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Met ingang van 1 januari 2022 zal het huidige 
Shared Service Center ICT van DJI (SSC-I) 
verder gaan onder de naam Justitiële ICT 
Organisatie. Dit doen we als zelfstandig 
baten- en lastenagentschap binnen het 
ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). 

Voor ons is het belangrijk om datgene 
waarvoor we aan de lat staan te kunnen
verbinden met het doel van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid en daarbij hebben 
we de volgende overweging gehanteerd:

Hierbij geldt: “gezamenlijkheid als strategie. Niet als doel op zich, 
maar met als doel om waarde toe te voegen aan de individuele 
organisaties en JenV als geheel.”

De genoemde verandering naar een batenlastenagentschap 
is verder ingegeven door de visie van JenV op de 
Informatievoorziening van JenV in de toekomst:

• Digitale transformatie JenV mogelijk maken
• Invulling geven aan de rijkstaak op gebied van security  
 en privacy
• Samen verder werken met gemeenschappelijke diensten
• Dichtbij primair proces organiseren
• Ondersteunen van de kleinere onderdelen op ICT- en 
 rijksontwikkelingen

Een democratisch vormgegeven rechtsstaat als pijler onder een moderne en open 
samenleving moet ook digitaal (slag)vaardig zijn. Veiligheid en rechtvaardigheid als motto 
voor het ministerie van Justitie en Veiligheid moeten ook in digitale zin vorm en inhoud 
krijgen. De ketenpartners in het Justitiële domein vervullen een essentiële rol in de 
samenleving. Ze moeten bij de uitvoering van hun werkzaamheden optimaal ondersteund 
worden door een moderne informatie- en communicatietechnologie die voldoet aan de 
eisen van de tijd. De Justitiële ICT Organisatie zorgt voor ICT-voorzieningen in het justitiële 
domein die op een eigentijdse manier zijn ingericht waarbij veiligheid en betrouwbaarheid 
voorop staan.

1. Inleiding 33



Op basis hiervan heeft de Justitiële ICT Organisatie de koers beschreven en 
vastgelegd in haar Businessplan 2020-2022. Centraal daarin staat dat we bij 
de Justitiële ICT Organisatie werken vanuit een cultuur van gezamenlijkheid 
en samenhang om de doelen van JenV en de Justitiële ICT Organisatie te 
behalen. Wij zijn JenV en voelen ons verbonden om bij te dragen aan de 
maatschappelijke verantwoordelijkheden van JenV, de toegevoegde waarde 
voor onze opdrachtgevers en het dagelijks werk van JenV medewerkers.

Onze ambities worden in dit jaarplan toegelicht aan de hand van een 
viertal strategische thema’s. Met de thema’s beogen we invulling te geven 
aan de meerjarige verwachtingen die onze opdrachtgevers en onze 
eigenaar van ons hebben. De thema’s voor komend jaar zijn:

• Continuïteit en ontwikkelen dienstverlening
• Doorontwikkelen Justitiële ICT Organisatie
• Dichtbij de opdrachgever opereren
• Veilige en betrouwbare informatievoorziening

Bij de resultaatafspraken is rekening gehouden met de ontvangen 
aanschrijving van opdrachtgevers en eigenaar en het bedrijfsvoeringskader. 
In het onderdeel uitvoering staan de prestatie indicatoren met betrekking 
tot ons primaire proces en doelmatigheid. In het onderdeel financiën komen 
de relevante bedrijfsvoeringsindicatoren aan de orde en wordt een overzicht 
gegeven van de voor 2022 begrote baten en lasten, zoals opgenomen in de 
Rijksbegroting. Alle in dit jaarplan opgenomen resultaatsafspraken, kunnen 
worden gerealiseerd binnen het afgesproken begrotingskader.

Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit jaarplan.
Johan Wiltvank
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De Justitiële ICT Organisatie staat voor het leveren van veilige, betrouwbare en inventieve ICT. 
Daarom investeren wij als Justitiële ICT Organisatie niet alleen in de kennis en expertise van 
onze medewerkers, maar ook in moderne infrastructuur. Dat blijft niet onopgemerkt: steeds 
meer JenV-onderdelen doen graag een beroep op onze specifieke kennis en kunde. Hoe meer 
we onze expertise binnen JenV kunnen inzetten, des te meer dragen we bij aan het veiliger en 
rechtvaardiger maken van de samenleving.

Aansluitend op het voorgaande luidt de missie van de Justitiële ICT Organisatie dan ook: 
een digitaal slagvaardig JenV; ICT die ertoe doet!

Deze taakopdracht beschrijft voor welke opgave 
onze organisatie staat. Vanuit de historie als de 
ICT-organisatie van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen, zijn we in de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een ICT-dienstverlener voor 
meerdere onderdelen van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid. Wij zijn betrokken bij onze 
opdrachtgevers en leveren een breed pakket aan 
producten en diensten in nauwe aansluiting op 
hun primair proces, zowel specifieke 
dienstverlening in opdracht van één 
opdrachtgever of gemeenschappelijke 
dienstverlening in opdracht van JenV.

Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan 
een veilig Nederland. Vanuit vestigingen door 
heel Nederland brengen wij technologie en onze 
specifieke kennis van het JenV-domein bij 
elkaar. Dat doen we door proactief vernieuwende 
technologie te vertalen naar praktische en veilige 
ICT-oplossingen voor onze opdrachtgevers. 
Doordat de Justitiële ICT Organisatie de 
technische kant voor haar rekening neemt, zijn 
onze opdrachtgevers in staat om zich volledig 
te richten op hun primaire taak, namelijk: het 
zorgdragen voor een veilige en rechtvaardige 
samenleving.

2. Missie, visie en kerntaken

De Justitiële ICT Organisatie zorgt voor het beheer 
en de (door)ontwikkeling van specifieke en 

gemeenschappelijke ICT-diensten gericht op de 
ondersteuning van onderdelen van het ministerie van 

Justitie en Veiligheid
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3. Strategische thema’s Justitiële ICT Organisatie

3.1 Continuïteit en ontwikkelen dienstverlening

Onze opdrachtgevers zijn verzekerd van veilige en betrouwbare dienstverlening, die 
aansluit op hun behoefte. De Justitiële ICT Organisatie vertaalt technologische 
ontwikkelingen naar veilige ICT-oplossingen die waarde toevoegen aan het primaire proces 
van onze opdrachtgevers en JenV als geheel (gemeenschappelijkheid).

Continuïteit en veiligheid staan van oudsher 
voorop bij de dienstverlening die door de 
Justitiële ICT Organisatie wordt geleverd. Van de 
Justitiële ICT Organisatie kan worden verwacht 
dat we voorzien in een producten- en 
dienstenaanbod dat bij de tijd is en waarmee 
wordt ingespeeld op de specifieke behoeften 
van onze, qua aard en omvang uiteenlopende, 
opdrachtgevers. Hiertoe zal een aanbodstrategie 
worden opgesteld waarin recente 
ontwikkelingen een plaats hebben zoals het 
hybride werken (o.a. verschuiving van 
gebouwgebonden naar persoonsgebonden) en 
cloudoplossingen.

Cloudoplossingen helpen JenV om wendbaar te 
zijn en te beschikken over toekomstvaste, veilige 
en doelmatige ICT. De diverse cloudoplossingen, 
die reeds in voorgaande jaren zijn ingezet, worden 
in 2022 gecontinueerd en uitgebreid. Voor JenV 
medewerkers betekent het dat ze in hun dagelijks 
werk steeds meer worden ontzorgd. Met het 
verder in gebruik nemen van het Public Trusted 
Cloud platform van JenV wordt de cloud aan ons 
eigen rekencentrum gekoppeld. Hierdoor is de 
Justitiële ICT Organisatie in staat om een veel 
groter dienstenpakket te leveren, zonder daarvoor 
zelf de infrastructuur in huis te hebben. 
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Randvoorwaardelijk hiervoor zijn de interne (technische) trajecten FRS en de 
gemeenschappelijke vertical van waaruit de Justitiële ICT Organisatie haar 
dienstverlening op een toekomstvaste/robuuste manier kan inregelen. Het zorgt 
voor omgevingen per klant, een eigen omgeving en veilige toegang voor 
beheerders en gebruikers. 

