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Door Daan Rijsenbrij, Arnoud van Gemeren, Mels Dees en Hotze Zijlstra

ONTDEKKEN EN ERKENNEN VAN PROBLEMEN

IT-situatie bij
de overheid
Op 27 november a.s., tijdens CIODAY 2018, organiseert Daan Rijsenbrij een
discussiesessie voor overheids-CIO’s en CIO’s uit het bedrijfsleven. Doel is
ervaringen uit te wisselen en te bezien of lessons learned in het bedrijfsleven
toepasbaar zijn op het IT-dossier bij de overheid. Dit artikel biedt een inventarisatie van problemen en oorzaken, zoals aangegeven door betrokkenen bij
de overheid en geïnteresseerde experts uit het bedrijfsleven. Het fungeert
daarmee als aanzet voor de discussie op 27 november.

D

e huidige IT-problematiek bij de
overheid lijkt al ruim vijftien
jaar te worden gedoogd door de
politiek. Geen enkel Kamerlid
ligt nog echt wakker van de onnodige
verspillingen van overheidsgelden. Journalisten van de algemene pers hebben
nauwelijks interesse om te achterhalen
waarom zoveel IT-initiatieven mislukken.
In een digitale brainstorming uit 2018
(zie volgende paragraaf) zijn duidelijke
problemen naar voren gekomen, er zijn
scherpe conclusies getrokken en er zijn
waardevolle oplossingen aanbevolen. Dit
opiniestuk beperkt zich tot een opsomming van de belangrijkste problemen.
Het probleem echt kennen, is immers de
helft van de oplossing.
We stellen voor deze problemen te laten
accorderen, amenderen of verwerpen
door de CIO’s uit de overheid. Vervolgens
kunnen CIO’s uit het bedrijfsleven helpen
met het trekken van conclusies en het
aanreiken van oplossingsvoorstellen.
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Voorgeschiedenis

In de afgelopen vijftien jaar zijn er drie
overall IT-onderzoeken gehouden:
• In 2007/2008 twee onderzoeken van
de Algemene Rekenkamer.
• In 2014 een parlementair onderzoek
naar ict-projecten bij de overheid.
• In 2018 een digitaal onderzoek via sociale media1.
Uit de commentaren in dat digitale onderzoek en de vele vertrouwelijke e-mails aan
Daan Rijsenbrij (een van de auteurs van dit
artikel) blijkt dat veel IT-deskundige belastingbetalers zich al jarenlang zorgen maken
over de ineffectiviteit van de maatregelen
van de Nederlandse overheid aangaande
de verbetering van haar IT2. Controle-instrumenten als Gateway, Dashboard en BIT
leveren nauwelijks wat op. In essentie is er
eigenlijk niets mis met deze instrumenten,
maar ze worden veel te veel uitgevoerd in
een ons-kent-onsmentaliteit.
Daarnaast zijn deze eeuw tientallen onderzoeken verricht op zogenaamd kritische

IT-systemen door de Algemene Rekenkamer, de Auditdienst Rijk, PBLQ, VKA en
professionele auditafdelingen van adviesbureaus als McKinsey, Gartner en Berenschot. Voorts loopt er een flink leger aan
losse huistheoretici rond als rijkelijk betaalde fluisteraars van de overheid. Dit alles leidde niet tot structurele verbetering.
Waren die adviezen onbegrijpelijk voor de
overheid, waren ze onuitvoerbaar of had
de overheid geen zin om te luisteren?
Waarom is er nauwelijks iets verbeterd
in die ruim vijftien jaar IT-auditing, ITevaluaties, projectaudits en het gebruik
van IT-controle-instrumenten? Een professioneel controle-onderzoek bestaat uit
drie delen: (1) problemenanalyse, (2) conclusies, (3) adviezen over mogelijke oplossingsrichtingen.
Bij de overheid wordt te snel gekeken
naar mogelijke oplossingen, waardoor
de problemen niet echt doordringen tot
de probleemeigenaren. Problemen horen
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nadrukkelijk te worden erkend, gevoeld
en doorgrond door die probleemeigenaar.
Anders komt de broodnodige mentaliteitsverandering er nooit, en zal de sense-ofurgency voor het verbeteren laag blijven.
Het lijkt erop dat de top van het ambtenarenapparaat niet echt wil erkennen dat er
daadwerkelijk IT-problemen zijn.

