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1 Inleiding 

Op 24 januari 2022 heeft de pSG van Justitie en Veiligheid het nieuwe O&F-rapport 

van de Justitiële ICT Organisatie vastgesteld. Daarmee is de opmaat gegeven voor de 

plaatsingsprocedure, dus de uitvoering van het organisatiebesluit zoals beschreven in 

het O&F-rapport. In bijlage A van het O&F-rapport (het personeelsplan) is 

aangegeven dat gedurende de plaatsingsprocedure er een zogenoemd 

implementatieplan wordt opgesteld waarin is beschreven hoe de ‘zachte landing’ van 

de nieuwe organisatie per 1 mei 2022 plaatsvindt. 

 

1.1 Aanleiding en achtergrond, afbakening en scope 

 

Voor dit plan wordt de gebruikelijke aanduiding van ‘implementatieplan’ gehanteerd. 

Daarvan afwijken zou verwarring in de hand kunnen werken. Het is wel zo dat de 

term ‘implementeren’ als onderdeel van het reorganisatietraject enigszins 

dubbelzinnig is. Die kan slaan op de plaatsingsprocedure, maar ook op het goed op 

de rails krijgen van de nieuwe organisatie vanaf 1 mei aanstaande. Het plan voor de 

plaatsingsprocedure was al opgenomen in het O&F-rapport: het personeelsplan. Het 

voorliggende plan is gericht op de tweede doelstelling, dus het zorgvuldig en beheerst 

op stoom brengen van de vernieuwde Justitiële ICT Organisatie. 

 

De aanleiding voor de reorganisatie, en wat de bestuurder daarbij voor ogen staat, is 

uitvoerig beschreven in de Globale Beschrijving, de strategische onderlegger voor het 

O&F-rapport. In dat laatste rapport is het hoofdontwerp van de nieuwe organisatie 

verder uitgewerkt, en vertaald naar een passende nieuwe formatie. De genoemde 

documenten worden in dit plan bekend verondersteld. 

 

Het is de bedoeling dat dit implementatieplan vanaf 1 mei aanstaande, en op 

onderdelen al in de aanloop daarnaartoe, fungeert als een handzame leidraad en 

wegwijzer voor medewerkers en leidinggevenden. De scope is breed; de vraag of en 

hoe de werkzaamheden in de nieuwe situatie veranderen, en wat de reorganisatie 

voor de medewerkers betekent, is immers ook veelomvattend. Dat betekent 

tegelijkertijd dat dit plan niet op alle punten heel gedetailleerd is. Dat hoeft ook niet. 

Het plan moet gedurende 2022 zijn diensten bewijzen, maar als het doet waar het 

voor is bedoeld dan heeft het zichzelf rond het einde van het jaar overbodig gemaakt. 

Het implementatieplan is namelijk niet het vehikel om beleid en procedures 

gestructureerd te ontwikkelen en duurzaam vast te leggen. Dat gebeurt in andere 

plannen en voorschriften. Het implementatieplan zorgt voor de juiste verwijzingen 

naar die plannen, geeft aan hoe die in het licht van de reorganisatie te benutten, en 

bepaalt zo nodig mede de agenda voor aanpassing of vernieuwing van die plannen. 

 

1.2 Aanpak 

 

Voor het maken van dit implementatieplan is een werkgroep ingesteld met daarin 

vertegenwoordigers van de directies Beheer en O&V, een vertegenwoordiger van BV 

en drie leden van de OR. Dit traject is begeleid door het projectteam Reorganisatie 

(projectleider, projectsecretaris, communicatieadviseur). De projectteamleden 

hebben onderwerpen en materiaal voor het implementatieplan aangedragen (veelal in 

de rol van ‘sponsor’ voor specifieke onderdelen van het plan), en kritisch meegelezen 

op de tussenresultaten. De hoofden CTOo en KP&C hebben in de rol van agendalid 

input en commentaar geleverd. Een zogenoemde werkversie van dit document 

(versie 0.99) is op 20 april 2022 binnen de organisatie verspreid, die door de 

leidinggevenden kon worden gebruikt om de noodzakelijke acties op korte termijn in 

https://ssci-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/O%26F%20JIO%201.1_tcm68-536097.pdf
https://ssci-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/Globale%20Beschrijving%20JIO%20v1.2_tcm68-524655.pdf
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gang te zetten en te structureren. Aan de OR was op 8 april 2022 gevraagd om een 

reactie te geven op versie 0.8. Die reactie is op 9 mei 2022 ontvangen, en verwerkt 

in het definitieve document. 

 

1.3 Opbouw van dit document 

 

De reorganisatie betekent dat op onderdelen de systemen moeten worden 

aangepast; de basis moet op orde zijn. In hoofdstuk 2 wordt dat beschreven. 

Geoliede samenwerking, binnen de organisatie, maar ook met de omgeving van de 

Justitiële ICT Organisatie, is het bindmiddel en smeermiddel bij uitstek om de 

maatschappelijke doelstellingen van de organisatie te realiseren. Die twee dimensies, 

intern en extern, komen aan de orde in de hoofdstukken 3 en 4. Maar uiteindelijk 

draait het om de medewerkers. Hoofdstuk 5 gaat in op de zorg voor en het 

investeren in het menselijke kapitaal van de organisatie, niet alleen op het moment 

van de reorganisatie, maar ook in het tijdperk dat daarmee wordt ingeluid. De 

ondersteuning van de reorganisatie vanuit de communicatieportefeuille is toegelicht 

in hoofdstuk 6, waarna in hoofdstuk 7 een overzicht wordt gegeven van de 

ontwikkelopgave vanaf 1 mei 2022. 

 

Door de hoofdstukken 2 tot en met 7 heen zijn verschillende acties geoogst, 

genummerd: [hoofdstuknummer].[volgnummer]. Daarnaast zijn er nog enkele 

afspraken in de tekst opgenomen, genummerd: [hoofdstuknummer].[volgletter]. In 

het afsluitende hoofdstuk 8 wordt een voorstel gedaan voor de uitvoering en 

monitoring van dit plan. 
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2 Systemen en processen 

Het functioneren van de organisatie staat of valt met het kunnen beschikken over de 

juiste – administratieve – applicaties en systemen, en het hebben van heldere, 

efficiënte procedures voor het werk en de samenwerking. Dat geldt zowel voor het 

domein van de administratieve organisatie (AO) als voor het ondersteunen van de 

primaire processen. De veranderingen op dit vlak als gevolg van de reorganisatie zijn 

niet heel ingrijpend, en betreffen vooral de systemen en voorzieningen voor de 

administratieve organisatie. 

 

In paragraaf 2.1 wordt beschreven welke aanpassingen aan de applicaties en 

systemen er als gevolg van de reorganisatie moeten plaatsvinden. Daarbij wordt ook 

beschreven wat dat betekent voor de desbetreffende processen en werkwijzen. 

Overige aanpassingen van de werkwijze komen aan de orde in paragraaf 2.2. Alle 

hiervoor benodigde acties zijn belegd en in gang gezet, en hoeven dus niet als 

onderdeel van dit implementatieplan te worden toegedeeld en opgepakt. 

 

2.1 Applicaties en systemen 

 

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de noodzakelijke aanpassingen als gevolg 

van de reorganisatie.  

 

Voorzieningen Systemen Werkwijzen 

SIMS/SmartAim 
(tenant JIO) 

Het tijdig gereed hebben van de 
tenant JIO is randvoorwaardelijk om 
losgekoppeld te kunnen worden van 
P-Direkt DJI. De bouw kent zijn 
uitdagingen, en begin april is de 
stand van zaken dat het niet zeker is 
of dit per 1 mei gaat lukken. Om die 
reden wordt er een workaround 
voorbereid. 

De organisatie wordt geïnformeerd 
over de impact van het loskoppelen 
van P-Direkt DJI en over de 
consequenties daarvan voor het 
gebruik (bv. inlognaam). Aanvullende 
instructies i.v.m. de eventuele 
workaround zullen tijdig worden 
gecommuniceerd. 

P-Direkt De inrichting van P-Direkt JIO 
verloopt conform planning en zal 
voor 1 mei gereed zijn, waarbij  alle 
medewerkers gekoppeld zijn aan de 
juiste (nieuwe) functie (conform de 
uitkomsten van de plaatsings-
procedure). 

Alle gegevens in het P-Dossier blijven 
intact en het personeelsnummer 
(SAP-nummer) blijft ongewijzigd. 
Voor het registreren van 
verzuimmeldingen komt er een korte 
instructie waarin wordt uitgelegd dat 
de meldingen niet meer via het 
serviceportaal zullen lopen, maar 
rechtstreeks in P-Direkt worden 
geregistreerd. Er moet wel rekening 

worden gehouden met zogenoemde 
rapportagebreuken (verzuim, P-
gesprekken etc.) na de herinrichting 
van P-Direkt. Dit betekent dat 
rapportages die betrekking hebben 
op de periode voor 1 mei niet altijd 
goed te vergelijken zijn met die over 
de periode vanaf 1 mei. Na 1 mei 
kunnen rapportages over de eerste 4 
maanden van het jaar nog wel 
worden gegenereerd, maar worden 
die gedraaid op P-Direkt DJI, 
uiteraard volgens de oude structuur. 
De optie om rapportages te 
genereren in P-Direkt DJI blijft 
bestaan tot 1 juni 2022. 
Managementinformatie uit het 
verleden is en blijft beschikbaar. De 
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rapportages kunnen alleen niet meer 
uit P-Direkt gehaald worden. 

LMS (leer-
management-
systeem) 

Na de loskoppeling van P-Direkt DJI 
kan de organisatie geen gebruik 
meer maken van Sophie (LMS van 
DJI). Er loopt al een project voor de 
bouw en inrichting van een eigen 
LMS voor JIO. De gegevens van 
Sophie worden gemigreerd naar het 
nieuwe LMS.  

Per 1 mei 2022 zal het nieuwe LMS in 
gebruik worden genomen en ruim 
daarvoor worden de medewerkers 
hierover geïnformeerd, zodat 
duidelijk is wat de eventuele 
wijzigingen zijn t.o.v. Sophie 
inhouden. Er is een kans dat dit 
traject iets uitloopt, maar dat is naar 
verwachting niet problematisch. Het 
programma ‘Hoe alert ben jij’ 
verhuist mee naar het nieuwe LMS. 
Deze verplichting vloeit voort uit het 
Personeelsreglement van JenV. Voor 
de migratie maken we een overzicht 
van de stand van zaken tot nu toe 
(als backup), maar de historie wordt 
per medewerker meegenomen van 
Sophie naar het eigen nieuwe 
portaal. 

Leonardo De herinrichting van Leonardo omvat 
de volgende stappen: 
1. Kostenplaatsen inrichten; 
grotendeels gereed, voor 1 mei zeker 
gereed; 
2. Toewijzen rollen aanvragers, 
prestatiegevers en budgethouders 
geautoriseerd; verwachting is medio 
april gereed; 
3. Kostenplaatsen van projecten 
wijzigen, in de 2e week van mei 
omgehangen naar nieuwe 
kostenplaatsen of iets eerder na de 
maandafsluiting van april. Dit duurt 
ca 2 weken. De afstemming met 
(input van) KP&C is hiervoor 
essentieel voor het voorkomen van 
hick-ups in het bestelproces; 
4. P-Direkt-kostenplaatsen koppelen 
aan de Leonardokostenplaatsen, na 
het salarisjournaal van april, na 10 
mei. Hiervoor wordt gewacht op input 
vanuit P-Direkt. 

Er wordt tijdig over de herinrichting 
van Leonardo gecommuniceerd, in 
het bijzonder over de wijzigingen die 
zich daarbij voordoen. 
Bestaande activa en vooruitbetaalde 
posten zijn geen onderwerpen voor 
de herinrichting van Leonardo en 
vormen geen belemmering voor de 
inrichting en ingebruikname van 
Leonardo. Dit zijn aparte actiepunten.  
Hoe we met activa en vooruitbetaalde 
posten kunnen omgaan wordt nog 
getest. Aan de hand van de 
testresultaten kan er een besluit 
worden genomen over vervolgacties. 
Activa kunnen worden omgezet, wat 
zeer veel tijd kost, maar het oplossen 
in rapportages behoort ook tot de 
mogelijkheden. Dit zal niet 
afgehandeld zijn voor 1 mei. 
Voorlopige denkrichting is dat dit 
gedurende het lopende boekjaar zal 
plaatsvinden. Consolidaties in 
rapportages vormen hier een 
aandachtspunt. KP&C is hiervoor 
aangesloten bij de werkgroep Activa 
(BV, F&I, KP&C en FDC). 

FCC (voorheen 
PTB) 

De herinrichting zal voornamelijk 
betrekking hebben op het inbouwen 
van de nieuwe organisatiestructuur 
incl. de nieuwe plaatsing van de 
medewerkers.  
 

Het herinrichten kan beginnen na 
afronding van de plaatsingsprocedure 
(medio april). Dit brengt geen 
bijzondere risico’s met zich mee en 
zal uiterlijk op 9 mei zijn afgerond. 
Eventuele bijzonderheden m.b.t. de 
nieuwe inrichting van FCC worden 
tijdig gecommuniceerd. 

Serviceportaal, 
TOPdesk, 
intranet, e.d. 

De reorganisatie brengt op zich geen 
veranderingen in – het gebruik van – 
deze systemen met zich mee. Wel 
wordt er (te beginnen medio maart) 
een inventarisatie gemaakt van de 
acties die nog moeten gebeuren in 
het kader van de ontvlechting. Voor 
TOPdesk betekent dit dat er aandacht 
moet worden besteed aan het – voor 

zover van toepassing –  routeren 
naar de nieuwe oplosgroepen. 
Aanpassingen van intranet die te 
maken hebben met de onderlinge 

Medio april zal worden 
gecommuniceerd over de 
veranderingen voor de medewerkers 
en over het tijdpad. 
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samenwerking (bv. wie-is-wie) en de 
communicatie (b.v. organogram) 
komen aan de orde in de 
hoofdstukken 3 en 6. 

CostPerform De aanpassing van CostPerform is 
beschreven in de separate 
impactanalyse op de administratieve 
systemen. CP wordt heringericht 
volgens de nieuwe structuur. Dit 
heeft als belangrijkste gevolg dat er 
geen nacalculatierapporten meer 
kunnen worden gemaakt i.r.t. de 
voor 2022 en 2023 met de OG 
afgesproken tarieven. Qua sturing op 
onze eigen kosten zijn de risico’s 
bepekt, omdat we daarbij 
niet/nauwelijks gebruik maken van 
NC. Wel zijn er gevolgen voor m.n. 
nieuwe PDC-B-diensten, waarvoor 
nog geen uitgekristalliseerde fixed-
price geldt. Zie ook par. 3.4. 

Door hoofd AM wordt een specifieke 
behoeftestelling opgesteld. 
Vervolgens zal gekeken worden hoe 
hierin kan worden voorzien. In het 
uiterste geval kan het nodig blijken 
om tijdelijk (t/m 2023) een 
projectcontroller aan te stellen om de 
benodigde berekeningen handmatig 
te maken. 

Tabel 1.  Aanpassing van de systemen als gevolg van de reorganisatie. 
 

2.2 Overige aanpassingen processen en werkwijze 

 

Het mandaatbesluit (en zo nodig de mandaatinstructie) is aangepast aan de nieuwe 

organisatiestructuur (verantwoordelijk tot 1 mei: hoofd BV). Hier is tijdig over 

gecommuniceerd en de betrokken medewerkers (met name de leidinggevenden) zijn 

van eventuele wijzigingen op de hoogte gesteld. 

 

Er wordt vooralsnog geen nieuw huisvestingsplan/vlekkenplan opgesteld. Tot 1 mei 

wordt vooral ingezet op het verdergaand faciliteren van het hybride werken. Dat 

heeft ook te maken met het feit dat pas na half april duidelijk is hoe alle teams 

bemenst zijn, en dus hoe per team de werklocaties van de medewerkers kunnen 

worden bepaald. Om vanaf 1 mei de noodzakelijke duidelijkheid te verschaffen wordt 

er wel een afspraak gemaakt over de feitelijke positionering van de teams. 

 

Overigens is dit een afspraak die vooral het karakter heeft van een richtlijn, waarbij 

het aan het afdelingshoofd of de teamleider ter beoordeling is om eventueel een 

andere keuze te maken als het strikt naleven van deze afspraak zou leiden tot 

onevenredig veel woon-werkverkeer. 

