aan de wët te
houden en inspraak te kunnen hebben op ontwikkelingen in hun leefomgeving. De informatie lover
regels is ook beschikbaar in de vorm van regelhulp om zelf na te gaan met welke regels en
voorschriften je op een bepaalde locatie of bij een bepaald initiatief te maken hebt. Naast het vipden
van informatie op maat, regelen inwoners, bedrijven en overheden via internet hun zaken met elkaar.
Ook kunnen zij zich laten attenderen op bijvoorbeeld wijzigingen in regels en op
vergunningsaanvragen en overschrijdingen van (risicovolle) omgevingswaarden. Deze functies worden
ondersteund door overheidswebsites maar ook door sites, apps enz. die de markt ontwikkelt erj kan
ontwikkelen doordat de overheidsinformatie als open data beschikbaar is.
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De overheden werken in de uitvoering van de Omgevingswet 'zaakgericht' en delen hun informatie
met elkaar. Op onderdelen is gerichte digitale ondersteuning beschikbaar, bijvoorbeeld voor het
uitvoeren van analyses van uitgevoerde inspecties of voor het plannen van inspecties. Daarnaast is de
verwachting dat de overheden de omgevingsplannen en verordeningen in toenemende mate digitaal
beheren in regelbeheersystemen waarmee geautomatiseerd (wijzigingen van) de regels en
voorschriften snel en eenvoudig kunnen worden ontsloten.
Als hoofd heb ik de openbare ruimte volledig digitaal vastgelegd in basisregistraties en aanvullend
beheersystemen. De systemen zijn toegankelijk voor alle typen medewerkers (binnen of buiten). Onze
medewerkers krijgen deze informatie op maat (conform hun rol en de context) aangeboden.
ICT-architectuur
Als verantwoordelijke voor l&A heb ik ingezien dat al deze ontwikkelingen de Informatisering
strategisch heeft gemaakt voor gemeenten.
We gebruiken steeds meer dezelfde generieke informatievoorzieningen. Het aantal vakapplicaties is
sterk verminderd. Onze systemen zijn beter op elkaar afgestemd en met elkaar verbonden. Deze
systemen zijn zowel van binnen als van buiten de muren van onze gemeente bereikbaar. De
basisgegevens van de gemeente worden op één plaats beheerd. Ze worden door ons gebruikt binnen
alle werkprocessen. Waar mogelijk worden deze gegevensbronnen ook in de vorm van datasets
publiekelijk ontsloten (Open Data).
De kosten van onze informatisering en infrastructurele voorzieningen zijn gestegen. Daar staat
tegenover dat de dienstverlening naar en de interactie met de inwoners en bedrijven sterk is
verbeterd.
Onze gegevenshuishouding is gekanteld door de gelaagdheid in afzonderlijke delen (presentatie-,
logica/functionaliteit- en gegevenslaag). Dit maakt het mogelijk om met 'Apps' als presentatie- of
functionaliteitlaag dezelfde data te gebruiken. Wij gaan onze data (indien niet expliciet verboden)
daarom vrij beschikbaar stellen via open data.
De hoeveelheid ongestructureerde informatie dreigde onbeheersbaar te worden. We kunnen echter nu
met 'google search'-achtige technologieën de samenhang automatisch ontleden en rubriceren.
Hierdoor wordt alleen de juiste informatie getoond aan onze medewerkers. Deze technologie toont
niet alleen ongestructureerde informatie maar ook gestructureerde informatie. De informatie wordt
gelijk visueel gemaakt door middel van een geografisch systeem.
We hebben een portal waarin formele en informele groepen virtueel kunnen samenwerken en
informatie met elkaar kunnen delen.
Door optimaal gebruik te maken van publieke en private clouddiensten verbindt onze IT organisatie
mensen en (keten)netwerken en zorgt er voor dat informatie altijd en overal beschikbaar is. Het 'any
time, any place, any device, any App-concept'. Zo kan de gebruiker efficiënt werken, op de manier
waarop hij/zij dat wil. De gebruiker is namelijk een businessconsument geworden, die zakelijk met
dezelfde technologieën, apparatuur en applicaties wil werken als privé.
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De werkplek is geen fysieke werkplek meer. Het is een manier van leven, iets wat je doet, overal,
altijd en op iedere mogelijke manier. De fysieke werkplek is de plek voor de ontmoeting en co-creatie.
We hebben onze beveiliging van informatie en de bescherming van privacy goed op orde. Gelijk aan
het concept van plaats- en tijdonafhankelijk werken, volgen we onze informatie met behulp |Van
information rights management en conditional access. Het apparaat is niet belangrijk meer, maar onze
informatie.
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Cloudbeleid
De ontwikkelingen zoals in het voorgaande hoofdstuk geschetst maken duidelijk dat Barneveld, net als
alle andere gemeenten, zich onontkoombaar tot een data-gedreven organisatie zal ontwikkelen. De
ICT-infrastructuur moet daar op aangepast worden en de organisatie moet daarop worden ingericht.
Van 'lokaal, tenzij' naar 'cloud, tenzij'
De beweging richting de cloud gaat verder dan SaaS-applicaties. Ook de traditionele
kantoorautomatisering wordt in snel tempo als clouddienst aangeboden (bijvoorbeeld Office365 van
Microsoft). Complexe infrastructuren bestaande uit servers, opslag en backup/restore oplossingen
On.premises'. (lokaal)'

Software as a
"e A p t l i ^ A . i f Q " s » C V..: .-"

% f ^ b ^ $ * l ^ ^ y ^ W i y \ Storage

Figuur 4 (grijs = zelf doen, blauw = laten doen)

worden ook steeds meer als dienst aangeboden (laaS, Infrastructure-as-a-Service). Toepassingen die
nodig zijn om Smart City concepten, Internet-of-Things mogelijkheden en Big Data analyses te
kunnen realiseren worden zelden lokaal geïnstalleerd. Deze worden als onderdelen van een Platformas-a-Service (PaaS) aangeboden. Vroeg of laat zal ook Barneveld deze diensten gaan afnemen.
laaS en PaaS diensten kunnen we daarnaast nog onderscheiden in een Public (vele klanten delen
logisch gescheiden van elkaar dezelfde infrastructuur, prijstechnisch interessant) en Private variant
(iedere klant heeft haar eigen fysiek gescheiden infrastructuur, prijstechnisch duurder).
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Cloudbeleid
Pericles (500 v. Chr.) sprak ooit de wijze woorden:
'Het is niet onze taak de toekomst te voorspellen, maar ons erop voor te bereiden!'
Onze voorbereiding bestaat uit het meebewegen met deze onontkoombare marktbeweging. Op basis
van heldere cloudbeleidsregels zullen we gefaseerd onze huidige ICT-omgeving transformeren. Iedere
vervanging of uitbreiding van onze ICT-omgeving zullen we volgens het cloudbeleid beoordelen en'
waar mogelijk realiseren in de vorm van een
cloudoplossing.

7$

• Onder welkë '
• condities naar.,
; 'welke cloud? •*

Exteme invloeden,
Incidentbeheer

Centraal in het cloudbeleid staat dat het
beleidsproces moet leiden tot continue
verbetering. We gebruiken de landelijke
standaarden die er reeds op het gebied van
cloud zijn (vanuit organisaties als de
Informatie BeveiligingsDienst (IBD) en
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)).
We gebruiken waar mogelijk interne kaders
(zoals bijvoorbeeld het inkoopbeleid). Het
cloudbeleid is landelijk en dus ook lokaal nog
in ontwikkeling, deze ontwikkeling zullen wij
monitoren.

Figuur S

Uitgangspunten voor dit beleid:
1. Voor Barneveld is Informatisering strategisch. Automatisering randvoorwaardelijk, maar in in
beginsel geen kerntaak voor de gemeente. Waar mogelijk maakt Barneveld gebruik van
cloudconcepten.
2. Dit besluit zal voor iedere databron/component van de on-premise ICT-omgeving worden
gebaseerd op het cloudbeleid.
3. Voor iedere databron/component van de ICT-omgeving die in een cloudconcept wordt
ondergebracht zal een exitstrategie worden uitgewerkt en overeen gekomen met de
leverancier.
4. Voor (resterende) on-premise infrastructuur kiest Barneveld voor het afbouwen van haar
eigen datacenter en het onderbrengen van deze lokale componenten in een extern datacenter
(co-locatie) met toegang voor haar eigen systeembeheerders.
Dataclassificatie is cruciaal voor het bepalen van de cloudvariant die gebruikt mag worden. Het
cloudbeleid bevat een dataclassificatie methode. Samengevat komt dit er op neer dat:
I
Databronnen van de hoogste risico-categorieën gehost mogen worden bij Nederlandse
Cloudleveranciers onder voorwaarde dat zij zich conformeren aan het cloudbeleid van
Barneveld en een bewerkersovereenkomst tekenen. Voorbeelden zijn applicaties in het Sociaal
Domein, Publiekszaken, HRM.
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Databronnen van de lagere risico-categorie mogen gehost worden bij internationale
Cloudleveranciers die de Safe Harbor overeenkomst met de EU hebben ondertekend of de
opvolger van deze overeenkomst (vanwege een recente uitspraak van het Europees Hof).
Voorbeelden zijn toepassingen op het Microsoft-cloudplatform.
Databronnen van de laagste risico-categorie mogen gehost worden bij internationale public
cloud Leveranciers die zich niet formeel geconformeerd hebben aan de EU wet- en
regelgeving. Voorbeelden zijn toepassingen metjopenbare data.
Vaststelling van dit cloudbeleid maakt het mogelijk om vanaf heden te starten met de ICTtransformatie.
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Impact op personeel en organisatie

Hoofdstuk 2 schets een mogelijk beeld van Barneveld in 2022. De vele ontwikkelingen die op
Barneveld afkomen hebben een stevig effect op de dienstverlening, bedrijfsvoering en de
informatievoorziening van de gemeente. De opdracht van Native Consulting was een duidelijke:
onderzoek of het team l&A en de ICT van Barneveld klaar is voor deze toekomst. Het antwoord op
beide vragen was 'Nee'.
Ten aanzien van de I&A-formatie is vastgesteld dat uitbreiding gewenst is op het vlak van I-advies
regie- en contractmanagement. Maar de impact van de voortrazende informatisering van onze
maatschappij en dus ook overheid raakt meerdere facetten van de gemeentelijke organisatie. De
gemeente is toenemend te beschouwen als een datafabriek, een informatieverwerkende bedrijfstak.
Dat gaat de komende 5-10 jaar ingrijpende gevolgen hebben voor het personeelsbestand en de
organisatie. De ontwikkeling binnen banken, verzekeraars en andere overheden zoals de
Belastingdienst zijn deels te beschouwen als het voorland voor gemeenten: traditioneel uitvoerende
afdelingen krimpen, de afdelingen die zich bezig houden met informatisering/gegevens en
automatisering groeien. Illustratief is de casus Belastingdienst: deze organisatie zit midden in een
reorganisatie waarbij er 4000 medewerkers de organisatie moeten verlaten, daar staat tegenover dat
1500 medewerkers met een 'data-achtergrond' moeten instromen.
De organisatorische consequenties één niveau dieper beschouwd
Native Consulting heeft onderzocht welke rollen binnen het team l&A versterkt moeten
worden (en doet enkele aanbevelingen voor rollen als functioneel beheer binnen de vakafdelingen
Maar de oprukkende informatisering gaat op termijn onze organisatie in de volle breedte raken.
Gegevensinwinning- en beheer (geografische en administratieve informatie, basis- en
j
kernregistraties) start slechts de cyclus: van deze gegevens maken we informatie waarop we onze
dienstverlening baseren of waarmee we de operatie aansturen c.q. monitoren.
I
1

De werkprocessen moeten zodanig ingericht worden dat zij optimaal gebruik maken van de
|
informatie, maar ook om managementinformatie (kijken naar het verleden) te kunnen genereren, j
Data-analyse gebruiken we om te kijken naar de toekomst. Toenemend digitaal werken heeft impact
op de Documentaire informatievoorziening. Dit zal binnen deze vakgroep leiden tot een afname van
archiefwerk en registratiewerk, maar een toename van consulentwerk. ICT moet alles technisch
draaiend houden (toenemend vanuit een regierol). De informatiebeveiligingsorganisatie en de privacy
bewakers behoeden ons voor problemen. Een verbetercyclus moet leiden tot kwalitatieve groei.
i
De blauwe vakken in Figuur 6 hebben betrekking op de rollen die momenteel binnen het team l&A
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vallen. Binnen dit team spelen de formatie consequenties zoals die in dit onderzoek zijn uitgewerkt
(Basis op orde) noemen. Doorpakken op informatisering zal op termijn ook leiden tot formatie
aanpassingen binnen de rest van de organisatie (de rode vlakken in Figuur 6).

Figuur 6

In tabel 1 zijn indicaties opgenomen van hoe de l&A formatie zich de komende jaren gaat
ontwikkelen. Dit scenario voorziet in uitbreiding van de I&A-formatie met nieuwe rollen en uitbreiding
van enkele bestaande rollen: CISO, I-adviseur (strategisch en tactisch), contract- en
budgetbeheerder, projectleider, cloudarchitect, netwerkspecialist. In onderstaande formatietelling zijn
leidinggevende rollen niet meegenomen.
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Tabel 1

Informatiebeveiliging en
privacy bescherming

1

Chief Information Security Officer
(CISO)

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

3,8

Strategisch I-adviseur
Tactisch I-adviseur
Contract- en budgetbeheer l&A

0,5
1,0
0,4

1,0
2,0
0,4

. 1,0
2,0
0,6

1,0
2,0
0,6

1,0
2,0
0,8

1,0
2,0
0,8

Projectleider l&A

0,4

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Coördinator
Automatisering/regisseur
Cloudarchitect
Technisch architect/specialist
Systeembeheerder
Netwerkbeheerder

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,0
1,8
0,5
0,9

0,0
1,8
1,0
0,9

1,0
1,8
1,0
1,0

1,0
1,8
1,0
1,5

1,0
1,8
1,0
1,5

1,0

Medewerker helpdesk
Automatisering

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Beleidsmedewerker Geo informatie
Gegevensbeheerder (BRP/GBA)
Gegevensbeheerder (BAG, BRK,
BGT, WOZ)
Landmeter
Landmeetkundig assistent

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,1
3,7

1,1
3,7

1,1
3,7

1,1
3,7

1,1
3,7

1

I-advies

|

Change

1

Automatisering

M

1,0
1,5
;

i

Servicedesk

Gegevensbeheer

W...

1

formatiegroei
formatiegroei cummulatief

1
1

iu

'3,7
i

0,9
0,9

0,9
0,9

0,9
0,9

0,7
0,9

0,7
0,9

;o,7

;o,9

wmsmmmmmmmmmmm
0,3
0,2
\0,0
2,9
1,3
2,9

4,2

1,5

4,7

'4,7

In het rapport van Native Consulting sluit de formatie van 2017 op 26,2 fte. In bovenstaande tabel op
15,8 fte. Native Consulting heeft de formatie van Barneveld vergeleken met een landelijke benchmark.
Om tot een 'appels met appels' vergelijking te komen heeft zij de Barneveldse formatiecijfers
aangepast op de definitie van de landelijke cijfers. Het verschil wordt verklaard door het feit dat in de
benchmark ook de (decentrale) functionele applicatiebeheerders van de vakafdelingen en de
leidinggevenden van het team l&A zijn meegeteld.
Het advies van Native Consulting beperkte zich ten aanzien van de formatie tot enkele belangrijke
rollen zoals de I-adviseur, leveranciersmanagement en informatie-architect. In ons vervolgonderzoek
is de impact op de formatie (in zowel plussen als minnen) over de volle breedte van het team I&AJ
ingeschat.
Hierbij wordt voor de korte termijn onderscheid gemaakt tussen strikt noodzakelijke en wenselijke
(toekomstgerichte) maatregelen om de basis op orde te krijgen. De noodzakelijke maatregeleiji zijn
gericht op het wegnemen van inefficiency in procesinrichting en ICT-toepassingen. Dit levert op korte
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termijn kwalitatief betere dienstverlening op. Daarnaast is noodzakelijke kennis en kunde om
cloudbeleid te kunnen realiseren en uit te voeren als noodzakelijk gelabeld.
„'

•
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!

"

"
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a. Noodzakelijk
CISO
Tactisch I-adviseur
Projectleider l&A
Strategisch I-adviseur
Cloud architekt
b. Wenselijk
Systeembeheerder
Contract Budget beheer l&A
Netwerkbeheerder
Landmeter
Subtotaal

1

*

201

?

.' 2020 . ,.2021 • 2022

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0
0,6
0,5

1,0
0,6
0,5
1,0

1,0
0,6
0,5
1,0

1,0
0,6
0,5
1,0

1,0
0,6
0,5
1,0

M l siitijiK 1103!
0,5

0,5
0,2
0,1

0,5
0,2
0,6
-0,2

0,9

0,8

1,1

0,5
0,4
0,6
-0,2
1,3

0,5
0,4
0,6
-0,2
1,3
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Impact op de automatisering
5.1 HUIDIGE ARCHITECTUUR
De huidige ICT-architectuur is het zogenaamde 'twin datacenter' concept. De infrastructuur op het
gemeentehuis en op het HVC zijn gekoppeld en vormen voor elkaar de uitwijk. De kern van deze
infrastructuur lijkt op een private vorm van een 'infrastructuur als een dienst' (laaS); de CAMcube. Het
bedrijf CAM beheert deze infrastructuur, daarbij ondersteund door het team l&A.
Datacenterconcept
Het overgrote deel van de applicaties is
geïnstalleerd op de eigen infrastructuur (de
CAMcube). Enkele applicaties (bijvoorbeeld
AFAS) zijn als SaaS in gebruik. Deze applicaties
benaderen de gebruikers via het internet.

Gemnet
\

On premise
On premise
Werkplekconcept
DC
DC
Iedere medewerker heeft op dit moment de
beschikking over een virtuele desktop (VDI).
Arïïvp/Artïvp
VDI maakt het mogelijk om in beginsel vanaf
Figuur 7
iedere locatie en apparaat de virtuele desktop te
bereiken. De introductie van 'flex-techniek' is echter niet omgezet in een facilitair flex-conceptJ Het
aantal mobiele devices (tabiets, smartphones, laptops) is door inzet van de VDI-oplossing fors
gegroeid de voorbije jaren.
:

5.2 DOELARCHITECTUUR
i

Eerder in deze notitie is gemeld dat steeds meer applicaties en onderdelen vari de
kantoorautomatisering door leveranciers als clouddienst worden aangeboden. Hierop zullen wje de
huidige infrastructuur moeten aanpassen. Dat maakt ook voor Barneveld een cloudgang
onontkoombaar.
Datacenterconcept
j
In overleg met het management van Barneveld zal expliciet gemaakt moeten worden welke eisen de
organisatie stelt aan het maximaal toelaatbare dataverlies in het geval van een storing en de
maximale tijd dat de functionaliteit niet beschikbaar is. Iedere norm heeft haar prijs.
Op basis van deze eisen wordt de nieuwe inrichting geconfigureerd. De (high level) doelarchitectuur
voorziet in een geleidelijke uitfasering van de eigen datacenters/serverruimten. In plaats hiérvan
realiseren we een private cloud oplossing binnen een professioneel extern datacenter (private laaS).
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Deze private laaS koppelen we aan een public cloud laaS/PaaS. Dit biedt Barneveld de mogelijkheid
om de komende jaren - zonder kapitaalsinvesteringen - functionaliteit te gaan gebruiken gericht op
Internet-of-Things, Big data, Open data, etc.