IT begrijpen en daarnaar acteren

Zolang de IT-verkrotting bij de overheid
uitsluitend als een IT-probleem wordt gezien, zal het niet worden opgelost. IT-verkrotting is hoofdzakelijk een symptoom.
Wanorde in regelgeving, werkwijze, verantwoordelijkheden en de daaruit volgende onmogelijke missie waar organisaties
voor staan, is de oorzaak. Bestuurlijke
en organisatorische structuren zijn bij de
overheid vaak onnodig complex. Ingewikkelde belangenstelsels uit achterliggende
politieke, beleidsmatige, maatschappelijke vraagstukken maken dat een factor
erger. Tegen de tijd dat uit de businessvraagstelling een overheids-IT-project
is gedestilleerd, zijn daarin al zoveel bewuste en onbewuste keuzes gemaakt dat
het concreet wordende IT-deel nog maar
moeizaam kan slagen.
Overheidsorganisaties moeten eenvoudiger en slimmer gaan opereren. Tijdens
de businessdiscussies dient al rekening
te worden gehouden met de uitvoering,
voornamelijk het IT-deel daarin. Dit lijkt
vooralsnog politiek niet haalbaar.
Er zijn minder managers bij de overheid
nodig, doch meer leiders. Leiders die vanuit hun kennis en ervaring leidinggeven.
In dit digitale tijdperk wordt van een echte leider in de business verwacht dat hij
redelijke IT-kennis op functioneel niveau
heeft. Leiderschap bij de overheid is niet
altijd voldoende krachtig (ieder mag zijn
zegje doen in het polderlandschap). Ook
de mentaliteit dat geld geen rol speelt (er
is altijd meer beschikbaar) speelt de overheid parten. Voorts lijkt het wel of managers bij de overheid meer bezig zijn met
de vraag wie uiteindelijk de zwartepiet
toegespeeld krijgt, dan met de inhoud.
Politici kunnen of willen niet begrijpen dat
IT, hoewel steeds krachtiger, ook haar beperkingen heeft. Kamerleden komen met
onrealistische eisen, ministers doen toezeggingen die ze niet waar kunnen maken, amb-
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tenaren durven vervolgens geen nee te zeggen. De enkele welwillende IT-leverancier
die de overheid durft te waarschuwen voor
problemen, wordt van de shortlist gehaald.
Het is absoluut nodig aan de top functionarissen te hebben die IT begrijpen en
daarnaar acteren. Functionele IT-kennis is
immers een absolute succesfactor voor het
degelijk digitaliseren van de overheid. In
het huidige kernkabinet zien we een minister-president geflankeerd door maar liefst
drie vicepremiers. Van die vier personen
heeft slechts één voldoende bèta-achtergrond om de impact van IT te kunnen overzien, de andere drie lijken pure alfa’s. Het
is vreemd dat bij bestuursbenoemingen in
het bedrijfsleven en de overheid steeds
meer wordt gekeken naar een balans qua
heren en dames, blanken en mensen met
een tintje, jongeren en ouderen. Maar veel
belangrijker is de balans tussen bèta’s en alfa’s. Deze hoogtechnische samenleving zal
de digitalisering niet overleven zonder minimaal 50 procent bèta’s in alle gelederen.
Om de IT gezond te krijgen is meer nodig dan een paar technische ingrepen. Er
dient een eenvoudiger besturingsmodel te
komen in de business en in de IT op alle
lagen, inclusief de continuïteit van de benodigde geldstromen.
Die opschoningsslag vergt politieke
moed. Maar het zal toch eens moeten gebeuren; uitstellen heeft geen zin meer.