 

Per 1 mei 2022 wordt als default in P-Direkt voor elke medewerker vastgelegd dat de 

werklocatie gelijk is aan de – formeel in P-Direkt vastgelegde – standplaats van het 

team of de afdeling waarin gewerkt wordt. Zodra het team of de afdeling is 

‘ingeslingerd’ moet per medewerker aan het projectteam Reorganisatie worden 

doorgegeven tot welke eventuele alternatieve werklocatie (in rechtspositionele zin) 

op basis van het goede overleg tussen leidinggevende en medewerker is besloten. 

Zodoende kunnen in de maand juni zo nodig met terugwerkende kracht de 

forensenvergoedingen en dienstreisvergoedingen in overeenstemming worden 

Afspraak 2.a.  Voor de locatie van de teams wordt per 1 mei als voorlopige 

voorziening het volgende afgesproken. De ‘vlek’ van het nieuwe team wordt 

gekozen overeenkomstig de vlek van het team waaraan de nieuwe teamleider tot 

1 mei leidinggaf. Als er geen sprake is van opdeling in verschillende teams, of als 

de teamleiderplek vacant is, dan moet hier worden gelezen: ‘het afdelingshoofd’ 

i.p.v. ‘de teamleider’. 
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gebracht met de vigerende praktijk en de gemaakte afspraken. In de praktijk is dit 

alleen relevant voor de teams en afdelingen in het primaire proces. 

 

Tegelijkertijd zal, onder verantwoordelijkheid van het nieuwe hoofd IO, worden 

bezien of de combinatie van het concept van hybride werken en afspraak 2.a 

voldoende soelaas biedt (de werkplek-app kan dit ook accommoderen). Zo niet dan 

zal er alsnog een nieuw vlekkenplan worden opgesteld. 

  

 

  

Actie 2.2.  Bepalen of het noodzakelijk is een nieuw vlekkenplan op te stellen, en 

zo ja, het opstellen van een plan om dat ook te doen. Verantwoordelijk: 

afdelingshoofd IO. Deadline: 1-6-2022. 

 

Actie 2.1.  Doorgeven aan het projectteam Reorganisatie wat de werklocatie 

moet worden per medewerker, als die afwijkt van de standplaats van het team of 

de afdeling zoals vastgelegd in P-Direkt. Verantwoordelijk: direct leidinggevenden 

ID en BVZ. Deadline: 1-6-2022. 
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3 Samenwerking intern 

Het kapitaal van de organisatie zit in de hoofden van de medewerkers. Samen met 

leveranciers en ketenpartners zorgen zij voor de professionele ontwikkeling en 

ongestoorde levering van een breed pakket van diensten. Dat kan alleen maar als ‘de 

juiste mens op de juiste plaats’ zit, en als kennis en informatie effectief wordt 

vermeerderd en gedeeld. Dat betekent dat uit de onderlinge samenwerking moet 

worden gehaald wat erin zit, geholpen door een manier van werken die dat 

vanzelfsprekend en lonend maakt, en door een cultuur die daartoe uitnodigt. 

 

Na de reorganisatie is er het nodige veranderd, maar heel veel blijft ook hetzelfde, 

gezien het principe van ‘mens volgt werk’. In de meeste gevallen zal de medewerker 

hetzelfde soort werk blijven doen, werkend aan of met dezelfde applicaties of 

voorzieningen, en voor dezelfde klanten. Dat geldt zowel voor het primaire proces als 

voor de ondersteunende processen. Veranderingen vinden alleen plaats als daarover 

zorgvuldige afspraken zijn gemaakt, en de communicatie daarover ordentelijk heeft 

plaatsgevonden. In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke punten het werk of de 

werkwijze gaat veranderen. In de meeste gevallen is dat hier niet concreet 

uitgewerkt, maar wordt dat geagendeerd, daarbij doorverwijzend naar de 

functionarissen die uit hoofde van hun – nieuwe – rol verantwoordelijk zijn voor het 

beschrijven en doorvoeren van die ontwikkelingen. 

 

3.1 De inzet van resources 
 

De toewijzing van resources (lees in dit verband: mensen) aan een project of een 

dienst is in feite de uitkomst van een gelaagd proces. Zie figuur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.  Toewijzing van resources aan een project of een dienst; beleidsmatige 

verankering. 

 

Om te beginnen moet worden gekeken naar de sourcingstrategie. Daarin zijn de 

uitgangspunten beschreven voor de totstandkoming van een project of een dienst. 

Onder welke omstandigheden geven we de voorkeur aan ‘zelf doen’, wanneer 

besteden we uit, en in welke gevallen is samenwerking met marktpartijen of 

ketenpartners het verstandigst? En meer inhoudelijk: waarop wordt de keuze 

gebaseerd tussen ‘standaard’ en ‘maatwerk’? De Justitiële ICT Organisatie beschikt 

niet over een concrete, actuele sourcingstrategie. Dat is op zich niet blokkerend voor 

de reorganisatie, maar met de start van de nieuwe organisatie is wel het momentum 

gecreëerd om dat op te zetten. De noodzaak is helder, en per 1 mei 2022 kan over 

de verantwoordelijkheid daarvoor geen misverstand bestaan. Dit vraagt een 
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zorgvuldig proces. Er spelen verschillende dimensies: strategie, HRM, financieel. Dat 

betekent dus betrokkenheid van ten minste drie (staf)afdelingen. De overkoepelende 

verantwoordelijkheid ligt daarmee bij de directeur SB. 

 

Voor de tweede stap wordt naar binnen gekeken. In het verlengde van de 

sourcingstrategie moet er een resourcingstrategie zijn. Daarbij gaat het om de 

vraag hoe een bepaald project te bemensen, optimaal gebruikmakend van de altijd 

schaarse hoogwaardige eigen kennis, en de aanvullende kwaliteiten van 

marktpartijen. Belangrijke criteria zijn de beschikbaarheid van de gevraagde kennis 

en de kosten die daaraan verbonden zijn. Maar minstens zo belangrijk is het om 

vooruit te kijken. Gaat het om kennis die we binnen de eigen organisatie – verder – 

moeten opbouwen? Willen we medewerkers de kans geven breder inzetbaar te 

worden? Hoe geven we ruimte aan individuele wensen? En hoe gaan we om met 

principes als learning on the job of meester-gezelconstructies? Net als de 

sourcingstrategie moet ook de resourcingstrategie verder worden uitgewerkt. Dat kan 

het beste hand in hand gaan met de ontwikkeling van de sourcingstrategie. Ook 

hierbij moeten de afdelingen BenS en FI een rol spelen, maar het zwaartepunt van de 

activiteiten komt voor rekening van P&O. 

 

De praktische uitwerking van de resourcingstrategie op het niveau van een project, 

een dienst of een andere functionaliteit is het resourcingmanagement. Voor wat 

betreft de inzet van de eigen medewerkers kan onderscheid worden gemaakt tussen 

de functies die zijn ingericht volgens het thuisbasisprincipe (zie subpar. 4.1.2 van het 

O&F-rapport) en andere – primair proces georiënteerde – functies. De 

thuisbasisfuncties zijn: 

 Accountmanager; 

 Architect (behalve de enterprise architect, wat feitelijk een rol is, en geen 

functie); 

 Business controller; 

 Managementondersteuner; 

 Projectleider; 

 Projectondersteuner; 

 Programmamanager; 

 Servicemanager. 

 

Voor de thuisbasisfuncties is helder hoe de verantwoordelijkheden liggen, en welke 

werkwijze gevolgd moet worden. De leidinggevenden van de desbetreffende 

medewerkers overleggen met hun medewerkers en met de leidinggevenden van de 

organisatieonderdelen waaraan deze collega’s functioneel worden toegevoegd. Ook 

hier geldt dat in eerste instantie alles zo veel mogelijk bij het oude blijft. Mochten 

zich daarbij continuïteitsvraagstukken voordoen dan is het aan de beoogde 

leidinggevenden van de thuisbases in kwestie om die in de tweede helft van april op 

te lossen.  

 

Actie 3.1.  Ontwikkeling van een sourcingstrategie voor de Justitiële ICT 

Organisatie. Verantwoordelijk: directeur SB. Als realistische deadline wordt 

gehanteerd: 1-12-2022. 

 

Actie 3.2.  Ontwikkeling van een resourcingstrategie voor de Justitiële ICT 

Organisatie. Verantwoordelijk: hoofd P&O. V.w.b. de deadline wordt aangesloten 

bij actie 3.1: 1-12-2022. 

 

Actie 3.3.  Toedeling van de medewerkers die worden ingezet volgens het 

thuisbasisprincipe. Verantwoordelijk: leidinggevenden thuisbases. Deadline: 1-6-

2022. In die gevallen waarin de continuïteit in het geding is: 1-5-2022. 

https://ssci-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/O%26F%20JIO%201.1_tcm68-536097.pdf
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Voor de overige – specialistische – functies is er nog geen organisatiebrede, uniforme 

werkwijze vastgesteld voor het toewijzen van medewerkers aan nieuwe opdrachten 

of projecten. Dat is ook niet nodig vanaf dag één. Na de reorganisatie lopen de 

werkzaamheden zo veel mogelijk door, uiteraard wel conform de uitkomst van het 

plaatsingsproces. Maar het zou goed zijn als niet lang na de start van de nieuwe 

organisatie hiervoor een goed werkend systeem is ingericht, met medeneming van de 

volgende elementen. Het betreft hier vooral de 19 specialistische functies die op 

verschillende plaatsen in de organisatie terugkomen, vallend onder het deelproject 

Toedeling (onderdeel van het plaatsingsproces). 

 

Als de portfolio verandert lijkt het logisch om in eerste instantie binnen de context 

van een afdeling te bezien wat de mogelijkheden zijn voor reallocatie. Mocht dat niet 

tot een oplossing leiden dan zal breder moeten worden gekeken, binnen de directie of 

binnen de organisatie als geheel. Als mogelijke werkwijze kan de inrichting van een 

marktplaats worden overwogen. Een criterium is het organisatiebrede belang, maar 

ook transparantie is hierbij een belangrijk aspect. Medewerkers moeten kunnen 

meedenken over de bijdrage die zij zelf zouden kunnen leveren, en over wat dat 

betekent voor hun eigen professionele ontwikkeling. 

 

Voor de praktische uitwerking van het resourcingmanagement is het nodig dat er 

heldere procedures zijn voor de inhuur van externen, in de vorm van een 

externenbeleid. Dat is beschikbaar in de vorm van het document: Beleidsregels met 

betrekking tot inhuur personeel. De interne contramal daarvan is het strategische 

personeelsplan (huidige versie: 2021-2023), of het SPP, waarin onder andere de 

visie op de eigen kennisbasis en kennisontwikkeling is uitgewerkt. Het SPP dient als 

basis voor het jaarlijkse opleidingsplan. Voor wat betreft de ‘onderlaag’ van het beleid 

voor de toewijzing van resources zijn er dus geen aanvullende acties nodig. 

 

3.2 Kennis en innovatie 

 

Binnen de thuisbases en bij KP&C behoort het kennismanagement tot de 

verantwoordelijkheid van de leidinggevenden. Dit wordt vormgegeven als onderdeel 

van de reguliere kennisuitwisseling en overlegstructuren. Iets dergelijks geldt voor de 

– andere – staffuncties binnen de directie SB. Voor de overige functies is de afdeling 

BenS de architect van het organisatiebrede kennismanagement. De afdeling zorgt 

ervoor dat inzichtelijk is welke kennis en kunde de organisatie in huis heeft, en 

stimuleert het binnenhalen, uitwisselen en vermeerderen van kennis, onder andere 

door het opzetten van Communities of Practices. De gedachte is daarbij dat BenS 

zorgt voor de organisatiebrede ontwikkeling van concepten en werkvormen, en zorgt 

dat dit goed op de rails wordt gezet. De going concern, zowel qua organisatie als 

inhoudelijk, is vervolgens een verantwoordelijkheid van de betrokken specialisten 

zelf. 

 

Zodra de nieuwe organisatie een feit is zal dit worden opgepakt door de afdeling 

BenS. Dat gebeurt in afstemming met de afdeling P&O, vanwege de verbinding 

tussen het kennismanagement en het strategisch personeelsplan, en samen met de 

communicatiemedewerkers, dit gezien de mogelijkheden die het nieuwe 

intranetplatform hiervoor biedt (zie hoofdstuk 6). 

Actie 3.4.  Opzetten van een werkwijze voor het resourcingmanagement. 

Verantwoordelijk: nog nader te bepalen (door toekomstig directeur ID) 

afdelingshoofd van de directie ID. Deadline: 1-7-2022.  

Actie 3.5.  Opzetten van een organisatiebrede werkwijze voor het 

kennismanagement. Verantwoordelijk: hoofd BenS. Deadline: 1-10-2022. 
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Kennismanagement heeft weinig zin als medewerkers niet weten bij welke collega’s 

ze kunnen aankloppen voor inhoudelijke vraagstukken. Het is dus in ieder geval 

nodig dat zo spoedig mogelijk na de reorganisatie de rijksadressengids voor onze 

organisatie is bijgewerkt. Daar hoeven, gezien de acties die al lopen om P-Direkt aan 

te passen, geen aanvullende afspraken over te worden gemaakt. Verder moet er een 

goed bruikbaar en vooral goed onderhouden tool komen om collega’s met 

inhoudelijke vragen of specialismen op elkaars spoor te kunnen zetten. Daarmee 

wordt in de loop van mei een begin gemaakt (zie par. 6.2). 

 

Een bijzondere kennisniche is die van de security. Op dat punt onderscheidt de 

organisatie zich: security zit ‘in het DNA’. Dat betekent dat security bij de uitwerking 

van actie 3.5 en de acties in hoofdstuk 6 extra aandacht zal krijgen. Een nieuwe actie 

in aanvulling daarop wordt nu niet voorzien. Dat heeft te maken met het volgende. 

Inmiddels is het CTO Office begonnen met het maken van een meerjarige IB&P-

roadmap (InformatieBeveiliging & Privacy). En sinds eind 2021 is er veel aandacht 

geweest voor de opvolging van een aantal gesignaleerde aandachtspunten op het 

gebied van security (follow-up RedTeaming). Op korte termijn wordt gewerkt aan de 

oplossing van een aantal issues. Verder wordt er een meerjarig programma gestart 

dat is gericht op het structureel en in samenhang versterken van de kennisbasis op 

het gebied van security, en op het verder verhogen van de awareness van de 

medewerkers. Deze activiteiten en intensiveringen worden in lijn gebracht met de 

overkoepelende IB&P-roadmap. 

 

De afdeling BenS legt de verbinding tussen strategie, beleid en enterprise 

architectuur, en vervult daarmee ook een spilfunctie in het innovatiebeleid en het 

opzetten van concrete innovatietrajecten. Dat is bijna altijd een samenspel tussen 

BenS, het accountmanagement (PR) en de operationele directies. Proactiviteit en 

inventiviteit zijn twee belangrijke kernwaarden van de organisatie. Dat betekent dat 

op alle medewerkers een beroep wordt gedaan om elementen aan te dragen voor de 

vernieuwingsagenda van de Justitiële ICT Organisatie. Het team Vernieuwing speelt 

in veel gevallen een sleutelrol. Finale besluitvorming, met name over investeringen in 

dit verband, is in principe voorbehouden aan de directeur SB, die daarover het 

managementteam informeert. Zo nodig kan hij vraagstukken voor besluitvorming 

inbrengen in het managementteam. Na de reorganisatie zullen de procedures 

hiervoor verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat dit een substantiële 

inspanning vraagt. Tegelijkertijd is het nodig dat hier nog dit jaar stappen mee 

worden gezet. De technische ontwikkelingen maken, in combinatie met de tijdgeest, 

dat de organisatie zich op dit punt geen stilstand kan permitteren. 

 

3.3 Cultuur en samenwerking 

 

Samenwerking vraagt meer dan een verzameling heldere procedures en een 

indrukwekkende portie inhoud. Vruchtbare samenwerking begint bij een cultuur die 

daartoe uitnodigt. Dat is de bodem. Als er iets schort aan het onderlinge vertrouwen, 

als medewerkers elkaar en daarmee de samenwerking uit de weg gaan, dan heeft het 

geen zin om een proces af te spreken. En zonder een behulpzame cultuur en een 

goed begrepen en breed geaccepteerde werkwijze is elk gesprek over de inhoud 

kansloos. 

 

Er is een breed gedeelde ambitie om de samenwerking tussen teams, afdelingen en 

directies te verbeteren. De werkgroep Cultuur heeft daarvoor een advies opgesteld, 

en dat wordt inmiddels uitgewerkt. De overtuiging dat goede en vertrouwde 

Actie 3.6.  Opzetten van een organisatiebrede werkwijze voor het initiëren en 

implementeren van innovatietrajecten. Verantwoordelijk: hoofd BenS. Deadline: 

1-12-2022. 
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onderlinge samenwerking begint aan de top, waar het goede voorbeeld gegeven 

moet worden, heeft binnen de organisatie stevig voet aan de grond gekregen. Het 

management is zich bewust van de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt, 

en van de noodzaak om deze ontwikkeling vast te houden en te intensiveren als zich 

belangrijke veranderingen in de samenstelling van het directieteam voordoen. 

