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Managementsamenvatting 

In de afgelopen dertien jaar heeft SSC-I zich bewezen als een vertrouwde 

huisleverancier van ICT- en IV-diensten. Begonnen als het resultaat van de bundeling 

en professionalisering van de dienstverlening binnen DJI, is de organisatie nu 

uitgegroeid tot een leverancier van een breed dienstenpakket aan een groeiend 

aantal opdrachtgevers binnen JenV. Daarom is besloten om per 1 januari aanstaande 

de dienst centraal binnen het departement te positioneren, als Justitiële ICT 

Organisatie. 

 

Deze transitie maakt dat de organisatie op onderdelen een aantal min of meer 

technische – en relatief beperkte – wijzigingen moet ondergaan. Daarnaast spelen er 

nog andere kwesties die waarschijnlijk ingrijpender wijzigingen noodzakelijk maken. 

De laatste grote organisatieaanpassing van de Justitiële ICT Organisatie i.o. is 8 jaar 

geleden. Intussen is de wereld veranderd. De opdrachtgevers en gebruikers hebben 

nieuwe behoeften en vragen, de klantenkring is diverser geworden, en de 

aanbodkant – de techniek en de werkwijzen – ontwikkelt zich in razend tempo. 

 

In de Globale Beschrijving Justitiële ICT Organisatie (25 oktober 2021) wordt een 

overzicht gegeven van die ontwikkelingen, om te eindigen met een nieuw voorstel 

voor de hoofdstructuur van de organisatie. Daaraan is door de Algemeen Directeur 

van de Justitiële ICT Organisatie i.o. de conclusie verbonden dat een reorganisatie 

noodzakelijk is, als drager voor de ontwikkeling van de organisatie richting een 

zelfstandig JenV-onderdeel, en om optimaal in te kunnen spelen op de nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van vraag en aanbod. Dat betekent dat er nu een 

organisatiebesluit voorligt, uitgewerkt in dit nieuwe O&F-rapport, inclusief een 

personeelsplan, en aangevuld met een was-wordt-lijst. 

 

De uitwerking en invoering van de nieuwe hoofstructuur brengt voor de operationele 

directies een kanteling met zich mee. Het ordenend principe van de levenscyclus 

(ontwikkeling en vernieuwing versus beheer) is ingeruild voor dat van de 

klantoriëntatie. Een ander in het oog springend verschil met het nu bestaande 

organogram is de centrale rol van een directie Strategie en Bedrijfsvoering, waarin de 

verbindende processen worden gecombineerd met en versterkt door de ‘traditionele’ 

ondersteunende processen. 

 

Met de vaststelling van dit O&F-rapport kan de vierde en laatste fase van de 

reorganisatie beginnen, de plaatsingsprocedure. Met de nieuwe inrichting van de 

organisatie is de Justitiële ICT Organisatie klaar om de belofte waar te maken die 

besloten ligt in de term: dienstverlener met een ondernemersmentaliteit, waarbij dat 

ondernemerschap is gericht op het vervullen van de behoeften van de klanten, niet 

alleen in het hier en nu, maar ook in de verdere toekomst. 
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1 Inleiding 

De Justitiële ICT Organisatie i.o. staat in 2021 op een kruispunt van wegen, waarbij 

verschillende ontwikkelingen samenkomen. Het dominante traject is de 

herpositionering van de organisatie als zelfstandig organisatieonderdeel binnen het 

ministerie, waartoe medio april van dit jaar is besloten. Los daarvan is het belangrijk 

dat een organisatie op gezette tijden nagaat welke stip op de horizon moet worden 

aangehouden, welke koers daarbij past, en welke aanpassingen er vervolgens nodig 

zijn aan de uitrusting en de bemanning. Die analyse is uitgevoerd, en beschreven in 

de Globale Beschrijving Justitiële ICT Organisatie (25 oktober 2021). Daarin is 

samengevat wat de aanleiding is voor het verandertraject, wat wordt beoogd, en hoe 

de organisatie op hoofdlijnen het beste kan worden vormgegeven. Op basis van deze 

analyse is besloten om daadwerkelijk een reorganisatie in te zetten, te beginnen met 

het maken van een nieuw O&F-rapport. 

 

1.1 Aanleiding en achtergrond 

 

De laatste reorganisatie van SSC-I stamt uit de periode 2012/2013. Intussen is de 

wereld veranderd, en de organisatie veranderde zo goed mogelijk mee. In de 

afgelopen jaren is de formatie vijf (binnenkort zes) keer aangepast, maar dat laat 

onverlet dat de basisprincipes van het huidige bouwwerk steeds meer uit de pas gaan 

lopen met de nieuwe werkelijkheid. Het is tijd voor een nieuw ordenend principe, en 

dus voor een nieuwe hoofdstructuur. 

 

Tegelijkertijd is gewerkt aan de transitie van SSC-I, voorheen een onderdeel van DJI, 

naar de Justitiële ICT Organisatie, als zelfstandig agentschap binnen het 

departement. Die transitie is gerealiseerd per 1 januari 2022. Deze beweging maakt 

dat er ten minste een vrij beperkte aanpassing van de formatie moet plaatsvinden 

per diezelfde datum, omdat voor bepaalde functies of functionaliteiten niet meer kan 

worden teruggevallen op de moederorganisatie DJI. Daarin zal de Justitiële ICT 

Organisatie met ingang van 2022 zelf moeten voorzien. Als startdatum voor de 

nieuwe organisatie wordt uitgegaan van 1 mei 2022. Dat betekent dus dat de grotere 

beweging in de vorm van het invoeren van de nieuwe hoofdstructuur volledig moet 

zijn toegesneden op de nieuwe rol en positie van de Justitiële ICT Organisatie. 

 

1.2 Opdracht 

 

Met het schrijven van dit O&F-rapport is de tweede stap van de reorganisatie (zie 

Rijksportaal) gezet, namelijk het opstellen van een voorgenomen organisatiebesluit. 

De algemeen directeur heeft opdracht gegeven om in het O&F-rapport de hoofdlijnen 

uit te werken die zijn aangegeven in de Globale Beschrijving Justitiële ICT 

Organisatie. Dat betekent dat de hoofdstructuur verder moest worden verdiept, 

uitmondend in een compleet overzicht van de functies die in de nieuwe organisatie 

terugkomen. Dat gebouw moet zijn toegesneden op het realiseren van de 

strategische doelstellingen die in de Globale Beschrijving zijn geformuleerd. 

Samengevat: de organisatie wordt met recht en reden beschouwd als een 

betrouwbare en deskundige partner in de keten, die levert wat nodig is, en intern zijn 

zaakjes piekfijn voor elkaar heeft. Dat betekent dat de dienstverlening aan de 

ketenpartners centraal staat, en dat de ‘verbindende’ processen zoals 

https://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cispersoneel/cismijn_werk__/ciswijziging_in_werk__/cisorganisatieverandering_7/cisreorganisaties_voor_managers/cisaanpak_van_een_reorganisatie_43/ciswat_is_een_reorganisatie_40
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strategieontwikkeling, vraagarticulatie en kennisontwikkeling herkenbaar en 

doeltreffend binnen de organisatie zijn ingericht. 