Opdrachtmanagement

Voor elke IT-intensieve businessverandering in een moderne digitale organisatie
is een sterk driemanschap nodig:
• Een gedreven lead uit de business met
mandaat, autoriteit en duidelijk inzicht
in het onderwerp en een visie waarheen
de business zich hoort te ontwikkelen.
• Een leadarchitect die weet hoe bedrijfsinformatieprocessen, organisatie
en IT-landschap verweven zijn en welk
van de drie wanneer leidend is; met voldoende autoriteit om sturing te geven.
• Een sterke projectleider die zowel het
proces als de financiën bewaakt.
Dit inzicht is nog nauwelijks aanwezig bij
de overheid. Het is trouwens raadzaam
om bovengenoemd drietal te verbinden
aan een project voor de volledige looptijd.
Pas dan krijg je echte verantwoording en
echte (ver)binding.

De grootste uitdaging voor de overheid is
het juist beschrijven van het probleem en
daaruit de verwoording van de opdracht:
de vraagarticulatie. Slechte vraagarticulatie is de oorzaak van bijna alle faaltrajecten. Jammer genoeg zien we dat politiek en ambtenarenapparaat te vaak op
verschillende golflengtes zitten.
Het vereist meer dan gemiddelde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden om
een ideetje c.q. suggestie te promoveren
naar een stevig initiatief. Een vastgestelde
behoefte die een daadwerkelijk probleem
adresseert, is dus nog geen oplossing. Wat
het ook vereist is een sterke persoonlijkheid en onafhankelijkheid in doen en laten. De ideetjes en suggesties die op tafel

IT-VERKROTTING IS
HOOFDZAKELIJK EEN
SYMPTOOM
komen, zijn vaak stokpaardjes en hebben
een zware politieke lading. Ze hangen vast
aan enorme ego’s. Om daar weerstand tegen te bieden, moet je moed tonen.
Een stevige, consistente aansturing met
voldoende doorzettingskracht speelt een
cruciale rol bij de aansturing van opdrachten.
Een stoorfactor is de regeerperiode van
maximaal vier jaar. Een kabinetswisseling kan een forse links/rechts-beweging
in het beleid veroorzaken, een vermeerdering dan wel vermindering van overheidstaken en het verleggen van prioriteiten.
Daarnaast is er de meestal aanwezige geldingsdrang van de dienstdoende minister
en staatssecretaris, omdat ze hun kiezers beloofd hebben ‘iets te veranderen’.
De situatie wordt bovendien verergerd
wanneer er een aantal bestuurlijke lagen
tussen top en project liggen, ook wel de
leemlagen genoemd. In die leemlagen
spelen allerlei, voor het project meestal
niet relevante, afwegingen een rol als scoringsdrang van hoge ambtenaren, probleemontkennende cultuur, wensdenken
of gewoon incompetentie.
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Bij het in kaart brengen van de te veranderen business worden bij de overheid nog
steeds methoden gebruikt uit de vorige
eeuw, zoals ‘plan-do-control’-benadering.
Aandacht voor ontwerpen is bij die gedateerde methoden afwezig.
De wijze waarop de overheid aanbesteedt
is heel vaak een oorzaak van een minder
optimale uitvoering. Europees aanbesteden en IT-ontwikkelingen staan elkaar
over het algemeen in de weg. Daar dient
een creatieve, pragmatische oplossing
voor te worden gevonden.