 

3.4 Informatiemanagement, procesbeschrijvingen en managementinformatie 

 

Om als organisatie de verschillende diensten te kunnen leveren maakt de Justitiële 

ICT Organisatie voor de eigen bedrijfsvoering ook gebruik van informatiesystemen. 

Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van de CIO. Het opbouwen van een stevige 

sturing op de eigen informatievoorziening binnen de Justitiële ICT Organisatie, het 

informatiemanagement, is essentieel vanwege de toename van het belang van 

onderwerpen als de informatiehuishouding (IHH) / Open op Orde, de toepassing van 

AI en algoritmes, (open) data, informatiebeveiligings- en privacyaspecten en 

archiveringsvraagstukken / bewaartermijnen. In dat verband zorgt BenS voor het 

opstellen van de i-strategie, de informatiearchitectuur en de inrichting van de 

(interne) informatievoorziening (de i-governance). De taken op het gebied van 

informatiemanagement op tactisch/operationeel niveau vallen binnen de afdeling 

Interne Ondersteuning (IO). Dat gebeurt door het opstellen van het informatieplan 

van de Justitiële ICT Organisatie, het organiseren van de vraagarticulatie binnen de 

organisatie voor wijzigingen in de interne informatiesystemen en het vervullen van 

het opdrachtgeverschap voor die wijzigingen. 

 

Het informatiemanagement moet nog verder worden vormgegeven. Dat begint 

overigens met het inventariseren van de gebruikte systemen en 

toepassingsgebieden, en de verantwoordelijkheden daarvoor. Op dat punt ligt er nog 

onderhoud te wachten. In de resultaatsafspraken in het jaarplan is opgenomen dat er 

eind augustus 2022 een nieuw voorstel ligt voor de inrichting van de rollen en de 

governance met betrekking tot de i-aspecten binnen JIO. Een maand later zou de 

nieuwe i-strategie gereed moeten zijn. Daarmee is de basis gelegd voor het opnieuw 

opzetten van het informatiemanagement. De afdelingshoofden van BenS en IO zijn 

daar in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor. De precieze rolverdeling wordt 

bepaald door de directeur SB. 

 

De Justitiële ICT Organisatie maakt gebruik van een hiërarchisch opgezet samenstel 

van procesbeschrijvingen. Zie ter informatie het ‘oude’ Hiërarchisch 

ProcesSchema. In totaal zijn er 33 hoofdprocessen en 86 deelprocessen beschreven. 

Dit schema wordt voor 1 mei 2022 op het niveau van de hoofdprocessen aangepast 

en ter goedkeuring aan het MTO voorgelegd zodat het in overeenstemmingis met de 

nieuwe – hiërarchische – structuur. De werkzaamheden daarvoor zijn tijdig gestart, 

en zijn per begin april 2022 vrijwel afgerond. De conceptversie (Visio-weergave) is 

opgenomen in bijlage 1. 

 

Nadat het MTO goedkeuring heeft gegeven aan het HPS op hoofdprocesniveau 

(volledigheid processen, correctheid proceseigenaarsschap), wordt in overleg met de 

proceseigenaren/afdelingshoofden gestart met het actualiseren van het HPS op het 

niveau van de deelprocessen. Voor de processen die ook al in de laatste versie van 

het oude HPS stonden, is dit reeds gestart. 

 

De reorganisatie brengt forse veranderingen in de opstelling van de 

managementinformatie met zich mee. Die zijn in beeld (uitgewerkt onder 

Actie 3.7.  Opzetten van passend informatiemanagement voor de nieuwe 

organisatie (uitwerken werkwijze en opstellen informatieplan). Verantwoordelijk: 

hoofd BenS en hoofd IO. Deadline: 1-12-2022. 

https://sharepoint.dji.minjenv.nl/sites/000002/managementsysteem/SitePages/Het-Hi%C3%ABrarchisch-ProcesSchema-(HPS).aspx
https://sharepoint.dji.minjenv.nl/sites/000002/managementsysteem/SitePages/Het-Hi%C3%ABrarchisch-ProcesSchema-(HPS).aspx
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verantwoordelijkheid van KP&C in het conceptmemo: Impactanalyse reorganisatie), 

de verantwoordelijkheden zijn duidelijk, en er hoeven in dit kader geen aanvullende 

acties te worden geformuleerd. Wel worden hier volledigheidshalve de belangrijkste 

ontwikkelingen opgesomd: 

 Om vanaf 01-05-2022 in control te kunnen blijven in relatie tot de kosten is het 

van belang om de budgetten 2022, die zijn gebaseerd op de huidige 

organisatiestructuur, te heralloceren conform de nieuwe organisatiestructuur. 

Daarvoor moeten medewerkers, contracten en activa opnieuw worden 

toegewezen aan de nieuwe kostenplaatsen. Businesscontrol zal de budgetten 

heralloceren naar de nieuwe afdelingen op basis van was-wordt en bij 

verschuivingen van de diensten zoveel mogelijk conform de beoogde 

verschuivingen van producten en diensten (zie par. 4.4, en bijlagen 2 tot en met 

6). Bij zeer complexe vraagstukken, zoals herallocatie van afschrijvingskosten en 

doorlopende contracten, zal Businesscontrol zoveel mogelijk kiezen voor een 

pragmatische oplossing om verstoring in het administratieve proces te 

minimaliseren. 

 Om vertraging en risico’s te voorkomen in het begrotingsproces B2023 zal op 

basis van de huidige structuur (Formatiestaat 0.6) de begroting worden 

opgesteld. Dat betekent dat net als voor B2022 de budgetten geheralloceerd 

moeten worden conform de nieuwe structuur. Vervolgens moet B2023 achteraf 

passend gemaakt worden omdat bij de opbouw van onderop, op basis van de 

teamsheets van de huidige teams, een aantal zaken niet worden meegenomen 

(m.n. de gewijzigde functies). Daarmee wordt ervoor gezorgd dat de begroting 

2023 op totaalniveau past op het budgettaire kader volgens het nieuwe O&F-

rapport. 

 In 2022 zal de nacalculatie voor de periode 01-01 tot 01-05 nagenoeg zonder 

risico’s verlopen, aangezien de kostprijzen/tarieven zijn gebaseerd op de huidige 

organisatiestructuur. De situatie na 01-05 is echter anders, waardoor de 

vastgestelde tarieven niet meer representatief zijn. Aan een oplossing voor dit 

knelpunt wordt nog gewerkt, onder auspiciën van het MTO. 

 

3.5 Veranderingen in generieke werkzaamheden 

 

Als gevolg van de kanteling van de organisatie zijn er verschillende min of meer 

generieke processen die opnieuw bezien moeten worden. 

 

Consignatiediensten: Deze diensten worden middels een rooster ingepland zodat 

medewerkers met een breed pakket aan specifieke expertise ook buiten kantooruren 

standby zijn. Die expertise is in het verleden vaak gekoppeld aan de bestaande 

teams. In de nieuwe situatie wordt de expertise anders over de teams verdeeld. De 

opzet van de consignatie moet dus worden herzien, om ervoor te zorgen dat altijd de 

juiste mix van expertise beschikbaar is. 

 

Patchwerkzaamheden en intakes: Patchwerkzaamheden van systemen worden 

uitgevoerd door Basisvoorzieningen waarna de verschillende diensten en applicaties 

middels een intake worden getest op de correcte werking. Ook deze werkzaamheden 

vinden plaats volgens een rooster. Veelal worden de intakes nu, en naar verwachting 

ook in de toekomst, uitgevoerd door beheerders die betrokken zijn bij de te testen 

Afspraak 3.a.  Uitgangspunt is een overgangsperiode waarbij minimaal een half 

jaar het lopende consignatierooster van kracht blijft. De betrokken teamleiders 

zijn daarna verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen. De afdeling IO is 

verantwoordelijk voor de coördinatie en de bewaking van het opstellen en de 

toepassing van het rooster.  
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dienst. De impact van de kanteling zal dus relatief beperkt zijn, maar toch is het goed 

om de onderstaande afspraak te maken. 

 

Life Cycle Management: LCM wordt nu vooral aangestuurd vanuit de BackOffice, 

waarbij de impact op de applicaties zo veel mogelijk wordt meegenomen. Na de 

reorganisatie zal opnieuw moeten worden bezien hoe in dit verband de afstemming 

tussen de directies BVZ en ID vorm moet krijgen. Dat wordt ook meegenomen in 

actie 4.3. Intussen moet de continuïteit verzekerd zijn. 

 

Backup en Restore:  

Door Applicatiehosting is een project opgestart om Backup en Restore te 

automatiseren. Na de reorganisatie moet dit traject ongestoord door kunnen gaan. 

Los daarvan moet de correcte uitvoering van het Backup en Restore proces bewaakt 

worden. Dat geldt met name voor het IT Service Continuity proces (periodieke 

restoretests). 

 

  

Afspraak 3.b.  Er komt een overgangsperiode van maximaal een half jaar 

waarbij het lopende patchrooster van kracht blijft. Teams zijn daarna zelf aan zet 

om eventuele wijzigingen door te voeren. Te coördineren/bewaken door de 

teamleider CSD-Operations.  

 

Afspraak 3.c.  In afwachting van de uitkomsten van actie 4.3 loopt de huidige 

werkwijze m.b.t. LCM door, in die zin dat LCM door BVZ wordt geïnitieerd, en 

wordt afgestemd met de betrokken (klanten)teams. 

Afspraak 3.d.  Er wordt binnen ID een aanspreekpunt benoemd 

(verantwoordelijk: dir. ID) voor de coördinatie van Backup en Restore over de 

verschillende klantenteams heen. Dat betreft het aansturen van de 

automatisering (in overleg met de afdeling IT4IT, waar dit traject loopt) en het 

verzekeren van de continuïteit). 
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4 Samenwerking met de opdrachtgevers 

De Justitiële ICT Organisatie ontleent zijn bestaansrecht aan de primaire processen 

van JenV, en dus aan de toegevoegde waarde en de ondersteuning die in dat verband 

worden geleverd. Dat is terug te lezen in de missie van de Justitiële ICT Organisatie: 

Een digitaal slagvaardig JenV; ICT die ertoe doet! In het verlengde daarvan is het 

ultieme doel, de paraplu boven de strategische doelstellingen, als volgt geformuleerd: 

De Justitiële ICT Organisatie is de JenV-partner voor ICT en IV ten dienste van een 

veilig en rechtvaardig Nederland. De manier waarop de samenwerking plaatsvindt 

met de opdrachtgevers en de gebruikers (de ‘klant’) is dus een maatstaf voor het 

succes van de organisatie. 

 

Dat is ook de belangrijkste drijfveer geweest voor het opnieuw vormgeven van de 

organisatie. Als het werk van de klant allesbepalend is, en als dus de klant centraal 

staat, dan moet de organisatie zich ook naar die klant richten. Dat komt terug in de 

nieuwe structuur van de organisatie. De klantnabijheid, en de integrale 

verantwoordelijkheid voor de dienstverlening aan de klant, krijgt vorm en inhoud 

door middel van de klantenteams. Een klantenteam is integraal verantwoordelijk voor 

de applicaties die voor een klant of een collectief van klanten worden ontwikkeld en 

beheerd. Deze heroriëntatie of ‘kanteling’ is de essentie van de vernieuwingen in de 

organisatie. 

 

In het verlengde hiervan is ook de verbinding met de klant opnieuw vormgegeven, 

voortbouwend op beproefde en goed ontwikkelde concepten als het 

accountmanagement en het servicemanagement. De interne vertaling van de 

vraagarticulatie wordt verder uitgewerkt in de vorm van het strategische 

portfoliomanagement: wat pakken we op en hoe wordt dat georganiseerd en 

bewaakt? De kanteling brengt vervolgens met zich mee dat er een nieuwe ‘sortering’ 

plaatsvindt van de – verantwoordelijkheid voor de – producten en diensten die de 

organisatie levert aan de klanten (ook de interne klanten). Voor de verschillende 

categorieën van producten en diensten is dat concreet uitgewerkt.  

 

4.1 De kanteling 

 
Tot nu toe is de organisatie ingericht geweest volgens het principe van de levenscycli. 

De directie Ontwikkeling en Vernieuwing zorgt ervoor dat de – specifieke – applicaties 

worden ontwikkeld, uitgerold en doorontwikkeld. De directie Beheer neemt normaal 

gesproken de voorzieningen in beheer, en is daarnaast verantwoordelijk voor het 

beheer van de eindgebruikersdiensten en de onderliggende infrastructuur. In figuur 1 

(linkerhelft) is dat ordeningsprincipe schematisch weergegeven. Dat is overigens een 

vereenvoudiging van de werkelijkheid. Goed beschouwd is in de afgelopen jaren al 

min of meer een voorschot genomen op de kanteling. Het takenpakket van O&V 

bestrijkt al een gedeelte van het kwadrant rechtsboven, en de werkzaamheden van 

TBSI spelen zich ook af binnen het kwadrant rechtsonder. Omgekeerd vinden er bij 

de directie BVZ werkzaamheden plaats op het gebied van de ontwikkeling of 

aanpassing van basisvoorzieningen (kwadrant linksonder). 

 

Na de kanteling komt de verdeling van de verantwoordelijkheden en de 

werkzaamheden er anders uit te zien. Zie de rechterhelft van figuur 1. Ten opzichte 

van O&V (in de wandeling beschouwd als de voorloper van de nieuwe directie ID) 

kunnen er dus bij ID taken bijkomen op het gebied van het functionele en technische 

beheer dat direct is gekoppeld aan de specifieke applicaties (kwadrant rechtsboven). 

Werkzaamheden die te maken hebben met de twee onderste kwadranten zijn in de 
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nieuwe organisatie niet de verantwoordelijkheid van ID maar horen bij de directie 

BVZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1.  Verdeling van de uitvoerende werkzaamheden voor en na de kanteling. 

 

Na de kanteling is er sprake van een ander ordenend principe voor de 

organisatiestructuur. Niet langer worden de medewerkers en organisatieonderdelen 

ingedeeld op basis van disciplines en expertise; na de reorganisatie is de business 

van de klanten leidend. Dat vertaalt zich in versterking van de slagvaardigheid en de 

herkenbaarheid, en dat komt terug in een verhoging van de kwaliteit en de 

kwaliteitsbeleving. Daar staan wel nieuwe uitdagingen tegenover: 

 De invulling van de klantrelaties moet opnieuw worden bezien. De sleutelfuncties 

in dat verband (accountmanager, servicemanager, applicatiebeheerder, FO-

medewerker) veranderen op zich niet, maar de verantwoordelijkheidsverdeling 

gaat er wel anders uitzien. Dat is uitgewerkt in de volgende paragraaf; 

 De producten en diensten moeten opnieuw worden toegedeeld aan de afdelingen 

en teams. Datzelfde geldt voor de specialisten. Als gevolg van de kanteling is dat 

een ingrijpende beweging, die veel verder gaat dan het oppakken en verplaatsen 

van complete organisatieonderdelen. Wat dat betekent voor de positionering van 

de producten en diensten komt aan de orde in paragraaf 4.4. 

 Het toedelingsvraagstuk van het merendeel van de specialisten, gebaseerd op de 

nieuwe verdeling van producten en diensten, was het slotstuk van de 

plaatsingsprocedure. Daarbij kwam – logischerwijs – aan het licht dat op 

onderdelen de nieuwe knip lastig te zetten is, bijvoorbeeld omdat een 

medewerker in de oude situatie verantwoordelijk was voor een takenpakket dat 

na 1 mei 2022 over verschillende organisatieonderdelen is verdeeld. Dat hoeft op 

zich geen probleem te zijn. In veel gevallen zal dit ‘snijverlies’ kunnen worden 

opgevangen in de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen en de teams. 

Medewerkers zijn dan weliswaar, doorgaans volgens het zwaartepuntprincipe, 

toegedeeld aan een bepaald team, maar dat laat onverlet dat zij kunnen worden 

ingezet voor werkzaamheden in een ander team, op basis van een professionele, 

organisatiebrede afweging van de afzonderlijke (klant)belangen. Dat is verwoord 

in de onderstaande afspraak 4.a. Daarbij kan het risico zich voordoen dat een 
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medewerker wordt overvraagd. Het is aan de direct leidinggevende om dat te 

bewaken, en zo nodig in overleg met de collega-teamleiders tot – beter – 

werkbare afspraken te komen. Tegelijkertijd moet er ook oog zijn voor de 

eventuele noodzaak om – in tweede instantie – op beperkte schaal 

herschikkingen te laten plaatsvinden. Dat komt terug in hoofdstuk 7. 