 

1.3 Aanpak 

 

In de Globale Beschrijving is voor de verschillende hoofdonderdelen (de algemeen 

directeur, twee stafafdelingen en drie directies) het takenpakket beschreven. 

Daarnaast zijn er enkele ordenende principes vastgesteld: de kanteling van een 

inrichting op basis van de levenscyclus naar een klantoriëntatie, het zogenoemde 

thuisbasisprincipe voor functies waarvoor het verstandig is om die centraal te 

organiseren en ter plaatse in te zetten, en de uitgangspunten op grond waarvan het 

samenspel tussen implementatie en dienstverlening is ingericht. 

 

Voor elk van de samenstellende delen is er een kwartiermaker aangesteld die als 

vraag heeft meegekregen om voor zijn of haar onderdeel het deelorganogram op te 

stellen en te beschrijven, en daaraan de bijbehorende functies/formatieplaatsen te 

koppelen. Voor de nieuwe directie Strategie en Bedrijfsvoering is vanwege het 

pluriforme karakter van dit onderdeel gewerkt met een collectief van drie 

kwartiermakers. Als input hebben de kwartiermakers meegekregen: 

 Een basisformatie (het ‘startkapitaal’) in de vorm van de formatie van de huidige 

organisatie zoals die kan worden geplot op het nieuwe organisatieonderdeel (dit 

is dus nog geen ‘wordt-lijst’, maar een nieuwe sortering van de ‘was-lijst’); 

 De bijbehorende loonsom (HOT-tarieven). 

 

De vraag was vervolgens om zich bij de totstandkoming van de formatieoverzichten 

te laten leiden door de volgende uitgangspunten:  

 Het streven om, binnen de grenzen die worden gesteld door de belangen van de 

klanten en van de eigen organisatie, maximaal functievolgerschap te realiseren; 

 De volgens het nieuwe formatieoverzicht benodigde loonsom mocht aanvankelijk 

niet meer bedragen dan 95% van de berekende loonsom voor de basisformatie. 

Knelpunten die als gevolg hiervan zouden optreden moesten apart worden 

opgenomen in de aan te leveren informatie. In ieder geval moest worden 

gewaakt voor het ontstaan van overtolligheid, vermeerdering van werkdruk, of 

vermindering van de mogelijkheden voor verambtelijking. De algemeen directeur 

heeft vervolgens besloten over de toewijzing van de restcapaciteit voor het 

oplossen van de knelpunten; 

 In de nieuwe directie Strategie en Bedrijfsvoering (SB) komen verschillende 

werelden samen. De opdracht was om het resultaat meer te laten zijn dan de 

som van de samenstellende delen. De grote vernieuwing die deze directie met 

zich moet meebrengen is het organiseren van de interne en externe verbinding 

en samenhang. De opdracht was daarmee om maximaal synergie te laten 

ontstaan uit het slim combineren van de afzonderlijke disciplines en taken. 

 

Gedurende dit traject is de ondernemingsraad op verschillende manieren betrokken 

geweest. Wekelijks heeft de OR met de projectleider overleg gevoerd over de 

voortgang, en over de concrete hulp die de OR zou kunnen bieden. Voor de 

uitwerking van het personeelsplan (zie bijlage A) is er een apart traject geweest 

waarbij de OR heeft gereflecteerd op de concepten die als uitgangspunt zijn gebruikt. 

De conceptversie 0.91 van het O&F-rapport is gebruikt als basis voor een ‘heisessie’ 

op 3, 4 en 8 november, een ijkpunt in de totstandkoming van het finale rapport. Bij 

die gelegenheid zijn met hulp van de OR de nodige verduidelijkingen en 

aanscherpingen op tafel gekomen, en zijn de structuur en de consistentie van het 
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verhaal substantieel verbeterd. Als onderdeel van het adviestraject van de OR zijn er 

vervolgens nog diverse overleggen geweest tussen de bestuurder en de OR, om in 

gezamenlijkheid tot een goed begrepen en conceptueel robuust concept voor de 

nieuwe organisatie te komen. 

 

1.4 Opbouw van dit document 

 

Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de huidige situatie en de context waarin de 

reorganisatie plaatsvindt. In hoofdstuk 3 is samengevat hoe in de Globale 

Beschrijving Justitiële ICT Organisatie het ontwerp van de nieuwe organisatie is 

bepaald. De hoofdstukken 2 en 3 zijn daarmee geënt op de uitvoerige analyse en 

strategieontwikkeling in de Globale Beschrijving Justitiële ICT Organisatie. Om de 

leesbaarheid van dit O&F-rapport als op zichzelf staand document te bevorderen zijn 

enkele beschouwingen uit de Globale Beschrijving waar nodig in dit stuk samengevat 

of overgenomen. De verdere uitwerking van de organisatie (verdieping op het niveau 

van afdelingen/teams) en de operationalisatie daarvan in de vorm van de 

bijbehorende formatieoverzichten is gedaan in hoofdstuk 4. 
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2 Situatie en ontwikkelrichting 

Als startdatum voor de nieuwe organisatie wordt uitgegaan van 1 mei 2022. Dat 

betekent dat op het moment waarop de nieuwe organisatie het licht ziet afscheid is 

genomen van DJI in de rol van eigenaar, en de Justitiële ICT Organisatie is 

gepositioneerd als zelfstandig agentschap binnen het ministerie. Niet alleen formeel 

maar ook inhoudelijk staat de organisatie op het punt een grote stap te zetten. Het 

vertrekpunt is de huidige organisatie en werkwijze. Na afloop staat er een nieuwe 

organisatie, die klaar is om vanuit die startpositie de komende jaren de ambities waar 

te maken die door de ketenpartners zijn aangereikt.   

 

2.1 Positie 

 

Op grond van het Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en 

informatiesystemen rijksdienst is een minister bevoegd om de inrichting van de 

organisatie vast te stellen. Dat is voor JenV vastgelegd in het Organisatiebesluit 

Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierin zijn de hoofdstructuur en taken van het 

ministerie beschreven tot en met het directieniveau. Als de hoofdstructuur en taken 

van het ministerie veranderen, wordt ook het organisatiebesluit aangepast. Het 

organisatiebesluit wordt getekend door de minister en gepubliceerd in de 

Staatscourant. De meest recente versie van het organisatiebesluit is die van 15 

december jl.: Organisatiebesluit JenV. In zijn huidige vorm is de Justitiële ICT 

Organisatie i.o. niet herkenbaar in het organisatiebesluit. In hoofdstuk 9a (Diensten 

en baten-lastenagentschappen) wordt DJI als geheel genoemd; SSC-I is daar een 

onderdeel van. De verzelfstandiging brengt met zich mee dat de Justitiële ICT 

Organisatie expliciet in hoofdstuk 9a vermeld zal worden. 

 

In januari 2019 heeft het ministerie van JenV een nieuw sturingsmodel ingevoerd, 

waarbij de taken van opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar duidelijker van 

elkaar zijn gescheiden. In dit model is DJI momenteel een van de opdrachtnemers. 

De Justitiële ICT Organisatie i.o. hanteert, als onderdeel van DJI, een eigen baten-

lastenadministratie met een ‘nul-budget’: alle kosten van de Justitiële ICT Organisatie 

i.o. worden gefinancierd uit de dienstverlening aan klanten (outputfinanciering). 