Digitale architectuur

De gewenste digitale situatie voor burgers, bedrijfsleven en de ambtenaren (zowel op de korte als lange termijn) hoort bij
de overheid het uitganspunt te zijn voor
haar architectuur en haar afschatting van
de benodigde IT-kerndisciplines. De huidige Nederlandse overheid is echter niet
ontworpen om zo effectief en efficiënt mogelijk te werken. Wel om zo goed mogelijk
verantwoording af te kunnen leggen. Dit
verklaart tevens de veelheid van opdrachten aan de Algemene Rekenkamer.
Er lijken nog geen duidelijke architectuurplaten te liggen voor bovengenoemde
digitale werkelijkheid.
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Vervolgens is een bedrijfsarchitectuur nodig vanuit het perspectief van de wetgever,
het kantoorpersoneel (uitvoerende processen), het perspectief van het toezicht,
en burgers en bedrijfsleven. Die bedrijfsarchitectuur is bij de overheid vaak onvoldoende. Het grote probleem is dus dat de
IT-architectuur op een verouderd concept
van een bedrijfsarchitectuur is ontworpen en gerealiseerd. In feite ontstaat de
afstemming tussen bedrijfsarchitectuur
en IT-architectuur als een cyclisch transformatieproces van zowel de bedrijfsarchitectuur en IT-architectuur die elkaar
wederzijds beïnvloeden. Dit impliceert dat
zowel de bedrijfskennis als de IT-kennis
binnen een overheidsorganisatie op een
hoog niveau moeten zijn belegd.
Complexiteitreductie begint in de businessarchitectuur. Wendbaarheid is een
van de belangrijkste doeleinden van de
architectuur. Dat daarbij een serieuze
discussie moet plaatsvinden tussen de
politiek en de overheid is evident; misschien moeilijk, maar absoluut randvoorwaardelijk om de te definiëren verandertrajecten op koers te kunnen houden.
Om de bovengenoemde discussies en verandertrajecten succesvol te kunnen rea-

liseren is een zeer goede architectenpopulatie nodig, naast een kern van zware,
ervaren programma- en projectmanagers
die samen de strategie moeten bepalen en
realiseren. De architectenpopulatie is bij
de meeste overheidsorganisaties onwerkbaar groot. Deze zou flink moeten worden
uitgedund om slagvaardig te kunnen zijn.
Met dergelijk logge architectenpopulaties
krijgt de positie van de overheid in de digitale wereld geen gestalte.
Alle betrokkenen van hoog tot laag zullen
moeten investeren in het doorgronden
van de businessarchitectuur. Daarmee
wordt de architectuur een belangrijk
communicatie-instrument met betrekking tot strategische verandertrajecten.
Over architectuur wordt helaas binnen
de overheid veel te weinig gesproken omdat het publicitair veel eenvoudiger is te
spreken over mislukte IT-projecten of te
hoge kosten van de projecten. Daarmee
is het eerder een probleem van cultuur en
politieke wil, dan van technisch of theoretisch vermogen. Natuurlijk kunnen (en
moeten) architecten daar ook een bijdrage leveren. Maar er moet wellicht worden
gezocht naar die architecten die het probleem onder woorden kunnen brengen
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op een manier die de inhoud en urgentie
zichtbaar en aantrekkelijk maakt voor bestuurders en eindverantwoordelijken.

Projectmanagement

Nog onvoldoende wordt bij de overheid
begrepen dat IT-projecten en ook IT-programma’s wezenlijk andersoortige besturingsconcepten zijn naast de bestaande
lijnorganisatie. Zij dienen elkaar te versterken en niet tegen te werken. Bij opdrachtverstrekking dienen projecten en
programma’s een stuk autonome ‘macht’

DOODDOENERS
We zien drie standaarddooddoeners
om niet echt tot IT-verbetering over
te gaan. Het zijn dooddoeners die de
overheid verlammen:
• In sommige delen van het bedrijfsleven is de IT ook nog lang
niet optimaal geïmplementeerd.
Reactie: Niets mee te maken! Zij
hebben een eigenaar en aandeelhouders die de managers zullen
terugfluiten. De overheid heeft
slechts belastingbetalers die wel
weer zullen bijpassen.
• De Tweede Kamer is onvoorspelbaar. Daar zijn geen stabiele
IT-systemen voor te bouwen.
Reactie: Onzin! Met de juiste maatregelen ten aanzien van adaptiviteit
kunnen vakbekwame architecten
systemen ‘Tweede Kamer-proof’
ontwerpen.
• De overheid is anders georganiseerd en heeft andere uitdagingen.
Reactie: Deze ‘not invented here’mentaliteit is niet waar! Alle uitdagingen bij de overheid zijn ook te
vinden in het bedrijfsleven, inclusief
die zogenaamde speciale organisatiestructuur.