 De kanteling betekent niet dat er op een ondeelbaar moment 90 graden wordt 

‘omgeklapt’. Zoals hiervoor is aangegeven is de kanteling in de afgelopen jaren al 

sluipenderwijs begonnen, dus feitelijk heeft de organisatie de eerste 10 à 20 

graden al achter de rug. Evenzo is er na 1 mei 2022 naar verwachting nog het 

nodige kantelwerk aan de winkel, bijvoorbeeld omdat het rigoureus overdoen van 

een werkpakket van de directie O&V naar de nieuwe directie BVZ te grote 

kwetsbaarheden met zich zou meebrengen. Het is dan wel goed om scherp in 

beeld te hebben dat het hier gaat om tijdelijke situaties, die op termijn in 

overeenstemming moeten worden gebracht met de nieuwe organisatieprincipes. 

Daarop wordt ook getoetst in de evaluatie (zie hoofdstuk 8). 

 

4.2 Verbinding met de klant 

 

Het begrip ‘klant’ is nogal pluriform, en leidt niet zelden tot verwarring. In de praktijk 

kan het gaan om de opdrachtgever, de afnemer of de gebruiker, als 

organisatieonderdeel of als individu. In veel gevallen gaat het daarbij om 

verschillende organisatieonderdelen of personen, maar soms vallen de afzonderlijke 

rollen samen. In deze paragraaf wordt dit onderscheid niet scherp gemaakt, en wordt 

zonder veel terughoudendheid de term ‘klant’ gebezigd. Het onderscheid tussen de 

verschillende rollen blijkt veelal uit de context, of wordt apart benoemd.  

 

Uiteindelijk begint alles bij het accountmanagement: ‘de klant centraal’. De 

accountmanagers verkennen met de opdrachtgevers de wensen en behoeften, en 

organiseren het gesprek over nut, noodzaak, en technische mogelijkheden. Daarvoor 

kan worden teruggevallen op de materiedeskundigheid die beschikbaar is binnen de 

directies ID en BVZ. Tegelijkertijd wordt intern afgestemd met de portfoliomanagers: 

welke capaciteit kan hiervoor worden ingezet, en hoe valt dat te rijmen met de 

lopende verplichtingen, of te combineren met de nieuwe behoeften en vragen van 

andere opdrachtgevers? Dat leidt tot nieuwe opdrachten. De servicemanagers 

bewaken het nakomen van deze afspraken, weten hoe de dienstverlening 

daadwerkelijk ‘landt’, en hoe de klanten tegen de geleverde producten en diensten 

aankijken. Zo nodig sturen zij bij, of brengen zij nieuwe wensen of mogelijkheden 

voor verbetering in gesprek. 

 

In de nieuwe organisatie is het accountmanagement niet langer een op zichzelf 

staande entiteit of actor. Dat geldt ook voor het servicemanagement. De relatie met 

de klanten wordt geregisseerd en voor een belangrijk deel onderhouden door de 

klantenteams. De accountmanagers en servicemanagers maken daar op grond van 

het thuisbasisprincipe materieel deel van uit. Het hoofd PR is verantwoordelijk voor 

de overkoepelende regie op de klantrelaties, de kwaliteit van de dienstverlening, en 

Afspraak 4.a.  In die situaties waarin de inzet van een medewerker van een 

andere afdeling of een ander team gewenst is om een ontwikkeltraject of de 

dienstverlening na 1 mei 2022 naadloos te laten doorlopen worden er door de 

betrokken teamleiders (en/of afdelingshoofden) passende afspraken 

gemaakt, die recht doen aan de onderliggende belangen van de klanten. De 

servicemanagers en zo nodig de accountmanagers kunnen behulpzaam zijn 

bij het in kaart brengen van die belangen. Het gezamenlijke streven daarbij is 

om dit (snij)verlies om te zetten in winst, en te beschouwen als nieuwe 

kansen voor de onderlinge samenwerking. 
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het in beeld hebben van de gewenste vernieuwingen en de opdrachten die in de 

pijplijn zitten. Voor een afzonderlijke klant is het (afdelings)hoofd van het 

desbetreffende klantenteam aan zet. Onder zijn verantwoordelijkheid vindt het 

samenspel plaats tussen de accountmanager(s), de servicemanager(s) en de 

applicatiebeheerders, en wordt ook de dienstverlening vanuit BVZ gemonitord en 

wordt daarin zo nodig bijgestuurd. De rolverdeling daarbij is weergegeven in de 

onderstaande tabel. Er is onderscheid gemaakt tussen de producten en diensten zoals 

beschreven in de drie producten- en dienstencatalogi (PDC-A, PDC-B, PDC-C; zie ook 

de Globale Beschrijving, par. 2.2). 

 

 Eerste aanspreekpunt 
voor inhoudelijke 
vragen m.b.t. de 
dienstverlening 

Verantwoordelijk voor 
het bewaken van de 
kwaliteit van de 
dienstverlening 

Verantwoordelijk voor 
de vraagarticulatie en 
de verbinding naar de 
opdrachtenportfolio 

PDC-A Front Office Servicemanagers Accountmanagers 

PDC-B Front Office, 
applicatiebeheerders, 
servicemanagers 

Servicemanagers Accountmanagers 

PDC-C n.v.t. n.v.t. Accountmanagers 

Tabel 2.  Rollen en verantwoordelijkheden in de relatie met de klant. 

 

In hoofdstuk 3 is als actie benoemd (actie 3.3) de toedeling van de medewerkers die 

worden ingezet volgens het thuisbasisprincipe. Dat geldt dus ook voor de 

accountmanagers en de servicemanagers. In aansluiting daarop wordt aan de 

hoofden van de klantenteams gevraagd om, samen met de accountmanagers en 

servicemanagers die aan hun klantenteam worden toegevoegd, en samen met de 

desbetreffende managers van BVZ, nadere afspraken te maken over de invulling en 

uitwerking van het overzicht in tabel 2. 

 

Bij de eerste kolom van tabel 2 wordt nog de volgende kanttekening geplaatst. Van 

oudsher ontleent de Front Office zijn bestaansrecht aan het feit dat deze 

medewerkers in staat zijn om de klanten snel en doelgericht te helpen. De manier 

waarop dat gebeurt wordt medebepaald door de afdelingen die verantwoordelijk zijn 

voor dienstverlening zelf. Daarvoor zijn werkinstructies gemaakt. Het streven om – 

nog – meer klantgericht te worden brengt met zich mee dat er de komende jaren ook 

extra investeringen gewenst zijn in de kennispositie van de Front Office. Dat komt 

ten goede aan de snelheid van de afhandeling van vragen, en dus aan de 

klanttevredenheid. 

 

Naast de werkrelaties met de klanten zoals hierboven beschreven zijn er ook de 

geïnstitutionaliseerde overleggen met de klanten in de ruime zin van het woord, en 

met andere (keten)partners binnen JenV of rijksbreed. Op 19 juli 2021 is een 

overzicht daarvan vastgesteld in het MTO: Memo overzicht deelname gremia, 

opgesteld door het CTO-office. De aanleiding hiervoor was de transitie per 1 januari 

2022, en de veranderingen voor de overlegstructuur die dat met zich zou 

meebrengen. Dit overzicht ging ervan uit dat de reorganisatie per gelijke datum zou 

plaatsvinden. Omdat op 21 september 2021 is besloten de reorganisatie te 

verschuiven naar 1 mei 2022 zijn er op 4 oktober 2021 aanvullende afspraken 

gemaakt over deelname aan de verschillende overleggen voor de periode tot 1 mei 

2022, waarbij ook enkele voorlopige voorzieningen zijn getroffen in verband met de 

Actie 4.1.  Per klantenteam (afdeling) uitwerken van de klantrelatie voor de 

verschillende producten en diensten. Verantwoordelijk: hoofden klantenteams. 

Deadline: 1-7-2022. 
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vacature van CISO/CPO. Als gevolg van de reorganisatie per 1 mei 2022 ondergaat 

het overzicht opnieuw de nodige veranderingen, zoals aangegeven in tabel 3. 

 

Tabel 3.  Vertegenwoordiging van de organisatie voor en na 1 mei 2022. 

 

Domein Overleg Tot 1-5-2022 Vanaf 1-5-2022 

DJI Gebruikerstafel ICT (als leverancier) Hfd SM Hfd PR 

DJI Gebruikerstafels Facilitair en Huisvesting, 
Financieel, Inkoop, Personeel (als afnemer) 

Hfd BV Hoofden: IO, F&I, 
P&O 

DJI I-Board AD Dir. ID (alleen op 
uitnodiging) 

DJI Innovatie Board, Innovatie Platform Dir. O&V Dir. ID 

DJI PO directeur SSC DJI (als afnemer) AD Dir. SB 

DJI Portfolio Progress Group (PPG) Hfd AM Hfd KT-DJI (alleen 

op uitnodiging) 

DJI Regiegroep DSW Dir. Beheer Dir. BVZ 

DJI Verdiepingsstuurgroepen Dir. O&V Dir. ID 

JenV Accountteamoverleg Hfd KP&C Hfd KP&C 

JenV Architectuurforum (voorportaal CIO Raad) Mw. CTOo Mw. BenS 

JenV Bestuurstafel IDM Diensten AD AD 

JenV CIO Raad JenV AD Dir. SB (CIO) 

JenV CISO board (voorportaal CIO Raad) Nvt CISO/CPO 

JenV CTO Overleg JenV Dir. Beheer Dir. BVZ (CTO) 

JenV CTO Raad Rijk AD Dir. BVZ (CTO) 

JenV Driehoeksoverleg EIG-OG-ON AD, hfd KP&C AD, hfd KP&C 

JenV IHH adviesportaal (voorportaal CIO Raad) Mw. CTOo Mw. BenS 

JenV PO directeur DI&I AD AD 

JenV PO met CIO JenV AD Dir. SB (CIO) 

JenV PO pSG AD AD 

JenV Privacyboard (voorportaal CIO Raad) nvt CISO/CPO 

JenV SBB AD AD 

JenV SBR AD Dir. SB 

JenV Financieel overleg n.v.t. (nieuw) Hfd KP&C 

JenV Opdrachtgeversberaad (BFA/Leonardo) n.v.t. (nieuw) Hfd KP&C 
(voorlopig) 

JenV Stuurgroep Videoconferencing AD AD 

JenV Vakgroep ISB (voorportaal CIO Raad) Mw. CTOo Mw. BenS 

JenV Voorportalen SBR Hfd BV (agendalid) Hoofden: PR, IO, 
F&I, P&O 
(agendalid) 

JenV VSIP (voorportaal CIO Raad) Mw. CTOo Mw. BenS 

OG’s Opdrachtgeversraad AD, hfd AM AD, hfd PR 

OG’s Strategische overleggen OG/ON AD, dir. O&V AD, dir. ID, hoofden 
KT’s 

OG’s Tactisch Beraad (voorportaal OG-raad) AD, hfd AM AD, hfd PR 

Rijk SSO Directeurenoverleg AD AD 

Rijk Strategische klantenraad ICT H/W AD Dir. BVZ 

Rijk Strategische klantenraad S/W Rijk AD Dir. BVZ 

Rijk Versterken samenwerking 
Cyberbedreigingen 

AD CISO/CPO 
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Deze tabel geeft houvast in de eerste maanden na de reorganisatie. Tegelijkertijd is 

het zo dat de overlegstructuur nog in ontwikkeling is. Het verdient daarom 

aanbeveling om later dit jaar, als de werkwijze en de rolverdeling op dit punt verder 

uitgekristalliseerd zijn, een geactualiseerde versie te maken van het memo overzicht 

deelname gremia. 

 

4.3 Portfoliomanagement 

 

Wat buiten, met de klanten, wordt afgesproken moet aan de binnenkant worden 

waargemaakt. Dat vraagt veel afstemming, en het samenspel tussen 

accountmanagers en portfoliomanagers is hiervoor cruciaal. Momenteel is daar een 

uitgebreide overlegstructuur voor ingericht. De centrale planning van en regie op 

deze portfolio is het zogenoemde strategische portfoliomanagement (SPM).  

 

Binnen de totale portfolio van de organisatie is ook een plaats ingeruimd voor de 

praktische uitwerking van het Life Cycle Management (LCM) en het zogenoemde 

vernieuwingsbudget van de Justitiële ICT Organisatie. Daarbij gaat het om 

investeringen die nodig zijn om het eigen apparaat en de infrastructuur bij de tijd en 

op orde te houden (gealloceerd budget in 2022: M€ 9,4). 

 

De huidige werkwijze voor het portfoliomanagement is doorwrocht, maar ook 

complex. Daarom is in 2021 al een traject gestart om het portfolioproces te herzien. 

In het jaarplan 2022 is dat meegenomen onder het strategische thema: Dichtbij de 

opdrachtgever opereren, met als een van de resultaten: Innovatie-, Project- en 

Applicatieportfolio organisatiebreed inzichtelijk, zodat op basis hiervan in overleg met 

opdrachtgevers kan worden geprioriteerd. De nieuwe werkelijkheid van de 

reorganisatie maakt het belang van deze ontwerpoefening nog groter, en voegt een 

aantal nieuwe ontwerpeisen toe. Alles bij elkaar is nu het streven om de volgende 

aspecten in het portfolioproces mee te nemen: 

1. Het integreren in het SPM van de prioriteitstelling en organisatie van de projecten 

die vallen onder het vernieuwingsbudget; 

2. Het onderzoeken van de mogelijkheden om het portfolioproces te vereenvoudigen 

en daarmee te versnellen. Daarbij hoort ook het overwegen van een zogenoemde 

‘shift-left’, dus het – vroeger dan nu het geval is – voeren van het gesprek met 

de klant over de mogelijkheid om een nieuw project in te passen, en over de 

(her)prioritering die daarmee gepaard moet gaan; 

3. In de nieuwe organisatie is een nieuw team Vernieuwing opgenomen. In dit team 

komen de interne functionaliteiten bij elkaar die nodig zijn voor de – inhoudelijke 

aspecten van de – articulatie van de externe klantvragen en de interne 

vernieuwingsvraagstukken en het LCM. Daarvoor moet nauw worden 

samengewerkt met de collega’s van PR. Het is belangrijk dat in de nieuwe aanpak 

van het SPM de rol en de positie van het team Vernieuwing verder wordt 

uitgewerkt; 

4. In het verlengde van de nieuwe, brede verantwoordelijkheid van de directie SB 

voor het innovatiebeleid van de organisatie is in hoofdstuk 3 actie 3.6 

geformuleerd: het opzetten van een organisatiebrede werkwijze voor het initiëren 

en implementeren van innovatietrajecten. Het innovatiebeleid en het 

portfoliomanagement kunnen niet los van elkaar worden gezien, en moeten in 

samenhang worden ontwikkeld. 

 

Actie 4.2.  Actualiseren van het memo overzicht deelname gremia. 

Verantwoordelijk: hoofd BenS. Deadline: 1-10-2022. 
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Het opnieuw vormgeven van het SPM is al een lopende actie. Tegelijkertijd maakt de 

reorganisatie dat er nu aanvullende ontwerpcriteria spelen, en dat de 

verantwoordelijkheidsverdeling, gezien de nieuwe functies en functiebenamingen, 

anders komt te liggen. Daarom is dit traject volledigheidshalve hier ook als actie 

opgenomen. 

 

4.4 Diensten en producten 

 

De kanteling van de organisatie maakt dat er over de hele linie een herallocatie van 

producten en diensten moet plaatsvinden, en dat de teams en afdelingen veelal een 

bredere verantwoordelijkheid krijgen (zowel voor ontwikkeling als voor 

dienstverlening). Om de overdracht van de werkzaamheden die daarvoor moet 

plaatsvinden te ondersteunen is in dit implementatieplan een overzicht gegeven van 

de herkomst en de bestemming van de verschillende producten en diensten. In de 

bijlagen 2 tot en met 5 is dat achtereenvolgens gedaan voor de producten en 

diensten die behoren tot: PDC-A, PDC-B, PDC-C en interne producten/diensten. Deze 

overzichten zijn samengesteld als hulpconstructie, om in de periode rondom de 

reorganisatiedatum het nodige houvast te geven. Op enkele onderdelen heerst er 

voor wat betreft de PDC-B-lijst en de PDC-C-lijst nog onduidelijkheid, of is de 

toedeling van producten en diensten aan afdelingen en teams nog onderwerp van 

gesprek. Om die reden is de onderstaande actie geformuleerd. 