 

De eigenaar van een organisatieonderdeel, in dit geval de pSG, is in algemene zin 

verantwoordelijk voor de doelmatigheid en de doeltreffendheid van die eenheid. Hij of 

zij verzekert dat er een hoogwaardige en efficiënte machinerie in stelling is gebracht. 

Dat betekent dat de eigenaar bepaalt wat de organisatiedoelstellingen zijn, hoe de 

organisatie is opgebouwd (de formatie), en hoe wordt voorzien in adequaat 

kwaliteitsmanagent en een dito verantwoordingssystematiek. De eigenaar is 

verantwoordelijk voor ‘de fabriek’, en ziet erop toe dat die fabriek ook op langere 

termijn de gemaakte afspraken kan nakomen. 
  

Wat vervolgens die fabriek in- en uitgaat is doorgaans niet aan de eigenaar maar aan 

de opdrachtgever om te bepalen. Als afnemer, of namens de afnemer(s), stelt de 

opdrachtgever in overleg met de uitvoeringsorganisatie vast wat er moet worden 

geleverd, en zorgt hij of zij voor het daarvoor benodigde – aanvullende – budget. Als 

de opdracht eenmaal is geformaliseerd dan stuurt de opdrachtgever binnen de kaders 

van de vastgestelde overeenkomst, en wordt bewaakt dat de resultaten ook volgens 

afspraak worden geleverd. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040293/2021-12-15
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Het onderscheid tussen deze twee rollen, die van eigenaar en die van opdrachtgever, 

is fundamenteel. Ten eerste om te voorkomen dat er aspecten van een van beide 

rollen onderbelicht blijven, en ten tweede om adequate rolscheiding te 

bewerkstelligen. Bijvoorbeeld: als het niet goed loopt, ligt dat er dan aan dat de 

organisatie niet goed is toegerust voor de taken die daar zijn neergelegd, of komt dat 

doordat de opdrachtgever voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten? Of: het is 

denkbaar dat een opdrachtgever, die tevens eigenaar is, voor de uitvoering van een 

opdracht eigenlijk te weinig middelen kan vrijmaken, en in de verleiding komt om dat 

op te lossen door roofbouw te plegen op de organisatie. Daarmee worden dan de 

huidige problemen van de opdrachtgever doorgeschoven naar de toekomst, waar ze 

in het domein van de eigenaar belanden.  

 

Met ingang van 1 januari 2022 vervult de Justitiële ICT Organisatie de rol van 

opdrachtnemer conform het sturingsmodel van JenV, met de pSG als eigenaar. DJI is 

vanaf dat moment, overigens samen met DT&V, coördinerend opdrachtgever. 

 

2.2 Huidige organisatie 

 

In figuur 1 is het organogram van de Justitiële ICT Organisatie i.o. opgenomen 

(peildatum april 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.  Organogram van de Justitiële ICT Organisatie i.o. (april 2021), met 

daarin aangegeven de omvang van de afzonderlijke organisatie-

onderdelen (aantal FTE). 

 

De verschillende functies en organisatieonderdelen worden hieronder kort toegelicht. 

 

Algemeen directeur 

De algemeen directeur (AD) is de eindverantwoordelijke bestuurder. Daarnaast is bij 

de oprichting van SSC-I de rol van CTO voor de hele DJI-organisatie aan de AD van 

SSC-I toegekend. 

 

Directie Beheer 

De Directie Beheer is verantwoordelijk voor de standaarddienstverlening. De niet-

standaard componenten worden geleverd door de afdeling Tijdelijk Beheer Specials & 
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Innovaties (TBSI) van de Directie Ontwikkeling en Vernieuwing en na standaardisatie 

overdragen aan de Directie Beheer. 

 

Directie Ontwikkeling en Vernieuwing 

De directie Ontwikkeling en Vernieuwing (O&V) legt zich toe op de vernieuwing van 

het ICT-landschap, voor externe opdrachtgevers, maar ook voor de collega’s van 

Beheer. Daarnaast is de directie O&V verantwoordelijk voor het tactisch beheer van 

telefonie en netwerken, en voor de regie op forensische onderzoeken. Het beheer van 

‘specials’, die niet zijn in te passen in de standaardarchitectuur, wordt ook door O&V 

gedaan. 

 

Afdeling Kwaliteit, Planning & Control 

De interne auditfunctie en de business control zijn ondergebracht bij de afdeling 

Kwaliteit, Planning en Control (KP&C). Business control heeft een interne en een 

externe component. Intern ondersteunt de afdeling de P&C-cyclus van de Justitiële 

ICT Organisatie i.o., naar buiten toe geeft KP&C invulling aan de relatie tussen de 

eigenaar en de opdrachtnemer. De QA-rol van KP&C is gericht op alle 

bedrijfsprocessen van de organisatie, de primaire processen en de ondersteunende 

processen. 

 

Afdeling CTO-office 

De afdeling CTO-office is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling van de 

Justitiële ICT Organisatie i.o., en bepaalt de organisatorische en technische kaders. 

Het pakket van het CTO-office is breed; het varieert van het stroomlijnen van de 

interne overlegstructuur (inclusief communicatie, directiesecretariaat en de 

advisering van de bestuurder over medezeggenschapsaangelegenheden) tot het 

onderhouden en doorontwikkelen van de enterprise architectuur van de Justitiële ICT 

Organisatie i.o., in aansluiting op de DJI-brede enterprise architectuur. Het 

takenpakket van de afdeling is dus veel breder dan dat van een CTO-office in de 

gebruikelijke zin van het woord. Dat heeft te maken met de DJI-brede CTO-rol van 

de AD. Ooit werd het CTO-office ingesteld voor de strategische en tactische 

ondersteuning en advisering van de CTO, en daarmee kreeg het CTO-office een 

veelomvattend profiel. 

 

Afdeling Accountmanagement 

De afdeling Accountmanagement adviseert de algemeen directeur over de contracten 

die de organisatie afsluit met zijn opdrachtgevers, voor projecten en voor 

dienstverlening. Daarvoor maakt Accountmanagement een integrale afweging tussen 

de behoeften die aan een nieuwe klantvraag ten grondslag liggen, en de 

bedrijfsdoelstellingen van de Justitiële ICT Organisatie i.o., lees: het verzekeren van 

de continuïteit en de kwaliteit van het al bestaande, overeengekomen 

opdrachtenpakket. 

 

Afdeling Bedrijfsvoering 

De afdeling Bedrijfsvoering heeft een ondersteunende rol op het gebied van werving 

en selectie of inhuur van personeel, opleiding, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, 

Arbo en huisvesting, het financiële beheer, contractbeheer, inkoop, licentiebeheer, 

managementondersteuning, en het functionele beheer van de projectenadministratie. 

Ook het functionele beheer van de andere interne systemen valt onder de 

verantwoordelijkheid van de afdeling Bedrijfsvoering. 

 

Security Operations Center (SOC) 

Het SOC is nog in ontwikkeling maar heeft zich inmiddels bewezen als een 

organisatieonderdeel dat de IT-omgeving effectief beschermt tegen cybercrime, 
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misbruik, uitval en fouten. Daarvoor levert het SOC informatie, advies en 

ondersteuning aan de gebruikers- en beheerorganisaties, gericht op: 

 Proactieve informatiebeveiligingsmaatregelen om de kans op security- of privacy-

incidenten te verkleinen; 

 Detectie van incidenten en het nemen van effectieve maatregelen als zich een 

incident voordoet. 