In het ‘Actieplan J&V - Open op Orde’ is de Justitiële ICT Organisatie genoemd als 
één van de vliegende brigades die betrokken kan worden voor de realisatie van 
de verschillende initiatiefclusters. Daarom zullen wij borgen dat er voldoende 
capaciteit is om gerelateerde (klant)opdrachten adequaat uit te voeren en/of 
(nieuwe) gemeenschappelijke diensten in te richten/leveren.

Bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening, zoals IAM/BAS, richten wij ons 
op zoveel mogelijk gemeenschappelijkheid en verbinding binnen JenV. Samen 
met DI&I onderzoeken wij analyses & trends die bruikbaar zijn om het 
gemeenschappelijke producten- en dienstenaanbod van JenV verder uit te 
breiden. 

3 3.1 Continuïteit en ontwikkelen dienstverlening

Visie en roadmap dienstverlening als gevolg van de omslag naar 
hybride werken bij onze opdrachtgevers:

a. Technologiestrategie op de producten en diensten die    

                   het hybride werken ondersteunen

b. Impactanalyse op zowel de bestaande dienstverlening en

  ontwikkelingen, dit zowel qua organisatie als techniek.

a. T1

b. T3

1 Resultaat Gereed
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Doorontwikkelen van clouddienstverlening:

a. Analyse van de impact van de inzet van cloudtechniek voor onze  
 dienstverlening op de gebieden techniek, organisatie 

 (o.a. beheer) compliance (o.a. IB en privacy) en kostprijs.

b. Uitbreiding van de Microsoft Azure Stack met SaaS dienst, zodat  

 het mogelijk is om omgevingen te ontwikkelen, die naadloos   

 overgaan van Private Cloud naar Public Cloud. 

c. Aanbieden van een portaal waarmee opdrachtgevers een 

 gewenste omgeving in de private cloud kunnen aanvragen/  

 bestellen. Zij worden hierbij ondersteund met een nieuwe 

 consultingdienst.

d. Aanbieden van PDC-A en PDC-B diensten vanuit de public cloud,  
 die dankzij hun schaalbaarheid (pay per use) een positieve 
 bijdrage leveren aan de doelmatigheid.

a. T3

b. T3

3 Resultaat Gereed

3 3.1 Continuïteit en ontwikkelen dienstverlening

Dienstverlening op het gebied van informatiebeveiliging en privacy:

a. Meerjarige roadmap Security Operations Center (SOC), 
 informatiebeveiliging en privacy voor zowel de 
 gemeenschappelijke IV als voor de specifieke IV van de 

 opdrachtgevers.

b. De Producten en Diensten Catalogus zal in samenspraak met de  
 CISO’s worden uitgebreid met Security gerelateerde diensten 
 
 i. ‘Security as a Service’ 
 ii. Onderzoeken (forensisch) o.a. Contrabande diensten ten  
  behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen

c. Het Dienstenportfolio van het SOC is opnieuw beschreven.

a. T2

b. T3

c. T3

2 Resultaat Gereed

d. T3

c. T3
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3. Strategische thema’s Justitiële ICT Organisatie

3.2 Doorontwikkelen Justitiële ICT Organisatie

De tevredenheid van opdrachtgevers is bepalend voor de verdere ontwikkeling van de 
Justitiële ICT Organisatie. De focus ligt op de relatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer, het nakomen van servicelevels en het vergroten van transparantie van de 
tarieven van de dienstverlening.

In de afgelopen 13 jaar heeft de Justitiële ICT 
Organisatie zich onder de vleugels van DJI 
ontwikkeld tot een organisatie die verschillende 
JenV-organisaties ondersteunt bij hun 
informatievoorziening en mede daardoor een 
belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling 
van de informatievoorziening binnen JenV. In 
de loop van 2018 is met de ‘Visie SSO-ICT JenV’ 
de eerste bladzijde geschreven van een nieuw 
hoofdstuk: vanaf 1 januari 2022 gaat de 
Justitiële ICT Organisatie op eigen kracht verder 
als zelfstandig baten-lastenagentschap binnen 
het ministerie.

Deze nieuwe positie vraagt om een volgende stap 
in de ontwikkeling van de organisatie. Deze gaat 
gepaard met een reorganisatie, die naar 
verwachting op 1 mei 2022 haar beslag zal krijgen. 
In 2021 zijn de eerste stappen gezet: de 
opdrachtgeversraad is ingericht waar 
opdrachtgevers met elkaar in gesprek gaan over 
onderwerpen waar afhankelijkheden, 
gezamenlijke belangen en strategische oriëntatie 
op toekomstige dienstverlening aan de orde zijn. 
Verder is in de agentschapsaanvraag het 
perspectief opgenomen voor de bedrijfsmatige 
ontwikkeling van de Justitiële ICT Organisatie. Dit 
met als doel om een aantrekkelijke 
ICT-dienstverlener voor onze opdrachtgevers te 
blijven. 
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In 2022 ligt de focus op het komen tot meerjarige afspraken over dienstafname 
en stabiele tarieven. Inclusief heldere afspraken over lifecyclemanagement en onze 
dienstverlening op het gebied van compliance op onderwerpen als 
informatiebeveiliging en privacy. Dit kan niet los worden gezien van de voorziene 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (krapte). 

De komende jaren zal het gemeenschappelijke deel van de dienstverlening van 
de Justitiële ICT Organisatie naar verwachting in omvang en belang toenemen. 
Daarom is het van belang om de besturing van bijvoorbeeld de gedeelde infra 
goed in te richten, zodat de stabiliteit, continuïteit en toekomstvastheid voor al 
onze opdrachtgevers blijft gewaarborgd.

3 3.2  Doorontwikkelen Justitiële ICT Organisatie

Uitwerking nieuwe organisatie-inrichting in de vorm van een 
O&F-rapport en implementatieplan.

T1

1 Resultaat Gereed

Aanpak om over te schakelen op meerjarige afspraken met 
opdrachtgevers over (dienst)afname en stabiele tarieven.

T1

2 Resultaat Gereed

Heldere beschrijving van  de component Life Cycle Management 
(LCM) als onderdeel van de dienstverlening en verwerking in de PDC/
tarieven 2023.

T1

3 Resultaat Gereed

Inrichten van de sturing op gemeenschappelijke ‘bouwblokken’, 
die worden ingezet ten behoeve van meerdere opdrachtgevers met 
als doel de stabiliteit, continuïteit en toekomstvastheid hiervan te 
borgen.

T2

4 Resultaat Gereed

10



3. Strategische thema’s Justitiële ICT Organisatie

3.3 Dichtbij de opdrachtgever opereren

Met overeenkomstige JenV doelen als basis, werkt de Justitiële ICT Organisatie als partner 
nauw samen met opdrachtgevers. De opdrachtgever heeft de kennis van zijn primair 
proces, wij denken vanuit onze expertise mee met opdrachtgevers over de inzet van ICT & 
IV om dit optimaal te ondersteunen.

Klantenteams zijn voor opdrachtgevers het 
aanspreekpunt voor hun behoefte aan 
ICT-oplossingen. Deze teams hebben niet alleen 
als opdracht om continu meerwaarde te leveren 
door praktische, realistische, maar ook 
innovatieve ICT-oplossingen te ontwikkelen en te 
beheren tegen een goede prijs/
kwaliteitsverhouding. 

Door met de klantenteams te werken op een 
gedeelde infrastructuur kunnen de kosten van 
die infrastructuur per klant gereduceerd worden. 
Daarnaast kunnen hiermee nieuwe 
ICT-voorzieningen sneller worden gebouwd en

eenvoudiger in de werkomgeving van 
opdrachtgevers worden beproefd. Indien gewenst 
is snelle uitbreiding mogelijk.

In het klantenteam gemeenschappelijke diensten 
wordt in 2022 met name vol ingezet op de 
adaptie en begeleiding van het hybride werken. 
De Justitiële ICT Organisatie is als ICT 
Dienstverlener - Pand (IDVP)al betrokken bij de 
transitie naar het nieuwe hybride werken en geeft 
al op verschillende niveaus input. In 2022 wordt er 
een groei verwacht op de ICT 
Dienstverlener – Gebruiker (IDVG) activiteiten. 