 

Aanvankelijk is ook geprobeerd een dergelijke lijst samen te stellen voor de (vooral) 

producten en (in mindere mate) diensten die vallen in de categorie bouwstenen. Dat 

heeft, binnen het tijdsbestek waarbinnen dit implementatieplan is samengesteld, niet 

geleid tot een voldoende compleet en robuust overzicht. Daarom is het samenstellen 

van een dergelijk overzicht opgenomen in de onderstaande actie. 

 
  

Actie 4.3.  Herinrichting van het strategisch portfoliomanagement, met 

medeneming van de ontwerpcriteria: integreren werkwijze vernieuwingsbudget, 

doorvoeren ‘shift-left’, en meenemen van of afstemmen met de rollen van het 

team Vernieuwing en de directie SB (m.b.t. innovatie). Verantwoordelijk: hoofd 

PR. Deadline: 1-12-2022. 

Actie 4.4.  Vervolmaken van de herkomst- en bestemmingslijsten voor PDC-B en 

PDC-C. Gezamenlijke verantwoordelijkheid van de afdelingshoofden van ID. 

Deadline: 1-7-2022. 

Actie 4.5.  Samenstellen van een herkomst- en bestemmingsoverzicht voor de 

zogenoemde bouwstenen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

afdelingshoofden van BVZ. Deadline: 1-7-2022. 
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5 Medewerkers 

De reorganisatie markeert een nieuw tijdperk voor de organisatie, met nieuwe 

kansen en een nieuwe dynamiek. Maar ook bestaat het risico van onzekerheid. Over 

de eigen positie, de aansturing, en de contacten met de collega’s. Dat betekent dat er 

goede afspraken moeten worden gemaakt over de manier waarop iedereen start 

binnen de nieuwe organisatie. Dat is een kwestie van goed werkgeverschap, maar dit 

is ook van belang voor het naadloos laten doorlopen van de dienstverlening. Want de 

nieuwe winkel mag dan feestelijk worden geopend, de verkoop moet gewoon 

doorgaan. 

 

In dit hoofdstuk zijn om te beginnen de praktische afspraken vastgelegd die de 

medewerkers gaan helpen om snel vertrouwd te raken met hun nieuwe 

werkomgeving. De leidinggevenden spelen daarin een sleutelrol. Niet alleen in de 

eerste maanden na de reorganisatie, ook in de komende jaren ligt er een forse 

opdracht bij het management. Daarom worden de leidinggevenden voorzien van de 

nodige bagage om die rol met verve te vervullen. Tegelijkertijd wordt van hen 

gevraagd om een aandeel te leveren in de verdere ontwikkeling van de organisatie. 

Huiselijk geformuleerd: “Een organisatie is nooit af, en kan dat ook niet zijn, want 

anders zou hij dat al geweest zijn”. 

 

5.1 Landing in de nieuwe organisatie 

 

Vanaf dag één moet het voor iedereen duidelijk zijn waar hij of zij thuishoort, en hoe 

de aansturing is geregeld. Het contact met de direct leidinggevende en met de naaste 

collega’s moet zorgvuldig maar ook snel worden opgebouwd. Dat betekent dat P-

Direkt goed moet zijn ingericht, en dat de ‘vulling’ van het systeem op orde is. Voor 

wat betreft de techniek zijn de nodige acties in gang gezet (zie par. 2.1). Eind vorig 

jaar is, als opmaat voor de plaatsingsprocedure, aan de medewerkers gevraagd om 

te verifiëren of hun gegevens in P-Direkt juist zijn. Maar intussen zijn we weer een 

aantal maanden verder. De zorgplicht van de leidinggevenden, en dan in het 

bijzonder die van de latende managers, brengt met zich mee dat voorafgaand aan de 

reorganisatiedatum relevante informatie goed moet zijn vastgelegd. In dat verband 

zijn de volgende twee acties geformuleerd. 

 

Als een medewerker een nieuwe leidinggevende krijgt dan is het belangrijk dat er 

snel een kennismakingsgesprek volgt. Hoe zitten de medewerker en de 

Actie 5.1.  Voor alle medewerkers wordt gecheckt of de afspraken die met de 

medewerker zijn gemaakt goed zijn gedocumenteerd in P-Direkt. Dit is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en de – latende – 

leidinggevende. Deadline: 1-5-2022. 

 

Actie 5.2.  Voor alle medewerkers wordt informatie die door de latende manager 

overigens van belang wordt geacht voor de gesprekscyclus ordentelijk 

geregistreerd in P-Direkt. Als alternatief daarvoor of in aanvulling daarop kan de 

latende leidinggevende de ontvangende leidinggevende schriftelijk informeren 

over relevante omstandigheden of opvattingen met betrekking tot een 

medewerker. In dit verband heeft de latende manager formeel de rol van 

informant richting de ontvangende manager. Die informatie wordt 

ongeclausuleerd met de medewerker gedeeld. Verantwoordelijk: latende 

manager. Deadline: 1-5-2022. 
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leidinggevende ‘erin’ en ‘erbij’? Wat zijn de ambities, de suggesties, de zorgen en de 

hulpvragen? Daarbij gaat het dus vooral om de persoonlijke kennismaking. 

 

Vervolgens gaan de leidinggevenden en de medewerkers met elkaar aan tafel om een 

frisse (door)start te maken met de gesprekscyclus. Zie Gesprekscyclus Rijk. Uiteraard 

moet dat gebeuren voor alle medewerkers die een nieuwe leidinggevende krijgen, 

maar ook leidinggevenden en medewerkers die al vertrouwd zijn met elkaar moeten 

samen nagaan wat de reorganisatie betekent voor de onderlinge samenwerking en 

voor de werkafspraken in dat verband. Als een medewerker en een – nieuwe – 

leidinggevende samen tot de conclusie komen dat het een goed idee is om het 

kennismakingsgesprek en het startgesprek te combineren dan kan dat, maar het 

kiezen van aparte momenten heeft de voorkeur. 

 

Bij de Justitiële ICT Organisatie zijn we geen vreemden voor elkaar, maar bijna alle 

medewerkers zullen vanaf 1 mei nieuwe gezichten gaan zien. Het is daarom goed om 

elkaar na de reorganisatiedatum zo snel mogelijk informeel te treffen en beter te 

leren kennen. Het wordt aan de teamleiders of afdelingshoofden (als er geen sprake 

is van indeling in teams) overgelaten om daar een passende, laagdrempelige vorm 

voor te kiezen, in afstemming met de betrokken medewerkers, en nadat alle namen 

en rugnummers bekend zijn (half april). De medewerkers van communicatie (CTOo 

resp. BenS) en HRM (R&P resp. P&O) kunnen worden geraadpleegd voor tips en 

suggesties. 

 

De afdelingshoofden en directeuren worden op de hoogte gehouden van de plannen, 

zodat ook organisatiebreed (via het MTO) inspiratie kan worden opgedaan en zo 

nodig activiteiten op elkaar kunnen worden afgestemd. Hierbij moet extra aandacht 

worden gegeven aan de medewerkers die worden ingezet vanuit de thuisbases (zie 

par. 3.1). Zij moeten landen in hun thuisbasis, en verbinding maken met hun 

vakbroeders en –zusters, maar het is ook belangrijk dat zij voet aan de grond krijgen 

in het organisatieonderdeel waar zij hun dagelijkse werkzaamheden gaan verrichten. 

In veel gevallen zullen zij dus voor twee teambijeenkomsten worden uitgenodigd. Dat 

kan ook het geval zijn voor medewerkers van wie het takenpakket is verdeeld over 

verschillende teams (zie par, 4.1, afspraak 4.a). 

 

5.2 Leiderschap 

 

Per 1 mei treedt er een nieuwe ploeg van leidinggevenden aan. Daarin zitten naar 

verwachting veel oude bekenden, maar dat laat onverlet dat het goed zou zijn om dit 

moment aan te grijpen om de neuzen dezelfde kant op te richten. Het beeld is 

namelijk dat er behoorlijke verschillen bestaan qua achtergrond en ervaring. 

Tegelijkertijd vraagt de organisatieverandering om eenheid van tenue en een 

gedeelde visie, op het gebied van onderlinge samenwerking en cultuur, professionele 

groei en inzetbaarheid van de medewerkers, en strategievorming. Het is belangrijk 

Actie 5.3.  Met alle medewerkers die een nieuwe leidinggevende krijgen wordt 

een kennismakingsgesprek gehouden. Verantwoordelijk: leidinggevende. 

Deadline: 1-6-2022. 

 

Actie 5.4.  Met alle medewerkers wordt een startgesprek gehouden. 

Verantwoordelijk: leidinggevende. Deadline: 1-7-2022. 

 

Actie 5.5.  Voor elk team (of afdeling, als er geen sprake is van een indeling in 

teams) wordt er op korte termijn een laagdrempelige teambijeenkomst 

gehouden, gericht op teambuilding. Verantwoordelijk: leidinggevende. Deadline: 

1-7-2022. 

 

https://ssci-dji-intranet.minvenj.nl/personeel/medewerkers-in-beeld/index.aspx
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dat alle leidinggevenden daarvoor beschikken over vergelijkbare, cruciale 

managementvaardigheden, en vertrouwd zijn met de ‘gezamenlijke taal’ die daarbij 

hoort. Hiervoor moet aansluiting worden gezocht bij het SPP 2021-2023, en bij het 

Opleidingsplan 2022. 

 

In het SPP ligt de focus op creatief leiderschap, waarbij de professionele ontwikkeling 

van de medewerkers voorop staat, geholpen door een enthousiasmerende aanpak en 

het vermogen om – met iedereen – het juiste en het goede gesprek te voeren. In het 

opleidingsplan wordt dat verder geduid als coachend en verbindend leiderschap. Voor 

enkele specifieke aspecten (hybride werken, presentatie) worden korte 

trainingsvormen voorgesteld. Maar het momentum van de reorganisatie vraagt om 

een aanvullende, meer gestructureerde aanpak. De afdelingshoofden en teamleiders 

wordt als collectief een opleidingsprogramma aangeboden waarin zij gezamenlijk de 

nodige tools krijgen aangereikt voor het realiseren van de bovengenoemde 

doelstellingen. Zij gaan door de ‘managementwasstraat’. De directieleden krijgen een 

aparte rol in dat programma. 

 

Deze reis kan alleen maar succesvol worden ondernomen als niet alleen het doel 

maar ook het vertrekpunt goed in kaart is gebracht. Op het punt van kennis, ervaring 

en vaardigheden zijn er grote verschillen – of althans stijlverschillen – tussen de 

afzonderlijk managers. Die waarneming is ook opgetekend door de 

Plaatsingsadviescommissie. Om die reden zal het eigenlijke trainingsprogramma 

vooraf moeten worden gegaan door een zorgvuldige intake, bijvoorbeeld in de vorm 

van individuele ontwikkelassessments of persoonlijkheidsassessments (in dat laatste 

geval door gebruik te maken van een typologie-tool zoals MD, MBTI, DISC, LSI of 

Belbin).  

 

In dit trainingsprogramma zullen verder de volgende accenten worden meegenomen. 

Ten eerste het internaliseren van de kernwaarden van de organisatie. Die zijn in de 

afgelopen jaren met zorg opgesteld en opgefrist. Maar er is nog winst te halen op het 

punt van het doorleven van de kernwaarden, en het benutten daarvan om de 

werkwijze en de besluitvorming in de organisatie beter en meer gestructureerd te 

laten plaatsvinden. Dit kwam ook naar voren in de klankbordbijeenkomsten die zijn 

gehouden ter voorbereiding van het SPP. Het andere accent is de interne 

samenwerking, en dan vooral de samenwerking tussen de teams en de afdelingen. In 

het medewerkerstevredenheidsonderzoek stonden de zorgen hierover met stip op 

één. Daarbij moet worden bedacht dat samenwerking niet kan worden opgedragen. 

Samenwerking kan alleen maar worden voorgedaan. Dat begint aan de top van de 

organisatie, en het is dus een belangrijk element van de managementontwikkeling 

van de organisatie. 

 

5.3 Nieuwe plannen 

 

Aan de teamleiders en een aantal afdelingshoofden wordt gevraagd om een 

enthousiasmerende en verbindende activiteit te organiseren voor de kersverse 

organisatieonderdelen (actie 5.5). Daar begint het ook: bij relatie en bij vertrouwen. 

Maar vervolgens moet ook de blik op de toekomst worden gericht, en moet de inhoud 

aan bod komen. De genoemde leidinggevenden krijgen dus ook de vraag om, onder 

auspiciën van hun eigen leidinggevende en samen met de medewerkers, een 

Actie 5.6.  Er wordt een trainingsprogramma opgezet voor het voltallige 

management van de organisatie, waarmee invulling wordt gegeven aan het 

nieuwe leiderschap zoals beschreven in het SPP en in het opleidingsplan. Dit 

gebeurt in afstemming met de werkgroep Cultuur. Verantwoordelijk: hoofd P&O. 

Deadline voor de planvorming: 1-7-2022. Uitvoering (eerste indicatie): 1-9-2022 

tot 1-6-2023. 
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kernachtig plan op te stellen voor de verdere ontwikkeling van het team of de 

afdeling. Wat zijn de grote uitdagingen? Hoe pakken we die aan? Hoe koesteren we 

en ontwikkelen we ons vakmanschap? Hoe kunnen we uit de onderlinge 

samenwerking halen wat erin zit? En hoe maken we van ons team of onze afdeling 

een toffe plek om te werken? 

 
  

Actie 5.7.  Voor elk team (of afdeling, als er geen sprake is van een indeling in 

teams) wordt er teamplan of een afdelingsplan gemaakt, gericht op de verdere 

ontwikkeling van het team of de afdeling. Verantwoordelijk: leidinggevende. 

Deadline: 1-9-2022. 
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6 Communicatie 

Het informeren en meenemen van de medewerkers is essentieel voor het ontwerpen 

van een doeltreffende nieuwe organisatie, en voor het zetten van de stappen om die 

organisatie ook daadwerkelijk te laten slagen. Intranet is daarvoor het middel bij 

uitstek, helemaal als daarvoor state of the art technologie kan worden ingezet. In de 

maand mei wordt de nieuwe organisatie op stoom gebracht. Niet lang daarna, nog 

voor de zomer, wordt er een evenement gehouden om samen te vieren dat de 

Justitiële ICT Organisatie aan een nieuwe en uitdagende reis is begonnen. 

 

6.1 Verantwoordelijkheid 

 

Uiteindelijk zijn de leidinggevenden ervoor verantwoordelijk dat de medewerkers 

tijdig en zorgvuldig worden meegenomen in het hele verandertraject. Via de lijn hoort 

iedereen vroegtijdig op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen, en kunnen de 

medewerkers hun bijdrage leveren aan de planvorming. De managers worden daarbij 

geholpen door het werk van de communicatiemedewerkers. Zij verzorgen vooral de 

‘broadcasting’, maar zij kunnen ook adviseren over specifieke communicatievormen 

of kleinschalige evenementen. 

 

6.2 Intranet en wie-is-wie nieuwe stijl 

 

Via intranet worden medewerkers op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikkelingen, 

en kunnen zij de nodige achtergrondinformatie vinden. Naar verwachting zal de 

organisatie halverwege mei 2022 overstappen op een nieuwe intranetomgeving: 

Harmonics van leverancier Winkwaves. Dit is als nieuwe standaard voorgeschreven 

door JenV. Harmonics is meer dan een digitale krant. Het wordt neergezet als een 

communicatieplatform voor sociaal intranet. Tot die tijd zullen de medewerkers via de 

vertrouwde intranetomgeving worden meegenomen in de reorganisatie. Daarvoor zijn 

om te beginnen de reorganisatiepagina’s bedoeld, die fungeren als naslagwerk voor 

alle relevante ontwikkelingen en documenten. In het geval van bijzondere 

momenten, mededelingen of vragen verschijnen er aparte berichten op intranet. 

 

Na de uitrol van Harmonics zullen de functies van naslagwerk en nieuwsvoorziening 

nog steeds bestaan. Daarbovenop komen de nieuwe voorzieningen die van het 

intranet een breed, interactief samenwerkingsplatform maken. Medewerkers kunnen 

zelf informatie posten en met elkaar in gesprek gaan. De introductie van Harmonics 

komt op een goed moment. Een van de pijlers waarop Harmonics is gebouwd, is de 

verzameling van medewerkersprofielen, die bij elkaar een modern en uitnodigend 

alternatief voor de huidige wie-is-wie vormen. Het invullen van de wie-is-wie nieuwe 

stijl kan beginnen na de lancering van het nieuwe platform. 