 

2.3 Ambitie van de organisatie 

 

Het belang waar de organisatie voor staat is primair een JenV-belang. In de nota 

Visie SSO-ICT JenV, waarmee de basis is gelegd voor de transitie, is bepaald dat in 

de toekomst de Justitiële ICT Organisatie dat belang dient door een integraal pakket 

van producten en diensten aan te bieden. Integraal in die zin dat de opdrachtgevers 

erop kunnen rekenen dat de justitiële ICT Organisatie een efficiënt, betrouwbaar en 

samenhangend stelsel van voorzieningen aanbiedt. Voor specifieke applicaties geldt 

dat de weg naar andere leveranciers niet is afgesloten, maar het vertrouwen bestaat 

dat de Justitiële ICT Organisatie in staat is en blijft om over de hele linie de beste 

propositie op tafel te leggen. Dat heeft alles te maken met de combinatie van kennis 

en ervaring die de organisatie nu in huis heeft, en met het kunnen bundelen van 

diensten, ook over de grenzen van de verschillende ketenpartijen heen. 

 

Uit de voorgaande analyse valt op te maken dat de Justitiële ICT Organisatie i.o. 

prima papieren heeft om deze verwachtingen waar te maken, maar dat gaat niet 

vanzelf. Op onderdelen moet de organisatie zichzelf opnieuw uitvinden, om de 

beschikbare kwaliteiten beter te benutten, en om de uitdagingen die er liggen het 

hoofd te bieden. Daarmee ontwikkelt de Justitiële ICT Organisatie zich tot vertrouwde 

partner van een breed scala aan opdrachtgevers, van klein tot groot, en van leek tot 

expert. In de rol van partner doorgrondt de justitiële ICT Organisatie de business van 

de opdrachtgevers, en die kennis wordt gebruikt om de gebruikers te helpen aan 

slimme, veilige, kosteneffectieve en duurzame oplossingen. Die uitdaging, en dat 

commitment, gaat de organisatie in het hier en nu aan. 
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3 Organisatie 

In de Globale Beschrijving Justitiële ICT Organisatie zijn de contouren van de nieuwe 

organisatie geschetst. Het denkproces daarvoor is begonnen met het bepalen van het 

onderscheidend vermogen en het bestaansrecht van de organisatie, vastgelegd in de 

trits: kernwaarden, visie en missie. In combinatie met een uitvoerige analyse van 

externe omstandigheden en interne kwalificaties heeft dat geleid tot een 

samenhangend geheel van strategische doelstellingen, die op hun beurt zijn vertaald 

in ontwerpcriteria voor de nieuwe organisatie. Mogelijke concepten en bouwstenen 

zijn aan die criteria getoetst, en hebben geleid tot een nieuwe hoofdstructuur. 

 

3.1 Kernwaarden, visie en missie 

 

Kernwaarden zitten in de genen van een organisatie. Die zijn dus lastig te 

veranderen, laat staan op te leggen. Het gaat er vooral om dat de kernwaarden van 

een organisatie worden blootgelegd, en met zorg worden versterkt en ingezet om de 

organisatiedoelstellingen te bereiken. Enkele jaren geleden zijn de kernwaarden voor 

SSC-I ‘opgehaald’. Toen is vastgesteld dat deze kernwaarden een treffende 

beschrijving vormden van wat SSC-I en de SSC-I-medewerkers bijzonder maakte. In 

het voorjaar van 2021 is vastgesteld dat deze kernwaarden nog steeds actueel en 

passend zijn. Daarbij was ook de conclusie dat deze kernwaarden helpen om de 

ambities van de organisatie waar te maken. De vijf kernwaarden zijn: 

 Betrokken - Typerend voor de medewerkers is hun motivatie om de eigen 

vakkundigheid in te zetten voor de publieke zaak: het werken aan een veiliger en 

rechtvaardiger samenleving. De collega’s van de Justitiële ICT Organisatie 

realiseren zich terdege hoe zij als radertje functioneren in het grote geheel, en 

als het nodig is lopen zij graag – samen – een stapje harder; 

 Proactief – Er wordt meegedacht met de gebruikers van de voorzieningen en 

faciliteiten. Een probleem pak je het beste aan door het voor te zijn. De 

medewerkers van de Justitiële ICT Organisatie hebben een fijne neus voor kansen 

waar de opdrachtgevers baat bij kunnen hebben;  

 Inventief – De specialisten van de Justitiële ICT Organisatie kunnen op 

verschillende borden schaken. Ze zijn vertrouwd met cutting edge technology, en 

als het nodig is kunnen zij dat doeltreffend inzetten voor het opdrachtenwerk. 

Maar het grootste deel van de portfolio bestaat uit het slim gebruiken van de 

concepten en de systemen die voorhanden zijn: proven technology. Het is de 

kunst om ervoor te zorgen dat die twee werelden elkaar versterken, en dat er 

scherp onderscheid wordt gemaakt tussen de behoefte aan maatwerk en het 

comfort van confectie. De medewerkers van de Justitiële ICT Organisatie 

verstaan die kunst; 

 Veilig – Al vanaf het eerste begin staat de organisatie bekend als dienstverlener 

die is gespecialiseerd in informatiebeveiliging. Dat de Justitiële ICT Organisatie 

security hoog in het vaandel heeft staan is ook niet verwonderlijk. Veiligheid is 

diep verankerd in het werk van JenV, en de medewerkers van de Justitiële ICT 

Organisatie zijn ook door hun werkervaring binnen het onderdeel DJI gepokt en 

gemazeld in dit specialisme; 

 Betrouwbaar – Betrouwbaarheid is een waarde – en een eigenschap – met 

verschillende lagen. Op een medewerker van de Justitiële ICT Organisatie kun je 

bouwen; afspraak is afspraak. Voor de voorzieningen en faciliteiten geldt dat die 

het gewoon moeten doen en dat het ook nog eens moet kloppen. Altijd en overal. 
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De medewerkers weten hoe belangrijk dat is, want het primaire proces kan niet 

wachten, en betrouwbare informatie is cruciaal. 

 

De visie beschrijft waar een organisatie de komende jaren naartoe wil: hoe de 

organisatie zich gaat ontwikkelen en wat er bereikt moet worden. De missie geeft aan 

wat een organisatie – nu al – doet: de core business. Een visie is alleen maar 

geloofwaardig en realistisch als die past bij de kernwaarden van de organisatie. Wil 

een missie zijn vruchten afwerpen dan geldt ook voor de missie dat die moet 

aansluiten op de kernwaarden. Een aanpassing van de visie moet worden gedragen 

(lees: waargemaakt) door de kennis en kunde die een organisatie heeft opgebouwd, 

verankerd in de missie. Omgekeerd is het maken van een nieuwe visie meestal de 

opmaat voor de verdere ontwikkeling van de missie. 