te krijgen. De juiste balans tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden is
immers randvoorwaardelijk om doelen te
kunnen realiseren. Als de top van een organisatie zich concentreert op de staande
organisatie en de verandering delegeert,
zullen de projecten en programma’s altijd
gedoemd zijn te falen. De top zal zich persoonlijk moeten committeren. Dat houdt
in: het strategische belang uitdragen, op
dagbasis beschikbaar zijn voor escalaties,
snel besluiten nemen.
Geld is blijkbaar nooit het probleem bij de
overheid, de belastingbetaler past wel bij.
Als leidend besturingsparadigma is het dan
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wellicht slimmer te kiezen voor tijd als belangrijkste stuurmiddel. Daarom is keihard
sturen op opleverdata veel effectiever.
Getekende contracten moeten ook vaker
worden gebruikt om gemaakte afspraken
daadwerkelijk te laten naleven.
Vooral bij de overheid worden mislukkende
projecten tegen beter weten in voortgezet,
terwijl het zinvoller zou zijn de stekker er
vroegtijdig uit te trekken. Politieke inmenging helpt niet echt. Dat betekent meestal
wachten met het nemen van moeilijke beslissingen tot na de volgende verkiezingen.
De uitvoering van projecten bij de overheid wordt ernstig belemmerd door:
• De wijze en condities waaronder wordt
aanbesteed. Dit leidt tot veel administratieve overhead en een onjuiste
startpositie van het uit te voeren werk.
• Het feit dat IT-afdelingen budgethouder zijn terwijl de businessvraag niet
bij IT vandaan komt.
• Aansturing neerleggen bij een externe
leverancier die niet de uitvoerder is
van de opdracht. Daardoor heeft de
opdrachtgever te weinig sturing op het
project en komt het regelmatig voor dat
de belangen van de aansturende partij
worden gediend in plaats van de belangen van de opdrachtgever.
De verantwoordelijkheid voor de sturing
van IT-projecten is vaak te versnipperd.
Wanneer iedereen verantwoordelijk is,
neemt niemand verantwoordelijkheid. En
dat is bij de overheid de norm. Voor het
projectmanagent wordt geen deskundig
personeel ingezet, bestuurders zijn marginaal betrokken en worden slecht over
de projecten geïnformeerd. Projectmanagement maar ook programmamanagement worden vaak onvoldoende zakelijk
uitgevoerd. Leveranciers worden niet
hard aan de afspraken gehouden.

Systeemontwikkeling

Het is te bizar voor woorden dat een partij met een omvang, budget en relevantie
als de overheid er niet in slaagt om lijn te
krijgen in de eigen IT. Natuurlijk is er geen
centrale aansturing van de business, maar
het is wel een samenhangende organisatie
met heel veel generieke IT-behoeften.
Er zijn in het verleden wel een paar interessante initiatieven geweest. In 2011 verscheen