SaaS / ASP applicaties

Gemnet

figuur 8

De huidige applicaties van de vakafdelingen zullen steeds meer vervangen worden door SaaSapplicaties. In de uitzonderlijke gevallen dat dat niet mogelijk is zullen we de applicatie op de externe
private cloud moeten installeren. In ICT-termen noemen we dat de locatie voor de 'legacy-applicaties'.
Met een dergelijke architectuur kan het I&A-team data en applicaties verschuiven van de private naar
de public cloud en vice versa als marktontwikkelingen, wetgeving of beveiligingsincidenten daartoe
aanleiding geven.
Werkplekconcept
Binnen de digitale werkomgeving van de medewerker krijgt generieke functionaliteit een steeds
belangrijker rol. Hieronder verstaan we:
i
De traditionele kantoorautomatisering
1 Een geïntegreerde oplossing voor vaste en mobiele telefonie
I
Chat & presence, video conferencing (van 1:1 tot n:m)
1 En een breed samenwerkingsplatform (van een zaaksysteem tot en met een projectportal en
een social intranet).
De twee onderstaande afbeeldingen geven deze concepten weer. In het Unified Communications (UC)
concept staat het individu centraal (de accountnaam van de medewerker). Overal waar de naam van
de medewerker voorkomt licht de presence indicator op (wel of niet bereikbaar) en kan men met een
rechter muisknop bellen, mailen, chatten, videoconferencen, een afspraak plannen.
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Generieke functionaliteit: Unified Communications
Uocument
& bestanden

E-mail

Agenda's

Tear
werkruimte

Applicaties
vakafdeling

Video
conferencing

Content & Communicatie gekoppeld

Web/Date
conferencing

Audio
conferencing

Chatten
Beschikbaarheid

Vaste
telefonie

,/lobiele
telefonie

Figuur 9

Toekomstig aan te schaffen applicaties voor de vakafdelingen zullen bij voorkeur UC-geschikt zijn Dat
geeft invulling aan de kreet 'content en communicatievormen gekoppeld' uit Figuur 9.
Figuur 10 schetst het brede samenwerkingsplatform. Centraal in dat platform staat een mojdern
zaaksysteem (UC-geschikt) met koppelingen naar (op termijn SaaS) backoffice applicaties) de
vergaderapp, de projectenportal.

Figuur 10
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Daarnaast beschikken medewerkers over functionaliteit om binnen en buiten de organisatie samen te
werken in minder formele en meer dynamische samenwerkingsvormen.
Al deze functionaliteit moet vanaf iedere locatie en ieder apparaat te gebruiken zijn. Het huidige VDIwerkplekconcept kan ook in de nieuwe architectuur een rol spelen, maar wellicht bieden we ook
alternatieve werkplekconcepten aan. Een dergelijk werkplekconcept is ook geschikt om naast een
CYOD'-beleid ook een BYOD'-beleid te gaan introduceren.
Bovenstaande concepten zullen met het management en vertegenwoordigers van de vakafdelingen
worden besproken als het informatiebeleid geactualiseerd gaat worden.

CYOD - Choose Your Own Device: de werkgever biedt de medewerker een keuze uit verschillende devices. De medewerker
kiest de devices die het best passen bij de taakuitvoering.
BYOD - Bring Your Own Device: de werkgever staat onder voorwaarden (en al dan niet tegen een kostenvergoeding) toe dat
de medewerker privé devices gebruikt voor zakelijke doeleinden.
6

7
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I

Projectaanpak "Basis op orde'
Bij het op orde brengen van de l&A basis ligt de nadruk op het realiseren van diverse technische
projecten, de werving & selectie van nieuwe medewerkers, de inrichting van informatiemanagement
processen en de coaching/ontwikkeling van het I&A-team.
In Tabel 2 zijn de activiteiten opgenomen die betrekking hebben op het team l&A.
Tabel 2

"J' .04-2017 Ql-2018 Q2-2018 Q3-2pi8 .Q4-2018
Voorbereidende activiteiten
Besluitvorming beslisdocument
Actualisering informatiebeleid
Organisatie
Uitwerking positionering I-rollen
(binnen/buiten team l&A)
Personeel
Vlootschouw
werving en selectie

"'
•j

'Xy*

Vergroting realisatiekracht I&A-gerelateerde veranderingen
Overzicht borgen door een integrale
veranderagenda
Een klantgerichte aanpak bij de
. ..
samenwerking (I&Aovakafdelingen)
Inrichting I-accountmanagement
:: ÏJ.,
Organiseren van specialismen binnen l&A
\xVy'ï"]'y?
Instellen van een I&A-klankbordgroep
Stimulering ontwikkeling I&A-kennis en kunde
onder projectleiders en leidinggevenden
vakafdelingen
yy.
•
Inrichting I-processen (biSL)
:

ICT-realisatietrajecten
Uitwerking cloudarchitectuur (datacenter en
werkplek)
Aanbestedingen (verbindingen, laaS/PaaS
diensten, licenties)
realisatie fundament datacenterconcept
realisatie werkplekconcept
cloudmigraties applicaties

•,

i- •: ^, . •
;
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Vervolg
Momenteel is het programma (e-)dienstverlening 2016-2020 in uitvoering. Dit programma richt izich
op de realisatie van de opgaven die te verdelen zijn over de volgende drie pijlers:
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Digitalisering transacties
I
Digitaliseren van producten en diensten (van aanvraag/melding tot afhandeling).
i
Invoeren van (pro actieve) track & tracé op alle meldingen, (aan)vragen en transacties die
niet binnen 5 werkdagen afgehandeld kunnen worden.
I
Aansluiten op landelijke ontwikkelingen zoals mijnoverheid.nl en de berichtenbox.
I
Mogelijk maken dat de bekende informatie gebruikt wordt voor het vergroten van het
gebruiksgemak (o.a. Prefill e-formulieren).
Interactie versterken
i
Balies, kcc en medewerkers met klantcontacten in de afdelingen vervullen een frontoffice
functie en hanteren een gelijke werkwijze en bereikbaarheid voor inwoners.
I
Opzetten van webcare voor het beantwoorden van vragen, verstrekken van informatie en het
oplossen van klachten. Voor de uitvoering van webcare worden indicatoren ontwikkeld.
I
De klantvragen die binnen komen via telefonie en e-mail worden zoveel mogelijk bij het
eerste contact afgehandeld.
I
Ervaring opdoen met een chatfunctie op de website.
I
Mogelijk maken van een platform voor digitale co-creatie en aansluiten bij bestaande
(digitale) netwerken van inwoners en professionals om hen in staat te stellen plaats en tijd
onafhankelijk te kunnen mee denken en hun kennis ontsluiten.
Informatie op maat:
I
Vernieuwen van de strategie voor de inhoud, techniek en het beheer van de website en de
inkoop van een systeem dat deze koers ondersteunt.
8 Informatie gerichter beschikbaar maken op persoonlijke situatie en woonomgeving door o.a.
gebruik van gis en kaarten en koppeling van systemen.
I
Beperken administratieve lasten door eenmalige informatie inwinning en meervoudig gebruik
van informatie.
8 (Onderzoek naar) het klantgericht inrichten van het toekomstige Digitaal Stelsel
Omgevingswet om in de toekomst ruimtelijke plannen te kunnen maken met inwoners en
ondernemers.
Zodra in 2018 de organisatievisie, het dienstverleningsconcept en het informatiebeleid geactualiseerd
zijn kan vastgesteld worden of de scope van het lopende programma e-Dienstverlening veranderd
moet worden.
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Impact op de financiën
7.1 EXPLOITATIEKOSTEN
Als organisatie forse stappen zetten richting informatisering in zowel dienstverlening als
bedrijfsvoering. De mogelijkheden van cloudtechnologie breed omarmen. En dat alles in de komende
5 jaar. Dat gaat een impact hebben op de exploitatie:
I
Formatiegroei I-rollen en A-rollen en dus een stijging van de personeelskosten (vooral rollen
op HBO/WO niveau);
1 Extra netwerkkosten (connectiviteit wordt kritischer)
I
Tegenover toenemende concurrentie op de applicatiemarkt met daardoor kostendalingen
staan toenemende kosten vanwege een verschuiving van lokaal geïnstalleerd naar SaaSoplossingen. We gaan uit van een kostenstijging per saldo;
j
1 Een afname van de kapitaalslasten onder gelijktijdige stijging van de jaarlijkse
:
exploitatiekosten van de cloudinfrastructuur.
,
In Tabel 3 zijn de ontwikkelingen financieel vertaald met als referentiepunt de exploitatie van team
l&A in 2017. De gemuteerde regels zijn lichtgrijs gemarkeerd.
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*) dit bedragjs exclusief wijz^ingen in de cao
**) structureel in begroting opnemen tlv begrotingsresultaat
***) Nog nader te bepalen
****) T.b.v. intensivering SAAS-opbssingen
*****) incidenteel (naast extra afschrijvingen/projectkosten)

Tabe/ 3

In het rapport van Native Consulting sluit de 2017 exploitatie van team l&A op een bedrag
€ 3.433.000. Dit wijkt af van het bedrag in bovenstaande tabel ad € 3.639.000. Native Consulting
heeft de ICT-kosten van Barneveld vergeleken met een landelijke benchmark. Om tot een 'appels met
appels' vergelijking te komen heeft zij de Barneveldse begrotingscijfers aangepast op de definitie van
de landelijke benchmark.
7.2 PROJECTKOSTEN
De huidige begroting van team l&A voorziet in een jaarlijks budget van € 700.000 om de vele
jaarlijkse l&A gerelateerde projecten te kunnen uitvoeren. De transformatie naar de nieuwe I&Asituatie, zowel organisatorisch als (cloud)technisch, vergt de volgende eenmalige kosten:
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Managementsamenvatting
Voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering is de gemeente Barneveld afhankelijk van een goede
informatievoorziening en automatisering. De informatievoorziening en de daarbij toegepaste ICT zijn
van cruciaal belang voor de prestaties van de gemeente Barneveld. Deze constatering in combinatie
met landelijke en lokale ontwikkelingen (o.a. niet doorgaan van de ICT-samenwerking met
Scherpenzeel en Woudenberg) bracht het college en het management tot het formuleren van de
hoofdvraag van dit onderzoek:
"In hoeverre ïs de huidige l&A-organisatie en ICT4nfrastructuür van de gemeènte Barneveld klaar voor
de toekomst?"

•

:

;

'•-^V'

:

.7•V-i'.-.-,

.V^. :~:

r

' . " , • • ' • ; • ] • .-••'•:••':'•'''••--!'.•• '::

Door te onderzoeken wat voor gemeente Barneveld is en wil zijn wordt een kader geschetst
waarbinnen deze vraag beantwoord kan worden. Door dat af te zetten tegen de huidige situatie, en
dan met name die van de inrichting van de huidige ICT-infrastructuur met de daarbij behorende
organisatie van het team l&A, wordt een advies gegeven over de benodigde verandering.
Uit de sessies met het college en het MO komt een duidelijk beeld naar voren over de basisvorm
(archetype) van de gemeente Barneveld. Deze kan niet in één dominant type worden geduid, maar
beslaat er twee: flexibel & schaalbaar (primair) en innovatief & modern (secundair):
•

•

De Barneveldse flexibiliteit biedt de gemeente de mogelijkheid om snel in te kunnen spelen op
schommelingen in klantbehoeften en landelijke ontwikkelingen. Deze wendbaarheid wordt
niet gezocht in uitbesteding of samenwerking, maar bij voorkeur door taken zelf te doen.
Daarnaast wil Barneveld de keuzevrijheid aan inwoners / ondernemers bieden, bijvoorbeeld
op welke manier ze zaken met de gemeente willen doen;
De Barneveldse innovatie is gericht op het blijven vernieuwen en verbeteren van dienstverlening
en de manier van werken door de implementatie van bewezen oplossingen. Om niet te veel
leergeld te betalen, neemt men positie vooraan in het peloton, maar niet in de kopgroep.

Tijdens het onderzoek is een analyse gemaakt van de huidige situatie. Omdat de kaders en visie van de
organisatie leidend zijn voor de l&A-omgeving, is een analyse uitgevoerd op de diverse visiedocumenten
die leidend zijn voor de gemeente. Deze onderschrijven het beeld dat naar voren kwam uit de gehouden
sessies. Wat hierbij geconstateerd is, is dat de visies afzonderlijk en voornamelijk vanuit het leidende
domein opgesteld zijn. Waardoor er geen duidelijke verbinding is tussen de diverse visies en waardoor
een doorvertaling naar de gevolgen en consequenties van de diverse onderdelen van de organisatie
onvoldoende plaatsvindt.
De l&A-omgeving, zowel de ICT-infrastructuur, het beheer met partners, het applicatielandschap als ook
het l&A team is onderzocht. Opvallende zaken hierbij zijn aan de ICT-infrastructuur kant de groei van
het aantal gebruikers en de grote groei van het aantal mobiele apparaten, terwijl het aantal werkplekken
daarbij niet afneemt. Dit laatste geeft aan dat de technische voorzieningen die er zijn voor flexibel en
tijdonafhankelijk werken niet leiden tot het daadwerkelijk flexibel werken en daarmee kunnen volstaan
met minder werkplekken. De analyse van de inzet en werkzaamheden van het I&A-team levert het beeld
op dat het huidige team druk bezet is, qua grootte in lijn is met de grootte van de gemeente maar dat
niet alle onderdelen voldoende zijn ingevuld. Dit laatst geldt met name voor het taakgebied
informatiemanagement. De kosten van l&A komen in Barneveld iets boven het landelijk gemiddelde uit,
waarbij met name de kosten van technische ICT-infrastructuur en de applicaties een groter aandeel
vormen dan gemiddeld. Dit vindt zijn oorsprong in de door de gemeente gewenste flexibiliteit en het
niet volledig door vertalen van gemaakte keuzes. De huidige situatie is dat de ICT-infrastructuur als een
geïntegreerd geheel van hard- en software onderdelen gekocht is bij een leverancier die daarbij ook het
onderhoud voor zijn rekening neemt, de CAMCUBE van Cam IT Solutions (hierna Cam IT). Mede omdat
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Cam IT niet alle gewenste onderhoud kan leveren voert het I&A-team zelf ook onderhoud uit op de ICT
omgeving. Dit geeft een vertroebeling van taken en verantwoordelijkheden en maakt dat het team in
stand moet worden gehouden inclusief de vereiste kennis en kunde. Bijzonder is dat de gemeente
Barneveld ook zelf applicaties ontwikkelt en onderhoudt. Dit vereist ook extra kennis en kunde en inzet.
Om de wens van de gemeente om flexibel en innovatief te zijn maximaal te ondersteunen is het advies
om de ICT-infrastructuur te flexibiliseren. Dit kan het beste bereikt worden door het uitbesteden van de
ICT-infrastructuur en het daarbij behorende onderhoud en beheer. Voor de applicaties geldt dat als
uitgangspunt gekozen wordt voor het afnemen als cloud-variant (Software als een Service), tenzij niet
voldaan kan worden aan eisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy of van koppelbaarheid
en gegevensuitwisseling. Daarnaast heeft het MO besloten dat bij de selectie of vervanging van
applicaties het uitgangspunt is dat gebruik gemaakt wordt van standaard oplossingen. Waar deze niet
direct een fit hebben met de organisatie of processen wordt allereerst gekeken hoe die aan te passen
zijn aan de standaardoplossing voordat alsnog de keuze gemaakt kan worden voor het zelf ontwikkelen
van een oplossing.
Voor de toekomstige situatie is op basis van het 9-vlaksmodel van Maes een analyse gemaakt van
functies / rollen die ingericht of verder ontwikkeld moeten worden. De belangrijkste hiervan zijn:
•
•
•

het ontwikkelen van de functie i-adviseur door zowel extra formatie als wijze van werken en
inzet;
leveranciersmanagement omdat de taken van beheer verschuiven naar het monitoren en
managen van de afspraken en samenwerking met de diverse leveranciers;
I
informatie architect die verantwoordelijk is voor het bewaken van de samenhang van applicaties
en het passen van nieuwe applicaties bij de technische uitgangspunten.

Aangaande de financiën op het gebied van l&A is de conclusie dat de gemeente Barneveld iets bov|en
het landelijke gemiddelde zit, waarbij opvalt dat kosten van de applicaties en de ICT-infrastructuur een
groter percentueel aandeel voor hun rekening nemen dan het gemiddelde.
Op basis van de analyse van de huidige situatie en de toekomstige situatie, waarbij ook rekening wordt
gehouden met landelijke en regionale ontwikkeling komen we tot de volgende beantwoording van de
hoofdvraag.

i
De ICT-infrastructuur is NIET klaar voor de toekomst
Het advies is om op het eerst komende natuurlijke moment, zijnde begin 2019, de ICT-infrastructuur
inclusief de applicatie ondersteunende laag, uitte besteden bij een commerciële partij. Dit verhoogt de
flexibiliteit en schaalbaarheid, verlaagt de kwetsbaarheid en verhoogt de kwaliteit. Het heeft niet direct
een verlaging van de kosten tot gevolg. Dit omdat er eenmalige kosten gemaakt moeten worden voor
het overzetten van alle applicaties en gegevens. Omdat de beheertaken in zijn geheel naar de partner
zullen gaan zal dit wel een positief effect hebben op de kosten van het l&A team. In de breedte kijkend
naar de totale kosten van informatisering en automatisering is dit slechts een onderdeel. Deze tofale
kosten zullen door de groeiende rol van l&A toe gaan nemen. Daar tegenover zal wel een verlaging van
de kosten van bedrijfsvoering en dienstverlening komen te staan.
j
I

De l&A organisatie is niet klaar voor de toekomst
Het huidige l&A team moet verder ontwikkeld worden. Allereerst moet informatiemanagement verder
ontwikkeld worden door de uitbreiding van dit onderdeel met 2 FTE. Hierbij moet dit vorm gegeven
worden als functie (uren consolideren) en moeten de i-adviseurs zich ontwikkelen tot proactieve
adviseurs die actief zijn bij de afdelingen en meerwaarde creëren voor die afdelingen. Eén van dje iGemeente Bameveld - onderzoek heroriëntatie IT-strategie
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adviseurs moet de rol krijgen als strategisch i-adviseur die landelijke en algemene ontwikkelingen actief
volgt en vertaald naar de gemeente Barneveld. Hij / zij brengt dit ook op directie en MO niveau,
ondersteund doorde manager Bedrijfsvoering. Metde ontwikkeling van uitbesteden en het verschuiven
van applicaties naar de cloud is het invullen van de rol van leveranciersmanagement vereist. Het
toekennen van voldoende mandaat is vereist om deze rol stevig in te kunnen vullen naar de diverse
leveranciers.
Het resultaat van de voorgestelde ontwikkelingen is niet direct een verlaging van de kosten. Het
voordeel zit hem voor de gemeente Barneveld meer in het verhogen van de kwaliteit, het verlagen van
de kwetsbaarheid, en het verhogen van de schaalbaarheid. Het effect op de financiën hangt van veel
factoren af, die mede bepaald worden door de gekozen invulling en vooral ook doorvoering van de
geadviseerde richting. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar de effecten op de kosten van het
l&A team, ICT-infrastructuur en applicaties maar ook die van de bedrijfsvoering en dienstverlening.
Een belangrijke element aangaande de financiën is het effect dat het uitbesteden en meer gebruik
maken van cloud oplossingen zal hebben op de financiering. Dit zal verschuiven van veelal investeren en
daarna afschrijven naar een abonnement structuur met vaste lasten, oftewel meer naar OPEX. Dit zal
op de juiste wijze in de meerjaren begroting verwerkt moeten worden.
Tijdens het onderzoek zijn diverse bevindingen gedaan die vertaald zijn in aanbevelingen. De
belangrijkste zijn:
•

•

•

•

Ontwikkel visie en strategie breed en neem meerdere disciplines mee in de opstelling en
uitwerking, zodat de effecten op de diverse afdelingen goed meegenomen / meegewogen
worden;
Maak een verdiepingsslag bij het ontwikkelen van beleid / visie en het maken van keuzes. Maak
het tastbaar met concrete doelstelling (SMART) en benoem concrete acties en activiteiten. Borg
hierbij ook het eigenaarschap;
Voer projectmatig werken organisatiebreed in. Dit is een hulpmiddel om voorgaand punt te
realiseren. Borg daarbij dat medewerkers voldoende tijd en ruimte krijgen om de activiteiten uit
te voeren en geef ze het er niet zomaar als taak bij;
Handhaaf de wijze waarop het functioneel beheer nu is ondergebracht bij de afdeling zelf.
Gezien het belang van goed beheer is de aanbeveling wel om de taak te formaliseren en de
beheerder voldoende formatie hiervoor toe te kennen. Bij de key-applicaties wordt een backup voor de beheerder geadviseerd.
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Inleiding

1.1

Aanleiding

Voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering is de gemeente Barneveld afhankelijk van een goede
informatievoorziening en automatisering. De informatievoorziening en de daarbij toegepaste ICT zijn
van cruciaal belang voor de prestaties van de gemeente Barneveld. Zonder adequaat opgezette
informatievoorziening en de juiste ICT kan Barneveld haar ambities niet waarmaken.
Het team l&A merkt dat het ICT-landschap steeds complexer van aard wordt, dat keuzes o.a. rondom
Omgevingswet, (e-) dienstverlening en website van invloed zijn op de informatie- en applicatie
architectuur en de ICT-infrastructuur en daarmee op de prioriteitstelling in taken en budget.
Het team merkt een toenemende druk om applicaties alleen in de cloud aan te bieden/ af te nemen.
Het team merkt dat de rollen van l&A aan het veranderen zijn, o.a. met extra aandacht voor strategisch
advies, leveranciersmanagement en contractmanagement. Binnen het werkveld 'Technisch beheer' zien
we dat operationeel beheer van PC's, servers en netwerken vanwege standaardisatie meer en meer
door externe partijen wordt uitgevoerd. Binnen de 'eigen' organisatie is een toename van taken pn
activiteiten op het gebied van (informatie)beveiliging, privacy, beheer services, koppelingen met externe
partijen en firewall waarneembaar.
Het team l&A heeft sterke behoefte aan een nieuw kader met instrumenten en een formatie afgesteijnd
op de behoefte van de organisatie. Het team vraagt zich af hoe de kwaliteiten van het team de komende
jaren het beste benut kunnen worden en ingespeeld kan worden op de veranderende rollen van l&A.
Welke disciplines hebben we in huis, welke kennis huren we in? Ook vraagt het team zich af wat de
beste ICT-infrastructuur voor de komende jaren is.
Vanuit het bestuur is de vraag opgeworpen of de l&A organisatie klaar is voor de toekomst, gelet op
landelijke en lokale ontwikkelingen (o.a. niet doorgaan van de ICT samenwerking met Scherpenzeel en
Woudenberg).