 

In 2013 luidde de missie van SSC-I: “het leveren van toonaangevende en 

toekomstgerichte ICT-oplossingen”, in aansluiting op de visie: “alle klanten hebben 

altijd toegang tot hun digitale werkomgeving”. Een jaar geleden is, met de start van 

de Justitiële ICT Organisatie in het vooruitzicht, de missie van de organisatie als volgt 

aangescherpt, of beter gezegd verbreed: Een digitaal slagvaardig JenV; ICT die 

ertoe doet! 

 

3.2 Strategische doelstellingen en ontwerpcriteria 

 

Het formuleren van een strategie begin met het vaststellen van het doel, in dit geval 

een kernachtige beschrijving van wat de Justitiële ICT Organisatie de komende tijd 

wil bereiken. Welke rol en welke positie heeft de organisatie binnen een paar jaar 

opgepakt en ingenomen, en hoe wordt er dan door de omgeving, dus de 

opdrachtgevers, de gebruikers en de andere ketenpartners, tegen de Justitiële ICT 

Organisatie aangekeken? Dit doel is als volgt samengevat.  

 
 
Deze ultieme doelstelling is uitgewerkt in zes strategische doelstellingen: 

1. De Justitiële ICT Organisatie is een vertrouwde samenwerkingspartij, partner 

van en voor JenV; 

2. De Justitiële ICT Organisatie ondersteunt de ketenpartners met praktische en 
krachtige oplossingen, en levert op die manier essentiële toegevoegde waarde 
aan de primaire processen van JenV. Afhankelijk van de behoefte stapt de 
organisatie in de rol die de opdrachtgever het beste past: van leverancier van 
nichekennis tot full service ‘ontzorger’;  

3. De Justitiële ICT Organisatie heeft een brede, up-to-date kennisbasis. Dat is 

belangrijk voor JenV, in een wereld waarin de markt complex en cybersecurity 
van levensbelang is. Daarmee heeft JenV cruciale ICT-kennis ook echt zelf 
in huis; 

4. De Justitiële ICT Organisatie onderscheidt zich van andere ICT-dienstverleners 
door zijn specialisme: veiligheid en betrouwbaarheid zijn verankerd in het 
DNA van de organisatie; 

Ultieme doel Justitiële ICT Organisatie: 

 

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

dienste van een veilig en rechtvaardig Nederland. 
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5. De Justitiële ICT Organisatie is toonaangevend en verbindend als 
deskundige leverancier, en gebruikt zijn kennispositie om de dienstverlening 

zo efficiënt en doeltreffend mogelijk in te richten; 

6. De Justitiële ICT Organisatie verstaat de kunst om twee uitersten met elkaar in 
balans te brengen: enerzijds betrouwbare, solide dienstverlening, en 
anderzijds wendbaarheid en – de rol van vliegwiel voor – innovatie. 

 

Door de 6 strategische doelstellingen te herformuleren verschijnen er evenzovele 

ontwerpcriteria op het toneel. Bijvoorbeeld: in plaats van ‘De justitiële ICT 

Organisatie is/heeft …’ moet dan worden gelezen ‘De organisatie moet zodanig zijn 

ontworpen dat de justitiële ICT Organisatie … kan zijn/hebben’. Twee intern gerichte 

criteria zijn daaraan toegevoegd, omdat die werden gezien als onmisbare drager voor 

de organisatieontwikkeling. Concreet: het versterken van de interne samenwerking 

en het investeren in bedrijfsvoering, om de ondersteunende functies ‘pas te maken’ 

op de nieuwe rol en positie van de organisatie. Daarmee lagen er 8 ontwerpcriteria 

op tafel, kort geformuleerd als: 

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. 

 

3.3 Hoofdstructuur 

 

De nieuwe organisatie, het nieuwe model, is vooral het antwoord op de belangrijkste 

vraag die de klanten stellen, de vraag die luid en duidelijk klinkt in de omgeving van 

de Justitiële ICT Organisatie i.o., en de vraag die kan worden gezien als de 

samenvatting van alle ontwerpcriteria samen: de vraag om verbinding. Verbinding 

met de omgeving van de nieuwe Justitiële ICT Organisatie (opdrachtgevers, afnemers 

en andere ketenpartners), en verbinding intern. Deze reorganisatie is daarmee het 

vehikel om de belofte waar te maken die besloten ligt in de term: dienstverlener met 

een ondernemersmentaliteit, waarbij dat ondernemerschap is gericht op het vervullen 

van de behoeften van de klanten, niet alleen in het hier en nu, maar ook in de 

verdere toekomst. 

 

De externe verbinding krijgt een plek in het nieuwe organisatiemodel doordat er een 

‘kanteling’ wordt doorgevoerd voor de productiedirecties. Waar in het verleden – op 

goede gronden – was gekozen voor het ordenend beginsel van de levensfases van de 

voorzieningen en de diensten, ligt nu klantoriëntatie voor de hand als 

organisatieprincipe. Het contact met de klanten wordt onderhouden vanuit de nieuwe 

directie Implementatie en Dienstverlening. Daar gebeurt ook het beheer en de 

(door)ontwikkeling van het – specifiek voor bepaalde klanten ontwikkelde – 

applicatielandschap. De directie Basisvoorzieningen levert standaarddiensten zoals 

werkplekken, printers, mobiele telefoons en accounts. De daarbij behorende 

gebruikersondersteuning en de ontwikkeling en het beheer van niet-standaard 

componenten die aansluiten op of voortborduren op deze diensten gebeurt ook door 

Basisvoorzieningen. 
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Intern wordt de verbinding en de integraliteit versterkt door de verbindende 

processen zoals strategieontwikkeling, vraagarticulatie, kennisontwikkeling en 

portfoliomanagement centraal en in samenhang binnen de organisatie in te richten, in 

aansluiting op de traditionele bedrijfsvoeringstaken. Verschillende ‘brede’ functies, 

zoals accountmanagement, business control, managementondersteuning en 

projectmanagement, worden functioneel ingezet bij en functioneel aangestuurd door 

de (productie)directies, maar zijn centraal georganiseerd. Op die manier zijn de 

continuïteit en de kwaliteit van deze rollen verzekerd.  

 

In figuur 2 is het resultaat weergegeven. De verdere uitwerking van de verschillende 

onderdelen komt aan de orde in het volgende hoofdstuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2.  Nieuwe hoofdstructuur Justitiële ICT Organisatie. 
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4 Formatie 

Het nieuwe ontwerp voor de organisatie wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt, 

volgens de criteria die in hoofdstuk 3 zijn afgeleid. Een belangrijk ontwerpprincipe en 

de formele kaders hiervoor zijn aangegeven in paragraaf 4.1. In de paragrafen 4.2 

tot en met 4.7 wordt de organisatie in detail beschreven, tot op het niveau van de 

afzonderlijke teams. Aan het einde van die paragrafen is per directie of stafafdeling 

een gedetailleerd formatieoverzicht opgenomen, tot op het niveau van de teams en 

de roepnamen. Dat is een samenvatting van de ‘wordt-kant’ van de was-wordt-lijst 

(verwijzing naar de was-wordt-lijst staat in Bijlage B). De laatste paragraaf van dit 

hoofdstuk is de verantwoording over de financiële impact van de reorganisatie. 