SLECHTE VRAAGARTICULATIE IS DE OORZAAK
VAN BIJNA ALLE
FAALTRAJECTEN
het idee van de ‘compacte overheid’ boven de
horizon, mede in verband met het plan van
Balkenende het aantal ambtenaren danig te
verminderen. Dit plan dat een forse IT-vereenvoudiging vereiste, is niet doorgezet. De
vanzelfsprekende actie om de vele generieke
delen bij UWV, SVB, DUO en Toeslagen met
generieke IT-oplossingen te ondersteunen,
is mislukt door de houding van de participerende organisaties: ‘eigen tent eerst’. Er
is zeer serieus rijksbreed gezocht naar generieke businessfunctionaliteiten tot en met
generieke softwarecomponenten, maar dat
initiatief is niet echt afgemaakt. De Digitale
Werkplek Rijk is niet verder gekomen dan
een rijksbreed infrastructureel vehikel. Zeer
nuttig, maar onvoldoende voor echte efficiëntie van de ambtenaren.
De oorzaak achter al deze goedbedoelde
mislukkingen is een gebrek aan centrale
sturing. De eerste Rijks-CIO had reeds bij
zijn start geen echte doorzettingsmacht.
Hij was slechts de primus inter paris ten
opzichte van de CIO’s van de kerndepartementen en de uitvoeringsorganisaties. Hij
werd niet van hogerhand uit de business
gesteund en hij had geen chief-architect
die het ‘grand design’ kon (laten) maken.
De informatie- en IT-behoefte is bij de
overheid het meest divers, meer dan bij
het gezamenlijke bedrijfsleven. Veel van
de uitdagingen bij de overheid zijn trouwens al opgelost in het bedrijfsleven.
Overheid: ‘leer van hun oplossingen en
verval niet te snel in het ‘not invented
here’-syndroom!’
De meeste architecturen bij de overheid
zijn ouderwets, te introvert en worden te
technisch geëtaleerd. Niet de ambtenaar
hoort centraal te staan bij een bruikbare
architectuur, maar de burger en het bedrijfsleven. De overheid is er immers voor
burgers en bedrijfsleven, niet andersom.
Het wordt tijd dat een minister (het liefst die
van Algemene Zaken) opdracht geeft aan
een aantal creatieve, bekwame architecten
het grand design te schetsen van de overheid
over tien jaar (stip op de horizon) en over
drie jaar (eindpunt van een deeltraject).
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Door veel silovorming in de IT in het verleden ontbreekt overzicht en integraliteit
in het IT-landschap. De overheid lijkt
steeds meer klem te komen zitten in de
dwangbuis van haar eigen legacy. Legacy
in de software, maar erger nog: legacy
tussen de oren van vele van haar IT-managers en de betrokken politici.
Veel systeemontwikkeltrajecten bij de
overheid zijn te ingewikkeld. Vaak blijft
men voortborduren op de bestaande legacygedachten. Laat een goede architect slimme ontkoppelpunten aanbrengen. Ga de
ontkoppelde delen verrijken met nieuwe
bewezen technologieën. Architecten moeten ook beter en eenvoudiger de kosten
van complexiteit kunnen uitleggen aan de
vragende partijen.
Eigenaarschap moet al voordat de bouw
begint worden vastgesteld. Dit gebeurt
zelden bij de overheid. Dat bevordert niet
de motivatie een functie of gegevensverzameling zodanig te specificeren dat het
eenvoudig beheerbaar is. Door de politiek
is het een lastige opgave om continuïteit
in het eigenaarschap te houden.

IT-kennis

Veel hoge ambtenaren zijn ‘onbewust onbekwaam’ – oftewel, ze hebben geen idee
hoeveel IT-kennis ze eigenlijk ontberen.
Het lijkt op sommige plaatsen binnen de
overheid dat de kenniskloof uit de jaren
zestig tussen businesswerkers en software-ontwikkelaars alleen maar groter is
geworden. Hoge ambtenaren hoeven echt
geen IT-deskundige te worden, maar laat
ze bijscholen in basale IT-kennis. Niet in
klasjes maar door training-on-the-job.
Zij moeten in functionele zin hun eigen
behoefte aan IT kunnen formuleren. Bij
voorkeur in hun eigen taal.
Die hoge ambtenaren initiëren zo af en
toe opdrachten met IT-consequenties die
zijzelf niet overzien. Laat elk initiatief met
IT-consequentie vooraf screenen door een
digitale architect op haalbaarheid. Zet
standaard bekwame digitale architecten
in tijdens de beleidsvorming als volwassen
gesprekspartners van hoge beleidsmedewerkers om de IT-haalbaarheid te borgen.
Sinds 1995 bestaat bij de Algemene Bestuursdienst, onderdeel van het Ministerie van BZK, een speciale afdeling topambtenaren die elke overheidsklus, hoe
moeilijk ook, kan klaren. Vreemd dat dit
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DE OORZAAK VAN AL
DEZE MISLUKKINGEN
IS GEBREK AAN
CENTRALE STURING
elitekorps de afgelopen vijftien jaar geen
wezenlijke bijdrage heeft kunnen leveren
aan het structureel oplossen van de ITproblemen. Of heeft IT geen prioriteit in
de ogen van deze topambtenaren?
De overheid heeft onvoldoende kennis in
huis om grote en risicovolle IT-projecten
te sturen. De overheid dient op de eigen
loonlijst minimaal supergoede projectmanagers, architecten, technologen en
ontwikkeladviseurs te hebben staan om
baas in eigen huis te blijven. Bij zoiets vitaals als je IT mag je niet afhankelijk zijn
van derden.
Er zijn trouwens bij de overheid op dit
moment redelijk wat vakbekwame IT’ers,
alleen de aansturing en enthousiasmering zijn soms nogal zwak. In plaats van
veel IT-kennis van buiten in te huren bij
de grote informaticabureaus en externe
adviesbureaus die belang hebben bij de
voorzetting van de huidige situatie, zou
de overheid gebruik kunnen maken van
losse, externe IT-veteranen3. Zij zouden
door actieve coaching het functioneren
van het eigen IT-talent van de overheid
kunnen verbeteren. Dit is stimulerender
voor de eigen IT-professionals dan het
werk tijdelijk extern te laten overnemen.
Er is een fris, nieuw elan nodig in de IT-community van de overheid, waardoor gemotiveerde medewerkers zien dat hierdoor hun
carrièrekansen enorm zullen toenemen.