Om onze opdrachtgevers optimaal, op maat, wendbaar en doelmatig te kunnen blijven 
ondersteunen bij de inzet van ICT voor het bereiken van hun doelen, wordt in 2022 een aantal 
substantiële verbeteringen gestart:

1. Inrichten van klantenteams in samenspraak met de verschillende opdrachtgevers 
 (organisatiestructuur). 
2. Voortzetting inrichten van het snel, kortcyclisch en samen met de opdrachtgever ontwikklen 
 (werkwijzen).
3. Flexibiliteit in onze werkwijzen, aangepast aan de verschillende behoeften en maturity levels  
 van onze  opdrachtgevers.
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3 3.3  Dichtbij de opdrachtgever opereren

Afspraken met alle opdrachtgevers over de inrichting van de 
nieuwe werkwijze, met als doel continuïteit voor de opdrachtgevers 
te borgen.  

T1

1 Resultaat Gereed

Innovatie-, Project- en Applicatieportfolio organisatiebreed 
inzichtelijk, zodat op basis hiervan in overleg met opdrachtgevers 
kan worden geprioriteerd.

T1

2 Resultaat Gereed

Roadmap waarin de nieuwe werkwijze in samenspraak met de 
opdrachtgevers wordt vertaald naar nieuwe diensten met als 
resultaat een herziene PDC per 2024.

T2

3 Resultaat Gereed

De werking van Planningssessies, waarin sprints, functionele en 
technische releases en projectopleveringen worden vastgesteld, 
evalueren. Op basis daarvan komen tot een voorstel om tot 
structurele invoering te komen in 2023, zodat steeds inzicht en 
overeenstemming bestaat over de doelen waar door teams aan 
wordt gewerkt.

T3

4 Resultaat Gereed
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3. Strategische thema’s Justitiële ICT Organisatie

3.4 Veilige en betrouwbare informatievoorziening

Een veilige en betrouwbare ICT en informatievoorziening is cruciaal voor onze 
opdrachtgevers binnen het JenV-domein. Door binnen de Justitiële ICT Organisatie te 
investeren in het basisniveau van veiligheid en betrouwbaarheid, wordt tevens de 
veiligheid van onze dienstverlening verbeterd.

Om een veilige en betrouwbare dienstverlening 
te bieden, zorgt de Justitiële ICT Organisatie 
er achter de schermen dagelijks voor dat het 
basisniveau op orde is. Dat informatiebeveiliging 
voor de Justitiële ICT Organisatie een strategisch 
thema vormt, is niet geheel onverwacht: het 
vergroten van de veiligheid vormt immers voor 
geheel JenV een prioriteit zoals nader uitgewerkt 
in het JenV-brede Plan van aanpak 
Informatiebeveiliging 2.0.

De Justitiële ICT Organisatie gaat, als zelfstandige 
organisatie binnen JenV, een eigen CISO-/
CPO-rol invullen. Deze functionaris zal de 
organisatiebreed alle activiteiten op het gebied 
van informatiebeveiliging en privacy, aan de 
hand van een nulmeting en de daarop 
gebaseerde meerjarige roadmap, gaan 
coördineren.

Daarnaast zullen in 2022 de uitkomsten van de 
in 2021 in opdracht van JenV/ DI&I uitgevoerde 
offensieve onderzoeken in samenspraak met de 
eigenaar en opdrachtgevers worden opgepakt 
(zie ook paragraaf 6.7). Een belangrijke stap hierin 
is het professionaliseren van risicomanagement 
op basis van een Key Control Dashboard. Aan de 
hand hiervan zal ook integraal inzicht worden 
verkregen in de aanwezige informatiebeveiliging 
en ook privacy issues. Waarbij de geïdentificeerde 
issues vervolgens vertaald dienen te worden naar 
de al dan niet te mitigeren risico’s.  
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De noodzaak om te investeren in informatiebeveiliging en privacy zal de 
komende jaren niet af gaan nemen. Daarom is het van essentieel belang dat de 
Justitiële ICT Organisatie en haar opdrachtgevers in voldoende mate aandacht 
blijven houden om een veilige en betrouwbare informatievoorziening te kunnen 
blijven waarborgen. 

3 3.4  Veilige en betrouwbare informatievoorziening

Nulmeting op het gebied van IB, doorvertaald in een meerjarige 
roadmap met verbeterpunten o.b.v. NBA-LIO (vgl. paragraaf 7.2)

T1

1 Resultaat Gereed

Infrastructurele logging ingeregeld door het Security Operations 
Center (SOC).

T3

2 Resultaat Gereed

Inregelen van beheerdersrechten door middel van Priviliged Access 
Management (PAM).

T3

3 Resultaat Gereed

14



4. Speerpunten bedrijfsvoering

De Justitiële ICT Organisatie staat een professionele en hoogwaardige bedrijfsvoering voor, 

die ons primaire proces maximaal in staat stelt om te leveren wat onze opdrachtgevers van 

ons verwachten. Tevens, en bij voorkeur in dezelfde beweging, wordt invulling gegeven aan 

de JenV-brede bedrijfsvoeringsspeerpunten. 

4.1 Aansluiten op werkagenda JenV (PoK en WaU)

Om slagvaardig te kunnen opereren is het van belang dat de Justitiële ICT Organisatie haar 
digitale informatiehuishouding op orde krijgt en blijft houden. Met een goed ingerichte 
informatiehuishouding is de Justitiële ICT Organisatie o.a. in staat om fact based te sturen, 
efficiënt te werken en (snelle) beslissingen te nemen als de situatie daarom vraagt. 

Het kabinet heeft aan de Tweede Kamer toegezegd 
om rijksbreed de informatiehuishouding te 
verbeteren. In de kabinetsreactie is een rijksbreed 
actieplan voor de informatiehuishouding toegezegd. 
Dit actieplan, met de titel ‘Open op Orde’, is onder 
regie van de secretarissen-generaal opgesteld en Q1 
2021 vastgesteld in de Ministerraad. 

Vanuit bovenstaande doelstellingen is het 
wenselijk om de digitale informatiehuishouding van 
de Justitiële ICT Organisatie -conform het 
Rijksprogramma Open op Orde en het daaruit af-
geleide actieplan JenV Open op Orde (2021-2025) - 
projectmatig in te richten. 
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4 4.1  Aansluiten op werkagenda JenV (PoK en WaU)

Nulmeting m.b.t. de huidige informatiehuishouding binnen de 
Justitiële ICT Organisatie (documenten, gegevens en opslag binnen 
de systemen) en het samenvoegen van bestaande initiatieven op dit 
vlak binnen de organisatie.

T1

1 Resultaat Gereed

Actieplan ‘Open op Orde’ binnen de Justitiële ICT Organisatie met 
daarin een roadmap en planning. Dit plan is gebaseerd op het 
actieplan Open op Orde van JenV.

Volgt
o.b.v. 1

2 Resultaat Gereed
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4. Speerpunten bedrijfsvoering

4.2 Duurzaamheid

Ook bij de Justitiële ICT Organisatie wordt steeds meer aan 
een duurzame bedrijfsvoering gewerkt en gekeken waar 
primaire processen verbeterd kunnen worden zodat beter 
wordt aangesloten op het klimaatakkoord. Naast bestaande 
initiatieven met als doel het reduceren van afval, het 
duurzaam inzetten van medewerkers, het hergebruiken van 
producten, het verminderen van energieverbruik en het 
verminderen van CO2 uitstoot, wordt ook constant 
nagedacht over nieuwe initiatieven. Zo is er in 2021 een 
afstudeeronderzoek uitgevoerd met als thema ‘Slim én 
circulair: hoe SSC-I de circulaire economie in de praktijk 
brengt’. Het doel van dit onderzoek was om de 
mogelijkheden van procesverbeteringen in de 
smartphoneketen op het gebied van circulariteit, in kaart te 
brengen. De aanbevelingen leiden weer tot nieuwe 
gedachtenvorming en overige duurzaamheidsinitiatieven.

Verder is er al geruime tijd inzet op duurzaamheid door de 
contractering van Equinix en het groene datacenter. Hier zal 
verder gevolg aan gegeven worden door verkenningen te 
starten met Atos, Telindus en de klantenteams van de 
Justitiële ICT Organisatie. Vanuit Atos is er een 
decarbonization strategy waarover we in gesprek zijn, deze 
richt zich op werkplekken (cloud voorzieningen voor het 
verminderen van de carbon footprint), hergebruik van 
middelen en rationalisatie van middelen (platformen, 
hardware, software).