1.2

Vraagstelling

Het onderzoek 'Heroriëntatie IT-strategie' concentreert zich op de vraag:
"In hoeverre is de huidige l&A organisatie en ICT-infrastructuur van de gemeente Barneveld klaar vpor
de toekomst?"

*

-

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen gehanteerd tijdens het onderzoek:
1.

Bepaal via een integrale benadering 'wat voor gemeente Barneveld wil zijn in 2020'. Betrek
hierbij trends & ontwikkelingen, kaders/wet en regelgeving, klantbeleving en reeds beschikbare
visiedocumenten (o.a. strategische visie 2030). Welk archetype past hier bij?
!

2.

Wat is de huidige visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en ICT? Betrek hierbij de rejeds
beschikbare visiedocumenten. Wat is de coherentie hiertussen? Welk archetype past hierbij?

3.

Welke verschillen zijn er tussen het huidige archetype (2017) en gewenste archetype (2020)?

4.

Bepaal de veranderopgave voor de l&A organisatie en de ICT-infrastructuur in 2020 door een
vergelijking van de huidige en gewenste situatie.

5.

Schets de veranderaanpak. Benoem hierbij mogelijkheden voor borging, sturing en eventijiele
risico's en tegenmaatregelen.

6.

Geef een indicatie van de financiële en personele consequenties van de veranderopgave.
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Methode van onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode maart tot en met juni 2017. Tijdens het onderzoek zijn de
volgende methoden ingezet:
•

Deskresearch van visiedocumenten, kadernotities en beleidsplannen (zie bijlage A);

•

Interviews met diverse sleutelfiguren, waaronder de portefeuillehouder ICT/ wethouder,
directie, hoofd bedrijfsvoering, applicatiebeheerders, team l&A, vertegenwoordigers van de
interne en externe klant en ICT-dienstverlener Cam IT (zie bijlage A);

•

Inventarisatie van beschikbare formatie ICT-taken (zie bijlage B);

•

Strategische sessies met college, directie en MT, waaronder een gezamenlijke heidag, voor het
bepalen van een gemeentebrede archetype en strategische uitgangspunten;

•

Diverse workshops met kerngroep en agendaleden voor het uitdiepen van de veranderopgaven
en een inspiratiesessie;

•

Analyse van financiële gegevens (bestaande kosten en budgetten) en andere kengetallen m.b.t.
historische ontwikkeling l&A.

1.4

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 behandelt de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek met betrekking tot de huidige
situatie. Dit betreft onder meer een analyse van de coherentie van de geraadpleegde visiedocumenten
en een overzicht van de belangrijkste kengetallen van de l&A organisatie en ICT-infrastructuur.
Hoofdstuk 3 behandelt de gewenste situatie op basis van het gekozen archetype en de besluiten die zijn
genomen ten aanzien van de ICT-infrastructuur en ICT-taken.
In hoofdstuk 4 worden de veranderopgaven uiteengezet op het gebied van integraal werken, technisch
beheer en informatiemanagement. Welke keuzes liggen voor? Welke consequenties hangen hier mee
samen? Welk advies geeft Native hierbij?
In hoofdstuk 5 staan de conclusies en de aanbevelingen, waarbij antwoord wordt geven op de
hoofdvraag van dit onderzoek alsook specifieke aandachtspunten en suggesties voor vervolg worden
benoemd.
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2 Bevindingen huidige situatie
2.1

Coherentie in huidige visie

De heroriëntatie van de IT-strategie van de gemeente Barneveld staat niet op zichzelf en moet passen
binnen de gemeentelijke kaders. In de afgelopen jaren zijn er diverse visievormingstrajecten geweest.
In deze sectie behandelen we de coherentie tussen een aantal kaderstellende (visie)documenten van de
gemeente Barneveld.
Hieronder vatten we de inhoud van vier geraadpleegde kaderstellende documenten samen:
•

•

De Kadernota 2016-2019 vormt het reguliere instrument om aan de raad voor te leggen welke
ontwikkelopgaven er zijn. In 2015 speelde de decentralisaties in het sociaal domein een grojte
rol. Mede hierdoor is er duidelijk een koers ingezet richting sturen op en faciliteren van
zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers.
De Kadernotitie (e-)dienstverlening 2016-2019 beschrijft de doorontwikkeling van het digitale
kanaal binnen het dienstverleningsconcept van de gemeente, na aanbevelingen van eerder
rekenkameronderzoek. Bovengenoemde lijn van zelfredzaamheid wordt doorgezet, via digitale
zelfservice en persoonlijke informatie op maat. Daarnaast wordt er impliciet afstand genomen
van het Concept Antwoord©, de gemeente als meest nabij overheid. In het bijbehoren'de
uitvoeringsprogramma worden diverse ICT-opgaven benoemd .
De onlangs opgestelde Strategische visie 2030 omvat diverse bestuurlijke opgaven. Het
document kent een regionaal ontwikkelingsperspectief, namelijk verbeteren van de
leefomgeving, dankzij samenwerking met samenleving en regiopartners, met behoud v^an
'couleur locale'. Een doorvertaling naar beleid vanuit klantbehoeften wordt momenteel
gemaakt via strategische discussies met de organisaties (o.a. teamleiders, afdelingshoofden en
directie).
De kadernotitie Informatie- en automatiseringsbeleid 2017-2020, formeel nog niet vastgesteld,
schetst de belangrijkste kwesties en kaders op ICT-gebied (o.a. digitalisering, outsourcing, etc).
Het document verwijst naar de opgaven uit de visie (e-) dienstverlening.
1

2

•

•

Tabel 1 illustreert enkele kenmerkende verschillen en overeenkomsten die zijn waargenomen tussen de
vier geraadpleegde kaderstellende documenten. We zien verschillende actoren centraal staan binnen
de geraadpleegde documenten, variërend van de samenleving als geheel tot de interne medewerker.
Binnen de strategische visie 2030 is er (nog) geen verbinding gemaakt met de gemeentelijke
dienstverlening waardoor een focus op de (externe) klant ontbreekt. De kadernotitie van l&A richt zich
hoofdzakelijk op het faciliteren van de interne medewerker als doelgroep.

In mei 2017 is er een nieuwe Kadernota vastgesteld mor de periode 2018-2021. Binnen dit onderzoek hanteren wede kadernota uit 2015 om
te bepalen waar de gemeente vandaan komt.
1

"Met de (kaderjnotitie bieden we kaders voor de uitvoering van diverse faciliterende ICT-trajecten, zoals onder andere de inkoop van een
nieuw CMS voor de website, vervanging van de e-formulieren module, de mate van doorontwikkeling van Verseon, het klant contact systeem
en de te realiseren koppelingen tussen (interne en externe) databases en systemen."
2
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Tabel 1. Coherentie huidige kadernota's en visiedocumenten

#

Nota

Actor

Klantbenadering

Aanpak

Detailniveau

Mei
2015

Kadernota
2016-2019

Samenleving; regio;
inwoner; ondernemer

Eigen
verantwoordelijkheid
en zelfredzaamheid.

Mei
2016/
Maart
2017

Kadernotitie en
uitvoeringsprogr.
(e-) dienstverlening
2016-2020

Inwoner; ondernemer

Zelfservice, interactief,
informatie op
persoonlijke maat

Nieuwe taakstelling
(3D) via sociale
cohesie en regionale
samenwerking.
Modernisering, klant
centraal,
keuzevrijheid.

Sept.
2016

Strategische visie
Barneveld 2030:
samen denken, samen
doen.

Samenleving; regio.

De zelf-samengemeente. Gemeente
als vangnet

Samenwerken met
behoud van eigen
karakter en eigen
perspectief.

Okt.
2016

Kadernotitie
Informatie- en
automatiseringsbeleid 2017-2020
(concept)

Vakafdeling;
medewerker

Ondersteunen van
interne klant.

Basis op orde houden.

Strategisch en
tactisch: doorvertaling
naar programmabegroting
Strategisch en
tactisch:
Ontwikkelrichting,
opgaven en
budgetindicatie.
Strategisch:
bestuurlijke opgaven,
geen details over
dienstverlening en
klant.
Strategisch: l&A
opgaven, geen
doorvertaling naar
beleid en
consequenties.

De documenten zijn overwegend strategisch van aard. De documenten behandelen ontwikkelrichtingen
en schetsen de kaders voor een periode van 3 tot 5 jaar. Na vaststelling van een kadernotitie volgt
doorgaans het opstellen van een uitvoeringsprogramma met doorvertaling naar activiteiten. We zien
deze vertaling ook gemaakt worden in het uitvoeringsprogramma (e-) dienstverlening 2017 waar
concrete resultaten en planning worden benoemd. In de geraadpleegde documenten ontbreekt het
veelal aan doelstellingen die meetbaar zijn: "De gemeente biedt zoveel als mogelijk digitale afhandeling
aan, maar inwoners houden de keuze tussen digitaal of traditioneel." (Barneveld, 2017b).
Qua klantbenadering zien we dat in alle documenten, met uitzondering van de kadernotitie l&A, er
specifiek ingezet wordt op zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers. Dit sluit aan bij de landelijke
trend van een 'terugtrekkende' overheid die initiatief en eigen verantwoordelijkheid verwacht van haar
inwoners.
Van oudsher is de gemeente Barneveld een 'doe-het-zelf gemeente'. Men streeft er niet naar om een
regiegemeente te worden. Hoewel regionale samenwerking in meerdere documenten als ambitie wordt
genoemd, worden veel taken vooralsnog zelfstandig en binnenshuis opgepakt. Op dit punt vaart
Barneveld bij voorkeur een traditionele koers vanuit de overtuiging: "zelf kunnen we het beter" of
"zodra we een taak loslaten, worden we afhankelijk".
Bij de aanpak zien we verschil in routes en ambities binnen de documenten. De visie op (e-)
dienstverlening stelt duidelijk de klant centraal en biedt keuze in het kanaal waarmee hij/zij zaken wil
doen met de gemeente (multichanneling). De kadernota 2016-2019 en de strategische visie 2030 maken
melding van verdergaande regionale samenwerking (o.a. FoodValley) om flexibel in te kunnen spelen op
complexiteit en dynamiek in de omgeving. De kadernotitie l&A is er vooral op gericht op het bieden van
stabiele ICT-omgeving (24x7), welke voldoet aan de wettelijke richtlijnen (basis op orde houden).
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IT in beeld: ontwikkelingen 2012-2017

Inleiding
In deze paragraaf'zoomen' we in op de ontwikkelingen die zich de afgelopen 10 jaar hebben afgetekend
op het gebied van de ICT-infrastructuur (hardware en software) en ICT-taken van de gemeente
Barneveld. Tabel 2 behandelt enkele kengetallen voor de kalenderjaren 2007, 2012 en 2017 . In deze
periode heeft de gemeente qua inwoners een groei doorgemaakt van ongeveer 10,6% richting 56.371.
3

Na een stijging in de periode 2007-2012, zien we het aantal medewerkers in de afgelopen 5 jaar weer
teruglopen met ongeveer 15,1% naar 450 medewerkers (inclusief parttime, exclusief inhuur). Dit kan
onder meer verklaard worden doordat er taken zijn uitbesteed aan ODDV. Het aantal werkplekken dat
momenteel wordt beheerd door team l&A betreft 427 werkstations, een daling van 17,1% ten opzichte
van 2012. Kortom, er is momenteel voor bijna alle medewerkers een eigen werkplek beschikbaar is.
Opvallend hierbij is dat de flexfactor in 2007 lager was, dan in 2017, respectievelijk 0,85 versus 0,95.
Verder zien we een sterke groei van het aantal 'speciale werkplekken' ten opzichte van de situatie in
2007. Dit aantal is de afgelopen jaren gelijk gebleven. Dit zijn zowel computers als servers die gebruikt
worden voor speciale CAD-tekeningen e.d.. Deze werkstations (fat clients) bieden extra rekencapaciteit
en vragen een aparte beheerinspanning.
Naast vaste werkplekken zijn er ook apparaten waarmee mobiel gewerkt kan worden. In 2007 waren
het nog alleen smartphones, intussen zijn er ook tabiets en laptops in gebruik door medewerkers. Er zijn
momenteel zo'n 516 mobiele devices in omloop, een factor 4,5 groter dan 10 jaar geleden. Al deze
mobiele apparaten worden beheerd door het team l&A.
Tabel 2. Kengetallen ITin Beeld 2012-2017

2007

2012

2017

50.953
511

53.521

56.371

onbekend

489
414
0,85

530
515
0,97

698
450
427
0,95

3
115

35
346

35
516

135*

137

124*

Gebruikers
Aantal inwoners (bron: CBS)
Aantal gebruikers (o.a. VDI-clients)
Aantal medewerkers (incl. parttime, excl. inhuur)
Aantal werkplekken (medium clients)
Flexfactor (werkplek per medewerker)
Aantal speciale werkplekken Autocad (incl. servers)
Aantal mobiele devices
Applicaties

>

.

v

Aantal licentieovereenkomsten

Sinds 2012 is er een zogenaamde 'virtual desktop' voor iedere geregistreerde gebruiker beschikbaar. Dit
VDI-concept faciliteert plaats- en tijdonafhankelijk werken en vormt een extra authenticatiemiddel.jOp
dit moment zijn er 698 VDI-clients geregistreerd, waarvan 560 actief in gebruik .
4

I
In de volgende secties behandelen we op hoofdlijnen de ontwikkelingen van:
•
De ICT-infrastructuur
•
Het applicatielandschap
•
De formatie ICT-taken

j
I

De waardes van de tussenliggende jaren zijn niet beschikbaar binnen de gemeente Barneveld. Indien er een '*' is opgenomen, dan i's het
voorgaande kalenderjaar gebruikt als referentiegetal.
Van de 698 VDI-accounts zijn er ongeveer 100 accounts in gebruik door Scherpenzeel, Woudenberg en ODVV om toegang te krijgen tot
specifieke onderdelen van de Barneveldse ICT-omgeving. Daarnaast zijn er 30 accounts in gebruik door externen (o.a. externe adviseurs,
beheerders van Cam IT). Hierdoor blijven er nog ongeveer 118 accounts over ten op zichtte van het aantal medewerkers. Het is voor de
onderzoekers niet bekend voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Ongeveer 560 VDI-clients hebben zich in de laatste 3 maanden
aangemeld (actieve gebruikers).
3

4
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Huidige ICT-infrastructuur
De gemeente Barneveld is in het bezit van een ICT-infrastructuur geleverd en onderhouden door Cam
IT, de zogenaamde CAMCUBE. Vanuit een al lang lopende samenwerking met Cam IT is de keuze
gemaakt voor deze standaard ICT-infrastructuur. De gemeente Barneveld heeft er voor gekozen deze in
eigendom van de gemeente infrastructuur op 2 locaties te plaatsen verbonden via een eigen glasvezel.
Deze redundantie biedt uitwijk mogelijkheden bij uitval van 1 van de 2 locaties.
Om de samenwerking en de rolverdeling tussen de gemeente en Cam IT inzichtelijk te kunnen maken is
onderstaand figuur behulpzaam.
Figuur 1. Servicemodellen bij werken in de cloud (bron: VNG/KING, 2016)
Agen
rekencentrum

Infrastructuur als
een service

Platform als een
service

Software als een
service

Applicatie
Applicatie'
platform,

'Applicatie . '
Applicatie
\
platform

Applicatie •
Applicatie
platform

Fysieke
infrastructuur

Fysieke
infrastructuur

Applicatie
Applicatie
platform
Fysieke
infrastructuur

: %' :<':• ^v*

^Fysieke* \ '-- ^
infrastructuur -

Blauw = zelf doen, wit = laten doen
Het servicemodel 'Infrastructuur als een Service' geeft de huidige situatie het beste weer. Hiervoor
geldt:
De gemeente Barneveld is eigenaar van de ICT-infrastructuur, het staat fysiek op locaties van de
gemeente;
De CAMCUBE is een samengestelde ICT-infrastructuur met een goede afstemming tussen de
diverse hardware onderdelen en de benodigde systeem software;
Cam IT voert middels een dienstverleningsovereenkomst het onderhoud en beheer uit;
Het l&A team heeft de regie hierop en doet een aantal beheertaken zelf;
De lagen die de applicaties bevatten vallen onder het beheer en de verantwoordelijkheid van
degemeente.
Cam IT hanteert twee platform releases per jaar voor de CAMCUBE. Gedurende 2 jaar blijft Cam IThet
platform na release volledig ondersteunen, onderhouden, optimaliseren en ontwikkelen. Daarna wordt
nog voor 2 jaar volledige ondersteuning geboden. Vooral de toenemende druk op informatiebeveiliging
maakt dat na 2 1/2 jaar een nieuwe opwaardering nodig is. Platform 2015.2 is in de 2e helft van 2015
uitgekomen en wordt tot en met 2017 volledig ondersteund, onderhouden, geoptimaliseerd en
ontwikkeld. Deze release is in de gemeente Barneveld intussen in gebruik. Tot en met eind 2017 beschikt
de gemeente daarmee over het vernieuwde platform.
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Het l&A team pakt zelf een rol in onderdelen van het onderhoud en werkt op onderdelen samen met
externe partijen. Onderstaand schema bevat deze verdeling:
Tabel 3. Verantwoordelijkheden

technisch

beheer

5

Taakverdeling technisch beheer

Barneveld

Beheer telefonie (vasten mobiel)