Etalering

Bij de overheid wordt in onvoldoende
mate aan leidinggevenden getoond wat
het effect is van hun beslissingen. Althans
in eenvoudige visualisaties, zonder wollige teksten.
Zorg dat stakeholders en andere betrokkenen echt betrokken zijn en blijven bij
IT-veranderingen, en niet alleen ‘geïnformeerd’ worden. Dit is een van de
belangrijkste succesfactoren van grote
programma’s, naast duidelijk verwachtingsmanagement. Maak hen verantwoordelijk voor deeltrajecten en laat ze
participeren tijdens uitvoeringen en im-

plementaties. De overheid heeft moeite met
het verkopen van haar (tussentijdse) succes.
Maar bovenal: laat de belastingbetalers
zien wat er met hun geld gebeurt. Analoog,
maar dan in de digitale wereld, aan wat
RWS doet met de aanleg en renovatie van
belangrijke wegen: zet borden neer waarop staat wie de opdrachtgever is, wie de
architect en wie de onderaannemers. Dan
kan, als het uit de hand loopt, de belastingbetaler zien wie schuldig zijn aan de geldverspilling. Dit lijkt wellicht op een digitale
schandpaal, maar de betrokken IT’ers zullen minder geneigd zijn om onvoorzichtig
om te gaan met andermans geld.

Kort advies aan de minister-president

Herpositioneer de aansturing van en de
controle op IT in de meest brede zin des
woords naar het Ministerie van Algemene Zaken. Benoem daar een staatssecretaris voor IT die als een super-CIO
zaken regelt met mandaat en budget. Zet
een chief-architect neer met de titel ‘Digitale Rijksbouwmeester’ of ‘architect van
de minister-president’. De eerste fysieke
Rijksbouwmeester werd reeds benoemd in
1806, met als titel ‘architect des konings’.

Daan Rijsenbrij is architectuur-auditor, Arnoud
van Gemeren is hoofdredacteur van CIO Magazine, Mels Dees is zelfstandig IT-journalist,
en Hotze Zijlstra is zelfstandig IT-journalist en
hoofdredacteur van CDO Magazine.
NOTEN
1 In mei en juni 2018 liepen er drie socialemedia-initiatieven over de IT-verkwisting van
belastinggeld:
www.blogit.nl/digitale-verkrotting-overheid;
www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activi
ty:6398433844185354241;
www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activi
ty:6405863409157500928;
2 Dit artikel is in feite een compilatie van
constateringen van IT-experts die hebben
deelgenomen aan het eerder genoemde digitale onderzoek. De geconstateerde problemen
komen trouwens naar schatting voor bij ruim
80 procent van de overheidsorganisaties.
3 Gepensioneerde IT-toppers die de mouwen
willen opstropen om de overheid te helpen.
Dergelijke professionals zijn geen enkele
bedreiging voor het zittende personeel, zij
komen hen namelijk niet vervangen.
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