Naast dit soort verkenningen met onze 
leveranciers is het opstellen en uitvoeren van de 
technologie roadmap een aandachtspunt. Een 
roadmap zal opgesteld worden waarbij 
meerjarige technologische ontwikkelingen in 
kaart worden gebracht en deze worden 
afgestemd met afnemers. Hierin worden 
duurzaamheid en circulariteit prominente 
onderwerpen om zowel aan de primaire 
processen als aan de technische kant winst te 
boeken o.g.v. duurzaamheidsmaatregelen, 
hergebruik en circulariteit.

Ook maken wij gebruik van (inkoop-)
dienstverlening van het IUC DJI waar 
duurzaamheid (m.b.t. inkoopcontracten etc.) 
hoog in het vaandel staat. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld in de NOK voor Apple-artikelen 
opgenomen dat de terug te nemen artikelen niet 
naar de Domeinen Roerende Zaken worden 
afgevoerd, maar naar Apple zelf worden 
teruggestuurd (uiteraard na het wissen van alle 
(bedrijfs)gegevens). Het retourprogramma van 
Apple is volkomen cyclisch en levert daarmee een 
bijdrage aan een beter milieu.
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4. Speerpunten bedrijfsvoering

Uitwerking van de speerpunten uit het Strategisch Personeelsplan 
2021-2023, dat o.a. het hoofd biedt aan (dreigende) tekorten op de 
arbeidsmarkt voor ICT-personeel en de verhouding tussen intern en 
ingehuurd personeel.

T2

1 Resultaat Gereed

De 7 strategische HR- speerpunten, 
die volgen uit deze visie zijn:

1. Arbeidsmarktstrategie

2. Werving & Selectie

3. Kennis & Ontwikkeling

4. Duurzame Inzetbaarheid

5. Ontwikkelen leiderschap

6. Mobiliteit

7. HR-organisatie

4.3 Wendbaar organiseren

Personeel

De Justitiële ICT Organisatie beschikt over een Strategisch Personeelsplan 2021-2023, 
waarin onder andere de visie op personeelsbeleid staat beschreven en zeven 
HR-speerpunten zijn geformuleerd. In de loop van 2022 zullen de speerpunten concreter 
worden uitgewerkt met duidelijke doelstellingen.

De visie van de Justitiële ICT Organisatie op personeelsbeleid luidt als volgt:
Omdat we nog steeds te maken hebben met krapte op de ICT-arbeidsmarkt en de 
wervingsopdracht voor de Justitiële ICT Organisatie de komende jaren groot is, blijft extra 
aandacht voor het aantrekken van nieuwe medewerkers van belang. Daarnaast leggen we 
extra focus op het boeien en binden van de interne bestaande medewerkers. We zien hen 
immers als kracht van onze organisatie en hebben dat als doel opgenomen in onze 
organisatiestrategie.
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Huisvesting en facilities 

Momenteel is de Justitiële ICT Organisatie gehuisvest in kantoorpanden 
in Gouda, Veenhuizen en Soesterberg. Het Rijksdatacenter is gevestigd in 
een pand in Amsterdam en wordt samen met RWS gehuurd van Equinix. 
Het pand in Gouda is een privaat pand dat wordt gehuurd van het RVB. 
Het pand is onlangs gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor 
flexwerken. De Justitiële ICT Organisatie gaat, naar verwachting niet 
eerder dan het tweede kwartaal van 2024, verhuizen naar een nieuw 
Rijkskantoorpand aan de Herman Gorterweg in Utrecht, dat momenteel 
wordt gerenoveerd tot een modern en duurzaam pand. De huisvesting op 
de locaties Veenhuizen en Soesterberg zijn van DJI en wijzigen vooralsnog 
niet.

1. opstellen van de integrale visie, ambitie en uitvoeringslijnen hybride werken   
 JenV ten behoeve van het hybride werken JenV;

2. regie voeren op de tweezijdige verbinding tussen de Rijksbrede 
 ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen de JenV-organisaties;

3. samenbrengen van de activiteiten die binnen de verschillende domeinen   
 van de bedrijfsvoering (sociaal, digitaal, fysiek) worden ontwikkeld.

4.4 Omslag naar hybride werken

Vorig jaar is een rijksbreed programma gestart dat onder de noemer ‘grenzeloos werken’ 
ervoor gaat zorgen dat in 2023 de hele rijksoverheid volledig is ingericht op hybride werken. 
De basisvraag die door het SGO onder dit programma is gelegd, is: wat heeft de 
medewerker nodig? Het programma richt zich specifiek op drie domeinen waarbinnen de 
nodige stappen moeten worden gezet: de fysieke werkomgeving, de digitale 
werkomgeving en de sociale werkomgeving. De Justitiële ICT Organisatie volgt de 
beweging die in het rijksbrede programma wordt geschetst. 

Daarnaast volgt de Justitiële ICT Organisatie de in de SBR vastgestelde uitgangspunten 
hybride werken voor het concern JenV. De SBR heeft besloten een opgaveteam in te richten 
met als scope ‘het vormgeven en uitwerken van hybride werken voor het JenV-concern en 
de verschillende taakorganisaties organisaties’, en met daarbij de volgende drie 
doelstellingen:
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Met de introductie van hybride werken wordt feitelijk een cultuurverandering 
geïnitieerd, waarvoor je mag rekenen op een transitieperiode van een jaar of vijf 
(dit is ook wat rijksbreed wordt aangehouden). Er is een zorg dat de 
belemmeringen in onze ICT-infrastructuur, gecombineerd met gebouwelijke 
beperkingen tot 2023 zullen zorgen voor suboptimale keuzes. 

4 4.4  Omslag naar hybride werken

We richten ons hierbij eerst op het organiseren van zaken die op orde 
(hadden) moeten zijn (‘basis op orde’) en daarna op het invullen van onze 
IV-ambitie. We zien hierin drie stappen in volwassenheid van onze IV:

1. Overzicht en inzicht in de huidige staat van de informatievoorziening;

2. Invulling geven aan de gewenste situatie en de eisen die gesteld worden, zoals   
 Open op Orde, IB en privacy en archivering. Met daarbij het opstellen van een plan  
 voor de ontwikkeling van de informatievoorziening met een meerjarige doorkijk en  
 het inregelen van processen om de informatievoorziening te beheren;

3. Optimalisatie van de informatievoorziening, waarbij IV strategisch wordt ingezet   
 t.b.v. het bereiken van de organisatiestrategie en nemen van strategische 
 beslissingen. De mogelijkheden van informatietechnologie en datavoorzieningen  
 worden hiervoor optimaal benut.

4.5 Toekomstvaste IV

De informatievoorziening van de Justitiële ICT Organisatie stelt onze organisatie in staat om 
opdrachtgevers te ondersteunen bij hun maatschappelijke opgaven. Deze 
informatievoorziening moet up to date, toekomstbestendig en wendbaar zijn om in te 
kunnen spelen op verandering van de wet- en regelgeving, kaders, beleid, de toename van 
cyberdreigingen en de mogelijkheden van nieuwe technologie.

De Justitiële ICT Organisatie is vanaf 2022 als zelfstandige organisatie verantwoordelijk 
voor de eigen informatievoorziening. Deze verantwoordelijkheid wordt intern belegd bij de 
CIO. Onder verantwoordelijkheid van deze CIO wordt in 2022 een informatiestrategie voor 
onze eigen IV opgesteld.
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4 4.5  Toekomstvaste IV

Rollen en governance/sturing i-aspecten Justitiële ICT Organisatie 
ingericht.

T2

1 Resultaat Gereed

iStrategie Justitiële ICT Organisatie. T3

2 Resultaat Gereed
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% Overhead
Als overhead zijn de kosten van bedrijfsvoering en staven afgezet tegen de totale 
kosten van de Justitiële ICT Organisatie. De ambitie is om het op zichzelf gezonde 
percentage overhead de komende jaren stabiel te houden.

5. Uitvoering: Doelmatigheidsindicatoren

5.1 Generieke doelmatigheidsindicatoren

Kostprijs top 5 diensten PDC-A
PDC-A betreft de werkplekdiensten van de Justitiële ICT Organisatie. Omdat het 
om relatief homogene en stabiele producten gaat, lenen deze zich voor meerjarige 
sturing op de kostprijs. Het doel is om de aankomende 4 jaar een prijsdaling van 1% 
per jaar te realiseren. Daarnaast is de verwachting dat de kwalitatieve aard van de 
producten in de loop van de jaren in positieve zin wijzigt. 