100%

Databasebeheer

100%

Servicedesk

100%

Netwerkbeheer (LAN, co-locaties, MDF, MES, WiFi)

100%

Storingen buiten kantoortijden / calamiteiten

100%

Systeembeheer

100%

Werkplekbeheer

100%

Technisch applicatiebeheer (o.a updates,
koppelingen)
CAMCUBEjCLOUD

100%
25%

Cam IT

Dimension
' 'data r r

KPN

Trust on

X
X
X
X

X

x

X

75%

Op de samenwerking met Cam IT staat druk. Dit komt tot uiting tot het (nog) niet ondertekend zijn van
het services contract voor 2017 na eerdere discussie over het nakomen van afspraken, het niet tijdig
meenemen van Barneveld bij IT ontwikkelingen bij Cam IT en de wijze van invulling van de SLA. Het
services contract wordt nu op basis van 2016 uitgevoerd. Dat het l&A team en Cam IT beiden onderdelen
van het beheer van de ICT-infrastructuur op zich nemen maakt dat de scheiding van de
verantwoordelijkheden moeilijk is. Operationeel gaat de samenwerking tussen de experts goed, maar
op tactisch en strategisch niveau zijn er verschillen in inzicht tussen de beide partijen.
De dienstverlening van het l&A team voor de organisatie gaat verder dan het zorgdragen voor het goed
werken van de werkplekken, de applicaties en de ICT-infrastructuur. In het geval dat de organisatie
behoefte heeft aan functionaliteiten die niet (direct) gevonden kunnen worden in de markt, wordt een
oplossing op maat ontwikkeld door teamleden. Voorbeelden hiervan zijn het bouwen van aanvullingen
op een pakket (bijvoorbeeld extra functionaliteiten in de Centric applicatie Key2Klantcontact of extra
veiligheidsschil zoals bij de Key2browser) of zelfs een volledige applicaties (zoals Projecten in Beeld,
Vergunningen in Beeld). Bij dergelijk maatwerk speelt de vraag wie daar toe besloten heeft en; in
hoeverre de consequenties ervan voldoende zijn afgewogen.
i
De dienstverlening richt zich ook naar buiten. Naast de gemeente Barneveld maken ook andere
organisaties, zoals de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg en de Omgevingsdienst de Vallei
gebruik van de ICT-infrastructuur. Voor de samenwerking met Woudenberg en Scherpenzeel, die niet
verder doorgang heeft gevonden, is de capaciteit van de CAMCUBE uitgebreid.
;

De externe partijen waarbij een 'X' is opgenomen bieden onderhoud en ondersteuning bij calamiteiten aan de gemeente Barneveld vanuit hun
specifieke expertise.
,
Gemeente Bameveld - onderzoek heroriëntatie IT-strategie

! 12

I

Native Consulting

Ontwikkelt mensen, gemeenten en KT

Huidige applicatielandschap
Uit Tabel 2 volgt dat er momenteel zo'n 124 licentieovereenkomsten zijn afgesloten met
softwareleveranciers, tezamen goed voor zo'n 374 verschillende (versies van) softwaretoepassingen. Dit
betreft enerzijds systeemsoftware (bijv. voor het functioneren van de CAMCUBE) en anderzijds zijn dit
(vak)toepassingen die gebruikt worden binnen bestuurlijke, primaire en/of ondersteunende processen.
Bij een nadere analyse van het applicatielandschap van de gemeente Barneveld vallen de volgende
zaken op:
•
•

•
•
•

•

•

•

Er zijn in totaal zo'n 53 kernapplicaties in gebruik binnen de front-, mid- en backoffice van de
gemeente. Dit aantal komt overeen met andere gemeenten met een vergelijkbaar takenpakket.
Ruim een kwart (28%) van de kernapplicaties wordt afgenomen als Software as a Service (SaaS).
Voorbeelden van applicaties uit de cloud zijn het e-HRM systeem van AFAS, grondexploitatie
van Metafoor en de webportal van het belastingpakket van Gouw IT.
Centric (o.a. Key2Financien en Suite4Zorg) levert de meeste kernapplicaties (12 van de 53);
Een ruime meerderheid van de kernapplicaties (32 van de 53) heeft een contractvervaldatum
die voor 1 juli 2018 ligt. Veel leveranciers hanteren een stilzwijgende verlenging met 1 jaar;
Bij het overzicht van contracten staan ook enkele applicaties die (nog) 'gehost' worden voor de
gemeente Scherpenzeel en Woudenberg (o.a Key2Burgerzaken, GWS4all). De ICT samenwerking
met Scherpenzeel en Woudenberg wordt voor 1 november 2017 afgebouwd. Barneveld blijft
daarna GWS4all voor Scherpenzeel ondersteunen. Voor de BGT loopt een projectsamenwerking
met Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg tot en met 2018. Het is bij de onderzoekers niet
bekend hoeveel FTE zich inzetten voor het functioneel en technisch beheer t.b.v. de
buurgemeenten.
Het Information Security Management System (ISMS) kent geen aparte softwaretoepassing, dit
wordt momenteel bijgehouden in MS-Excel. Het voordeel van een ISMS-toepassing is dat
rapportages gegenereerd kunnen worden en dat de richtlijnen vanuit de BIG altijd actueel zijn;
Qua functionaliteit zijn er een aantal overlappende toepassingen. Incidentbeheer kan zowel in
Topdesk, Planon als AFAS worden bijgehouden. Voor vergunningen zijn er momenteel zelfs drie
pakketten, namelijk Key2Vergunnningen, Squit en Verseon. De eerste twee pakketten zijn
opgezegd, laatstgenoemde wordt gebruikt door ODVV, verantwoordelijk voor het verstrekken
van omgevingsvergunningen;
Zowel in de Strategische Visie 2030 als in de Kadernotitie (e-) dienstverlening wordt gesproken
over een co-creatie platform/ samenwerkingsruimte. Naar verwachting gaat deze functionaliteit
ook spelen bij planvorming en de gezamenlijke beoordeling van aanvragen m.b.t. de
Omgevingswet. We zien nog geen toepassing die hiervoor ondersteuning biedt. Dit geldt ook
voor de zogenaamde 'track & tracé' functionaliteit die wordt geagendeerd binnen de
kadernotitie (e-) dienstverlening.

Historisch gezien blijft het aantal licentieovereenkomsten van de gemeente Barneveld redelijk stabiel.
Er is zelfs sprake van een lichte daling ten opzichte van 2007 (zie Tabel 2). Uit de interviews komt echter
naar voren dat er diverse nieuwe pakketten zijn bijgekomen. Dit kan enerzijds verklaard worden door
nieuwe gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden (beheer BGT, Suite4Jeugd, etc). In andere
gevallen betrof dit de overstap naar een nieuwe versie (MS-Office), een bredere uitrol (iBabs) of een
overstap naar een andere softwareleverancier. Ook kennen diverse pakketten uitbreidingen met
meerdere modules, zoals bij GWS4all en AFAS.
Verder zijn er veel gesprekspartners die melden dat hun beheerlast van applicaties is toegenomen, met
name door extra koppelingen tussen applicaties onderling en tussen applicaties en landelijke
voorzieningen. Er is geen algemene architectuurplaat waarin al deze koppelingen in beeld worden
gebracht. Onlangs is een tijdelijk project van start gegaan om dit in kaart te brengen voor de grotere
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applicaties. De functie van informatie architect is nu versnipperd over de technisch en functioneel
applicatiebeheerders waardoor het risico bestaat dat niemand een totaalbeeld heeft.
Huidige formatie ICT-taken
Activiteiten op het gebied van ICT beperken zich niet tot het team l&A. Functioneel applicatiebeheerders
vervullen ook een belangrijke rol. Zij zijn overwegend verbonden aan de afdelingen. Binnen dit
onderzoek is er een inventarisatie geweest van huidige inzet, beschikbare formatie en gewenste inzet
op ICT-taken onder zowel team l&A als functioneel applicatiebeheerders. Een totaaloverzicht met een
verbijzondering naar ongeveer 50 ICT-taken is opgenomen in bijlage 3.

6

In Tabel 4 behandelen we de belangrijkste categorieën gelet op de huidige inzet en beschikbare
formatie. Hieruit volgt dat er in totaal 26,2 FTE beschikbaar is aan formatie voor ICT-taken, waarvan 8,8
FTE (34%) decentraal werkzaam is bij een vakafdeling. De categorie 'anders' omvat algemene taken
waaronder 'teamleider l&A', 'leveranciersmanagement', 'projectwerkzaamheden', 'opleidingen' en
specifieke ICT-taken die in Barneveld worden toegepast.
Tabel 4. Huidige inzet en formatie

-- .

' ' '

ICT -taken (in FTE)

7

Formatie
2012 (fte)

A. Automatisering

. Formatie
2017 (fte) ;

Huidig inzet

(ftej

6,2

8,0

7,9

B. Gegevensbeheer

5,5

5,9

6,1

C. Functioneel beheer

4,7

6,6

7,2

D. Informatiemanagement

1,7

1,9

2,0

E. Anders
Totaal

1,0

3,7

4,3

19,1

26,2

27,6

Tabel 4 omvat ook de ontwikkeling van de ICT-formatie in de afgelopen 5 jaar. Grofweg de volgende
wijzigingen hebben plaatsgevonden (2012 is indexjaar):
technisch beheer is met 29% toegenomen;
gegevensbeheer is met 7% toegenomen;
functioneel beheer is met 40% toegenomen;
informatiemanagement is met 12% toegenomen.
Met name de stijging van technisch beheer en de geringe toename van informatiemanagement zijn
opvallend. In 2012 is er namelijk een 'managed services' contract afgesloten met leverancier Cam IT die
Barneveld op het gebied van de CAMCUBE ondersteunt, waardoor we een terugloop in eigen beheer
inspanningen hadden verwacht. De betrokkenen verklaren de groei van het taakgebied 'automatisering'
door een toename van beheer van mobiele devices, multifunctionals (verschuiving DIV), exteme
technische koppelingen van applicaties en diverse organisatieaanpassingen en verhuizingen. Bij andere
gemeente zien we steeds vaker dat het bezit en beheer van de A-kant geen kerntaak is. Hierdoor zijh er
andere verhoudingen qua formatie verdeling over de taakgebieden.

6

De gewenste inzet is uit de analyse gehaald omdat dit niet nader is gevalideerd bij de teamleiders van de functioneel applicatiebeheerders.

Bij de berekeningen van formatie ICT-taken in FTE is gerekend met 43 werkweken per kalenderkaar en een werkweek van 36 uur. De cijfers
van 2017 zijn gebaseerd op een brede ureninventarisatie binnen de organisatie. De cijfers van 2012 zijn gebaseerd op een schatting van de
teamleider l&A.
I

7
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De 2 FTE t.b.v. het taakgebied 'informatiemanagement' lijkt te krap. Hieronder vallen onder meer de
CISO en de i-adviseursrol. Gelet op alle informatievraagstukken die de gemeente op haar bordje heeft
gekregen hadden we hier een sterkere groei venwacht. Voorbeelden van ontwikkelingen hier zijn:
•

•
•

Digitale Overheid programma's als 'Andere Overheid', 'i-NUP' en 'Digitale Overheid 2017' (wet
GDI) hebben geleid tot extra taken op het gebied van o.a. beheer basisregistraties,
implementatie van Digid, beheer e-formulieren, en aansluiting op MijnOverheid.
Taken rondom Jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie zijn overgeheveld naar de
gemeente;
Werken conform Baseline Informatiebeveiliging Gemeente (BIG) en wettelijke normen om
inbreuk op systemen en datalekken te voorkomen.

Uit Tabel 4 volgt dat er in de praktijk ongeveer 1,4 FTE aan extra taken extra wordt uitgevoerd ten
opzichte waarvoor formatie beschikbaar is gesteld. Deze extra uren worden vooral gemaakt binnen het
taakgebied 'functioneel beheer' en de categorie 'anders' . Laatstgenoemde past bij het beeld dat veel
betrokkenen schetsen dat ze weinig tijd hebben voor het volgen van opleidingen, voor vernieuwing (o.a.
inlezen voor beeldvorming, spelen en ontdekking) en projectwerkzaamheden. In het volgende
hoofdstuk bespreken we specifieke verbetermogelijkheden op taakniveau voor de gewenste situatie.
Huidige financiën l&A
De huidige financiën van de gemeente Barneveld op het gebied van l&A zijn globaal in beeld gebracht.
De volgende onderdelen worden hierbij onderkend:
De formatiekosten van het team van l&A, zonder functioneel applicatiebeheer (19,6 FTE),
inclusief kosten van inhuur en vervanging;
De kosten van extern belegde taken zoals beheer en onderhoud bij Cam IT en ondersteuning op
het gebied van netwerken bij Dimension Data;
De kosten van de onderdelen van de ICT-infrastructuur zoals de CAMCUBE;
De kosten van het onderhoud van de applicaties;
Het jaarlijkse budget voor projecten en additionele investeringen.
Onderstaande tabel geeft een indruk van de uitgaven (op basis van beschikbare informatie en met
ontbreken van de kosten van telefonie en verbindingen):
Tabel 5. Kosten l&A in huidige

Kosteri
Personeel
Licenties
Afschrijvingen
Budget
Totaal

situatie

l&A

€ 1.276.000
€ 1.164.503
€ 292.000
€ 700.000
€3.432.503

De post Budget betreft een investeringsbudget inclusief vervanging van onderdelen van de ICTinfrastructuur en applicatielandschap. Met een inwonersaantal van ongeveer 56.500 geeft dat een
bedrag van bijna € 61 per inwoner. Met de toevoeging van de ontbrekende kosten komt dat
waarschijnlijk neer op ongeveer € 62 - € 63 per inwoner. Dat is iets boven het gemiddelde van € 59 per
inwoner voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners volgens de benchmark van M&l partners .
Als er vanuit gegaan wordt dat de post Budget verdeeld wordt over de onderdelen Personeel (inhuur
8

Zie voor een impressie van de benchmark https://mxi.nl/upload/documenten/ictbg2016_-_impressiedocument.pdf
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voor project en beheer werkzaamheden), Licenties (aanschaf nieuwe applicaties of uitbreiding van
licenties) en Afschrijving (aanschaf en vervanging van technische infrastructuur componenten) dan valt
op dat het onderdelen Licenties en Afschrijvingen (ICT-infrastructuur) hoger zijn dan in de benchmark.
Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in:
De huidige ICT-infrastructuur is opgebouwd met voldoende capaciteit voor de ondersteuning
voor Woudenberg en Scherpenzeel en met voorzieningen voor het nieuwe (flexibel) werken,
waarbij ook de oude wijze van werken met vaste werkplekken gehandhaafd is;
Het applicatielandschap is breed omdat flexibiliteit en brede ondersteuning van zowel de
interne (inclusief partners die gebruik maken van de ICT omgeving van Barneveld) als de externe
klant (burgers en ondernemers) maximaal te faciliteren.

2.3

Waardering interne en externe klant

Tijdens de interviews zijn er vragen gesteld met betrekking tot het functioneren van de ICTinfrastructuur en de samenwerking met team l&A. Deze vragen zijn voorgelegd aan vertegenwoordigers
van zowel de interne klant (medewerkers) als externe klant (inwoner/ondernemer). Hieronder vatten
we per onderdeel de rode draad samen:
Waardering ICT-infrastructuur
•
Over het algemeen is men (zeer) tevreden over de huidige ICT-voorziening die wordt geboden
door het team l&A. De ICT-infrastructuur van de CAMCUBE heeft weinig storingen en biedt
goede prestaties aan de gebruiker. De mogelijkheid tot plaats- en tijdonafhankelijk werken met
behulp van VDI wordt gewaardeerd.
•
Tegelijkertijd vereist plaats- en tijdonafhankelijk werken op mobiele apparaten een werkzame
internetverbinding. Bij het geven van presentaties ervaart men het hinderlijk dat er niet altijd
goede dekking is van WiFi binnen het gemeentehuis.
•
Enkele gesprekspartners geven aan dat ze graag overal gebruik willen maken van hun benodigde
CAD- en modelleringssoftware. Dit draait momenteel alleen op zogenaamde 'fat clients' eiji is
dus niet toegankelijk via VDI.
|
Waardering team l&A
•
Er is sprake van een hechte en loyale groep medewerkers die dienstbaar is aan de organisatie.
Men is tevreden over de deskundigheid van de verschillende teamleden. Diverse
gesprekspartners signaleren hierin wel een 'kwetsbaarheid', doordat de kennis & kunde van
sommige taken momenteel te veel afhangt van bepaalde personen.
•
Een meerderheid van de gesprekspartners geeft aan dat men niet goed op de hoogte is van de
mogelijkheden / ondersteuning die l&A kan bieden. Opvallend hierbij is dat men doorgaans niet
bekend is met de rol van i-adviseur zoals die is belegd binnen het team l&A.
•
De vertegenwoordigers van team l&A hebben het imago van 'waakhond'. Volgens de
betrokkenen denkt men in problemen i.p.v. mogelijkheden. Dit resulteert bijvoorbeeld in èen
aanschaf van applicaties buiten l&A om.
•
In adviesgesprekken verwachten gesprekspartners meer pro-activiteit en een perspectief yan
'buiten naar binnen'.
j
•
Men is over het algemeen tevreden over de deskundigheid van de eigen service desk en het|feit
dat men geen contact hoeft op te nemen met een externe leverancier. Enkele gesprekspartners
geven daarbij aan dat sommige verzoeken lang onbeantwoord blijven.
Een enkeling merkt op dat de werktijden binnen de gemeente Barneveld zijn verruimd naar het
dagvenster 7 - 22u, maar dat de l&A ondersteuning hier niet op aansluit.
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Bameveld in 2020

3.1

Trends en ontwikkelingen

In de omgeving van de gemeente Barneveld spelen talloze ontwikkelingen die enerzijds kansen bieden
om zaken anders te organiseren (o.a. Digitale Agenda 2020, regionale samenwerking FoodValley,
landelijke aanbestedingen van VNG/KING, etc.) en anderzijds een meer verplichtend karakter hebben
(o.a.
Omgevingswet,
Wet
Generieke
Digitale
Infrastructuur,
Algemene
Verordening
Gegevensbescherming). De lat binnen de informatiesamenleving ligt hoog. Burgers en bedrijven stellen
hoge eisen aan dienstverlening, mede omdat ze dit gewend zijn van commerciële dienstverleners. Al
deze ontwikkelingen vragen om een flexibele strategische koers, inrichting van werkprocessen alsook
het faciliterende ICT-landschap van de gemeente Barneveld.
Om een antwoord te bieden op deze ontwikkelingen lopen er diverse programma's / projecten binnen
de gemeente Barneveld (selectie):
•

Barneveld zet in op de doorontwikkeling van haar digitale dienstverlening rekening houdend met
aanbevelingen uit eerder rekenkameronderzoek . In maart 2017 is het uitvoeringsprogramma (e)dienstverlening vastgesteld. Onlangs (mei 2017) is de nieuwe website gelanceerd met onder meer
een toptaken indeling (BDV).
Barneveld neemt deel aan landelijk pilot Blockchain in het kader van de Digitale Agenda 2020 en
verkent de toepassingsmogelijkheden het verstrekken van duurzaamheidsleningen.
Barneveld onderzoekt intern de meerwaarde van Big en Open data. Men bekijkt o.a. hoe er gebruik
gemaakt kan worden van CBS datasets om extra betekenis te geven aan lokale vraagstukken ;
Binnen het programma 'Omgevingswet Barneveld' zijn diverse werkgroepen (bestuur,
dienstverlening, digitalisering, instrumenten en wet- en regelgeving) aan de slag om voorte sorteren
op de naderende Omgevingswet. Men is gestart met het opstellen van een gezamenlijke
Omgevingsvisie (RO) ;
Er loopt een intern project 'Informatiebeveiliging en privacy' gericht op het verwerken van de
aandachtspunten van het rekenkameronderzoek alsook om voorbereidingen te treffen voor de AVG.
Voor laatstgenoemde wordt gewerkt aan nieuw beleid, procedures, register voor
bewerkersovereenkomsten alsook bewustwording onder medewerkers. (JZ en CISO).
Regio FoodValley blijft zich inzetten voor het aanleggen van glasvezel in het gehele buitengebied
van de regio ten behoeve van inwoners en ondernemers (EZ).
De ICT-samenwerking Barneveld-Scherpenzeel-Woudenberg heeft uiteindelijk geen doorgang
gevonden. Ondanks een positief advies van het verkenningsteam BSW in 2014, heeft het bestuur
afgezien van een gezamenlijke ICT-infrastructuur en technisch beheer met Barneveld in de rol van
gastgemeente.
9

•
•
•

10

•

•
•

3.2

Wat voor gemeente wil Barneveld zijn in 2020?