 

4.1 Ontwerpprincipes en kaders 

 

In paragraaf 3.3 is aangegeven dat het organisatiemodel van de Justitiële ICT 

Organisatie klantgeoriënteerd is. Dat betekent dat er een kanteling plaatsvindt ten 

opzichte van de oude situatie. De operationalisatie en de uitwerking daarvan zijn 

toegelicht in de eerste subparagraaf. Het werkpakket is breed en complex, 

materiedeskundigheid is even schaars als cruciaal, en de kosten moeten worden 

beheerst. Dat vraagt om slimme concepten die het maximale halen uit de 

beschikbare kennis en kunde van de organisatie. In dat verband is het zogenoemde 

thuisbasisprincipe door de Justitiële ICT Organisatie gemunt. Verder maakt de 

organisatie optimaal gebruik van het Functiegebouw Rijk, de rijksbrede systematiek 

voor het kernachtig beschrijven en doeltreffend vervullen van de verschillende 

functies, en een belangrijk vehikel voor de professionele ontwikkeling van de 

medewerkers. 

 

4.1.1 De kanteling 

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

Zie ook paragraaf 3.3. De directie Ontwikkeling en Vernieuwing zorgt ervoor dat de – 

specifieke – applicaties worden ontwikkeld, uitgerold en doorontwikkeld. Om 

praktische redenen is er binnen O&V (in de afdeling TBSI) ook voorzien in capaciteit 

voor het (technische en functionele) beheer van zogenoemde specials. 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 3 (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 3. 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. Daarbij gaat het dus om laag 5, de zogenoemde netwerklaag zoals gedefinieerd 

door de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA): netwerken, middle 

ware, knooppunten en infrastructuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figuur 3.  Verdeling van de uitvoerende werkzaamheden voor en na de kanteling. 

 

4.1.2 Het thuisbasisprincipe 

Het thuisbasisprincipe is een ordenend beginsel dat is bedoeld om, binnen de context 

waarin de Justitiële ICT Organisatie zijn werk doet, de kwaliteit, de efficiency en de 

continuïteit in onderlinge samenhang zo goed mogelijk te verzekeren. Het 

thuisbasisprincipe houdt in dat het voor bepaalde functies verstandig is om die 

centraal te organiseren en verspreid over de organisatie in te zetten. Het centraal – 

in gemeenschappelijkheid – positioneren maakt dat de kennisontwikkeling en het 

kennismanagement gestructureerd kunnen plaatsvinden. In plaats van dat het wiel 

steeds opnieuw moet worden uitgevonden kan in gezamenlijkheid worden 

voortgeborduurd op het kennispotentieel dat in de loop van de jaren zorgvuldig is 

opgebouwd. Daarbij gaat het om pure vakkennis (bijvoorbeeld op het gebied van 

architectuur) maar ook om de brede informatiepositie op het gebied van – de 

business van – de klanten van de Justitiële ICT Organisatie. 

 

De volgende criteria zijn (volgens een of-of-redenering) bepalend voor de keuze om 

een functie volgens het thuisbasisprincipe te organiseren: 

 Volume: Als de totale inzet van een specialistische functie in een bepaalde 

omgeving (een deel van de organisatie) beperkt is dan zijn de kwaliteit, de 

efficiency en de continuïteit gebaat bij het hanteren van het thuisbasisprincipe; 

 Dynamiek: Hetzelfde is het geval als binnen een organisatieonderdeel de vraag 

naar dergelijke capaciteit sterk fluctueert, qua aard of qua omvang; 
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 Vernetwerking: Voor sommige functies geldt dat het onderling uitwisselen van 

kennis of informatie meerwaarde heeft of zelfs essentieel is. Dat is bijvoorbeeld 

het geval voor de bovengenoemde aandachtsgebieden architectuur en 

accountmanagement. 

 

4.1.3 Formatie en Functiegebouw Rijk 

Bij SSC-I is in 2012 het Functiegebouw Rijk (FGR) geïmplementeerd. Alle destijds 

bestaande functies zijn omgezet naar functies in het FGR. Zie 

functiegebouwrijksoverheid. Het functiegebouw van de Justitiële ICT Organisatie 

bestaat uit de functiefamilies en functiegroepen zoals beschreven in tabel 1. 

 

Functiefamilie Functiegroep 

Lijnmanagement Topmanager, Manager en Operationeel Manager 

Project-/Programmamanagement Project-/Programmamanager en Projectleider 

Bedrijfsvoering Senior Adviseur Bedrijfsvoering, Adviseur 

Bedrijfsvoering, Medewerker Administratie, 

Medewerker Communicatie, Medewerker 

ICT/Techniek/Informatiebeheer/DIV en 

Managementondersteuner 

Tabel 1. Te gebruiken functiefamilies en functiegroepen voor de Justitiële ICT 

Organisatie. 

 

Naast het voorgeschreven onderscheid naar 1) functiefamilie en 2) functiegroep (met 

de toevoeging van het schaalniveau wordt dat de doopnaam) kiest de organisatie 

voor het hanteren van 3) de zogenoemde functieroepnaam en 4) het 

aandachtsgebied (als element van de zogenoemde functietypering). Dat bevordert de 

herkenbaarheid en de vergelijkbaarheid van het werkdomein, en is ondersteunend 

voor de professionele ontwikkeling, de loopbaanontwikkeling, en het gericht kunnen 

plaatsen en inzetten van de medewerker. 

 

Tabel 2 (volgende pagina) bevat de belangrijkste veranderingen die zijn aangebracht 

voor de functiefamilies Lijnmanagement, Project-/Programmamanagement en 

Bedrijfsvoering. 

 

De Justitiële ICT Organisatie is een continubedrijf, dat opereert in een complexe 

politiek-bestuurlijke omgeving, en moet omgaan met een scala aan uitdagingen op 

het gebied van technologie, privacy en security. Daarom is besloten om voor de 

algemeen directeur en de directeuren vaste plaatsvervangers aan te wijzen (een 

toegevoegde rol, niet een functie) zodat in voorkomende gevallen de 

verantwoordelijkheden helder en de mandaten goed geregeld zijn. 

 

De ideale span of control per leidinggevende functie is afhankelijk van een groot 

aantal factoren, zoals het type werkzaamheden, de – diversiteit van de – 

specialismen, afspraken over de werkwijze, en de zwaarte van de eventuele externe 

rol. In dit organisatieontwerp is dan ook een grote bandbreedte te zien voor de span 

of control. Als vuistregel wordt gehanteerd dat een aantal van 10 tot 25 medewerkers 

aan wie leiding wordt gegeven binnen ‘de norm’ valt. In die gevallen waarin de span 

of control buiten deze bandbreedte ligt wordt dat (behalve voor de functies van de 

directieteamleden) in dit O&F-rapport nader toegelicht. 

 

  

http://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/
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Functiefamilie Functiegroep Belangrijkste veranderingen 

Lijnmanagement  Optioneel: topmanager 

(S17) 

 Topmanager (S16) 

 Manager (S12-S15) 

 Operationeel manager 

(S09-S11) 

 Opname in aandachtsgebied voor welke 

directie de manager wordt ingezet. 