Overhead %

Omzet (in M €)

Kosten BV/ staven in (in M €)

Overhead%

2022 2023 2024 2025 2026

t t+1 t+2 t+3 t+4

145.376

23.338

16,1%

145.376

23.338

16,1%

145.376

23.338

16,1%

145.376

23.338

16,1%

145.376

23.338

16,1%

Kostprijs top 5 diensten 
PDC-A (in €)

Useraccount

Notebook

Werkplek

2022 2023 2024 2025 2026

t t+1 t+2 t+3 t+4

1.202

917

754

1.190

908

746

1.178

899

739

1.166

890

732

1.155

881

724

Smartphone

Multifunctional

532

3.232

527

3.200

521

3.168

516

3.136

511

3.105
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Uurtarieven PDC-C
PDC-C betreft de projectenportefeuille van de Justitiële ICT Organisatie. De 
onderstaande tarieven hebben betrekking op de vijf meest ingezette 
functieprofielen en zijn gebaseerd op een gemixte inzet van interne medewerkers 
en externe inhuur (flexibele schil, schaarse kennis). De ambitie is om de tarieven 
zoveel als mogelijk stabiel te houden. De mate waarin een opdrachtgever in staat is 
om de behoefte aan dienstverlening vooraf en meerjarig aan te geven, beïnvloedt 
de mogelijkheid om de uurtarieven te beperken, omdat er dan ingezet kan worden 
op ambtelijk personeel, waardoor de mix intern/extern gunstiger uitvalt.

Omzet per productgroep
PDC-A betreft de werkplekdiensten. Onder PDC-B valt het beheer van 
applicatiediensten en PDC-C betreft de projectenportefeuille. De verwachting is 
dat de omzetverdeling tussen de verschillende productgroepen de komende jaren 
gelijk blijft.

5 5.1 Generieke doelmatigheidsindicatoren

Uurtarieven PDC-C  
(in €)

Technologieconsultant

Applicatiebeheerder

Projectleider

2022 2023 2024 2025 2026

t t+1 t+2 t+3 t+4

115

108

132

115

108

132

115

108

132

115

108

132

115

108

132

Werkplekbeheerder

Engineer DevOps

72

147

72

147

72

147

72

147

72

147

Omzet per productgroep
(in €)

PDC-A

PDC-B

PDC-C

2022 2023 2024 2025 2026

t t+1 t+2 t+3 t+4

64,5

58,2

22,7

64,5

58,2

22,7

64,5

58,2

22,7

64,5

58,2

22,7

64,5

58,2

22,7

Totaal 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4
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Formatie, bezetting en personeelskosten
Een deel van de formatie is momenteel gevuld met externe medewerkers in 
verband met de behoefte aan specifieke kennis en schaarste. De Justitiële ICT 
Organisatie heeft de ambitie om de komende jaren alle formatieve plaatsen te 
gaan vullen met interne medewerkers. Daarnaast wordt een flexibele schil van 
externe medewerkers ingezet om piekbelasting op te kunnen vangen en bij 
behoefte aan specifieke kennis.

5 5.1 Generieke doelmatigheidsindicatoren

Formatie, bezetting en 
kosten in €*1.000

Formatie (fte)

Bezetting (fte)

Bezetting (€)

2022

624,9

566,6

€ 47.443

Detachering (fte)

Detachering (€)

-3,0

Inhuur op formatie (fte)

Inhuur op formatie (€)

Overige inhuur (fte)

Overige inhuur (€)

Totaal personeel

€ -88

Totaal personeelslasten (€)

57,4

€ 10.377

68,3

€ 12.354

689,3

€ 70.086

Overige deskundigen en 
adviseurs

Totaal personele kosten (€)

€ 4.298

€ 74.384
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In 2021 is de gemiddelde opdrachtgeverstevredenheid bepaald op een 7. Dit cijfer 
geldt als basiswaarde. De ambitie is om de komende drie jaar met uiteindelijk een half 
punt te stijgen naar een 7,5. Hiertoe worden de volgende verbetermaatregelen 
uitgevoerd:

1. Versnelling van het klantvraagproces. De behoefte ligt  
 bij grove inschattingen van de kosten vóór de 
 offertefase. In een later stadium kan worden ingegaan  
 op de gedetailleerde uitwerking om de precieze kosten  
 te bepalen;

2. Opdrachtgevers hebben behoefte aan het meedenken  
 in oplossingen en ontvangen graag adviezen van de  
 Justitiële ICT Organisatie. Nee zeggen op aanvragen  
 voor dienstverlening is geen probleem, als dit goed   
 beargumenteerd kan worden.

3. Opdrachtgevers verwachten klantgerichte 
 communicatie op alle niveaus. Dit houdt in dat er   
 gecommuniceerd wordt op een begrijpelijke en 
 professionele manier.

5.2 Kwaliteitsindicatoren

Opdrachtgeverstevredenheid
De tevredenheid van de opdrachtgevers van de Justitiële ICT Organisatie is een belangrijke 
graadmeter, aangezien er geen ‘gedwongen winkelnering’ geldt en het uitgangspunt is dat 
de Justitiële ICT Organisatie kan groeien op basis van prestatie. Op dit moment wordt in 
nauwe samenwerking met de opdrachtgevers een nieuwe onderzoeksopzet uitgewerkt die 
gebaseerd is op een meetmethode met meerdere meetpunten in het jaar. Dit stelt zowel 
de opdrachtgever als opdrachtnemer in staat om gesignaleerde verbeterpunten gelijk op te 
pakken en te evalueren. De opdrachtgeverstevredenheid wordt een periodiek onderwerp 
voor de bilaterale overleggen tussen opdrachtgevers, opdrachtnemer en in de 
opdrachtgeversraad. Dit proces is voor het einde van 2021 ingeregeld.
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5 5.2 Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicator 1

Opdrachtgeverstevredenheid

2022 2023 2024 2025 2026

t t+1 t+2 t+3 t+4

7,2 7,3 7,5 7,7 7,8

Tijdigheid levering werkplekdiensten (% binnen de norm)
De doelstelling is om 100% van de tablets, notebooks, smartphones en 
werkplekken binnen de afgesproken norm af te leveren. 

Kwaliteitsindicator 2

Tijdigheid levering werkplek-
diensten (% binnen de norm)

2022 2023 2024 2025 2026

t t+1 t+2 t+3 t+4

100% 100% 100% 100% 100%

Tijdige afhandeling van helpdeskcalls (% binnen de norm)
De doelstelling is om 90% van de calls van het soort melding -incident- 
binnen de afgesproken tijd af te handelen.

Momenteel loopt een aantal verbeteracties die bijdragen aan deze 
doelstelling: 

1. Chatbot: Implementatie van een Chatbot realiseert een nieuw kanaal,   
 voor de klant, om te communiceren met ons. Naast e-mail, selfservice en  
 telefoon wordt er een 24/7 kanaal geopend voor contact bij vragen. Tevens  
 wordt onderzocht om via de Chatbot ‘simpele’ taken te automatiseren via  
 een script.

2. Help@work: Hiermee kan de klant de Servicedesk mee laten kijken   
 op mobiel en tablet. Gebruikers en de servicedeskmedewerkers hebben  
 meer manieren nodig om te communiceren wanneer problemen ontstaan  
 op mobiele apparaten. Met behulp van Help@work kunnen de klanten  
 gewoon delen wat ze op het scherm zien. Dit stelt de servicedeskmede- 
 werkers in staat om de klant direct te helpen en ontlasten we de 
 OSS-buitendienst wanneer een telefoon niet werkt.
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5 5.2 Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicator 3

Tijdige afhandeling van help-
deskcalls (% binnen de norm)

2022 2023 2024 2025 2026

t t+1 t+2 t+3 t+4

90% 90% 90% 90% 90%

Projecten op tijd en binnen budget
De oplevering van projecten binnen de door de opdrachtgever gestelde kaders 
wordt door de Justitiële ICT Organisatie beschouwd als onderdeel van onze 
professionaliteit en als een belangrijke bepalende factor voor klanttevredenheid. 

Doelstelling is om in 2022 90% van de projecten op te leveren binnen het budget 
en de planning, zoals vastgesteld door de opdrachtgever c.q. stuurgroep (inclusief 
eventuele toleranties). De ambitie is om dit percentage binnen drie jaar te laten 
stijgen naar 99.