Archetype Flexibel en Modern
Tijdens de heidag van 31 maart 2017 is er een strategische discussie gevoerd tussen college, directie en
MT rondom de vraag: "wat voor gemeente wil Barneveld zijn in 2020". Hierbij is gebruik gemaakt van
het Archetypemodel van Native Consulting (zie bijlage 2) .
11

9

10

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 12015). Digitale dienstverlening in Barneveld.
De gemeenteraad heeft hiervoor bij de besluitvorming over het 'Proces Invoering Omgevingswet' op 14 december 2016 de opdracht gegeven.

Archetypes bieden een handvat bij het maken van strategische keuzen gebaseerd op diverse bedrijfskundige aspectgebieden (o.a.
dienstverlening, HRM/cultuur, financiën en ICT). In bijlage 2 wordt een nadere toelichting gegeven op de verschillende varianten.
1 1
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Uit de discussie volgt niet één dominant archetype. Gelet op eerdergenoemde ontwikkelingen heeft het
college, directie, en MT een voorkeur voor een focus op het archetype flexibel & schaalbaar (primair),
gevolgd door innovatief & modern (secundair). Hieronder geven we een korte toelichting op de
Barneveldse interpretatie van beide archetypen:
A.

De Barneveldse flexibiliteit biedt de gemeente de mogelijkheid om snel in te kunnen spelen op
schommelingen in klantbehoeften en landelijke ontwikkelingen. Deze wendbaarheid wordt ni'et
gezocht in uitbesteding of samenwerking, maar bij voorkeur door taken zelf te doen. Daarnaast
wil Barneveld de keuzevrijheid aan inwoners / ondernemers bieden, bijvoorbeeld op welke
manier ze zaken met de gemeente willen doen;
B. De Barneveldse innovatie is gericht op het blijven vernieuwen en verbeteren van dienstverlening
en de manier van werken door de implementatie van bewezen oplossingen. Om niet te veel
leergeld te betalen, neemt men positie vooraan in het peloton, maar niet in de kopgroep.

Er is niet gekozen voor het archetype 'kostenbewust en sober'. Hoewel een efficiënte afhandeling van
taken wenselijk blijft, is er momenteel geen sprake van een bezuinigingsdoelstelling. Daarnaast geldt
dat een flexibele oplossing doorgaans niet het goedkoopste alternatief is (bijv. kortlopende versus
langlopende contracten).
Het bestuur en management heeft niet gekozen voor het archetype 'maximaal dienstverlenend', omdat
men gelooft in de kracht van de inwoner. Klanttevredenheid blijft een belangrijke KPI, maar daarbij is
het niet het streven om een klant maximaal te ontzorgen.
Typering Barneveld 2020: wendbaar, realistisch, eigenwijs, zelf-samen, keuzevrijheid,
ruimdenkend

ambitieus en

Kaders
Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen kaders en richtinggevende principes gedestilleerd worden
Deze geven richting aan het informatiebeleid en de invulling daarvan voor de gemeente Barneveld. Het
advies is om aan de volgende kaders en principes vast te houden en bij de uitvoering nader invulling te
geven:
Flexibiliteit wordt niet gezocht in (extra) uitbesteding van gemeentelijke taken of onderdelen
daarvan. Bij voorkeur doet Barneveld taken zelf;
Barneveld biedt keuzevrijheid aan inwoners / ondernemers, bijvoorbeeld op welke manier| ze
zaken met de gemeente willen doen;
:
Barneveld wil een 'doe-het-zelf-samen' gemeente zijn. In plaats van 'zorgen voor' inwoners /
ondernemers, schuift men op naar 'zorgen dat' de juiste randvoorwaarden voorhanden zijn;
Barneveld zit vooraan in het peloton, niet in de kopgroep. Barneveld kiest voor bewezen
oplossingen;
j
Voor het klantbeeld van inwoners en ondernemers is het afdoende 'dat' het KCC weet dat er
iets speelt, men wil geen details beschikbaar stellen over 'wat' er speelt (in een dossier).

3.3

Gewenste ICT-infrastructuur

Keuze gewenst servicemodel
Barneveld staat voor een keuze op het gebied van haar ICT-infrastructuur. Uit het vorige hoofdstuk volgt
dat het CAMCUBE platform, in eigendom van de gemeente, begin 2018 aan een technische update toe
is. In de tweede helft van 2017 wordt hiervoor een nieuwe integrale afweging gemaakt over het
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overgaan naar een nieuwe release. De technische staat van de CAMCUBE 2015-2 is wel van dien aard
dat, volgens het l&A team, deze omgeving tot het einde van het contract met Cam IT, eind 2018,
voldoende ondersteuning biedt voor de gemeente Barneveld. Naast deze technische afschrijving speelt
ook het feit dat het huidige contract begin 2019 opnieuw aanbesteed en gegund zal moet worden.
Mogelijk leidt dit tot een andere leverancierskeuze en vervanging van het huidige platform.
De markt staat niet stil. Huidige leverancier van de ICT-infrastructuur, Cam IT, wil haar dienstverlening
verschuiven van 'Infrastructuur als een service' (laaS) naar het servicemodel 'Platform als een service'
PaaS). Dit betekent dat Cam IT meer invloed en sturing gaat hebben op de laag 'Applicatie platform' (zie
figuur 1). Deze ontwikkeling is mede een reden om aan het einde van de looptijd de samenwerking met
Cam IT opnieuw te evalueren.
Verder zien we dat steeds meer softwareleveranciers hun toepassingen enkel als Software as a Service
(SaaS) aanbieden. In dit servicemodel worden de applicaties volledig op afstand gehost. Het voordeel
hiervan is dat een afnemer geen eigen rekencapaciteit en opslag hoeft te verzorgen, hetgeen een
verkleining van de ICT-infrastructuur met zich mee brengt. De complexiteit van het te beheren landschap
neemt wel toe door het hebben van meerdere verbindingen en koppelingen tussen de diverse
applicaties die op diverse omgeving draaien.
Advies Native
In de vorige paragraaf kwam naar voren dat wendbaarheid, in de betekenis van flexibel en makkelijk
aanpassend aan veranderingen, een belangrijk uitgangspunt is voor de gemeente Barneveld. Deze
wendbaarheid dient dan ook optimaal ondersteund te worden door de ICT-infrastructuur. Het basis
servicemodel "Infrastructuur als een service (laaS)" biedt flexibiliteit omdat Barneveld als klant bepaalt
hoe de opzet en inrichting, middels een goed uitgewerkt programma van eisen, is en dat de
infrastructuur kan op- en afschalen met de veranderende behoefte van de gemeente. De stap naar
"Platform als een service (PaaS)" wordt geadviseerd. Dit omdat de laag onder de applicaties op basis
van de specificaties van de gemeente Barneveld wordt ingericht. De gespecialiseerde leverancier /
partner die het platform levert heeft de beschikking over meer resources voor het optimaal inrichten en
beheren dan de gemeente zelf. Hiermee wordt de kwetsbaarheid verlaagd en de noodzaak om op dit
gebied de kennis en kunde op peil te houden. Ook kan een grotere groep specialisten een hoger
kwaliteitsniveau garanderen. Het ontzorgt de gemeente en biedt meer flexibiliteit bij gewenste of
benodigde veranderingen in de applicatie ondersteunende componenten. Tot slot merken we op dat
Barneveld zelf verantwoordelijk is voor het beheer van de virtualisatie van applicaties middels VDI. Bij
uitval kan niemand werken op het ICT-platform. Hierbij bestaat het risico dat de betrokken leveranciers
naar elkaar gaan wijzen. We adviseren daarom om het applicatieplatform en het beheer van de fysieke
infrastructuur bij één partij onder te brengen.
Het is bij het servicemodel "Platform als een service" belangrijk om in de dienstverleningsovereenkomst
duidelijk afspraken vast te leggen over de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van de
partner, de leveranciers van de applicaties en de gemeente. De scheidslijnen tussen functioneel
applicatiebeheer, technisch applicatiebeheer en technisch/systeem beheer moeten duidelijk vastgelegd
zijn.
"Software als een service (SaaS)" is onvermijdelijke ontwikkeling van de markt. Het speelt op alle
onderdelen van het applicatielandschap van de gemeente. Het advies is dat het uitgangspunt voor de
gemeente Barneveld moet zijn: Bij selectie en vernieuwing van applicaties wordt bij voorkeur gekozen
voor een cloud-variant. Dit tenzij vooraf aan gestelde toetsen of criteria niet wordt voldaan. Deze
toetsingscriteria moeten duidelijk vastgesteld zijn zodat er goede afspraken gemaakt kunnen worden
over functioneel beheer, gebruik van standaarden (koppelingen met landelijke voorzieningen) en
waarborgen van privacy en informatiebeveiliging (bijvoorbeeld gegevens op Europese server). De
Gemeente Barneveld - onderzoek heroriëntatie IT-strategie
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ontwikkeling van steeds meer applicaties via de cloud maakt ook dat de onderliggende ICTinfrastructuur maximaal flexibel en schaalbaar moet zijn om de veranderingen op te kunnen vangen.
Eigendom
In lijn met het gekozen archetype 'flexibel en schaalbaar' en bovenstaande marktontwikkelingen is het
bezit van een eigen ICT-infrastructuur en de daarbij benodigde eigen datacenters en de daarbij
benodigde zaken als glasvezelverbindingen niet passend voor de toekomst, vanwege:
•

•
•

Momenteel wordt a priori een inschatting gemaakt voor benodigde capaciteit (opslag,
rekenkracht) voor een periode van 3-5 jaar vooruit. Hoewel de ICT-samenwerking met
Scherpenzeel en Barneveld geen doorgang heeft gevonden, is hier destijds wel op geanticipeerd
en capaciteit aangeschaft. Dit illustreert het belang van kortlopende contracten met cie
mogelijkheid om op- en af te kunnen schalen. Doordat Barneveld eigenaar is, betaalt ze ook bij
leegstand en onderbenutting.
In dit stadium is niet bekend is in welk tempo Barneveld overstapt naar SaaS of daartoe
gedwongen wordt door de leveranciers. Dit vereist een flexibele oplossing.
Tot slot zien we dat het gebruik van rekencapaciteit en opslag door organisaties incidenteier
wordt, bijvoorbeeld t.b.v. Big Data analyses.

Uit de financiële analyse volgt dat er weinig desinvesteringen zullen zijn indien de gemeente Barneveld
besluit haar ICT-infrastructuur onder te brengen bij derden. Dit omdat het contract met Cam IT afloopt
en de investeringen in zaken als glasvezelverbindingen inmiddels economisch zijn afgeschreven.
Deze keuze staat centraal bij de veranderopgave ICT-infrastructuur in hoofdstuk 4.
Kaders
Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen kaders en richtinggevende principes gedestilleerd wordén.
Deze geven richting aan het informatiebeleid en de invulling daarvan voor de gemeente Barneveld. Het
advies is om aan de volgende kaders en principes vast te houden en bij de uitvoering nader invulling te
geven:
!
•
•

•

•

•

Het in eigendom hebben van ICT-infrastructuur is niet langer wenselijk uit oogpunt van
flexibiliteit, schaalbaarheid en kwetsbaarheid;
De gemeenten blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid (beschikbaarheid,
exclusiviteit en integriteit) van uitbestede diensten. Hiervoor wordt opdrachtgeverschap verder
ontwikkeld en worden goed uitgewerkte dienstverleningsovereenkomsten afgesloten;
'
Bij aanschaf en vervanging van applicaties wordt uitgegaan van het principe "cloudoplossing,
tenzij...". Hierbij dienen voor de "tenzij" duidelijke criteria opgesteld te worden, zoals op het
gebied van informatiebeveiliging en privacy, koppelbaarheid en integreerbaarheid met de
overige applicaties en eigenaarschap van de gegevens in de applicatie en het draaien op een
serveromgeving in Europa;
Het "Werken onder architectuur" moet verder ontwikkeld worden. Hierbij worden regels
opgesteld waaraan applicaties moeten voldoen om te passen binnen het applicatielandschap
van de gemeente Barneveld. De toetsing hiervan dient door het team l&A plaats te vinden
alvorens er goedkeuring is voor de aanschaf van een applicatie. Het centraal houden van jhet
budget voor aanschaf draagt hieraan bij;
j
Het uitgangspunt is dat de gemeente Barneveld gebruik wil maken van (standaard) applicaties
van leveranciers. Indien deze niet optimaal aansluiten bij de gestelde behoeften en/of manier
van werken, dan wordt eerst onderzocht of die aan te passen zijn aan de functionaliteit van de
applicatie of dat de applicatie zo ingericht kan worden dat het beter aansluit. Dit betekent pok
dat er in principe geen eigen ontwikkelde applicaties meer ontwikkeld zullen worden, tenz j er
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echt geen fit te creëren is met een applicatie. Ook moeten de momenteel in gebruik zijnde zelf
ontwikkelde applicaties beoordeeld worden op vervangbaarheid door standaard applicaties;
Er wordt vastgehouden aan het "flexibele werken". De technische faciliteiten zijn gerealiseerd
en blijven ook aanwezig in de gewenste nieuwe ICT-infrastructuur. Om de mogelijkheden
hiervan optimaal te benutten zal vanuit het management sturing moeten worden gegevens op
het flexibel gaan werken van de medewerkers. Dit vereist een programma waarin onderdelen
worden opgenomen omtrent aanwezigheid en bereikbaarheid, benutten van de mogelijkheden
van het kunnen werken op andere locaties, een andere invulling geven aan het managen van
medewerkers met de focus op resultaten in plaats van aanwezigheid, e t c ;
Met alle organisaties die gegevens van de gemeente Barneveld beheren of bewerken worden
bewerkersovereenkomsten afgesloten om de informatiebeveiliging en privacy te borgen.

Gewenste l&A organisatie

Voor de (nabije) toekomst speelt de vraag of de huidige 26,2 FTE voldoende is voor de komende jaren.
De gemeente Barneveld heeft momenteel een relatief groot l&A team, doordat het de ICT-omgeving
grotendeels in eigen beheer heeft (inclusief werkplekbeheer en een eigen servicedesk). De extra
gemaakte uren ten opzichte van formatie (1,4 FTE) zijn een voorspeller voor een mogelijk tekort. Het
exacte aantal FTE voor de toekomst hangt af van veel factoren, waaronder het nog te bepalen scenario
met betrekking tot IT-sourcing (zie hoofdstuk 4). Ongeacht de uitkomst daarvan, pleiten we richting 2020
voor een accentverschuiving tussen de taakgebieden. De veranderde taakgebieden en activiteiten
kunnen worden uitgevoerd met dezelfde formatiegrootte. Tabel 6 behandelt naast de huidige verdeling
een range voor 2020 per taakgebied.
Tabel 6. Formatie ICT-taken, aandeel per categorie (NB. range 2020 betreft advies Native)
Formatië:

Formatie

2017 (%)

202Ö;(%)

A. Automatisering

31%

15-20%

B. Gegevensbeheer

23%

20-25%

C. Functioneel beheer

25%

25-30%

7%

20-25%

14%

5%-10%

100%

100%

D. Informatiemanagement
E. Anders
Totaal

In lijn met de constateringen bij de huidige situatie (zie vorige hoofdstuk) pleiten we voor een
substantiële uitbreiding van het taakgebied 'informatiemanagement'. Ook andere functies op het
snijvlak met de ' i ' kolom vragen om extra aandacht waaronder functioneel applicatiebeheer en
leveranciersmanagement (categorie 'anders'). In Figuur 2 zijn een aantal ICT-taken in 'rood'
weergegeven, omdat ze binnen de gemeente Barneveld extra aandacht vragen. Deze taken zijn geplot
op het zogenaamde 9-vlaksmodel voor informatiemanagement (Maes, 2003).
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Figuur 2. ICT-taken m.b. t beheer en doorontwikkeling informatievoorziening

Per rol/taak lichten we hieronder toe welke wijziging we richting de toekomst voorstellen:
•

Informatie adviseur: De rol van i-adviseur is relatief nieuw binnen de gemeente Barneveld,
namelijk sinds 2015 is hiervoor formatie beschikbaar. Intussen is er per afdeling een i-adviseur
aangewezen die maandelijks overleg voert met het desbetreffende afdelingshoO|fd.
Eerstgenoemde wordt daarbij vaak bijgestaan door een technisch adviseur. In de huidige situatie
staat de rol van i-adviseur onder druk. De rol is versnipperd over meerdere personen en vormt
een neventaak voor de betrokkenen. We pleiten voor een intensievere samenwerking met de
'business'. Dit kan onder meer door oprichting van een i-board (zie hoofdstuk 4). Daarnaast
moet de i-adviseur ook ongevraagd advies kunnen geven, bijvoorbeeld door belangrijke
ontwikkelingen te signaleren richting teams en hun opgaven kennen. Hij / zij moet mee kunnen
denken op strategisch niveau en voldoende domeinkennis hebben. Het advies is om één vanj de
i-adviseurs aan te wijzen als strategisch adviseur die zich richt op de landelijke en algemene
ontwikkelingen en dit vertaalt naar de omgeving van Barneveld. Daarbij is hij/zij aanspreekpunt
voor het management / de directie en kan als meewerkend voorman / vrouw voor het team 'j/an
i-adviseurs optreden;
[

•

Teamleider l&A: door de verschuiving van de beheer taken naar een partner en de duidelijke
scheiding tussen de i-adviseurs en de automatisering medewerkers ligt het voor de hand deze
rol om te buigen naar een teamleider automatisering;

•

Chief Information Security Officer (CISO): Vanwege strengere wet- en regelgeving moet djeze
functie formeel ingevuld worden. Naast technische voorzieningen vraagt dit ook het vergroten
van bewustzijn van medewerkers. Tot slot zijn er vanuit de BIG extra rapportageverplichtingen
(o.a. beveiligingsbeleid en -plan, GAP analyse uitvoeren). De huidige formatie van 0,5 FTE is in
2007 beschikbaar gesteld, maar is sindsdien gelijk gebleven, terwijl het belang van adequate
beveiliging is sterk toegenomen. De omvang van de gemeente Barneveld rechtvaardigt een
formatie tussen de 0 , 7 5 - I F T E ;
|

•

Functionaris Gegevensbescherming (FG): door de nieuwe Europese AVG (verplicht vanaf mei
2018) komt er een verzwaring van de huidige verplichtingen van gemeenten op het gebied van
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privacy. Gemeenten moeten o.a. een functionaris gegevensbescherming aanstellen en kunnen
bewijzen dat klanten expliciet toestemming hebben gegeven voor het gebruik van
persoonsgebonden gegevens in een bepaalde context. Voor de rol van FG heeft er onlangs een
begrotingswijziging plaatsgevonden. Dit gaat in per 2018, het budget zal afkomstig zijn van de
afdeling Bestuur & Dienstverlening (B&D).
•

•

•

Functioneel applicatiebeheer: Voor ongeveer de helft van deze groep is er sprake van een
neventaak (<0,5 FTE). Beheerders die werkzaam zijn in de lijn, geven aan dat ze vanwege
tijdgebrek vaak in een spagaat belanden tussen hun werkzaamheden voor de afdeling en hun
ICT-taken. Desondanks adviseren we om geen centraal functioneel applicatiebeheer in te
richten, omdat dan de afstand tot het primair proces te groot wordt. Uitgaande van de huidige
formatie zijn er tekorten bij het Zaaksysteem / DMS, Beheerpakketten, het
Raadsinformatiesysteem en Vergunningen. Laatstgenoemde betreft een overgangssituatie
richting ODVV, waardoor uitbreiding niet wenselijk is.
Leveranciersmanagement: hoewel Barneveld veel zelf doet, verwachten we dat het eigendom
en beheer van ICT steeds meer buiten de deur komt te liggen. Hierdoor wordt
leveranciersmanagement belangrijker. Hierbij kan gedacht worden aan sturing op basis van
dienstverleningsovereenkomsten e/o Service Level Agreements. Dit vraagt om andere
vaardigheden ('goed opdrachtgeverschap') en specifieke expertise die we decentraal binnen het
team l&A zouden beleggen. Contractmanagement, waaronder het bewaken van
opzegtermijnen en aanbestedingsregels, kan wel centraal in de organisatie worden belegd.
Informatie architectuur: De informatie-architect beoordeelt of een nieuwe applicatie past
binnen het bestaande applicatielandschap. Daarnaast regisseert hij zij de gegevensstromen
tussen applicaties onderling, met landelijke voorzieningen en de uitwisseling met ketenpartners.
Het architectuurprincipe 'eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik' vraagt om extra
koppelingen tussen applicaties onderling, koppelingen met landelijke basisregistraties alsook
ketenpartners (o.a. ODVV). Mede hierdoor zal de complexiteit verder toenemen.