Project-/ 

programma-

management 

 Projectleider (S11) 

 Project-

/programmamanager 

(S12-S14) 

 In roepnaam vermelding 

projectleider/projectmanager/programma-

manager 

 Bij aandachtsgebied opnemen waar de 

functie wordt ingezet 

Bedrijfsvoering  (sr.) adviseur 

bedrijfsvoering (S08-

S13) 

 (Ass.) medewerk 

Administratie (S06-

S08) 

 Medewerker 

ICT/techniek/ 

informatiebeheer/DIV 

(S07-S08) 

 Management-

ondersteuner (S06-

S07) 

 In functieroepnamen discipline terug laten 

komen, zoals: 

 (Sr.) adviseur Kwaliteit, Planning en 

Control; 

 (Sr.) Adviseur Security Operations 

Center; 

 (Sr.) Adviseur Strategie en 

Bedrijfsvoering; 

 (Sr.) adviseur Implementatie en 

Dienstverlening; 

 (Sr.) adviseur Basisvoorzieningen 

 In de aandachtsgebieden opnemen de 

expertise voor de betreffende functie. 

Bijvoorbeeld: privacy, resource en 

professie, personeelsontwikkeling, 

financiën. 

Tabel 2. Belangrijkste veranderingen voor de functiefamilies Lijnmanagement, 

Project-/Programmamanagement en Bedrijfsvoering. 

 

4.2 Algemeen directeur 

 

De algemeen directeur (AD) is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 

Justitiële ICT Organisatie en voor de aansluiting van de organisatie op het rijks- en 

JenV-beleid. De AD is het gezicht van de organisatie voor bestuurlijke en strategische 

vraagstukken, en de bruggenbouwer die de bestuurlijke omgeving verbindt met de 

eigen organisatie. De AD is ook de verbinder intern, en verzekert de transparante en 

verantwoorde afweging van de belangen waar de organisatieonderdelen voor staan. 

 

 
AD  

Afdeling Team  Roepnaam Doopnaam FTE 

  Algemeen directeur Topmanager S16 1 

Eindtotaal    1 
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4.3 Stafafdeling Kwaliteit, Planning en Control (KP&C) 

 

KP&C richt zich op de inrichting en werking van het managementcontrolsysteem 

(MCS) van de Justitiële ICT Organisatie. Er zijn twee aandachtsgebieden. Ten eerste 

dat van control: de jaarplancyclus en de (financiële) sturing en verantwoording. Het 

tweede aandachtsgebied betreft de – adequate inrichting van – de interne 

bedrijfsprocessen en het toezicht daarop (audits). KP&C is daarmee het ‘geweten’ van 

de Justitiële ICT Organisatie. 

 

De afdeling bestaat uit een afdelingshoofd en twee teams. Zie figuur 4. De teams 

staan onder leiding van het afdelingshoofd (het zijn dus ‘functionele’ en geen 

hiërarchische teams), maar zijn in belangrijke mate zelfsturend. Het afdelingshoofd 

functioneert als concerncontroller en voert uit dien hoofde taken uit als rechterhand 

van de algemeen directeur. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.  Organogram stafafdeling Kwaliteit, Planning & Control. 

 

4.3.1 Team Kwaliteit 

Team Kwaliteit richt zich op de kwaliteit van de bedrijfsprocessen, en de controle van 

opzet, bestaan en werking hiervan door middel van audits en het rapporteren van de 

uitkomsten van deze audits aan het management. Een belangrijke norm waaraan 

wordt getoetst is de ISO9001/ISO27001 norm. Het samen optrekken van Kwaliteit en 

Business Control betekent dat sturing, verantwoording en continue verbetering 

integraal aandacht krijgt. Zo kan KP&C, overigens zonder in te leveren op 

onafhankelijkheid en kritisch vermogen, invulling geven aan het principe van ‘beter 

vooraf de helpende hand dan later de opgeheven vinger’. 

 
De belangrijkste taken en werkzaamheden van het team Kwaliteit zijn: 

 Het (laten) uitvoeren van (op risicoanalyse gebaseerde) audits en onderzoeken 

(o.a. in het kader van de ISO-normering), waaronder procesaudits, projectaudits, 

security audits en vraaggerichte audits; 

 Het beheren van het managementsysteem en het bewaken van de opvolging van 

auditbevindingen uit het Integraal Verbeter Plan (IVP); 

 Het ondersteunen en adviseren bij het aanpassen, reviewen en/of beschrijven 

van bedrijfsprocessen; 

 Compliance: het bewaken van normeringen, kaders, wet- en regelgeving en het 

rapporteren hierover; 

 Het coördineren van de organisatiebrede managementparagraaf (in control 

statement); 



Definitieve versie | O&F-rapport Justitiële ICT Organisatie v1.2 | 25-04-2022 

 

 

   Pagina 22 

 

 Het adviseren en ondersteunen van het managementteam bij kwaliteits- en 

normering-gerelateerde zaken (Quality Assurance); 

 Het ondersteunen bij de uitvoering van de managementreview; 

 Het ondersteunen bij de uitvoering van de Strategische Risico Analyse (SRA). 

 

4.3.2 Team Business Control 

Dit team bestaat uit business controllers die zich richten op de ondersteuning van de 

volledige managementcyclus (doelstelling/beleid/planning, vormgeven, uitvoeren en 

toetsing) van de Justitiële ICT Organisatie als geheel en van de afzonderlijke 

directies. Business Control geeft gevraagd en ongevraagd advies over prestaties, in 

samenhang met de inzet van mensen en middelen (integrale control). De business 

controllers worden binnen de organisatie ingezet volgens het thuisbasisprincipe. Zie 

paragraaf 4.1.2. 

 

De belangrijkste taken en werkzaamheden van het team Business Control zijn: 

 Het coördineren van de jaarplancyclus (o.a. Jaarplan, TMR en Tertaalrapportage) 

conform de P&C-kalender en in afstemming met de eigenaar; 

 Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de financiële producten (forecast, 

begroting, voor- en nacalculatie etc.) van de directie Strategie en Bedrijfsvoering; 

 Integraal risicomanagement: het signaleren van kansen en risico’s in relatie tot 

de doelstellingen van de organisatie en het geven van gevraagd en ongevraagd 

advies in dezen; 

 Het ondersteunen van de sturing en verantwoording in de lijn met analyses en 

adviezen;  

 Het zo nodig initiëren van verbeteringen in de (financiële) processen; 

 Het toetsen van de interne rapportages en het op basis hiervan leveren van 

(financiële) analyses en adviezen; 

 Eigenaarschap van het kostprijsmodel; 

 Het beoordelen van business cases, PID’s, investeringen etc.; 

 Het bepalen van de – financiële – impact op de organisatie van strategische en 

tactische ontwikkelingen en besluiten, zoals de ICT-strategie JenV en de 

strategievorming van de opdrachtgevers. 

 

4.3.3 Formatieoverzicht KP&C 

 

KP&C 
 

Afdeling Team  Roepnaam Doopnaam FTE 

KP&C  Afdelingshoofd KP&C Manager S14 1,0 

KP&C Business Control Senior adviseur planning & control Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 3,0 

 Totaal Team   3,0 

KP&C Kwaliteit Consultant kwaliteit Adviseur Bedrijfsvoering S11 3,0 

KP&C Kwaliteit Senior consultant kwaliteit Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,0 

KP&C Kwaliteit 
Senior consultant kwaliteit / 
compliance officer 

Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,7 

 Totaal Team   5,7 

Eindtotaal 
   

9,7 
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4.4 Security Operations Center (SOC) 

 

De afdeling SOC heeft als hoofdtaak het proactief en reactief beschermen van de ICT-

omgeving tegen cybercrime, misbruik, uitval en fouten. Daarnaast draagt het SOC bij 

aan de weerbaarheid tegen dreigingen voor de IT-dienstverlening. 
 