Kwaliteitsindicator 4

Projecten binnen planning

2022 2023 2024 2025 2026

t t+1 t+2 t+3 t+4

90% 95% 99% 99% 99%

Projecten binnen budget 90% 95% 99% 99% 99%
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6.1 Financieel beheer

6.2 Personeelsbeheer

Onderwerp

Kosten externe inhuur

Norm/ Indicator Toelichting en/of Maatregelen

Betaalgedrag

Budgetuitputting Exploitatieresultaat >0

95%  betaald binnen 30 dagen

<27 mln Gebaseerd op norm voorgaande jaren

Onderwerp

Ziekteverzuim

Norm/ Indicator Toelichting en/of Maatregelen

Gesprekscyclus rijk

Formatie en bezetting
Bezetting binnen formatie en 
budget

Jaarlijks minimaal 80% in 
P-direkt geregistreerde 
personeelsgesprekken met 
conclusie.

Verbaannorm (2,9%)

Quotum JIO wordt nog vastgesteld door 
J&V

Banenafspraak 
arbeidsbeperkten Rond 20 medewerkers

Zie ook 5.1 Formatie, bezetting en externe 
inhuur. 

Percentage heeft betrekking op
ambtelijke medewerkers en wordt
gemeten over de voorliggende
periode van 12 maanden.

6. Bedrijfsvoering

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de voor 2022 afgesproken 
bedrijfsvoeringsindicatoren.
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6.3 Inkoopbeheer

6.4 Informatisering

6 Bedrijfsvoering

Onderwerp Norm/ Indicator Toelichting en/of Maatregelen

Inkoop buiten 
inkoopafdeling om

Rechtmatigheid inkoop Geen onrechtmatigheid

Geen inkoop buiten inkoop

Adviesproduct van IUC, 
maandelijkse rapportage (inzicht). 
Bij ontstane onrechtmatigheid: advies 
voorleggen aan AD, keuze is 
accepteren of ontbinden.

DAF procedure is vervallen. Procedure 
inkoop buiten inkoop. Kort gezegd: de 
eigen organisatie is verantwoordelijk 
voor deze inkoop. Zelf regelen dat de 
factuur betaalbaar gesteld kan worden.

Onderwerp Norm/ Indicator Toelichting en/of Maatregelen

Informatiebeveiliging

ICT projecten

Actueel overzicht van (alle 
lopende en nog te starten) 
projecten met een meerjarig 
ICT deel > € 1 mln.

Actueel overzicht van:
• Kritieke & bedrijfskritische 
   systemen
• Uitvoering en opvolging
   beveiligingstesten
• Grote IB risico’s
• Ernstige IB incidenten
• Implementatie van de Baseline
• informatiebeveiliging Overheid
   (BIO)
• Volwassenheidsniveau NBA

Gerapporteerd wordt aan de 
handvan het door DI&I 
beschikbaargestelde format
 (Principal Tool Box).

Gerapporteerd wordt aan de hand
van het van DI&I ontvangen 
format voor Informatiebeveiliging.
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6.5 Integrale beveiliging

6 6.4 Informatisering

Onderwerp Norm/ Indicator Toelichting en/of Maatregelen

Applicatie 
Lifecyclemanagement

Privacybescherming
Actueel inzicht in het niveau van 
de naleving van de AVG.

Actueel inzicht in Applicatie Life 
Cycle Management (portfolio 
kritieke applicaties en naleving 
normen ALCM proces.

Gerapporteerd wordt aan de 
handvan het van DI&I ontvangen 
formatvoor de privacy 
management KPI’s.

Gerapporteerd wordt aan de 
handvan het van DI&I ontvangen 
format voor Applicatie Life 
CycleManagement. 
(Alleen na 2e tertaal)

Onderwerp Norm/ Indicator Toelichting en/of Maatregelen

Integrale beveiliging Borgen integrale beveiliging

Gerapporteerd wordt over de 
planning, voortgang en resultaten van 
Security Risk Assessment (SRA) en 
eventuele aanvullende maatregelen 
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6.6 Financiën (staat van baten en lasten, bekostiging)

Hieronder is een inzicht gegeven in de staat van baten en lasten. Voor de 
meerjarenbegroting 2022-2026 wordt verwezen naar de Rijksbegroting 2022. 
Verderop is een nadere toelichting opgenomen van de bekostigingsregels.

6 Bedrijfsvoering

BATEN TOTAAL * (€ 1.000)

Omzet Moederdepartement 140.049

- Baten p*q

- Baten overig

140.049

0

Omzet overige departementen

Omzet derden

Totaal Baten

5.327

0

145.376

LASTEN

Personele kosten 74.384

Materiële kosten

Gerechtskosten 0

Afschrijvingskosten

Rentelasten

Totaal Lasten

13.422

198

145.376

Exploitatieresultaat

57.372

0

Staat van baten en lasten 2022
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6 6.6 Financiën (staat van baten en lasten, bekostiging)

Omzet per afnemer 2022

Opdrachtgever B2022* (€ 1.000)

AP

AV TBS

BFT

29

9

BuZa

BZK

BZK2

CBG

COA

DC

DEF

DI&I

DJI

DT&V

Div. projecten

EZK/LNV

FIN

IBI-DCI

IenW

IND

JenV

Justid

76

15

141

4

1

692

18

826

106.900

19

4.720

10

4.996

17

18

41

52

82

2.631
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6 6.6 Financiën (staat van baten en lasten, bekostiging)

Omzet per afnemer 2022

Opdrachtgever B2022* (€ 1.000)

Justis

KNMI/RIVM

LNV

Logius

OCW

Rijkskantoor Amsterdam

Rijkskantoor Den Haag

Rijkskantoor Groningen

Rijkskantoor Utrecht FvV

Rijkskantoor Utrecht JS200

Rijkskantoor Zwolle

RN

RvdK

RWS

SGM

SZW

VWS

Totaal omzet 2022

60

4

9.916

6

422

18

639

66

274

40

244

443

442

62

11.433

7

145.376

5
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Bekostigingsregels

Per afnemer maakt de Justitiële ICT Organisatie afspraken over afname en 
beprijzing van de dienstverlening, waarbij integrale kostprijzen het 
uitgangspunt zijn van de tarifering. Deze afspraken zijn vastgelegd in 
DNO’s en DFA’s. Beprijzing van de dienstverlening wordt jaarlijks herzien 
o.b.v. begroting, gewenste afname en specificatie van de dienstverlening.
 
Bij de afrekening voor de dienstverlening voor kantoorautomatisering 
vindt nacalculatie plaats o.b.v. afgenomen volumes. De dienstverlening 
voor applicatiebeheer wordt afgerekend o.b.v. een vaste beheerprijs. Het 
projectwerk wordt afgerekend o.b.v. nacalculatie van ingezette uren.

6.7 Projectenportfolio (vernieuwingsbudget)

In de dynamische wereld van de informatie- en communicatietechnologie 
betekent stilstand direct achteruitgang. Het vernieuwingsbudget van de Justitiële ICT 
Organisatie omvat kort gezegd de budgetten, die de organisatie nodig heeft om bij de tijd 
en aan het werk te blijven. Zo worden bijvoorbeeld door afnemers gevraagde 
kostenramingen van dit budget betaald, wordt gezorgd dat de Justitiële ICT Organisatie 
blijft voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. IB en privacy) en kan blijven aansluiten op de 
centrale voorzieningen van JenV (o.a. PKI 2.0 en Jubit3). Op het gebied van de interne 
bedrijfsvoering worden van dit budget verbeteringen aangebracht, die zich vertalen in 
grotere doelmatigheid. Denk aan tools ter ondersteuning van projectadministratie en –
management, compliance, risicomanagement, werving en selectie en 
managementinformatie. 
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Kwadrantenmodel

Bij onvoldoende ruimte in het vernieuwingsbudget moeten er keuzes gemaakt 
worden. Deze zijn mogelijkerwijs van invloed op de rechtmatigheid, kwaliteit 
en continuïteit van de dienstverlening. De Justitiële ICT Organisatie hecht eraan 
deze afwegingen in samenspraak met de Eigenaar en Opdrachtgeversraad te 
maken en wil dit doen aan de hand van het zogenoemde ‘kwadrantenmodel’ 
(zie afbeelding). In dit model wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten 
vanwege externe oorzaken (wet- en regelgeving, ketenafspraken e.d.) met en 
zonder deadline, interne ambitie en beheer en onderhoud. De twee 
eerstgenoemde categoriën zijn m.n. van belang voor de opdrachtgevers, terwijl 
de twee laatste categorieën op het terrein van de eigenaar liggen. De insteek van 
het model is om uitsluitend binnen de kwadranten te prioriteren zonder 
daartussen met budgetten te schuiven.  