Kaders
Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen kaders en richtinggevende principes gedestilleerd worden.
Deze geven richting aan het informatiebeleid en de invulling daarvan voor de gemeente Barneveld. Het
advies is om aan de volgende kaders en principes vast te houden en bij de uitvoering nader invulling te
geven:
•
•
•
•
•
•

Binnen de gemeente Barneveld is informatie advies van strategisch belang.
l&A ondersteunt de interne klant bij het oplossen van zijn/haar vraagstukken. Daarnaast heeft
een i-adviseur het mandaat om ook ongevraagd advies te geven aan de organisatie.
Indien van toepassing hanteert l&A een perspectief van buiten naar binnen ("wat wil de klant
van de klant").
We respecteren architectuurprincipes bij de aanschaf van nieuwe applicaties/oplossingen.
Hierbij geldt 'comply or explain'.
We beleggen functioneel beheer dicht bij het primair proces. Generieke werkwijzen en
uitwisselbaarheid borgen we middels het centrale applicatiebeheerdersoverleg.
We beleggen leveranciersmanagement decentraal binnen het team l&A vanwege de specifieke
kennis en kunde. Contractmanagement kan indien gewenst wel centraal opgepakt worden.
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4 Veranderopgaven: van IST naar SOLL
4.1

Opgave 1: Technisch beheer | van zelf doen naar laten doen

Inleiding
Een van de deelvragen focust zich op de gewenste ICT-infrastructuur van de gemeente Barneveld in
2020. De uitgangspositie is nu dat de ICT-infrastructuur in eigen bezit is en dat deze geleverd is en
onderhouden wordt door een externe leverancier (Cam IT). Voor een deel neemt het eigen l&A team
ook het onderhoud en beheer op zich. Dit omdat de leverancier dit niet biedt (bv beheer Oracle
databases) of omdat het team het graag zelf blijft doen. Daarbij wordt op specifieke onderdelen van het
beheer van de ICT-infrastructuur additionele externe ondersteuning ingehuurd. Deze mengvorm van
zelf doen vereist dat er goede afspraken zijn over taak- en rolverdeling en een duidelijke
dienstverlenings-overeenkomst.
Keuzemogelijkheden
Voorde ICT-infrastructuur van 2020 voor de gemeente Barneveld zijn meerdere scenario's uitte werken.
Hierbij onderkennen we 3 hoofdvormen met varianten:
A. Eigen ICT-infrastructuur
Dit houdt in dat de gemeente Barneveld de eigenaar is van de ICT-infrastructuur. Deze is aangeschaft en
bevindt zich op 1 of meer locaties van de gemeente. Deze hoofdvorm kent 2 varianten:
1.

Eigen ICT-infrastructuur, zeifin beheer
Dit houdt in dat het l&A team zelf al het beheer en onderhoud op zicht neemt. Hetgeen betekent
dat dit een breed team vereist met brede expertise om alle onderdelen te kunnen dekken. De
breedte van de expertise maakt wel dat dit kwetsbaarheid veroorzaakt, omdat vaak
gedetailleerde kennis bij 1 medewerker aanwezig zal zijn. Voor de gemeente geeft deze wel alle
vorm van vrijheid en flexibiliteit. Bij keuzes van inrichting hoeft er geen rekening gehouden te
worden met andere belanghebbenden. Dit is voor de gemeente Barneveld een achterhaalde
variant omdat er momenteel al sprake is van de inzet van een derde partij voor beheer en
levering.

2.

Eigen ICT-infrastructuur, in beheer bij derden
Bij deze variant wordt het beheer niet zelf ter hand genomen, maar onder regie van het T&A
team bij derden belegd. Een of meerdere partijen worden op basis van hun specifieke expertise
ingeschakeld voor het beheren en onderhouden van de diverse onderdelen van de ICT
infrastructuur. Dit heeft tot gevolg dat het l&A team kleiner kan zijn, maar dat het wel de regie
op zich ken nemen voor de inzet van de externe partijen. Dit heeft gevolgen voor de
werkzaamheden en de competenties van de teamleden als ook het vorm geven van goed
opdrachtgeverschap. Hierbij houdt de gemeente wel de flexibiliteit, zij maakt immers de keuze
en houdt de regie.
j

Voor beide varianten geldt dat bij aanschaf de capaciteit moet worden ingeschat waardoor er een risico
is op overcapaciteit door onder andere ontwikkelingen als cloud/SaaS of het afstoten van gemeentelijke
taken.
6. ICT-infrastructuur samen met anderen
|
Bij dit scenario wordt samen met 1 of meerdere andere gemeenten of andere lagere overheden een
gezamenlijke ICT-infrastructuur ingericht. De locatie waar deze geplaatst wordt is voor de essentie yan
dit scenario niet relevant. Door de samenwerking kan een breed beheerteam opgezet worden. Immers
deze gezamenlijke ICT-infrastructuur is groter en complexer in beheer en onderhoud. De kwetsbaarljeid
is hierdoor minder. De samenwerking betekent wel dat de flexibiliteit afneemt, er moet immers samen
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overeenstemming zijn over inrichting en opzet. Vaak wordt een ICT samenwerking georganiseerd in de
vorm van een gemeenschappelijke regeling. Bij de inrichting hiervan moet duidelijk vastgelegd worden
welke onderdelen en activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten (blijven) vallen en
welke bij de samenwerking horen. Dit kan vormgegeven worden door partners te vinden waarmee zo'n
GR opgericht kan worden of de gemeente Barneveld zoekt aansluiting bij een al bestaande GR. Dit
scenario brengt ook een bestuurlijke context met zich mee en regulering ten aanzien van toetreding en
uittreding. De gemeente wordt daarmee zowel klant als mede-eigenaar. Hierbij hoort invulling van goed
opdrachtgeverschap en het vaststellen van duidelijke dienstverleningsovereenkomsten. Bij de
gemeente zelf blijft een klein l&A team over met andere werkzaamheden en andere competenties.
C. ICT-infrastructuur uitbesteden
De essentie van dit scenario is dat de gemeente niet meerde eigenaar is van de infrastructuur maar dat
het gebruik daarvan afgenomen wordt bij een partij. Door de mogelijke partijen onderkennen we 2
varianten:
1.

ICT-infrastructuur uitbesteden bij een commerciële partij
Er is een groot aantal commerciële partijen actief in de outsourcing markt, voorbeelden zijn
grote ICT leveranciers zoals KPN, PQR en OGD maar ook leveranciers als Centric die aparte
organisaties opzetten voor outsourcing activiteiten. De gemeente bepaalt zelf de gewenste ICTinfrastructuur en zoekt middels een aanbesteding de juiste partner. In dit scenario houdt de
gemeente de regie en de flexibiliteit. Het gevolg is dat het l&A team terug gaat naar een
kernteam dat regie houdt op de omgeving en uitvoering en minder taken zal uitvoeren op het
gebied van beheer. Dit vereist wel andere vaardigheden binnen het team en het invullen van
goed opdrachtgeverschap. De commerciële partijen hebben veel ervaring met deze
dienstverlening en zijn gewend te werken met veelomvattende dienstverleningsovereenkomsten. In deze variant zijn goede afspraken te maken over de schaalbaarheid van de
ICT-infrastructuur: bij krimp of groei vindt aanpassing plaats. Nadelen bevinden zich met name
op het vlak van de dienstverlening. De gemeente Barneveld is mogelijk een kleine klant voor de
partij en daardoor wordt mogelijk minder prioriteit gegeven aan verzoeken en problemen van
de gemeente. Omdat het beheer meer op afstand en conform afgesproken service levels
geleverd wordt, kunnen de gebruikers een langere responstijd gaan ervaren bij (kleine)
storingen en problemen / verzoeken. Dit kan ondervangen door goede afspraken vast te leggen
in de dienstverleningsovereenkomst en de invulling te geven aan een eigen servicedesk die
kleine (technische) problemen snel kan oppakken.

2.

ICT-infrastructuur uitbesteden bij een gastgemeente
Feitelijk had de gemeente Barneveld dit voor ogen met de samenwerking met Woudenberg en
Scherpenzeel, die niet succesvol bleek. De basisgedachten van de gemeente Barneveld
aangaande flexibiliteit en zelf sturend/bepalend zijn maken dat het moeilijk is om zelf
gastgemeente te zijn, omdat eventuele partners zich moeten kunnen vinden in de door de
gemeente Barneveld gemaakte keuzes. Omdat bij deze variant de ICT-infrastructuur door een
gastgemeente beschikbaar wordt gesteld, zal zij meer sturend zijn op de inrichting en de keuzes
dan een commerciële partij. Deze levert immers wat de gemeente Barneveld vraagt. Deze
variant biedt dus minder flexibiliteit en meer afhankelijkheid van 1 of meer partners. Het team
kan wel kleiner worden omdat taken door de gastgemeente uitgevoerd gaan worden. De rollen,
taken en verantwoordelijkheden van de teamleden veranderen. Voor een succesvolle uitvoering
van deze variant is het vormgeven van goed opdrachtgeverschap en het afsluiten van een goede
dienstverleningsovereenkomst van cruciaal belang.
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Consequenties
Per scenario behandelen we in onderstaand vereenvoudigd scoremodel de verschillen aan de hand van
criteria die zijn opgehaald binnen de organisatie. De betekenis die gegeven wordt aan de criteria is:
•
•
•
•
•
•

Onder eigen regie: de mate waarin zelf bepaald wordt hoe de ICT-infrastructuur en het
bijbehorende beheer ingericht wordt (++ veel eigen regie);
Afhankelijkheid: de mate waarin de gemeente en medewerkers afhankelijk zijn van externe
factoren bij het oppakken van problemen, vragen en wensen (-- zeer beperkt afhankelijk);
Schaalbaarheid: de mate waarin de ICT-infrastructuur op en af kan schalen in lijn met
ontwikkelingen en behoefte (++ is zeer schaalbaar);
l&A team: de grootte van het eigen l&A team;
Kwetsbaarheid: de mate waarin de gemeente kwetsbaar is van expertise in het team, beperkte
back-up door 'eenlingen' ( - is grote mate van kwetsbaarheid);
Kosten: de hoogte van de totale kosten van een variant (€€€ is het duurst).

Tabel 7. Scoremodel voorde varianten
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Welke variant de beste is voor de gemeente Barneveld is niet direct af te leiden uit dit scoremodel omdat
elementen als (gewenste) cultuur, directe eigen controle, gevolgen voor de organisatie (l&A team, maar
ook de gebruikers) ook belangrijke elementen zijn.
I
De huidige situatie is dat de gemeente Barneveld door de samenwerking met o.a. Cam IT vorm heeft
gegeven aan scenario A2 (zie ook paragraaf 2.2.1). Over deze situatie zijn de volgende bevindingen
geconstateerd:
•

Het opdrachtgeverschap verloopt niet op alle fronten goed, er is onenigheid over de
dienstverleningsovereenkomst met Cam IT. Hangt ook samen met de volgende bevinding; j

•

Er bestaat overlap in activiteiten van het eigen team en de medewerkers van Cam IT, hierdoor
vertroebeling van taken en verantwoordelijkheden;
j
Cam IT kan niet alle beheer leveren, daarom is er de noodzaak om zelf, of met behulp van een
andere partner, een behoorlijk deel van de taken toch uit te moeten voeren;
j
De genoemde verwevenheid maakt dat expertise in het l&A team op peil moet worden
gehouden, in de breedte en diepte;
j
Daarmee blijft het team omvangrijk, en kwetsbaar op onderdelen en specialisatie.

•
•
•

Advies Native
Voor de lange termijn is het advies om de keuze te maken voor laten doen: het uitbesteden van de ICTinfrastructuur en een groot deel van de beheer- en onderhoudstaken.
'
Dit is in lijn met algemene landelijke ontwikkelingen, waarbij gemeenten het zelf beheren van de ICTinfrastructuur niet zien als een kerntaak. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
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onderzoekt mogelijkheden van samen aanbesteden. Tot op dit moment betrof dat telefonie en
dataverbindingen, maar er wordt ook gekeken naar ICT-infrastructuur. De basis ICT-infrastructuur wordt
meer en meer een commodity en het aantal partijen die dit aan kunnen bieden groeit. Omdat de
gemeente middels het Programma van Eisen precies kan aangeven hoe de ICT-infrastructuur ingezet
moet kunnen worden, heeft de gemeente regie op de opzet. Het biedt de mogelijkheid een schaalbare
omgeving te realiseren die mee groeit of krimpt met de behoefte van de gemeente Barneveld.
Het belangrijkste argument is de vermindering van de kwetsbaarheid: de breedte en diepte van de
benodigde kennis en de groeiende complexiteit leggen druk op het l&A team en daarmee de organisatie.
Deze druk wordt verlegd naar de externe partij bij outsourcing.
Het advies is om de outsourcing vorm te geven middels een PaaS variant. Waarbij wel duidelijke
afspraken vastgelegd moeten over de taak- en rolafbakening aangaande het functioneel en technisch
beheer van de applicaties. Hiermee wordt ook vastgehouden aan de voor de gemeente Barneveld
belangrijke flexibiliteit, door zelf voorschrijvend te zijn als het gaat om de applicaties.
Het advies is ook om de uitbesteding te doen bij een commerciële organisatie. Hiervoor zijn de 2
belangrijkste redenen: maximale eigen regie en sturing op keuze infrastructuur en een professionele
verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer met een bijpassende dienstverleningsovereenkomst.
Het advies is om dit niet met een 'big bang' door te voeren, maar als een geleidelijke overgang te laten
plaatsvinden. Dit om de transitie voor de organisatie maar zeker ook voor het huidige l&A team
stapsgewijs vorm te geven. De kracht van dit hechte team is dat ze elkaar goed ondersteunen en staan
voor hun taken en verantwoordelijkheden. Een verandering van taken en werkzaamheden heeft effect
op de samenhang van en de balans in het team. Er zal een duidelijke afname zijn van breedte en diepte
van de technische kennis omdat er nagenoeg geen beheertaken meer over blijven. En tegelijkertijd
zullen de werkzaamheden op het gebied van leveranciersmanagement en het monitoren en bewaken
van de uitvoering sterk toenemen. Deze laatste rol is zeer bepalend voor het succes van de
samenwerking met de partner. Een gevolg is ook dat het team in omvang zal af kunnen nemen omdat
de regiewerkzaamheden in uren minder zullen zijn dan de huidige technische / beheer werkzaamheden.
De verandering van de taken en werkzaamheden bieden daarbij kansen voor de medewerkers om zich
verder te ontwikkelen.
Een zorgvuldige begeleiding van deze transitie is dus noodzakelijk.
Voor de huidige ICT-infrastructuur heeft de gemeente Barneveld nog een contract voor beheer en
onderhoud tot eind 2018. Deze periode kan benut worden om op een aantal onderdelen
voorbereidingen te treffen:
•
•
•
•
•

Vormgeven opdrachtgeverschap en definiëren eigen richtlijnen ten aanzien van gewenste
ondersteuning en response;
Bepalen grenzen zelf doen en laten doen (bijvoorbeeld technisch applicatiebeheer uitbesteden
en functioneel applicatiebeheer in eigen organisatie houden);
Uitwerken nieuwe opzet l&A team en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden;
Het uitwerken van het ontwikkelpad voor het l&A team en de teamleden;
Voorbereiden en doorlopen aanbestedingstraject.

Financiële en personele impact
Zoals te zien is in het Tabel 7 is de outsourcing bij een commerciële partij niet direct goedkoper.
Allereerst zijn er de kosten die gemaakt moeten worden om de outsourcing te realiseren. Dat start met
het voorbereiden en houden van de aanbesteding en eindigt met de acceptatie van de werkende ICT-
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infrastructuur. De grootste kosten zitten in het opzetten en inrichten van de gewenste ICT-infrastructuur
bij de outsourcingpartner en het migreren van alle applicaties en gegevens.
Afhankelijk van de insteek en de afspraken met de partner dient de gemeente Barneveld rekening te
houden met een eenmalige grote investering of een verrekening in de maandelijkse kosten voor de ICTinfrastructuur.
Het outsourcen betekent sowieso een verandering in de financiële boekhouding. Van een methodiek
van investeren en afschrijven wordt overgestapt naar een factuur per maand of kwartaal op basis van
werkelijk gebruik. Het wordt dus voornamelijk OPEX in plaats van CAPEX. Dit dient wel op tijd goed
verwerkt te worden in de meerjarenbegroting. De ontwikkeling van CAPEX naar meer OPEX wor^dt
versterkt door de ontwikkelingen van SaaS / cloud. Ook daar geldt dat applicaties niet meer worden
aangeschaft (eenmalige hoge investering) gevolgd door meerdere jaren het betalen van
onderhoudskosten (lager jaarlijks bedrag) maar dat er een vaste maandelijkse dan wel jaarlijkse
vergoeding voor het gebruik moet worden voldaan. Dit is dan wel een substantieel hoger bedrag dan de
"oude" onderhoudskosten.
Of de uitbesteding op de lange termijn een financieel voordeel oplevert hangt van diverse factoren af
en kan op voorhand niet worden gegarandeerd. Het primaire doel van de uitbesteding dient dan oak
niet financieel te zijn, maar zich te richten op het verminderen van kwetsbaarheid en het in stand
houden van kwaliteit en het verhogen van de schaalbaarheid.
Omdat investeringen in belangrijke ICT onderdelen, zoals bijvoorbeeld de aangelegde
glasvezelverbindingen voor het koppelen van de 2 computerruimtes, al economisch zijn afgeschreven
zijn deze geen kostenverhogende factor bij het uitbesteden.
Zoals eerder gesteld zal het huidige l&A team een transitie door moeten waken waarbij oude taken en
rollen zullen vervallen en nieuwe zullen ontstaan. Deze transitie moet goed begeleid en gecoördineerd
worden. Dit brengt investeringen met zich mee om de medewerkers te begeleiden, trainen en waar
mogelijk om te scholen voor de nieuwe functies in het team. De verwachting is wel dat de teamgrootte
na de realisatie van de outsourcing zal afnemen omdat de hoeveelheid extra werkzaamheden minder
zal zijn dan de vervallen werkzaamheden. Dit wordt versterkt door het feit dat in de nieuwe situatie van
uitbesteden wel alle beheertaken bij de partner zullen worden ondergebracht, dit in tegenstelling tot
de huidige situatie waar dat slechts deels gebeurd is en er dus ook noodzaak was voor eigen capaciteit.
Op termijn levert het dus op het (technisch) personeel van l&A een financieel voordeel voor de
gemeente Barneveld.