 

Het succes van het nieuwe platform, dus de toegevoegde waarde daarvan voor de 

samenwerking binnen de nieuwe organisatie, wordt bepaald door de kwaliteit van het 

beheer. Vooraf moet worden vastgesteld hoe de Justitiële ICT Organisatie van 

Harmonics gebruik wil maken: wat zijn de spelregels, en hoe zijn de 

verantwoordelijkheden geregeld? En vervolgens: op welke manier worden de 

medewerkers gestimuleerd en geïnstrueerd om dat spel ook zo effectief mogelijk te 

spelen? Dat vraagt om een duidelijke handleiding voor het gewenste gebruik, de 

voortvarende invoering en het gecontroleerde beheer van het systeem. Vooral het – 

laten – vullen van de medewerkersprofielen vraagt daarbij aandacht, zo heeft de 

ervaring geleerd. Het systeem gaat in de eerste helft van mei al live, maar voordat 
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de interactieve functionaliteit beschikbaar komt moet de volgende actie dus met zorg 

zijn uitgevoerd. 

  

6.3 Organisatieindeling 

 

Als handzaam werkdocument is eind maart een eenvoudig organogram in tabelvorm 

op intranet geplaatst, waarin de organisatieonderdelen en de leidinggevenden zijn 

aangegeven. In de aanloop naar 1 mei zal dat worden omgezet in een professioneel 

vormgegeven organogram, dat als vanouds op intranet is te vinden, en dat gebruikt 

kan worden in de communicatie-uitingen van de organisatie. Dit is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van BV (inhoud) en de communicatiemedewerkers van het 

CTOo (vormgeving). In de nieuwe organisatie is de afdeling IO verantwoordelijk voor 

het beheer van het organogram. Als Harmonics eenmaal zijn plaats binnen de 

organisatie heeft verworven zal de afdeling BenS nagaan of het voor de Justitiële ICT 

Organisatie mogelijk en zinvol is om het systeem ook te benutten als ‘dynamisch 

organogram’, dat is geënt op de ingevulde medewerkersprofielen. 

 

Op dit moment maken teams, diensten en oplosgroepen gebruik van zogeheten 

groepsnummers (VOIP). Deze nummers worden in veel gevallen middels een 

roulatieschema doorgeschakeld naar mobiele of persoonlijke nummers van 

medewerkers, bijvoorbeeld voor piketdiensten. Deze nummers blijven per 1 mei 

bestaan maar moeten wel worden aangepast aan de nieuwe organisatieindeling, dit 

om de bereikbaarheid van teams en oplosgroepen te garanderen. Aanpassingen 

worden aangevraagd bij het team Telematica en gecommuniceerd naar alle 

betrokken partijen waaronder met name de frontoffice, die deze informatie nodig 

heeft om de oplosteams te bereiken bij calamiteiten.  

 

6.4 Startevenement 

 

De coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen hebben de transitie 

naar een zelfstandig agentschap niet eenvoudig gemaakt, en dat geldt ook voor de 

aanloop naar de reorganisatie. Na maanden van afwisselend (voornamelijk) thuis en 

(sporadisch) op kantoor te werken, waarbij we elkaar voornamelijk op afstand 

digitaal ontmoet hebben, is het hoog tijd om elkaar weer live te kunnen treffen. Sinds 

het verdwijnen van de algemene coronamaatregelen, komen de medewerkers in 

toenemende mate naar kantoor, al is de bezetting op normale dagen nog niet op het 

oude niveau. 

 

Het organiseren van een zogeheten startevenement dient daarom verschillende 

doelen: (1) het afsluiten van de reorganisatie, (2) een terugblik op de eerste 

maanden als zelfstandig agentschap, (3) een gezellig samenzijn gericht op de 

onderlinge verbinding, en (4) het versterken van de eensgezindheid en de 

toekomstgerichtheid. Een evenement dus waarbij de gezamenlijkheid en het trots zijn 

op de organisatie vooropstaat, en waarbij de kernwaarden gelden als richtsnoer en 

bindmiddel. 

Actie 6.1.  Het maken van een duidelijke instructie voor het gebruik door de 

medewerkers van Harmonics als interactief samenwerkingsplatform. 

Verantwoordelijk: hoofd BenS. Deadline: gereed voordat de interactieve 

functionaliteit beschikbaar komt. 

 

Actie 6.2.  Aanpassen van de groepsnummers aan de nieuwe organisatie, en 

informeren van de betrokkenen. Verantwoordelijk: teamleiders van de teams die 

werken met groepsnummers. Deadline: 1-6-2022. 
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Het is de bedoeling dat alle medewerkers aanwezig kunnen zijn (Gouda, Veenhuizen, 

Soesterberg en Amsterdam). De datum voor het evenement is bepaald op 16 juni 

2022. Als locatie is gekozen voor Landgoed Pijnenburg in Lage Vuursche. Het 

landgoed ligt op de locatie van Feel Good TentEvent, midden in de natuur. De locatie 

is centraal in Nederland gelegen (iets ten noorden van Utrecht). Goed bereikbaar - 

ook voor mensen met een beperking - op enkele autominuten van de A27. De locatie 

beschikt over ruim 400 eigen parkeerplaatsen en de directe omgeving zijn er 

mogelijkheden voor overnachtingen. 

 

Het programma start om 13:00 u met een inloop en een lunch. Na het diner wordt de 

bijeenkomst rond 21:00 u afgesloten. De voorbereidingen voor het evenement zijn in 

maart gestart, en de verantwoordelijkheid daarvoor is duidelijk belegd. Voor de 

volledigheid, ook omdat een belangrijk deel van de voorbereidende activiteiten zich 

zullen afspelen na 1 mei 2022, wordt dit hier nog wel als actie opgenomen. 

 

  

Actie 6.3.  Organisatie van het startevenement op 16 juni 2022. 

Verantwoordelijk: tot 1 mei 2022 hoofd CTOo, vanaf 1 mei 2022 hoofd BenS. 
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7 Doorontwikkeling organisatie 

De basis voor de nieuwe organisatie is het O&F-rapport. Het grootste deel van het 

denkwerk dat daaraan vooraf ging vond plaats in de zomer van 2021. Verondersteld 

mag worden dat de kwartiermakers op dat moment een duidelijk beeld hadden van 

de optimale indeling van de directies in afdelingen en in teams, van de 

werkzaamheden die binnen de teams zouden moeten plaatsvinden, en van de 

daarvoor benodigde expertise (welke functies en hoeveel). Die informatie is 

vervolgens meegenomen in het plaatsingsproces, en vormde onder andere de basis 

voor de bijlagen 2 tot en met 6 van dit implementatieplan. Deze zelfde informatie is 

ook randvoorwaardelijk geweest voor het toedelingstraject als onderdeel van het 

plaatsingsproces. Met dat laatste traject, in de wandeling ‘activiteit 44’ genoemd, zijn 

de medewerkers met een functie die op verschillende plaatsen voorkomt aan de 

afzonderlijke teams toegewezen. 

 

Per 1 mei 2022 bestaan er diverse open plekken. Veel vacatures zijn oude bekenden; 

daarbij gaat het vaak om de zogenoemde moeilijk vervulbare vacatures. Maar er 

zullen ook, als uitkomst van het nieuwe organisatieontwerp in combinatie met het 

plaatsingsproces, open plaatsen zijn op cruciale (management)functies. Het is 

belangrijk dat het vullen van de lege plaatsen voortvarend en in onderlinge 

samenhang gebeurt. Minder urgent, maar net zo belangrijk, is het om in de maanden 

na de reorganisatie te inventariseren welke bijstellingen er moeten gebeuren aan het 

O&F-rapport, voor zover de uitgangspunten die ooit zijn gehanteerd door de 

kwartiermakers op gespannen voet staan met de realiteit anno 2022. Op het punt 

van doorontwikkeling van de organisatie staat vervolgens ook het invoeren van het 

KWIV op de rol. 

 

7.1 Nieuwe vacatures 

 

Per 1 mei 2022 bestaat er een vacatureruimte (of eigenlijk: beschikbare ruimte in de 

vorm van opengevallen plaatsen) ter grootte van ca. 128 fte. Voor een belangrijk 

deel gaat het daarbij om al langer bestaande vacatures op moeilijk vervulbare 

specialistische functies. Maar er zijn ook vacatures die in het kielzog van de 

reorganisatie zijn ontstaan, en die met voorrang vervuld moeten worden. Dat geldt 

voor de openstaande 7 managementposities en voor de functies van 

programmamanager, senior projectleider, consultant, senior consultant kwaliteit, 

senior security- en innovatieconsultant, projectarchitect, portfoliomanager; in totaal 

26 functies. Voor deze 26 functies wordt er gekozen voor een aparte aanpak. De 

overige functies, waarop in veel gevallen tijdelijk wordt ingehuurd, lopen mee in de 

going concern van het werving- en selectieproces van de organisatie. 

 

De herbezetting van de open plekken gebeurt conform het personeelsreglement van 

JenV, dus wordt gestart met de zogenoemde nulfase. Dat gebeurt gelijktijdig voor 

alle 26 ‘reorganisatie-gebonden’ functies. De verwachting is dat uiteindelijk een groot 

aantal van deze functie bezet kan worden door interne kandidaten. Daarmee 

ontstaan er dan nieuwe lege plekken, waarvoor opnieuw een nulfase moet worden 

gestart. Deze twee ‘golven’ zullen in achtereenvolgens in mei en in juni hun beslag 

moeten krijgen. Om de rechtspositie van alle betrokken medewerkers te verzekeren 

is het daarbij van belang dat de selectieprocessen binnen één golf goed worden 

gesynchroniseerd, en ook dat de twee golven precies op elkaar aansluiten. Het 

regisseren hiervan wordt als actie ondergebracht bij P&O. 
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7.2 Afhechten en doorontwikkelen 

 

Geen enkele reorganisatie blijft gevrijwaard van zogenoemde rafelranden. Dat heeft 

ook te maken met het feit dat de wereld doordraait, en dat inzichten niet ophouden 

te veranderen. Maar om de reorganisatie planmatig te kunnen afronden moet er 

gedurende enkele maanden wel een freeze zijn voor de organisatieontwikkeling. Na 

de reorganisatiedatum wordt dan bezien welke losse eindjes er nog resten, om die in 

de maanden daarna ordentelijk af te hechten door middel van een addendum op het 

O&F-rapport. 

 

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV), feitelijk een nadere 

concretisering van het Functiegebouw Rijk, beschrijft IV-kwaliteiten specifiek en in 

één gemeenschappelijke taal. Hierdoor biedt het KWIV houvast bij de werving, 

selectie en professionele ontwikkeling van IV-professionals. Zoals ook is aangegeven 

in het opleidingsplan zal na de reorganisatie het KWIV bij de Justitiële ICT Organisatie 

worden ingevoerd. Er ligt ook een rijksbrede verplichting om dat uiterlijk 1 juli 2023 

gerealiseerd te hebben. Daarmee is het formatiegebouw van de organisatie up-to-

date, en optimaal toegesneden op het aangaan van de uitdagingen op het gebied van 

technologie, vraagontwikkeling en arbeidsmarkt. De invoering van het KWIV is een 

fors traject, en dat moet na de organisatie dan ook voortvarend worden opgepakt. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Actie 7.3.  Na de reorganisatie wordt het KWIV ingevoerd. Verantwoordelijk: 

hoofd P&O. Deadline planvorming: 1-7-2022. Deadline uitvoering: 1-7-2023. 

Actie 7.2.  Inventariseren en doorvoeren van de noodzakelijke 

organisatieaanpassingen in het verlengde van de eigenlijke reorganisatie (‘fine-

tuning en afhechten losse eindjes’). Verantwoordelijk (centrale regierol en 

monitoring): hoofd P&O. Deadline inventarisatie: 1-6-2022. Deadline realisatie: 

1-10-2022. 

Actie 7.1.  In de maanden mei en juni 2022 wordt de herbezetting van 26 

reorganisatie-gebonden vrije posities projectmatig uitgevoerd en onderling 

gesynchroniseerd. Het plan daarvoor wordt in de tweede helft van april opgesteld 

onder verantwoordelijkheid van hoofd BV. Verantwoordelijk voor de uitvoering: 

hoofd P&O. 
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8 Sturing, monitoring en evaluatie 

Alle acties zoals beschreven in dit implementatieplan zijn nodig of tenminste nuttig 

om ervoor te zorgen dat de organisatie zich na 1 mei 2022 goed gaat ‘zetten’, en 

klaar is voor de komende jaren. Maar er is wel verschil. Een deel van de acties is het 

directe gevolg van de reorganisatie, en die acties moeten vaak met de nodige 

urgentie worden opgepakt. Andere acties zijn eerder te beschouwen als onderhoud of 

als diepte-investering. Voor dergelijke acties is het gepast om die onder te brengen in 

de reguliere P&C-cyclus. 

 

Het genoemde onderscheid is aangebracht in de onderstaande tabel. In de eerste 

kolom gaat het om de acties die puur in het kader van de afwikkeling van de 

reorganisatie zijn benoemd en moeten worden uitgevoerd, en als zodanig zullen 

worden aangestuurd en gemonitord. De tweede kolom bevat de acties die een plek 

zullen krijgen in de P&C-cyclus. Dat betekent dus dat zij worden opgenomen in de 

(directie)plannen, en dat de uitvoering wordt bewaakt als onderdeel van de 

tweemaandsrapportages. 

 

Ter afwikkeling van de reorganisatie  Onder te brengen in de P&C-cyclus 

# Korte omschrijving # Korte omschrijving 

2.1 Doorgeven werklocaties 3.1 Sourcingstrategie 

2.2 Noodzaak en planning vlekkenplan 3.2 Resourcingstrategie 

3.3 Toedeling medewerkers thuisbases 3.4 Werkwijze resourcingmanagement 

4.1 Uitwerken klantrelatie per klantenteam 3.5 Kennismanagement 

4.2 Actualiseren memo deelname gremia 3.6 Innovatiebeleid 

4.4 Finaliseren overzichten PDC-B en PDC-C 3.7 Informatiemanagement 

4.5 Samenstellen overzicht bouwstenen 4.3 Strategische portfoliomanagement 

5.1 Check gegevens P-Direkt 5.6 Trainingsprogramma management 

5.2 Info latende naar ontvangende manager 7.3 Invoering KWIV 

5.3 Kennismakingsgesprekken  

5.4 Startgesprekken 

5.5 Startbijeenkomsten teams/afdelingen 

5.7 Maken teamplannen/afdelingsplannen 

6.1 Instructie gebruik JIOnet 

6.2 Aanpassen groepsnummers 

6.3 Organisatie startevenement 

7.1 Vullen lege plekken (de twee ‘golven’) 

7.2 Fine-tunen en afhechten/repareren 

Tabel 4. Onderscheid tussen acties uitsluitend in het kader van de afronding van de 

reorganisatie en acties in de zin van onderhoud en doorontwikkeling. 
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In aansluiting op deze tabel zijn de twee onderstaande ‘superacties’ geformuleerd. 

  

 

Bij de uitvoering van de eerste categorie acties wordt de volgende kanttekening 

geplaatst. Het gaat hier stuk voor stuk om logische en noodzakelijke acties, waarvoor 

een realistische planning wordt voorgesteld. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat 

diverse cruciale (management)posities nog niet zijn bezet per 1 mei. Als de positie 

van een actiehouder vacant is verhuist de verantwoordelijk voor het (zelf of laten) 

uitvoeren van die actie naar de naasthogere leidinggevende. Maar daarmee kan de 

planning dus veranderen van alleszins realistisch in extreem ambitieus. In 

voorkomende gevallen zal daar creatief maar ook begripvol mee worden omgegaan.  

 

Voor het overzicht, en als opstapje naar de uitvoering van actie 8.1, is op de 

volgende bladzijde de planning weergegeven van de acties voor de afwikkeling van 

de reorganisatie (acties in linkerkolom tabel 4). In bijlage 6 is een kort overzicht 

gegeven van de verschillende organisatieonderdelen, en van degenen die daar 

conform de uitkomsten van de plaatsingsprocedure leiding aan geven. Dit is bedoeld 

om de verantwoordelijk voor de verschillende acties nader te duiden 

Actie 8.1.  Het inrichten van de monitoring van de acties ter afwikkeling van de 

reorganisatie. Verantwoordelijk: hoofd CTOo. Deadline: 1-5-2022. 

Actie 8.2.  Het onderbrengen in de P&C-cyclus van de acties die meer het 

karakter hebben van onderhoud en investering. Verantwoordelijk: dir. SB i.a.m. 

hoofd KP&C. Deadline: 1-7-2022. 
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Figuur 2. Planning van de acties die op korte termijn worden uitgevoerd voor de afwikkeling van de reorganisatie.
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De reorganisatie van de Justitiële ICT Organisatie brengt ingrijpende veranderingen 

met zich mee. Het is daarom belangrijk dat de vinger aan de pols wordt gehouden, 

en dat wordt verzekerd dat de beoogde resultaten ook worden gerealiseerd. Door 

UBR, zie Rijksportaal, wordt geadviseerd om na afloop van een reorganisatie een 

evaluatie uit te voeren, waarbij wordt gekeken wat er is bereikt en hoe het resultaat 

zich verhoudt tot het oorspronkelijke doel. Dit wordt een retrospectieve evaluatie 

genoemd. Als richtlijn wordt algemeen aangehouden om zo’n evaluatie uit te voeren 

1 à 2 jaar na de reorganisatiedatum. 