Voor vernieuwing is binnen de begroting € 9,4 miljoen beschikbaar. De 
budgettaire omvang van de kwadranten is bepaald naar rato van de 
geïnventariseerde behoefte. Dit leidt tot de volgende verdeling:

Kwadrant

Interne ambitie

Aandeel Budget

Beheer en onderhoud

Verplichtingen met en zonder 
deadline 42%

18%

40%

€ 9,4 miljoenTotaal 100%

€ 3,9 miljoen

€ 1,7 miljoen

€ 3,8 miljoen
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Verplichtingen met en zonder deadline

Uitgangspunt is dat extern geïnitieerde projecten alleen worden uitgevoerd als 
het bijbehorende budget geregeld is. En alleen bij hoge uitzondering kan 
besloten worden om budget van beheer en onderhoud of interne ambitie in te 
zetten op de externe ontwikkeling. Knelpunten worden besproken in het 
driehoeksoverleg. Thans is de volgende behoefte in beeld:

Directie Kwadrant Project

Beheer Verplicht met deadline

Verplicht met deadline

Verplicht zonder deadline

Migratie JUBIT3

Budget (k)

Beheer

Beheer

Beheer

Beheer

O&V

O&V

O&V

O&V

Verplicht zonder deadline

Verplicht zonder deadline

Verplicht zonder deadline

Verplicht zonder deadline

Verplicht zonder deadline

Verplicht zonder deadline

PKI 2.0

RWOV (Extern - ATOS)

RWOV (Intern - uren)

PAM

Mobiele Treat Defense

Pentesten as a service

Tooling op orde (JIRA & Confluence)

Richting bepalen (application 
security vs infrasecurity)

€ 600

€900

€1.600

€800

€150

€74

€111

€111

€111

€4.457

Uitgaande van het beschikbare budget van € 3,9 miljoen levert dit een 
knelpunt op van € 0,56 miljoen.

Kanttekening hierbij is dat benodigde maatregelen op het gebied van 
Informatiebeveiliging, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de 
Red teaming onderzoeken van JenV DI&I, hierin niet zijn meegenomen. 
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Beheer en onderhoud 
en interne ambitie
Afdoende budget voor beheer en onderhoud 
voorkomt het ontstaan van (continuïteits)
risico’s c.q. een technische schuld. Met de
budgetten onder interne ambitie wordt 
invulling gegeven aan de meerjarige strategie 
van de organisatie (Businessplan en jaarplan). 
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7. In Control

7.1 Risico-analyse

Als de Justitiële ICT Organisatie niet kan 
voldoen aan compliance eisen, kan dit zowel 
financiële- als imagoschade als gevolg 
hebben.
Hierbij gaat het om compliance op het gebied van IB, 
Privacy, wet- en regelgeving, 
informatiehuishouding, financiën etc. De 
Justitiële ICT Organisatie is in 2022 een 
zelfstandige organisatie, met 
eigen verantwoordelijkheid hiervoor en naar buiten 
toe zichtbaarder dan voorheen (onder de paraplu van 
DJI).

De managementparagraaf/ in control verklaring over 
2021 geldt als nulmeting vwb de compliance. Op basis 
daarvan zal indien nodig met de 
driehoek een realistisch en haalbaar verbeterplan 
worden overeengekomen. Zie ook 7.2

Als de Justitiële ICT Organisatie haar 
doelmatigheidsdoelstellingen niet haalt, kan dit 
leiden tot ontevredenheid van eigenaar en 
opdrachtgevers
De doelmatigheidsdoelstellingen zijn vastgelegd in de 
definitieve agentschapsaanvraag en moeten verder 
ingevuld worden in de jaarplannen en 
(meerjaren)begroting van de Justitiële ICT 
Organisatie. Hierover moet de organisatie zich 
verantwoorden naar eigenaar en opdrachtgevers. Als 
de Justitële ICT organisatie onvoldoende doelmatig 
werkt, kan het zijn dat (potentiële) opdrachtgevers 
naar een andere partij gaan (er is immers geen sprake 
van gedwongen winkelnering), met als gevolg verlies 
aan omzet en een krimpend werkpakket.

T.b.v. het bieden van marktconforme tarieven (risico 
2021):
* Gericht op terugdringen externen:
- Stimuleren verambtelijking; IT-academy;   
 Strategisch Personeelsplan;  extra 
 wervingsactiviteiten;  initiatieven  
 vakmanschap;  implementeren (addendum)  
 O&F; aangescherpte aandacht voor inhuur,  
 regelmatige monitoring op externen en de  
 financieringsgrondslag
- Een mechanisme ontwikkelen met de 
 eigenaar, dat bij groei dienstverlening de   
 ophoging O&F triggert
- Corona kan positief effect hebben op ZZP’ers  
 die graag in dienst willen of jongeren die nu  

Omschrijving van het risico Maatregelen om risico’s te mitigeren
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7 7.1 Risico-analyse

 moeilijker aan een baan komen-> kans 
 benutten tbv verambtelijking door ze actief  
 te benaderen

* Gericht op tarieven/kostenbewustzijn:
- Beter aan opdrachtgevers uitleggen (o.a. in  
 opdrachtgeversraad), welke maatregelen /  
 acties / investeringen t.b.v. verbeterde   
 dienstverlening doet (bv. SOC, performance,  
 RWO-V, etc.), om daarmee draagvlag voor   
 stijgende tarieven te creëren.
- Naast sturing op externen ook interne 
 sturing op kosten en kostenbewustzijn 
 incorporeren in de organisatie 
- Gezamenlijk overleg met DI/Business over 
 

* Sturing op doelmatigheidsdoelen goed inrichten
t.b.v. efficiency/acceptabele tarieven:
• Meerjarige vraagarticulatie met
 opdrachtgevers (agentschapsaanvraag) 
• Meer shared services/gedeelde diensten   
 (agentschapsaanvraag)
• Omlaag brengen dienstprijzen door o.a.:
- automation, o.a. RPA bedrijfsvoering, 
 lowcode om sneller en met minder mensen  
 te ontwikkelen. (loopt, slag die nog gemaakt  
 kan worden hierin, is het koppelen van deze  
 acties aan benefits)
- Continuous delivery, IT for IT (loopt)
- meer inzet cloudtechnologie waar kan, 
 bespaart kosten

Omschrijving van het risico Maatregelen om risico’s te mitigeren
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7 7.1 Risico-analyse

Als interne trajecten meer resources vragen dan 
verwacht, kan dit leiden tot vertraging in deze 
trajecten en/of in de realisatie van opdrachten 
voor opdrachtgevers
De organisatie is in verandering. De interne trajecten 
die hiervoor in 2022 lopen, hangen nauw met elkaar 
samen en vragen tijd, waarbij de hoeveelheid werk 
soms lastig in te schatten is. Bijvoorbeeld 
implementatie van het (in 2021) vastgestelde O&F, de 
transitie die meer activiteiten vraagt dan voorzien in 
het transitieplan 2021 (impact 2022 nog onbekend), 
het waarmaken van de ambities in het business plan 
etc. Als dit teveel is tegelijkertijd, zijn er mogelijk te 
weinig resources. Dit betekent vertraging in interne 
trajecten en/of minder capaciteit voor 
opdrachtgevers en daarmee niet de gewenste 
dienstverlening (binnen de gewenste tijd) kunnen 
leveren. Daarnaast kan het in de beeldvorming niet 
goed overkomen als er veel aandacht intern gericht is 
ipv extern op opdrachtgevers.