4.2

Opgave 2: Informatisering | van waakhond naar partner

Inleiding
De rol van l&A is binnen veel gemeenten sterk aan het veranderen. Voorheen lag de focus hoofdzakelijk
op systeembeheer en kantoorautomatisering ("wij zijn van het ijzer"). Tegenwoordig staat de
informatiebehoefte van afdelingen voor l&A meer centraal. Dit zien we o.a. terug in de toename van
functionele beheertaken van vakapplicaties, de groei van koppelingen met landelijke voorzieningen en
ketenpartners en gegevensbeheer. Ook de klant van de klant, inwoners en ondernemers, verwachtjdat
ze haar zaken steeds meer digitaal kan afhandelen. Hierdoor schuift l&A op richting dienstverlening,
bijvoorbeeld door het faciliteren van digitale transacties (melding openbare ruimte), opbouwen van ëen
integraal klantbeeld t.b.v. het KCC of het ontsluiten van informatie op een GIS-kaart.
Bovengenoemde transitie zien we ook terug bij de gemeente Barneveld. Naast gegevensbeheeij en
functioneel applicatiebeheer werkt men aan het opstellen van l&A beleid, adviesgesprekken met de
organisatie en worden er nieuwe ICT-mogelijkheden verkend (Blockchain, Big en Open data). Om deze
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transitie te versnellen behandelen we in de volgende sectie een aantal keuzemogelijkheden bij deze
veranderopgave.
Keuzemogelijkheden
Binnen deze veranderopgave zien we drie strategische keuzes die gemaakt moeten worden, namelijk:
a.
b.
c.

Extra capaciteit i-adviseur
Versterking i-governance (intern gericht)
Regisseursrol (extern gericht)

Ad a. Uit de ureninventarisatie volgt dat er momenteel formatie is voor 0,9 FTE. We pleiten voor een
uitbreiding van 2 extra FTE. En tegelijkertijd een consolidatie van de beschikbare uren in minder
medewerkers, dus minder versnipperd. Daarbij moet een afweging gemaakt of deze capaciteit binnen
het team wordt gezocht dan wel of er van buiten nieuwe mensen worden aangetrokken. Daarbij moet
meegewogen in welke mate domeinkennis vereist is.
Ad b. Uit de gesprekken komt naar voren dat de organisatie het team l&A als 'waakhond' ervaart (zie
ook paragraaf 2.3). l&A bevindt zich vaak in een lastige situatie aangezien ze toezicht moet houden op
de naleving van landelijke richtlijnen (bijv. BIG) en de fit binnen de bestaande ICT-omgeving. Naar onze
waarneming ligt hier enerzijds een leeropgave voor de adviseurs om een open houding aan te nemen
van 'ja, tenzij..'. Anderzijds ontbreekt het momenteel aan afspraken dan wel de naleving daarvan m.b.t.
governance. Waardoor een gremium en werkwijze ontbreekt om keuzes voor te leggen en te maken.
Ad c. Hoewel door de samenwerking met Cam ITen andere partners er al sturing op samenwerking en
nakomen van afspraken vereist is, wordt dit voor de toekomstige situatie nog belangrijker. Er moet een
'waakhond' komen in de rol van leveranciersmanager voor het naleven van de dienstverlening en
kwaliteitsafspraken die opgenomen zijn in de dienstverlenings-overeenkomst.
Consequenties
Ad a. De werkzaamheden van de Informatie Adviseur vereisen strategisch denkniveau en
adviesvaardigheden. De functie wordt doorgaans gewaardeerd in schaal 10A, 11 of zelfs 12. Indien de
gemeente er voor kiest om binnen het team te werven dan moet er gekeken worden wie hiervoor qua
competenties het meest geschikt is en waar persoonlijke voorkeursstijlen liggen. De desbetreffende
persoon moet naar verwachting worden omgeschoold en vervolgens aangesteld worden voor deze
omvangrijke taak. Een formele benoeming in de rol van l-adviseur en daarmee de erkenning van de
zwaarte en het belang helpt bij het verkrijgen van de juiste posities voor deze adviseurs. Naast kosten
voor omscholing moet ook rekening worden gehouden met het organiseren van vervanging t.b.v. de
oorspronkelijke werkzaamheden. De mate waarin dit speelt hangt wel af van het wegvallen van het
overgrote deel van de beheertaken.
Ad b. Afspraken over governance dienen te worden vastgesteld door College, DO of MO. Hierbij kan
gedacht worden aan het verder institutionaliseren van instrumenten als:
•
Centrale besluitvorming m.b.t. i-projecten (i-board);
•
Bijhouden van projectenportfolio met voortgang;
•
Naleving centraal l&A budget inclusief voorziening exploitatie;
•
Uitbreiding consulentgesprekken naar teams;
•
Opstellen en vaststellen integraal l&A beleid;
•
Vaststellen architectuurprincipes ('comply or explain');
•
Verankering i-functie op concernniveau (bijv. strategisch adviseur).
Ad c. De regisseursrol dient als een formele functie vormgegeven te worden. Dit omdat vaak in de
dienstverleningsovereenkomsten de outsourcing partij een tegenhanger vereisen voor hun service
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manager. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het monitoren van de samenwerking en de geleverde
dienstverlening en kwaliteit daarvan. De regisseur heeft, in de rol van een leveranciersmanager, namens
de gemeente Barneveld een verantwoordelijke taak en dient stevig positie te kunnen nemen in de
gesprekken / discussies met de leverancier. Daarbij is het hebben van een ruim mandaat belangrijk.
Advies Native
Ad a. Gelet op de omvang van de gemeente Barneveld en de (naderende) informatiserings-opgaven
adviseren we om minimaal 2 fte extra beschikbaar te stellen voor de rol van i-adviseur. Dit bovenop de
feitelijk nu aanwezige 0,9 FTE i-adviseur. Het advies is om de bestaande versnippering van de uren zoveel
mogelijk terug te brengen. De argumentatie voor de uitbreiding van de formatie i-adviseurs vindt zijn
oorsprong in met name de volgende elementen:
De grote al lopende (doorontwikkeling sociaal domein) of naderende opgaven (zoals digitaal
stelsel omgevingswet) vereisen veel inzet van proactieve i-adviseurs;
De noodzaak van een inhaalslag als het gaat informatiebeleid en de organisatiebrede
betrokkenheid;
Betere balans tussen informatisering en automatisering in het l&A team;
Het gericht kunnen ondersteunen van alle afdelingen en onderdelen van de organisatjie,
waarmee invulling kan worden gegeven aan de sterk aanwezige behoefte.
In het licht van scenario C l , is het een logische route om in eerste instantie te kijken binnen het team in
hoeverre er kandidaten beschikbaar zijn. We adviseren de gemeente om een duidelijk functieprofiel op
te stellen samen met een HR-adviseur. Hierbij moet ook nagedacht worden over verantwoordelijkheden
(RACI) en het mandaat van de desbetreffende adviseur. Om- of bijscholing in (strategische)
adviesvaardigheden en omgevingsbewustzijn (van buiten naar binnen denken) is een must.
Ad b. We adviseren om het huidige centrale l&A budget te continueren. Daarbij dient voorkomen te
worden dat l&A wordt geconfronteerd met een voldongen feit, bijvoorbeeld wanneer er een applicatie
wordt aangeschaft zonder consultatie. Inrichting van een stuurgroep (i-board) met brede
vertegenwoordiging vanuit afdelingen ter beoordeling van toekomstige investeringen kan hierbij
uitkomst bieden. Een specifiek afwegingskader en een beknopte business case met oog voor
exploitatielasten helpen daarbij.
Informatievoorziening / informatiemanagement wordt voor gemeenten steeds meer van strategisch
belang. Dit rechtvaardigt een duidelijke positie op directieniveau. Hieraan kan in eerste instantie
vormgegeven worden door 1 van de i-adviseurs aan te wijzen als strategisch i-adviseur, waarbij deze
organisatiebreed beleid opstelt en actief de landelijke, regionale en leveranciers ontwikkelingen volgt
en vertaald naar de betekenis voor Barneveld. Deze strategische adviseur neemt daarbij een proactieve
houding aan en zal het MO / de directie actief van advies voorzien over ontwikkelingen en
mogelijkheden voor Barneveld. Actieve ondersteuning door de manager Bedrijfsvoering jom
informatievoorziening en het belang daarvan op de agenda te krijgen en te houden is daarbij van belang.
Andere 'quick wins' bij deze veranderopgave zijn een verdere profilering van l&A (menukaart) binnen
de organisatie alsook het rouleren van fysieke werkplek voor de adviseurs bij de afdelingen.
Ad c. We adviseren een training 'opdrachtgeverschap' voor alle l&A teamleden die intern en/of extern
te maken hebben met de aansturing van leveranciers en klanten.
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Conclusies en aanbevelingen

5.1
Conclusies
Binnen deze paragraaf behandelen we de belangrijkste conclusies bij dit onderzoek door antwoord te
geven op de hoofdvraag, namelijk: "In hoeverre is de huidige l&A organisatie en ICT-infrastructuur van
de gemeente Barneveld klaar voor de toekomst?". Eerst staan we stil bij de strategische keuzes die
binnen deze opdracht zijn gemaakt ten aanzien van de vraag: "Wat voor gemeente willen we zijn in
20207'.
Visie 2020
Uit de strategische discussie volgt niet één dominant archetype voor 2020, Barneveld is en blijft vooral
Barneveld. Gelet op de geschetste ontwikkelingen heeft het college, directie, en MT een voorkeur voor
een focus op het archetype 'flexibel & schaalbaar' (primair), gevolgd door 'innovatief & modern'
(secundair).
Flexibiliteit biedt de gemeente Barneveld de mogelijkheid om snel in te kunnen spelen op
schommelingen in klantbehoeften en landelijke ontwikkelingen. Deze wendbaarheid wordt in Barneveld
niet gezocht in uitbesteding, maar bij voorkeur door taken zelf te doen. Op dit punt vaart Barneveld bij
voorkeur een traditionele koers vanuit de overtuiging: "zelf kunnen we het beter" of "zodra we een taak
loslaten, worden we afhankelijk".
Flexibiliteit in termen van keuzevrijheid aan klanten ('alle kanalen staan open') is meer in lijn met
archetype 'maximaal dienstverlenend'. We zien andere gemeente daarbij actief inzetten op
kanaalsturing of-verleiding, bijvoorbeeld om het aantal baliebezoeken terug te dringen. Barneveld kiest
er, bewust of onbewust, voor om digitale dienstverlening als additioneel kanaal in te zetten in plaats van
als substituut (vergelijk gemeente Hollands Kroon). We willen daarbij de kanttekening plaatsen dat
'flexibiliteit' geen vrijbrief moet zijn om niet scherp te kiezen. Bij een 'multi-channel' aanpak horen extra
inspanningen wanneer het bestaande niet wordt afgebouwd. Financieel gezien is dit een kostbare
insteek: er wordt geïnvesteerd in additionele oplossingen / applicaties om de meerdere kanalen
optimaal te ondersteunen en tegelijkertijd moeten operationeel alle kanalen ondersteund blijven in de
processen en uitvoering en vindt er dus geen vereenvoudiging en vermindering van werkzaamheden en
inzet plaats. Dit verhoogt daarmee ook de werkdruk. De gemeente Barneveld kent een sterke
familiecultuur. Medewerkers zijn loyaal en dienstbaar. Hierdoor ontstaat een verhoogd risico dat
mensen een extra taak op hun bordje nemen zonder dat daar formatie voor bestaat.
We zien dat Barneveld mee wil in de vaart der volkeren en aansluiting zoekt bij landelijke pilots
(Blockchain, Omgevingswet/DSO, etc). De recente aanpassingen aan de website en de extra
maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging laten zien dat de gemeente het belang onderkent
van moderne en veilige dienstverlening. In beide gevallen vormde een extern rekenkameronderzoek de
directe aanleiding, waardoor er vanaf de buitenkant meer sprake lijkt te zijn van een inhaalslag. Hierdoor
hebben we de indruk dat de 'drive' om te innoveren nog niet diep in het DNA van de gemeente
geworteld is en momenteel afhangt van individuen. Hier ligt een gemeentebrede opgave.
Met de kadernotitie e-dienstverlening 2016-2020 wordt prioriteit gegeven aan het versneld digitaliseren
van transacties, het vergroten van de mogelijkheden voor inwoners om langs digitale kanalen met de
gemeente in gesprek te komen en het slim (her)gebruiken en beschikbaar stellen van informatie voor
onze inwoners. Ondanks het hoge ambitieniveau en de wil om te moderniseren, valt op dat hiervoor
vooralsnog geen aanvullende middelen zijn verstrekt. De aanschaf van een 'track & tracé' toepassing,
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dan wel dekking van exploitatiekosten die voortvloeien uit digitale dienstverlening verdienen extra
aandacht.
l&A organisatie
Ten aanzien van de l&A organisatie moeten we vaststellen dat de gemeente Barneveld niet klaar is voor
de toekomst. Er is sprake van een hechte en loyale groep medewerkers die dienstbaar is aan de
organisatie. Men is tevreden over de deskundigheid van de verschillende teamleden. Tegelijkertijd
signaleren we een 'kwetsbaarheid', doordat de kennis & kunde van sommige taken momenteel te veel
afhangt van bepaalde personen zonder concrete back-up. Dit speelt onder meer op het gebied van de
technisch applicatiebeheer, functioneel applicatiebeheer en de CISO.
Verder signaleren we dat het taakgebied 'informatiemanagement' nog onvoldoende aandacht krijgt.
Het belang van een informatievoorziening die goed is afgestemd op de behoeften van de inwoner,
ondernemer en de organisatie richting de toekomst verder toe. De huidige menukaart van team l&/s! is
op dit punt nog niet breed bekend. Uitgaande van een verdere uitbesteding van taken (richting PaaS en
SaaS) adviseren we om de komende jaren een verschuiving van accenten tussen de taakgebieden toe|te
passen (zie hoofdstuk 3). Bij de veranderopgaven (hoofdstuk 4) zien we per direct een tekort van 2 FjTE
voor de rol van i-adviseur. De in de huidige situatie extra gemaakte uren ten opzichte van formatie (1,4
FTE) zijn mogelijk een voorspeller voor een tekort. Het exacte aantal benodigde FTE voor de toekomst
hangt af van veel factoren, waaronder het nog te bepalen scenario op het gebied van IT-sourcing.
Tot slot, stellen we vast dat de vertegenwoordigers van het team l&A last hebben van het imago v^n
waakhond. Dit resulteert bijvoorbeeld in een aanschaf van applicaties buiten l&A om. l&A bevindt zich
vaak in een lastige situatie aangezien ze toezicht moet houden op de naleving van landelijke richtlijnjen
(bijv. BIG) en de fit binnen de bestaande ICT-omgeving. Naar onze waarneming ligt hier enerzijds een
leeropgave voor de adviseurs om een open houding aan te nemen van 'ja, tenzij..'. Anderzijds ontbreekt
het momenteel aan afspraken dan wel de naleving daarvan m.b.t. governance. Hoofdstuk 4 behandelt
op dit punt de verandermogelijkheden.
ICT-infrastructuur
Over het algemeen is men (zeer) tevreden over de huidige ICT-voorziening die wordt geboden door het
team l&A. De ICT-infrastructuur van de CAMCUBE heeft weinig storingen en biedt goede prestaties aan
de gebruiker. De mogelijkheid tot plaats- en tijdonafhankelijk werken met behulp van VDI wordt
gewaardeerd.
Desondanks concluderen we dat de gemeente Barneveld qua ICT-infrastructuur niet klaar is voor de
toekomst. We stellen vast dat de gemeente Barneveld een kruispunt nadert, waarbij de impact van de
keuze groot is voor de huidige manier van werken en de focus en samenstelling van het team l&A. De
huidige ICT-infrastructuur is in eigendom van de gemeente. Dit past niet bij de wens van het bestuur,
directie en MO voor meer flexibiliteit. Een technische upgrade van het CAMCUBE platform nadert in
2018. Het huidige contract met dienstverlener Cam IT loopt tot 2019. Hierna zal er opnieuw éen
aanbesteding moeten plaatsvinden, waaruit mogelijk een andere leverancierskeuze. Medio november
2017 dient de ontvlechting met Woudenberg en Scherpenzeel te zijn afgerond. Tot die tijd worden er
extra kosten gemaakt voor licenties, opslagcapaciteit en beheerinspanningen voor deze
buurgemeenten.
We adviseren de gemeente Barneveld om de komende jaren de stap te maken naar 'Platform als èen
Service' (PaaS). De belangrijkste motivatie hiervoor betreft de verlaging van kwetsbaarheid yan
personeel en de noodzaak om op dit gebied de kennis en kunde op peil te houden. Op dit moment is
Barneveld zelf verantwoordelijk voor de virtualisatie van applicaties. Bij calamiteiten op dit onderdeel
ontstaat er een onwerkbare situatie voor alle medewerkers (offline werken is niet mogelijk). iWe
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adviseren daarom om het beheer van het applicatieplatform en de fysieke infrastructuur bij één partij
onder te brengen. Hoewel een kostenbesparing op lange termijn goed denkbaar is, vanwege de
verschuiving van de beheerlast naar de leverancier, dient dit niet de primaire drijfveer te zijn voor een
overstap naar PaaS.