 

Door de OR van de Justitiële ICT Organisatie is geadviseerd om dat al eerder te doen, 

namelijk een half jaar na de reorganisatie. Op zich is dat eerder dan gebruikelijk is, 

ook gezien het feit dat er dan nog een vakantieperiode zit tussen de reorganisatie en 

de evaluatie. Tegelijkertijd is bij de afronding van de transitie overeengekomen om 

een jaar na de transitie een evaluatie uit te voeren. Het lijkt logisch om de twee 

evaluaties (transitie en reorganisatie) te combineren. Dat is dus ook een reden om de 

evaluatie van de reorganisatie vroeger uit te voeren dan op Rijksportaal wordt 

gesuggereerd. Daarbij is het dan wel belangrijk dat de twee afzonderlijke 

evaluatieopdrachten goed met elkaar in evenwicht zijn, en elkaar waar mogelijk 

versterken. De aspecten waarop de resultaten van de reorganisatie zullen worden 

beoordeeld zijn: 

 De mate waarin de 8 ontwerpdoelstellingen zijn gerealiseerd die de basis hebben 

gevormd voor de nieuwe organisatie-inrichting. Zie onder andere de Globale 

Beschrijving par. 6.4 en het O&F-rapport par. 3.2. Samengevat: 

1. Partner van/voor JenV; 

2. Toegevoegde waarde voor de primaire processen van JenV; 

3. Degelijke eigen kennisbasis; 

4. Security in het DNA; 

5. Toonaangevende leverancier; 

6. Combinatie van innovatie en solide dienstverlening; 

7. Vanzelfsprekende interne samenwerking (structuur en cultuur); 

8. Hoogwaardige bedrijfsvoering. 

 De voortgang en de effectiviteit van de acties die te maken hebben met de 

afwikkeling van de reorganisatie (tabel 4, kolom 1); 

 De voortgang en de effectiviteit van de acties die zijn ondergebracht in de P&C-

cyclus, maar die in samenhang wel essentieel zijn voor het succes van de 

organisatie in zijn nieuwe gedaante (tabel 4, kolom 2). 

 

Een en ander leidt tot de derde en laatste ‘superactie’. 

Actie 8.3.  Het uitvoeren van een evaluatie van de reorganisatie, in combinatie 

met de overeengekomen evaluatie van de transitie. Verantwoordelijk: hoofd 

KP&C. Datum: januari 2023. 

https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/personeel/artikelen/mijn-werk/wijziging-in-werk/reorganisatie-monitoren-en-evalueren/momenten-waarop-u-kunt-evalueren.html
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BIJLAGE 1: Hiërarchisch processchema (HPS) per 1 mei 2022 (conceptversie dd 6 april 2022) 
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BIJLAGE 2: Herkomst/bestemming van producten/diensten PDC-A 

De peildatum van dit overzicht is 1 april 2022. Lege velden zijn rood gearceerd. In 

die gevallen is de informatie niet bekend of de desbetreffende informatie is niet van 

toepassing. Onvolledig ingevulde velden in de laatste kolom zijn oranje gearceerd. In 

die gevallen is (nog) niet op teamniveau bekend waar de dienstverlening gaat vallen, 

maar wel op het niveau van de directie en/of de afdeling. In sommige gevallen staat 

er nog een keuze open (keuze tussen twee onderdelen, en een vraagteken), waarbij 

de uitkomst voor de korte termijn mogelijk een andere is dan die voor de lange 

termijn.  

 

 

Omschrijving product/dienst Herkomst Bestemming 

A_Notebook SKC 
 

BVZ 

A_Rijkskantoor Govroam O&V TBSI Technisch Beheer BVZ of ID GK GK-D? 

A_Rijkskantoor Mail2Print Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

A_Rijkskantoor Pullprinting-Scannen Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

A_Rijkskantoor Standaard Werkplek Beheer Frontoffice OSS BVZ FO OSS 

A_Rijkskantoor Uitbreiding Standaard werkplek Beheer Frontoffice OSS BVZ FO OSS 

A_Rijkskantoor Universele Vaste Werkplek Beheer Desktop Hosting2 BVZ IPW Werkplekken 

A_Rijkskantoor Videoconferencing O&V TBSI Technisch Beheer BVZ of ID GK GK-D? 

A_Smartphone SKC Beheer Frontoffice OSS BVZ FO OSS 

Aanlandwerkplek Beheer Frontoffice OSS BVZ FO OSS 

Adobe Acrobat Pro Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Autocad view Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Cardprinter Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Connect! Beheer Platform Hosting2 BVZ IPW Platformen 

DAAS Director Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Digitaal Strafdossier Justitiabelen (DSJ) O&V TBSI Technisch Beheer ID KT-DJI VD 

Dragon Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Email Beheer Platform Hosting2 BVZ IPW Platformen 

Extra Beeldscherm Beheer Frontoffice OSS BVZ FO OSS 

Fotoprinter Beheer Frontoffice OSS BVZ FO OSS 

Grafische Werkplek O&V TBSI Technisch Beheer BVZ of ID GK GK-D? 

iBabs O&V TBSI Applicatie Beheer ID GK GK-D 

Internet Werkplek Justitiabele (IWJ) O&V TBSI Technisch Beheer ID KT-DJI VD 

Labelprinter Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Lokale Werkplek Justitiabele (LWJ) O&V TBSI Technisch Beheer ID KT-DJI VD 

M365 account AP 
 

BVZ 

M365 account RWOV Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Microsoft Onenote Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Microsoft Project Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Microsoft Visio Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Mobiele Telefonie (GSM) Beheer Frontoffice OSS BVZ FO OSS 

Multifunctional Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Narrowcasting O&V TBSI Applicatie Beheer BVZ of ID GK GK-D? 

NCV Beheer Frontoffice OSS BVZ FO OSS 

Notebook Beheer Desktop Hosting2 BVZ IPW Werkplekken 

Notebook AP 
 

BVZ 

Offline werken Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Ontwikkelbeheertest desktop Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Ontwikkelwerkplek Beheer Desktop Hosting2 BVZ IPW Werkplekken 

Opleidings notebooks OI O&V TBSI Technisch Beheer ID KT-DJI ZO 

PDF Split & Merge Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 
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Presentatiemiddelen O&V TBSI Technisch Beheer BVZ of ID GK GK-D? 

Printer Kleur Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Printer Monochroom Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Scanner Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Smartphone Beheer Frontoffice OSS BVZ FO OSS 

Supernova Beheer Desktop Hosting2 BVZ IPW Werkplekken 

Tablet Beheer Frontoffice OSS BVZ FO OSS 

Travis Translator 
 

BVZ FO OSS 

USB Stick Beheer Desktop Hosting2 BVZ IPW Werkplekken 

Useraccount DWO Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Useraccount_light Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 

Videoconferencing Justitiabelen O&V TBSI Technisch Beheer BVZ of ID GK GK-D? 

Videoconferencing Vergaderzaal O&V TBSI Technisch Beheer BVZ of ID GK GK-D? 

Videoconferencing Vergaderzaal Klein O&V TBSI Technisch Beheer BVZ of ID GK GK-D? 

Werkplek Beheer Desktop Hosting2 BVZ IPW Werkplekken 

Werkplek FAT-client Beheer Desktop Hosting2 BVZ IPW Werkplekken 

Zivver Veilig Mailen Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 
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BIJLAGE 3: Herkomst/bestemming van producten/diensten PDC-B 

De peildatum van dit overzicht is 14 april 2022. Lege velden zijn rood gearceerd. In 

die gevallen is de informatie niet bekend of de desbetreffende informatie is niet van 

toepassing. Onvolledig ingevulde velden in de laatste kolom zijn oranje gearceerd. In 

die gevallen is (nog) niet op teamniveau bekend waar de dienstverlening gaat vallen, 

maar wel op het niveau van de directie en/of de afdeling. 

 

 

Omschrijving product/dienst Herkomst Bestemming 

B_ Call dispatch_DJI Front Office - CSD EA&I BVZ FO CSD-KA 

B_Aseba   ID KT-DJI ZO 

B_Backends ISTV/BO   ID GK DT&V 

B_Buitenland bellen Backoffice (AM) - Telematica BVZ IT4IT Integratie 

B_Call dispatch_DT&V Front Office - CSD EA&I BVZ FO CSD-KA 

B_Cryptobeheer Rijkspas   BVZ 

B_End-to-End Performance rapportage Back Office - Basis Infra BVZ IPW Infra 

B_Ergonomische Hulpmiddelen   BVZ OSS-VM 

B_GEM Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID KT-DJI VD  

B_IAM Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Justitiabelenpas   BVZ 

B_Kofax RvdK   ID GK GK-D 

B_Koppeling AD-JIS Back Office - Platform Hosting 2 BVZ IPW Platformen 

B_Testtooling A-omgeving TBSI - Technisch Beheer Specials 1 BVZ IT4IT 

B_Toegang tot Bestandenpostbus Front Office - CSD EA&I ID GD GD-D 

B_Toegang Tot Digijust 8 DT&V Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang tot P-direkt RvdK Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang tot TVJ Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang tot TVJ oud Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang tot Werving en Selectie TBSI - Technisch Beheer Specials 1 ID GD GD-D 

B_TOPdesk BFA Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GD GD-D 

B_TOPdesk DIZ Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GD GD-D 

B_Topdesk DT&V Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GD GD-D 

B_Topdesk RvdK Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GD GD-D 

B_TOPdesk_DI Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GD GD-D 

B_Vaste Telefonie (VoIP) AP Backoffice (AM) - Telematica BVZ IT4IT Integratie 

B_Vaste Telefonie IND Backoffice (AM) - Telematica BVZ IT4IT Integratie 

B_Vaste Telefonie SGM Backoffice (AM) - Telematica BVZ IT4IT Integratie 

B_Webqubus   BVZ 

BFT PDC-B facturatie   SB F&I 

BZK PDC-B facturatie   SB F&I 

DC Schiphol facturatie   SB F&I 

DI PDC-B facturatie   SB F&I 

Dictu PDC-B facturatie   SB F&I 

DT&V PDC-B facturatie   SB F&I 

IBI-DCI PDC-B facturatie   SB F&I 

IND PDC-A_B facturatie   SB F&I 

KNMI/RIVM PDC-B facturatie   SB F&I 

RN PDC-B facturatie   SB F&I 

RvdK PDC-B facturatie   SB F&I 

RWO-V project   SB F&I 
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RWS PDC-B facturatie   SB F&I 

SGM PDC-B facturatie   SB F&I 

SSC Campus - PDC-B facturatie   SB F&I 

Topdesk PDC-B facturatie   SB F&I 

B_Aanwezigheid Justitiabelen Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID KT-DJI SP 

B_Access Databases hoofdkantoor TBSI - Applicatie Beheer Specials ID KT-DJI VD  

B_accounts aanvragen ZSM     

B_ADSL lijnen DT&V Front Office - OSS Voorbereiding BVZ 

B_Agressie Detectie   ID KT-DJI VD  

B_APS Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

B_ARO Back Office (AM) - Desktop Hosting 1   

B_Azure in Cloud O&T DT&V TBSI - Technisch Beheer Specials 1 ID GK GK-D 

B_Azure on Premises A&P TBSI - Technisch Beheer Specials 1 ID GK GK-D 

B_Bartender Back Office - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_Basisvoorziening Biometrie Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Beheer DWH/BO Back Office - Platform Hosting 2 BVZ 

B_Beheerde lokale applicaties Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_Bibliotheek systeem TBSI - Technisch Beheer Specials 1 ID KT-DJI VD  

B_Blackberry Routers TBSI - Applicatie Beheer Specials   

B_Bodyscanner Back Office - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_BVJ Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID KT-DJI VD  

B_Call dispatch_DJI Front Office - CSD EA&I BVZ FO CSD-KA 

B_Centrale Tabellen Omgeving Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID KT-DJI VD  

B_Chronos Justis ID KT-Justis 

B_Communicatie App Ontwikkeling & Projecten - Ontwikkeling 
1&2 

ID GK GK-D 

B_Comstraat Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID KT-DJI VD 

B_Costperform_OVK Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Costperform_SSC Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID GD GD-D 

B_datacenter dienstverlening BZK2 Back Office - Basis Infra BVZ IPW Infra 

B_datacenter dienstverlening RN Back Office - Basis Infra BVZ IPW Infra 

B_DECOS DT&V   ID GK DT&V 

B_Digitaal Aanvragen Justis ID KT-Justis 

B_Digitaal Leslokaal TBSI - Technisch Beheer Specials 1 ID KT-DJI ZO 

B_DISCS   ID GK GK-D 

B_Docsys_KBPS Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GK GK-D 

B_DRIFE Aanvragen en Opdrachtenbeheer Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_Drife DV&O-portaal Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_Drife Ingrid Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_Drife Planning Quintiq Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_Drife Uitvoering First Accent Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_DV&O Toegerust Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_Elektronische monitoring TBSI - Technisch Beheer Specials 1 ID KT-DJI VD  

B_Elektronische Monitoring 2 TBSI - Technisch Beheer Specials 1 ID KT-DJI VD  

B_eParafeer App Ontwikkeling & Projecten - Ontwikkeling 

1&2 

ID GK GK-D 

B_Eyes and Hands Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_Factuurcontrolesysteem Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

B_Faxserver Backoffice (AM) - Telematica BVZ IT4IT Integratie 

B_Federatieve Toegangsdienst Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Floormanagement Back Office - Basis Infra BVZ IPW Infra 

B_FMIS Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

B_Fortes Change Cloud   BVZ 
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B_Functioneel Beheeromgeving Back Office - Platform Hosting 2 BVZ IT4IT Integratie 

B_GRC Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Identity Access Management Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Identity koppelingen   BVZ 

B_IFM-LIJ Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GK GK-D  

B_IFZO Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

B_Infoland Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

B_Interim DJI-pas TBSI - Applicatie Beheer Specials BVZ 

B_Intranet Veldzicht TBSI - Technisch Beheer Specials 1 ID KT-DJI ZO 

B_Intranet-Plein Ontwikkeling & Projecten - Ontwikkeling 
1&2 

ID GK GK-D 

B_Jeugd Volg Systeem Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

B_JOIN DJI Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

B_JOIN NIFP Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

B_Ketenkoppelingen Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GK GK-D 

B_KIC Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_KvK/Bronkopie   ID KT-DJI ZO 

B_Mavim TBSI - Applicatie Beheer Specials ID KT-DJI ZO 

B_Metis Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

B_MicroHIS Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

B_MIS   ID KT-DJI ZO 

B_MITS Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID KT-DJI ZO 

B_MMPI TBSI - Technisch Beheer Specials 1   

B_Narrowcasting   BVZ 

B_NIFP TBSI - Applicatie Beheer Specials ID KT-DJI ZO 

B_Notebook Beeldbellen voor Justitiabelen TBSI - Technisch Beheer Specials 1 DI KT-DJI VD 

B_Onbase RvK Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GK GK-D 

B_Ondersteuning Leer Management 
Systeem (LMS) 

Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

B_Opleiding Informatie Systeem Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_Opleidingsomgeving Roosteren DJI TBSI - Applicatie Beheer Specials ID KT-DJI ZO 

B_P&I Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID KT-DJI SP 

B_Paas tbv KBPS Back Office - Platform Hosting 2 BVZ IPW Platformen 

B_PRTG-Monitoring Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 BVZ 

B_Qlikview Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Questmanager TBSI - Technisch Beheer Specials 1 ID KT-DJI ZO 

B_Radar+ Justis ID KT-Justis 

B_RIE-Porter TBSI - Applicatie Beheer Specials ID GD GD-D 

B_Rijksbrede voorzieningen MasterCAS Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 BVZ 

B_Robotic Process Automation Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Roosteren TBSI - Applicatie Beheer Specials ID KT-DJI 

B_Rubriceer app Ontwikkeling & Projecten - Ontwikkeling 
1&2 

ID GK GK-D 

B_Scanstraat statistiek Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Scanstraat_DT&V Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Scanstraten RvdK Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Service Portaal Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_Skype for Business Backoffice (AM) - Telematica BVZ IT4IT Integratie 

B_Sleutelbeheersysteem Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_SmS Gateway ICS BVZ IT4IT Integratie 

B_Sociaal Intranet Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

B_Sparx EA Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_SPOC / generieke dienstverlening Front Office - CSD EA&I BVZ FO CSD-KA 
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B_Statistiek DJI Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI 