• Koppeling jaarplan aan BP en roadmap
• Investeren in capaciteit t.b.v. de vertaalslag/ 
 tactische en operationele uitwerking (hoe   
 doen we dit concreet) van de strategische   
 doelen. Focus hierop in 2021 en 2022 ipv   
 eventueel herijken strategie

Strategieën vertalen naar integrale plannen en hier 
integraal op sturen en verantwoorden:
• Businessplan 2023-2025 (gereed in 2022)   
 op andere wijze opstellen, met concrete   
 strategische doelen 
• Businessplan en vertaalslag ook meer agile  
 oppakken (ipv een vast plan voor 3 jaar)
- zorgen dat we de activiteiten voortdurend   
 aan kunnen passen aan de veranderende   
 omgeving
- Niet alles in een plan gieten, maar 
 werkenderwijs gaan doen en leren. 
 Faciliteren Learning by doing
• T.b.v. cultuur: oude kernwaarden herijken en  
 zorgen dat de hele organisatie weet waar we  
 van zijn en dat dit in alles is doorvertaald 
• In jaarplan Justitiële ICT Organisatie (de   
 verantwoording hierover) meer nadruk op   
 behalen strategische doelen. 
 Daarnaast ook  KPI’s t.a.v. groei 
 opdrachtgevers, gemeenschappelijke 
 diensten etc. Nu ligt de nadruk op 
 bedrijfsvoering. 

Omschrijving van het risico Maatregelen om risico’s te mitigeren
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7 7.1 Risico-analyse

Als het de  Justitiële ICT Organisatie niet lukt om 
voldoende financiële middelen te krijgen voor 
risicovolle trajecten, kan dat leiden tot tekorten 
die op andere wijzen binnen de eigen organisatie 
gecompenseerd moeten worden.
In de nieuwe situatie zal de Justitiële ICT 
Organisatie minder financiële schuifruimte hebben. 
Als de organisatie risicovolle trajecten aan moet gaan 
tbv noodzakelijke veranderingen en te weinig geld 
meekrijgt, gaat dat uiteindelijk ten koste van de eigen 
speelruimte. 

• Aan de voorkant scherp op financiële risico’s  
 van trajecten die we aangaan
• Grote projecten: goede fasering en strakke   
 Quality Assurance (QA) op directieniveau
• Financiële strategie (onderdeel 
 Businessplan)

De organisatie moet op bestuurlijk vlak goed duidelijk 
kunnen maken welke innovaties en veranderingen 
noodzakelijk zijn, en zorgen dat er voldoende geld 
beschikbaar komt om trajecten uit te voeren. Het 
is van belang om voorafgaand aan een traject de 
financiële risico’s die bij ons liggen scherp in beeld te 
hebben en hier op te sturen.

Omschrijving van het risico Maatregelen om risico’s te mitigeren
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Als het de Justitiële ICT Organisatie niet lukt om de 
nieuwe werkzaamheden, die gepaard gaan met de 
SSO-vorming, met de begrote bezetting uit te 
voeren, dan komen de continuïteit en kwaliteit 
van de bedrijfsvoering mogelijk in gevaar. 
 Vanuit eigenaarszijde is aangegeven dat de op 10 fte 
geraamde personele uitbreiding, ten behoeve van 
nieuwe taken behorende bij de status van 
zelfstandig agentschap per 1 januari 2022, fors 
omlaag zou moeten worden gebracht. Hierop heeft 
de Justitiële ICT Organisatie besloten in 2022 uit te 
gaan van een geleidelijke uitbreiding om zodoende 
de begrote kosten te halveren. Het gaat om functies 
op het gebied van Informatiebeveiliging en Privacy 
(o.a. CISO/CPO), Concernadministratie en Juridisch 
(Inkoop, contracten, arbeidsjuridisch). 

• In eerste aanleg zal worden geprobeerd deze  
 capaciteit in overleg met DJI vrij te spelen.
• Capaciteit extern inhuren. Extra kosten (max.  
 5 x € 2 ton op jaarbasis).

4
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7 7.1 Risico-analyse

Als het vernieuwingsbudget onvoldoende 
ruimte biedt, dan komen mogelijk rechtmatigheid, 
kwaliteit en continuiteit van de dienstverlening in 
gevaar.  
Het vernieuwingsbudget van de Justitiële ICT 
Organisatie omvat kort gezegd de budgetten, die de 
organisatie nodig heeft om bij de tijd en aan het werk 
te blijven. Zo worden bijvoorbeeld door afnemers 
gevraagde kostenramingen van dit budget betaald, 
wordt gezorgd dat de Justitiële ICT 
Organisatie blijft voldoen aan wet- en regelgeving 
(o.a. IB en privacy) en kan blijven aansluiten op de 
centrale voorzieningen van JenV (o.a. PKI 2.0 en 
Jubit3). Op het gebied van de interne bedrijfsvoering 
worden van dit budget verbeteringen aangebracht, 
die zich vertalen in grotere doelmatigheid. Denk aan 
tools ter ondersteuning van projectadministratie 
en –management, compliance, risicomanagement, 
werving en selectie en managementinformatie. 
Om tot een sluitende begroting te komen, is het 
vernieuwingsbudget met 30 % verlaagd van € 13,3 
(initiële begroting) tot € 9,4 miljoen. Om invulling 
te kunnen geven aan deze verlaging moeten er nog 
keuzes gemaakt worden. 

• Afwegingen in samenspraak met de Eigenaar   
 en OG-Raad maken aan de hand van het   
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zogenoemde ‘kwadrantenmodel’ 
(zie paragraaf 6.7). 
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7 7.1 Risico-analyse

Als de Justitiële ICT Organisatie niet kan beschik-
ken over voldoende werkkapitaal, dan kan dit be-
tekenen dat noodzakelijke uitgaven niet kunnen 
worden gedaan. Hiermee komen de continuïteit 
van de bedrijfsvoering en/of de klanttevredenheid 
in gevaar. 
Er is t.a.v. de openingsbalans per 1-1-2022 
afgesproken om de Justitiële ICT Organisatie als 
zelfstandig baten-lastenagentschap te laten starten 
met een eigen vermogen van ten minste nul en om 
in 2022 niet te werken met een risico-opslag voor het 
opbouwen van eigen vermogen als buffer om 
eventuele discontinuïteit (risico’s) op te vangen. 

Tevens wordt uitgegaan  van een negatief saldo op de 
rekening-courant van € 19,4 mln. Dit betreft het door 
DJI vooruitbetaalde bedrag aan onderhoudskosten. 
Financiën heeft aangegeven dat voor deze 
onderhoudskosten het nieuwe baten- en 
lastenagentschap geen gebruik kan maken van de 
leenfaciliteit (alleen voor aanschaf van vaste activa). 

• De dienstverlening betreffende PDC-A en   
 B wordt met DJI op basis van 
 bevoorschotting per kwartaal afgerekend   
 (25% van € 90,3 mln. = € 22,6 mln. voorschot 
 per kwartaal). Met deze werkwijze beschikt  
 de Justitiële ICT Organisatie bij aanvang van  
 elk kwartaal over een (licht) positief saldo op  
 de rekening-courant. 
• Met overige opdrachtgevers eveneens 
 afspraken maken over vooruit betalen. 
• Scherpe monitoring en sturing op de
  kasstromen om de liquiditeit goed te 
 bewaken. 
• In de driehoek monitoren hoe de afgespro  
 ken werkwijze in de praktijk uitvalt en indien  
 nodig richting begrotingsvoorbereiding 2023  
 de onderwerpen risico-opslag/hoogte eigen  
 vermogen opnieuw ter overweging 
 agenderen.
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7.2 Verbeterplannen

De opdrachtgevers gaan ervan uit dat de ICT-dienstverlening van de Justitiële ICT 
Organisatie voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de wet- en 
regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Met name het belang van 
deze laatste twee onderwerpen is de laatste jaren vanwege o.a. cybercriminaliteit en 
ondermijning snel toegenomen. Op basis van de managementparagraaf c.q. de in-
control-verklaring over 2021 (te beschouwen als nulmeting), stelt de Justitiële ICT 
Organisatie een verbeterplan op in het eerste half jaar van 2022 in samenspraak met de 
eigenaar en opdrachtgevers. Rapportage hierover vindt plaats in de reguliere 
tertaalrapportages.
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Colofon

Dit is een publicatie van Justitiële ICT Organisatie. Er kunnen geen
 rechten aan worden ontleend. De personen op de foto’s zijn
 medewerkers van Justitiële ICT Organisatie. 

Contactgegevens 
Justitiële ICT Organisatie 
Afdeling Kwaliteit, Planning & Control
Postbus 850, 2803 PT Gouda

Voor meer informatie
www.justitieleictorganisatie.nl

Jaarplan - 2022
Justitiële ICT Organisatie

http://www.justitieleictorganisatie.nl