5.2

Aanbevelingen

Vanuit het onderzoek zijn bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen al adviezen en aanbevelingen
opgenomen. Gedurende de uitvoering van het onderzoek, bij gesprekken, sessies en workshops, zijn
waardevolle opmerkingen en aanbevelingen geplaatst. De belangrijkste aanbevelingen die Native
ondersteunt zijn hieronder opgenomen.
Organisatiebreed
•
In de organisatie heerst een familiecultuur. Dit maakt de teams en de onderlinge samenhang
sterk en verhoogt binding en samenhang. Dit is een kracht. Hierbij moet wel oog blijven voor de
zakelijke aspecten en het elkaar kunnen en durven aanspreken. Het management moet hierbij
de voortrekkersrol pakken;
•
De meerwaarde van projectmatig werk wordt onderkend, maar wordt (nog) niet
organisatiebreed toegepast. Zeker voor de grotere projecten / programma's zoals eDienstverlening helpt het om sturing op activiteiten en samenhang te houden. De aanbeveling
is om projectmatig werken verder door te voeren in de organisatie, waarmee duidelijkheid
geschapen wordt over lopende projecten/programma's, de doelen die nagestreefd worden en
waar activiteiten voor bedoeld zijn;
•
Omdat visies niet organisatiebreed doorleefd worden ontbreekt de doorvertaling van beleid
naar consequenties voor afdelingen, processen en medewerkers. Ook wordt hiermee weinig
aandacht besteed aan verbanden en onderlinge versterkingen ('integraal werken'). In de huidige
situatie zijn er vaak geen algemene doelen (bijv. SMART-doelstelling t.a.v. zelfredzaamheid)
benoemd op concernniveau met bijbehorende streefwaarden. De documenten die vanuit de lijn
afkomstig zijn maken dan ook niet inzichtelijk wat hun bijdrage hieraan is. De aanbeveling is visie
ontwikkeling met brede betrokkenheid vanuit de organisatie plaats te laten vinden. Door het
samenbrengen van meerdere disciplines / afdelingen in bijvoorbeeld 'Schuur-sessies' of cocreatie sessies tijdens de ontwikkeling van een visie wordt hierbij een integrale afweging
gemaakt;
•
Binnen de gemeente Barneveld is nu geen organisatiebreed zaaksysteem in gebruik. Na een
eerder mislukt traject is dit on-hold gezet tot na de visie op e-Dienstverlening en de realisatie
daarvan. Tijdens het onderzoek is wel duidelijk geworden dat er interesse is in een integraal
klantbeeld, voornamelijk op hoofdlijnen. Waarbij de details over de klant en zijn/haar zaken
aanwezig zijn in de applicaties van het specifieke domein. De aanbeveling is om in lijn met het
advies uit het onderzoek van de Rekenkamer van eind 2015 opnieuw een visie op zaakgericht
werken uit te werken naar aanleiding van recente ontwikkelingen zoals de visie op eDienstverlening;
•
Er is op dit moment geen uitgewerkte visie op de automatisering / ICT. De aanbeveling is om de
in dit rapport opgenomen kaders en richtinggevende principes (zie hoofdstuk 3.3) vast te stellen
als basis voor de visie op automatisering;
•
In essentie hoeft de gemeente Barneveld zich niet vanuit een bepaald archetype naar een ander
te ontwikkelen. De lijn is vasthouden aan de Barneveldse variant, en die door ontwikkelen. Als
voorbeeld moet de gewenste flexibiliteit, het volgen van de wensen van de burgers en daar
dynamisch en snel mee omgaan, nog beter doorgevoerd worden naar een flexibele interne
organisatie omdat optimaal mogelijk te maken.
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•

De focus in de Barneveldse dienstverlening verschuift sinds enkele jaren van 'zorgen voor'
inwoners, naar 'zorgen dat' er een leefklimaat is waarbinnen inwoners vanuit eigen kracht
kunnen handelen. In de geraadpleegde documenten staat niet nader beschreven 'hoe' er wor^dt
aangesloten op burgerinitiatieven en nieuwe netwerken, dan wel welk vangnet wordt geboden
aan
mensen
die
niet
zelfredzaam
zijn.
We
adviseren
dat
een
specifijek
(overheids)participatiebeleid uitgewerkt wordt. Betrek hierbij de verschillende disciplines. Een
co-creatieplatform is van meerwaarde voor herontwerp van dienstverlening burgerzaken als
ook voor het domein leefomgeving in het kader van de naderende omgevingswet. Anders blijft
het gevaar bestaan dat dit nu binnen de organisatie op verschillende plekken en zonder
samenhang wordt uitgewerkt;

•

In algemene zin maakt de gemeente Barneveld wel keuzes, maar worden die onvoldoende
doorvertaald naar specifieke doelstellingen en daarvoor benodigde projecten en acties. De
aanbeveling is dat de gemeente Barneveld gebruik gaat maken van hulpmiddelen als 'Doelinspanningen netwerk' en de uitvoering ondersteund met projectmatig werken.

ICT en l&A specifiek
•

Het functioneel applicatiebeheer is belegd dicht bij de gebruikers binnen de afdelingen. De
aanbeveling is dit zo te handhaven. Evenals het feit dat ze regelmatig gezamenlijk met het l&A
team overleg hebben en dat l&A regie voert op de activiteiten en samenhang. Er is wel sprake
van kwetsbaarheid omdat veelal 1 persoon de verantwoordelijkheid heeft voor een applicatie.
Voor de key-applicaties voor zowel de dienstverlening naar de klanten als voor de interne
bedrijfsvoering is een back-up gewenst. Om het belang van functioneel beheer duidelijk te
maken is de aanbeveling om dit als taak duidelijk te beleggen bij 1 of meer personen en
voldoende formatie / uren voor taak beschikbaar te stellen;
Op dit moment heeft de gemeente Barneveld meerdere zelf ontwikkelde applicaties /
oplossingen. Het MO heeft het besluit genomen dat (landelijke) standaardapplicaties /
oplossingen boven maatwerk worden gesteld. Dit heeft 2 consequenties:
o Als vanuit de opgestelde functionele behoeften niet direct een standaard oploss ng
gevonden kan worden gevonden die aan alle behoeften voldoet, wordt bezien hoe de
behoeften aangepast kunnen worden aan de beschikbare oplossingen;
o Een inventarisatie maken van al het binnen de organisatie in gebruik zijnde maatwerk
(aanpassingen standaard pakketten, scripts of zelfbouw applicaties) en bezien hoe die
vervangen kunnen worden door standaard oplossingen, eventueel in combinatie met
aanpassing eisen en wensen dan wel de werkwijze;
Vanuit VNG/KING lopen meerdere initiatieven voor gezamenlijke aanbestedingstrajecten ^ie
interessant zijn voor de ontwikkelingen van de ICT-infrastructuur van de gemeente Barneveld.
Op dit moment loopt een aanbesteding voor vaste telefonie en verbindingen en er is een
aanbesteding voor de gezamenlijk aanschaf van ICT-infrastructuur aangekondigd. Hieraan
deelnemen kan aanzienlijk voordeel opleveren, zoals al aangetoond is bij de gezamenlijke
aanbesteding van mobiele telefonie;
Maak een goede inventarisatie van kennis, competenties en voorkeursgedrag dat aanwezig is
binnen het I&A-team en gebruik dat als basis voor de doorontwikkeling van het team voor de
toekomstige situatie van de ICT-infrastructuur;
Ontwikkel het opdrachtgeverschap in de vorm van de leveranciersmanagement (inclusiefj de
daarbij behorende mandaten) en betrek expertise voor het uitwerken van een programma van
eisen voor de nieuwe ICT-infrastructuur.
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Bijlage 1: Verantwoording onderzoek
Geraadpleegde personen
Onderstaande personen hebben meegewerkt aan een interview en/of workshop:
Aart de Kruijf
Agnes Nijhuis
Anita van Bommel
Anita Werkman
Anno Scholing
Arend Huisbrink
Asje van Dijk
Bas Verboom
Bert Komdeur
Bert van de Beerecamp
Brechtje Schildkamp
Brian Monninkhof
Cliff Maasland
Cody Vogel
Cor Lam
Dick Bakhuizen
Didi Dorrestijn - Taal
Dirk-Jan Lekkerkerker
Douwe Terpstra
Edo op den Dries
Emiel van Zomeren
Erik van Steden
Erna Roosendaal
Eveline van Ginkel
Falco Dam
Gerard van den Hengel
Gerrit van de Kraats
Gert van de Pol
Hans Haast
Hans Keetman
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Hans van Daalen
Harry Kuijlaars
Heidy Smit
Heidy ten Napel
Hilko de Boer
Irma van Dijkhuizen
Jeroen Verhoef
Jim Tuasela
Jolmer de Goeij
Klaas Pol
Leonie Muijs
Maarten Nekeman
Marco Mulder
Margot de Lange
Marleen Wattel
Rob Cortjens
Roel Trip
Roelie Koudijs - van Verseveld
Ruud Schouwaert
Sandra Otse
Silvie van Ee
Sonja Houthuijzen
Stéphanie Groothedde
Theo Heimensen
Thomas Arends
Ulbe de Beer
Wijtze Sijtsma
Willem Drijver (Cam IT)
Wilmar Bruijn
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Geraadpleegde bronnen
Barneveld (2013). Visiedocument Organisatieontwikkeling Gemeente Barneveld.
Barneveld (2014). Coalitieakkoord 2014-2018: Samen voor een sociaal en economisch
sterk Barneveld;
Barneveld (2015). Kadernota en meerjarenbegroting 2016-2019;
Barneveld (2016a). Contentstrategie gemeentelijke website;
Barneveld (2016b). Kadernotitie (e-)dienstverlening 2016-2020;
Barneveld (2016c). Kadernotitie Informatie- en Automatiseringsbeleid 2017-2020.
Concept, versie 0.3.
Barneveld (2016d). Strategische Visie 2030: samen denken, samen doen;
Barneveld (2016e), Projectplan Omgevingswet - deel 2
Barneveld (2017a). Startnotitie Omgevingsvisie. Concept.
Barneveld (2017b). Uitvoeringsprogramma (e-)dienstverlening 2016-2020;
Barneveld (2017c), Projectplan Omgevingswet - aanvulling II d.d. 17-02-2017
FoodValley (2017). Duidelijkheid over aanleg glasvezel in buitengebied. Persbericht.
Maes, R. (2003). Informatiemanagement in kaart gebracht. In: Maandblad voor
Accountancy en Bedrijfseconomie 77 (2003a) 11 p. 521-529.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand (2015). Digitale dienstverlening in
Barneveld.
Verkenningsteam ICT-BSW (2014). Startnotitie/verkenning ICT-samenwerking
Barneveld-Scherpenzeel-Woudenberg.

Onderzoekmodel
In het schema hieronder behandelen we de belangrijkste onderdelen die een fundament
vormen voor dit onderzoek.

Wat voor gemeente willen
we zijn in 2020?
•
•
•
•
•
•
•
•

Trends & ontwikkelingen
Wettelijke verplichtingen
(Bestuurlijke) opgaven en ambities
Hoe ziet de klant ons?
Onze visie op Dienstverlening,
Bedrijfsvoering en ICT
Archetype
Kernwaarden
Strategische uitgangspunten

Hoe organiseren we l&A
ichting de toekomst?
Benodigde rollen / taken
Benodigde competenties
Positionering en profilering l&A
Samenwerking klant-leverancier
i-Governance (besluitvorming,
verantwoording, budgetten)
Borgen nieuwe ontwikkelingen
Zelf doen / uitbesteden

Welke ICT-infrastructuur
past hierbij?
Eigen datacenters en/of in de Cloud
Bewezen technologie en/of innovatie
Vervangen CAMCUBE?
Architectuur
Informatieveiligheid en privacy
Applicatielandschap
Flexibel werken

V e r a n d e r o p g a v e ( w a t ) : Welke wijzingen zijn noodzakelijk (o.a. mensen, middelen, structuur, cultuur)?

Veranderaanpak (hoe):

Hoe realiseren en borgen we de benodigde wijzigingen?
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Bijlage 2: Toelichting gemeentelijke Archetypen
Tijdens de heroriëntatie van de IT-strategie is het noodzakelijk om een verbinding te leggen
tussen de (visie op) dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening van de
gemeente Barneveld. Native heeft hiervoor het model van de archetypen ontwikkeld in
samenspraak met diverse klanten, die wilden weten hoe de gemeentelijke missie en visie
vertaald kan worden naar diverse bedrijfskundige aspectgebieden. Hieronder behandelen we
een beknopte beschrijving van de vijf door Native Consulting gedefinieerde archetypen
waarmee invulling kan worden gegeven aan het scenariodenken.
Maximaal dienstverlenend
De burger op één! De gemeente gelooft in een maximale en betrouwbare dienstverlening en
proven-technology, de meerjarenbegroting is op orde, de gemeente wil geen early-adopter
zijn. De gemeente gelooft in customer intimacy: dicht bij de klant. Sturen op optimale
dienstverlening betekent dat de gemeente het concept Antwoord© blijft omarmen, en de
burger in zoveel mogelijk van zijn behoeften tegemoet komt. Klanttevredenheid is dan de
belangrijkste KPI. Outsourcing kan, maar dan alleen als de servicenorm gehaald wordt. De
organisatie heeft de regie over de klantcontacten.
Innovatief en modern
De burger is de slimste, modernste en goedkoopste ambtenaar. De gemeente gelooft in een
moderne dienstverlening, de meerjarenbegroting is op orde, de gemeente ondersteunt
innovatieve projecten met ruimte voor het maken van fouten. Moderne dienstverlening en
bedrijfsvoering rekening houdend met de trends op het gebied van overheidsparticipatie,
sociale media, mobiele devices, appifisering, cloud, individualisering, mondigheid van de
burger, vergrijzing, eigen kracht en taakvolwassenheid. De gemeenten durft te
experimenteren en nieuwe mogelijkheden te verkennen. De focus ligt op nieuw beleid en niet
op de uitvoering.
Kostenbewust en sober
De laagste lasten voor de burger, de burger is de goedkoopste ambtenaar. De gemeente heeft
de meerjarenbegroting alleen op orde als er kritisch op de financiën wordt gelet. De gemeente
past proven technology toe om binnen de beperkte middelen de beste dienstverlening en/of
bedrijfsvoering te organiseren: cost-leadership. De dienstverlening en bedrijfsvoering worden
tegen de laagste kosten uitgevoerd. De gemeente stuurt volledig op operational excellence.
Sturen op kosten betekent ook dat de dienstverlening geoutsourcet kan worden naar een
partij die goedkoper is. Goedkoop kan ook betekenen dat er geïnvesteerd wordt in nieuwe
goedkopere technieken. Ook zijn aparte balies (dienstverlening, sociaal domein, omgeving)
mogelijk omdat integratieproblemen te duur zijn.
Flexibel en schaalbaar
De flexibele, toekomstgerichte overheid. De gemeente wil voorbereid zijn op de grote
"gebeurtenissen" zoals majeure wetswijzigingen, outsourcing van bedrijfsvoering of
dienstverlening, bestuurlijke fusies, etc. De gemeente gelooft dat verandering een continue
factor is. De "adaptieve organisatie" kan dienen als wenkend perspectief om de
maatschappelijke opgaven met kwaliteit uit te voeren, al dan niet in verschillende en
wisselende samenwerkingsverbanden. Bij de "adaptieve organisatie" wordt de
bedrijfsvoering domeinen voorbereid om voortdurend met onzekerheden om te gaan. De
scope van investeringen , reorganisaties en veranderingen is 2 a 3 jaar, waarna binnen een
domein alles weer kan veranderen.
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Traditioneel
Betrouwbaar door gewoon te blijven. De gemeente ziet belangrijke ontwikkelingen in de
toekomst, maar ook onzekerheden t.a.v. de snelheid en impact. De gemeente is al jarenlang
bestuurlijk en ambtelijk stabiel, de meerjarenbegroting is op orde en de gemeente gelooft dat
als het moet dat zij in staat zal zijn om in de gewenste verandering mee te gaan: emerging
strategie. De dienstverlening en bedrijfsvoering worden op een traditionele manier
uitgevoerd. Veranderingen worden alleen doorgevoerd als er een overtuigend bewijs is dat
het moet en voordelen oplevert, of wanneer wetgeving verplicht. De gemeente behoort tot
de late majority met betrekking tot het doorvoeren van veranderingen en innovaties.
Een uitgebreide beschrijving van de archetypen is te vinden via deze Link
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Bijlage 3: Ureninventarisatie ICT-taken
Het overzicht hieronder behandelt de huidige inzet en beschikbare formatie per ICT-taak in
uren en FTE per jaar . Dit overzicht is gebaseerd op een uitvraag bij de teamleider l&A en
alle functioneel applicatiebeheerders die verbonden zijn aan een afdeling.
12

Tabel 8. Ureninschatting
Taakgebied

•

ICT-taken
Taak

•=

'

Huidig 'Formatie!
Hiiidig . Formatie
(in uren)
(inuren).' (in FTE) (ih FTE)

"

1.247

1.247

0,81

0,81

516

516

0,33

0,33

3.117

3.117

602

602

2,01
0,39

0,39

0,00
1,72

0,00
1,72

A. Automatisering

Beheer telefonie (vasten mobiel)

A. Automatisering

Databasebeheer

A. Automatisering

Helpdesk

A. Automatisering

Netwerkbeheer

A. Automatisering

Ondersteuning gemeenteraad (standby)

0

0

A. Automatisering

Systeembeheer

2.666

2.666

A. Automatisering

Technisch applicatiebeheer

4.147

4.233

2,68

2,73

B. Gegevensbeheer

Gegevensbeheer BAG/WOZ/BRK/BGT

6.966

6.880

4,50

4,44

0

0

0,00

0,00

1.720
817

1.720
602

1,11
0,53

1,11
0,39

B. Gegevensbeheer

Gegevensbeheer Bedrijven

B. Gegevensbeheer

Gegevensbeheer GBA/BRP/Personen

B. Gegevensbeheer

Gegevensbeheer overig

2,01

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer Burgerzaken

1.035

1.035

0,67

0,67

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer SoZa

1.215

1.215

0,79

0,79

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer Vergunningen

516

0

0,33

0,00

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer Datadistributie

774

774

0,50

0,50

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer Financiën

300

300

0,19

0,19

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer Belastingen

1.376

1.376

0,89

0,89

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer GEO

301

344

0,19

0,22

C. Functioneel beheer.

Functioneel applicatiebeheer Beheerpakketten

431

335

0,28

0,22

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer KCC/frontoffice

129

129

0,08

0,08

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer Website(s), incl intranet

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer Alarm, Toegang

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer Raadsinformatiesysteem

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer DMS / Zaaksysteem

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer HRM / Salaris systeem

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer BAG/WOZ

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer WMO en Jeugd

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer Regieapplicatie

C. Functioneel beheer

Functioneel applicatiebeheer Overig

D. Informatiemanagement

Informatiebeheer / DIV (incl. zaaktypenbeheer)

D. Informatiemanagement

Gegevensregisseur

D. Informatiemanagement

Advies aan organisatie (i-adviseur)

D. Informatiemanagement

Datascientist/Business Intelligence

D. Informatiemanagement

Functionaris Gegevensbescherming

•.Informatiemanagement

l&A beleid

D. Informatiemanagement

Informatie-architectuur

D. Informatiemanagement
E. Anders
E. Anders

0

0

0,00

0,00

125

• 125

0,08

0,08

86

0

0,00

1.342
344

1.205
344

0,06
0,87

0
2.098

0,22

0,78
0,22

0
2.098

0,00

0,00

1,36

1,36

0

0

0,00

0,00

1.050

957

0,68

0,62

103

45

0,07

0,03

0

0

0,00

0,00

1.376

1.462

0,94

25
0

25
0

0,89
0,02

430
344

Informatiebeveiliging/CISO
Kwaliteitscoördinator of-medewerker

0,02

0,00

0,00

430
172

0,28
0,22

0,28
0,11

774

774

0,50

0,50

0

0

Leveranciers- en contractmanagement

731

731

0,00
0,47

0,00
0,47

E. Anders

Opleidingen, cursussen, kennisontwikkeling

400

400

0,26

E. Anders
E. Anders

Administratie m.b.t. l&A
Projectmanagement

172
1.075

172

0,11
0,69

0,26
0,11

E. Anders
E. Anders

Projectwerkzaamheden
Teamleider en/ of coördinatie

1.444
1.677

E. Anders

Lean practitioner

172

86

E. Anders
E. Anders

Deelname intern overleg(groepen)
Programmeren

258
430

E. Anders
E. Anders

Administratie m.b.t. HRM (salaris, cursussen)
Externe contacten, kennisdeling
Totaal

1.118
541
1.677

0,72

0,93
1,08
0,11

0,35
1,08
0,06

258
430

0,17

0,17

0,28

0,28

86

86

258

258

0,06
0,17

0,06
0,17

42.675

40.485

27.57

26,15

NB. Cijfers zijn berekend op basis van 43 werkweken en een 36-urige werkweek.
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