B_Tandarts Informatie Systeem (TIS) Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

B_Teammate TBSI - Technisch Beheer Specials 1 ID GD GD-D 

B_Teamplan Backoffice (AM) - Telematica BVZ IT4IT Integratie 

B_Telehoren Backoffice (AM) - Telematica BVZ IT4IT Integratie 

B_Time Writer Pro Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang en opslag CDD+ Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang tot DigiJust Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang tot ERD Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang tot Govroam Back Office - Basis Infra ID GD GD-D 

B_Toegang tot Leonardo Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang tot P-direkt Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang tot Privacytool (SmartPIA) Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang tot Sodexo Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang tot Urine Controle Systeem Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang tot websites RvdK Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang tot Zylab Luris Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_Toegang totTVJ Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GD GD-D 

B_Toegangsplatform Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID GD GD-D 

B_TOPdesk Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GD GD-D 

B_TOPIN Back Office - Platform Hosting 2 BVZ IPW Platformen 

B_TULP GW Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID KT-DJI VD  

B_TULP MIR Back Office (AM) - Applicatie Hosting 1 ID KT-DJI VD  

B_TULP selectie Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID KT-DJI VD  

B_Uitwijk Justitiele Informatiedienst Back Office - Basis Infra BVZ IPW Infra 

B_Unit C3 Lelystad TBSI - Applicatie Beheer Specials ID KT-DJI VD  

B_USER TBSI - Applicatie Beheer Specials ID KT-DJI ZO 

B_Vaste Telefonie Backoffice (AM) - Telematica BVZ IT4IT Integratie 

B_Verhuizing werkplek Back Office - Basis Infra BVZ IPW Infra 

B_VIP Services TBSI - Applicatie Beheer Specials ID GD GD-D 

B_VOG verificatie-Justis Justis ID KT-Justis 

B_Webapp Taakstraf RvdK TBSI - Applicatie Beheer Specials ID GK GK-D 

B_Werkplek Reserveren App Ontwikkeling & Projecten - Ontwikkeling 
1&2 

ID GK GK-D 

B_WFM lowcode Justis ID GD GD-I 

B_WiFi Back Office - Basis Infra BVZ IPW Infra 

B_ZKP TBSI - Applicatie Beheer Specials ID KT-DJI ZO 

B_Zorgmail Back Office (AM) - Desktop Hosting 1 ID KT-DJI ZO 

KBPS Mobiel TBSI - Applicatie Beheer Specials ID GK GK-D 

Paas voor Jira en Confluence Back Office - Platform Hosting 2 BVZ IPW Platformen 

Applicatielogging Back Office (AM) - Desktop Hosting 1   

B_Badgemaker_Justis Justis ID KT-Justis 

B_Beveiligingsincidenten Front Office - CSD EA&I BVZ FO CSD-KA 

B_Documentgenerator-Justis Justis ID KT-Justis 

B_ISTV   ID GK GK-DT&V 

B_Rijkskantoor Indoor Aanvullend     

B_Rijkskantoor Indoor C2000     

B_Rijkskantoor Indoor OT     

Digitaal Planbord Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID KT-DJI VD 

I-bridge/Analyst’s Notebook     

Interactieve tafel   ID GK GK-D 

Intranet     

JIRA Justid TBSI - Technisch Beheer Specials 1 ID GD GD-D 



 Implementatieplan Justitiële ICT Organisatie v1.0 | 10-05-2022 

   Pagina 44 

 

Managed Printing Nuance-Justis Justis ID KT-Justis 

Opdrachtmanager AICE-DJI   ID KT-DJI VD  

Postboek     

Rekentool Justis Justis ID KT-Justis 

Service Bus Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 
 

Tanium   ID GD GD-D 

Toegang tot HIX HMC   ID GD GD-D 

Toegang tot JuBIT Back Office - Basis Infra BVZ IPW Platformen 

TOPdesk Dienstencentrum J&V Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GD GD-D 

TOPdesk DV&O Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GD GD-D 

Topdesk JIO Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GD GD-D 

TOPdesk SSC DJI Back Office (AM) - Applicatie Hosting 2 ID GD GD-D 

Topdesk_Justis   ID GD GD-D 

Vensim TBSI - Technisch Beheer Specials 1   

Wordgratie/Naamswijziging Justis ID KT-Justis 
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BIJLAGE 4: Herkomst/bestemming van producten/diensten PDC-C 

De peildatum van dit overzicht is 14 april 2022. Lege velden zijn rood gearceerd. In 

die gevallen is de informatie niet bekend of de desbetreffende informatie is niet van 

toepassing. Onvolledig ingevulde velden in de laatste kolom zijn oranje gearceerd. In 

die gevallen is (nog) niet op teamniveau bekend waar de dienstverlening gaat vallen, 

maar wel op het niveau van de directie en/of de afdeling. 

 

 

Omschrijving product/dienst Herkomst Bestemming 

(O)TAP Inplanning DJI koppelvlak Drife Informatie-analyse ID KT-DJI VD 

Aanbesteding Intranet DJI en inrichting Private Cloud Projectmanagement 2 ID KT-DJI VD 

Aanpassen consoles biometrie Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Aanpassingen Tulp GW en Tulp Selectie t.b.v. BVJ Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Aanpassingen voor UGM IFZO Projectmanagement 1 ID KT-DJI ZO 

Annotatietool t.b.v. E-Parafeer App IenW Projectmanagement 2 ID GK GK-I 

Applicatie Logging en Monitoring 2021 Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Beheer RPA Scripts Justis Projectmanagement 2 ID KT-JUSTIS 

Beschikbaar stellen RijksDoc als generiek DMS via de standaard 
werkplek 

Projectmanagement 1   

Beveiligen berichtenverkeer met BVV Ontwikkeling Algemeen BVZ IT4IT Integratie 

Bewaren cookies Vecozo COV Projectmanagement 2 ID KT-DJI ZO 

Biometrische gegevens door P&I en AJu verwerken Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

BVJ Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Celinspectie App (pilot JC Zaanstad) Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Datalab Justis Devopteam Algemeen ID KT-JUSTIS 

Dienst Tanium DI&I Projectmanagement 1 ID GD GD-I 

Dienst Veilig Mailen (Zivver) Projectmanagement 2 ID GD GD-I 

Dienstencentrum IAM aansluiting tbv BD JenV Projectmanagement 2 ID GD GD-I 

Digitaal bericht urine controle Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Doorontwikkeling JVS Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Doorontwikkeling TOPdesk DT&V Projectmanagement 2 ID GD GD-I 

DSW 2022 Projectmanagement 2 BVZ IPW Infra 

DV&O Planapplicatie Projectmanagement 2 ID KT-DJI VD 

Elastic search JOIN NIFP Projectmanagement 2 ID KT-DJI ZO 

Elektronische clientinzage Projectmanagement 2 ID KT-DJI ZO 

EPD – Tandartsenbus - Scanners Projectmanagement 2 ID KT-DJI ZO 

Financiële afhandeling zorgfacturen Rationaliseren FCS - 
Leonardo 

Projectmanagement 1 ID KT-DJI ZO 

Functionele FCS releases Projectmanagement 1 ID KT-DJI ZO 

GO traject Utrecht Projectmanagement 2 BVZ IPW Infra 

Goverance Dashboard Qliview Informatie-analyse   

Haalbaarheidsonderzoek Digitale meldplicht Projectmanagement 1 ID GK GK-I 

HK Continuiteit MetIS 2021 Projectmanagement 1 ID KT-DJI ZO 

Hybride werken voor DJI/DI Projectmanagement 2 ID KT-DJI 

IDV-G SKC Vlissingen Projectmanagement 2 BVZ IPW Infra 

IDV-P SKC Vlissingen Arbeid Projectmanagement 2 BVZ IPW Infra 

Implementatie Harmonics (vervanging Tridion) Projectmanagement 2 ID GK- DT&V 

Implementatie Topdesk DV&O  Ondersteunende diensten Projectmanagement 2 ID GD GD-I 

Implementatie WFM-tooling Projectmanagement 2 ID GK GK-I 

Implementatie Zivver (RvdK) Projectmanagement 2 ID GK GK-I 

IND projectkosten 150 replicators RK Zwoll Projectmanagement 2 ID GK GK-I 
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Inrichten dienst JCvSZ en inrichten 3 nieuwe LOW’s Projectmanagement 2 ID KT-DJI ZO 

Inrichten Locatie Jansweg 15 Haarlem Projectmanagement 2 BVZ IPW Infra 

Integriteitsonderzoeken Security & Innovatie SOC 

Inzet voor ontwikkeling DIAS Informatie-analyse ID GK GK-I 

JIO als mogelijke nieuwe ICT leverancier voor nieuwe 
organisatie ATKM  IDV-G 

Projectmanagement 2 ID GK GK-I 

JIO als mogelijke nieuwe ICT leverancier voor nieuwe 
organisatie ATKM IDV-P 

Projectmanagement 2 ID GK GK-I 

JIO Realisatie GDR 2.1 Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Knelpunten OIS Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Koppeling Topdesk voor OM Projectmanagement 2 ID GD GD-I 

Licenties Atlas.ti Projectmanagement 2 ID KT-DJI ZO 

LMS NIFP fase 2b Projectmanagement 2 ID GK GK-I 

M365 account RWOV Projectmanagement 2 BVZ IPW Werkplek 

Management Informatie Zorginkoop Fz Projectmanagement 1 ID KT-DJI ZO 

MDT GW/Selectie/MITS/Fopa 2022 Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Migratie DWJ naar J-Vertical Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

NFI Hansken Solution Projectmanagement 1 ID GK GK-I 

Nieuwe beeldbellen Justitiabelen Projectmanagement 2 ID KT-DJI VD 

O&V DevOps Drife Projectmanagement 2 ID KT-DJI VD 

Omnummerservice m.b.v. de specifieke ketenfunctie (SKF) op 

de DSB 

Ontwikkeling 1 BVZ IT4IT Integratie 

Ondersteuning rijksbreed printen Desktop Hosting 1 ID GD GD-I 

Onderwijsnetwerk Oostvaarderskliniek Projectmanagement 1 ID KT-DJI ZO 

Ontwikkelen training Hitachi Projectmanagement 2 ID KT-DJI ZO 

Ontwikkeling centrale GRM 1e & 2e plateau Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Opdrachtmanager AICE – DJI Projectmanagement 2 ID KT-DJI VD 

PoC Data beschikbaar stellen voor Process mining oplossing Projectmanagement 2 ID KT-DJI  SP 

POC- Docsys online Projectmanagement 2 ID GK GK-I 

Project vernieuwen IFZO 2021-2022 - Fase 1 Projectmanagement 1 ID KT-DJI ZO 

Questmanager ondersteuning afronding Projectmanagement 2 ID KT-DJI ZO 

Realisatie AJu ivm Uitfaseren BR 
 

ID KT-DJI VD 

Realiseren koppelvlak DJI voor uitwisselen Risicogegevens Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Releases EPD systemen 2021 OUD Projectmanagement 2 ID KT-DJI ZO 

Releases EPD systemen 2022 Projectmanagement 2 ID KT-DJI ZO 

Releases ketenvoorzieningen Migratieketen 2022 Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Releases Metis Projectmanagement 1 ID KT-DJI ZO 

RFC Topdesk aansluiten klanten - wijzigingsverzoek Projectmanagement 2 ID GD GD-I 

Rijkskantoor Groningen Projectmanagement 2 BVZ IPW Infra 

Rijkskantoor Lange Voorhout 7 (Den Haag) Projectmanagement 2 BVZ IPW Infra 

Rijkskantoor Zwolle Projectmanagement 2 BVZ IPW Infra 

Robotic Process Automation (RPA) DT&V Projectmanagement 2 ID GK- DT&V 

Roosterapplicatie DJI Projectmanagement 2 ID KT-DJI VD 

Software selectie Process mining tool SSC DJI Ontwikkeling Algemeen ID KT-DJI  SP 

SPX Personeelsinzet Managementinformatie Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 

Strippenkaart consultancy JCvSZ Projectmanagement 2 ID KT-DJI ZO 

Strippenkaart RvdK Projectmanagement 2 ID GK GK-D 

Team Chronos 2022 Devopteam Algemeen ID KT-JUSTIS 

Team DA 2022 Devopteam Algemeen ID GK- DT&V 

Team LowCode 2022 Devopteam Algemeen ID KT-JUSTIS 

Team RADAR + 2022 Devopteam Algemeen ID KT-JUSTIS 

Teams en basis voorzieningen ontvlechting Projectmanagement 2 ID GK- DT&V 
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Test en Implementatie Meeroosteren Inplanning oktober 
release 

Projectmanagement 2 ID KT-DJI VD 

Tijdelijk beheer Edison (bij Solvinity) Projectmanagement 2 ID GK GK-I 

Toekomstvast maken RADAR Projectmanagement 2 ID KT-JUSTIS 

Uniformeren Telehoren 2.0 Back Office Algemeen ID KT-DJI VD 

Verbeteren scankwaliteit Projectmanagement 1 ID GK- DT&V 

Vervanging UMRA Projectmanagement 1 BVZ IPW Infra 

Verwerving en implementatie IAM JenV Projectmanagement 2 ID GD GD-I 

Visie Oracle na de upgrade naar 12c Ontwikkeling Justis ID KT-JUSTIS 

Voorbereidingsfase voor de inbesteding AP Projectmanagement 2 ID GK GK-I 

ZBJ Projectmanagement 1 ID KT-DJI VD 
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BIJLAGE 5: Herkomst/bestemming van producten/diensten intern 

De peildatum van dit overzicht is 1 april 2022. Onvolledig ingevulde velden in de op 

een na laatste kolom zijn oranje gearceerd. In die gevallen is (nog) niet op 

teamniveau bekend waar de dienstverlening gaat vallen, maar wel op het niveau van 

de directie en/of de afdeling. 

 

 

  

Omschrijving product/dienst Herkomst Bestemming Opmerkingen 

Chatbot Beheer Frontoffice CSD BVZ FO CSD-KA 
 

Confluence Beheer Applicatie Hosting2 ID GK GK-D 
 

Costperform Beheer Applicatie Hosting1 ID GD GD-D Plaatsen bij klantdiensten 
Costperform 

CRM Beheer Applicatie Hosting2 ID GK GK-D 
 

Fortes Change Cloud SSCI 
 

BVZ Cloud-dienst; laten landen 
bij Functioneel Beheer 
(SB)? 

JIRA Beheer Applicatie Hosting2 ID GD GD-D Plaatsen bij JIRA voor 
Justid 

Ortec Beheer Applicatie Hosting2 ID GD GD-D 
 

SAM Beheer Desktop Hosting1 BVZ IPW Werkplekken 
 

SAS Beheer Applicatie Hosting1 ID GD GD-D 
 

SAS-Acceptatie Beheer Applicatie Hosting1 ID GD GD-D 
 

SharePoint 2019 Beheer Platform Hosting2 BVZ IPW Platformen 
 

SSC-I Info App O&V Proj AppFactory ID GK GK-D Plaatsen bij overige 
diensten (PDC-B) van 
AppFactory 
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BIJLAGE 6: Overzicht organisatieonderdelen en leidinggevenden 

Directie/stafafdeling Afdeling Team 

AD: Johan Wiltvank   

KP&C: Sander van Krimpen   

SOC: Carola Davids   

SB / plv. AD: Philip Komen BenS: Jeroen Mossing 

Holsteijn 

 

F&I: Ersin Kaplan  

IO: vacant MO: Lies van den Berg 

P&O: vacant  

PR: Rachid el Bachiri Regie: vacant 

ID: Swanda Groenewegen 

van der Weijden 

GD: Jort Verhoeven GD-I: Niels Kampert 

GD-D: Selcuk Seyrek 

GK: Erwin Stormer GK-I: vacant 

GK-D: Richard Pico 

DT&V: Peter Klok 

KT DJI: vacant VD: Arnoud Hartkamp 

ZO: Marco Immerzeel 

SP: Duncan Hulstede 

KT Justis: vacant Sander Haanappel 

PPAS: Arjan Koedood PP: Jan de Boon 

PMO: Dennis Kooiman 

A: - (medewerkers rapporteren aan afd. hoofd) 

ST: - (medewerkers rapporteren aan afd. hoofd) 

BVZ: Dirk Scholten FO: Jelle Nelemans CSD-Operations: Robert Roos 

CSD-KA: Redmar Blik 

OSS-BD: Michel van Rijswick 

OSS-VM: Mark Willemse 

IPW: Peter Rooimans Infra: Michel de Rijk 

Platformen Delivery: Nico Knape 

Platformen Ontwikkeling: Fred Monster 

Werkplek: Leo Veldkamp 

IT4IT: Chris Baas Automation: vacant 

Integratie: Taco Ruiten 

Vernieuwing: René Bakker 

 