4.4.1 Werkzaamheden 

Het werkpakket van het SOC is verdeeld in de volgende kerntaken: 

 Intelligence; 

 Monitoring & Response; 

 Baseline Security; 

 Consultancy; 

 Onderzoeken digitale middelen (forensics). 

 

Het SOC levert niet alleen operationele securitydiensten, maar doet ook een aantal 

Computer Security Incident Response Team (CSIRT) taken. Hierbij treedt het SOC op 

als een kenniscentrum dat zich richt op het beheersen van risico’s en het beperken 

van eventuele schade. De medewerkers zijn breed inzetbaar; door op verschillende 

borden te schaken kunnen zij snel verbanden leggen en nieuwe inzichten ontwikkelen 

en toepassen. 

 

4.4.2 Organisatiebrede context 

Het SOC is een van de schakels in de ‘securityketen’ van de Justitiële ICT 

Organisatie. Het team Security Testing bij de directie ID (zie subparagraaf 4.6.6.4) is 

gespecialiseerd in aanvalstechnieken. Onder andere door het uitvoeren van 

penetratietesten helpt dit team het SOC om kwetsbaarheden beter in beeld te 

krijgen, en de beveiliging op peil te houden. De strategische rollen van Chief 

Information Security Officer (CISO), Information Security Officer en (Chief) Privacy 

Officer zijn ondergebracht bij de afdeling Bestuur en Strategie van de directie 

Strategie en Bedrijfsvoering. Zij zijn verantwoordelijk voor het aansluiten op de 

kaderstelling (wet- en regelgeving) en zorgen voor de doorvertaling of verdere 

uitwerking van het informatiebeveiligings- en privacybeleid. 

 

Het SOC is dus ingebed in een stelsel van enerzijds kaderstelling en anderzijds 

continue beproeving. Maar security is niet het geïsoleerde werkterrein van drie 

organisatieonderdelen (SB, SOC, ST). Security zit in de haarvaten van de organisatie. 

Het is een essentieel en herkenbaar aspect van het primaire proces van de Justitiële 

ICT Organisatie, of het nu gaat om de ontwikkeling (security by design) of om het 

beheer van producten en diensten (security-minded). 

 

Weliswaar kan het SOC, als ‘security-vaandeldrager’ van de Justitiële ICT Organisatie, 

geen projectwerkzaamheden uitvoeren of althans geen projectverantwoordelijkheden 

overnemen, maar de specialisten van het SOC kunnen wel door de andere 

medewerkers van de Justitiële ICT Organisatie worden geconsulteerd. En omgekeerd 

kunnen medewerkers de collega’s van het SOC aan nieuwe inzichten helpen op het 

gebied van kwetsbaarheden of beveiligingsmaatregelen. Dat gebeurt in de vorm van 

collegiale afstemming, en wordt centraal gefaciliteerd (kennismanagement) door de 

afdeling BenS (zie subparagraaf 4.5.1). 
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4.4.3 Formatieoverzicht SOC 

 

SOC 
 

Afdeling Team  Roepnaam Doopnaam FTE 

SOC  Lead Security Operations Center Senior Adviseur Bedrijfsvoering S13 1,0 

SOC  Security analist level 1 Adviseur Bedrijfsvoering S10 3,0 

SOC  Security analist level 2 Adviseur Bedrijfsvoering S11 5,0 

SOC  Security analist level 3 Adviseur Bedrijfsvoering S12 3,0 

Eindtotaal 
   

12,0 

 

4.5 Directie Strategie en Bedrijfsvoering (SB) 

 

In de directie Strategie en Bedrijfsvoering zijn de staffuncties (behalve die van KP&C) 

gebundeld, waarmee er een volwaardige directie is ontstaan naast de twee 

operationele directies. De directie Strategie en Bedrijfsvoering is verantwoordelijk 

voor de strategische koers van de Justitiële ICT Organisatie, en het anticiperen op 

interne en externe ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de organisatie. 

Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering en de 

beleidsontwikkeling en kaderstelling voor de portefeuilles personeel, financiën, inkoop 

en interne informatievoorziening.  

 

De directie levert een belangrijke bijdrage aan de producten van de P&C- en 

begrotingscyclus, waaronder de financiële meerjarenraming, het kostprijsmodel, de 

begroting, de tweemaands- en tertaalrapportages, het jaarverslag en de 

jaarrekening. De directie bewaakt de balans tussen de vraag van de opdrachtgevers 

en de capaciteit van de organisatie en coördineert de realisatie van het 

opdrachtenportfolio. De directie onderhoudt daarvoor nauwe relaties met de 

beleidsdirecties bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de (ondersteuning van de) eigenaar, de 

(coördinerend) opdrachtgevers, ondersteunende dienstencentra en leveranciers. 

 

De werkzaamheden van de directie zijn verdeeld over vijf afdelingen. Zie figuur 5. 

Voor de productiedirecties is een kanteling doorgevoerd (zie paragraaf 3.3) om de 

verbinding met de buitenwereld te versterken. Zo’n beweging is ook gemaakt voor de 

ondersteunende processen, maar dan gericht op de interne verbinding. De indeling in 

de klassieke kolommen van strategie en PIOFACH-domeinen is tot op zekere hoogte 

losgelaten. In plaats daarvan wordt gestuurd op domeinoverstijgende aspecten of 

onderwerpen, zoals regie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 5.  Organogram directie SB. 
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De vijf afdelingen zijn in principe ‘plat’ georganiseerd. Dat is mogelijk gezien de span 

of control van de leidinggevenden, en dat bevordert de aanhaking van de 

afdelingshoofden, als boegbeeld en als topspecialist, bij het takenpakket van de 

afdelingen. Dat laat onverlet dat er binnen de afdelingen sprake is van groepen die 

zijn georganiseerd rondom een bepaalde discipline. Zo’n groep wordt ook aangeduid 

als een (functioneel) team, maar daarbij gaat het dus niet om een organisatorische, 

hiërarchische eenheid. Bij de afdeling Portfolio en Regie, en bij de afdeling Interne 

Ondersteuning is een uitzondering gemaakt. Zie subparagrafen 4.5.2 en 4.5.5. 

Gezien het profiel (bestuurlijk en verbindend; zie subparagraaf 4.5.1) van het hoofd 

van de afdeling Bestuur en Strategie ligt het voor de hand om deze manager ook de 

rol te geven van vaste plaatsvervanger van de directeur SB. 

 

De directeur Strategie en Bedrijfsvoering vervult de rol van Chief Information Officer 

(CIO) van de Justitiële ICT Organisatie. Daarmee is hij het eerste aanspreekpunt voor 

de CIO-JenV, en lid van de CIO-raad van JenV. Bij de uitvoering van deze rol wordt 

de CIO ondersteund door verschillende afdelingen binnen de directie SB en door de 

Chief Technology Officer (CTO). Zie paragraaf 4.7. 

 

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. 

 

De directeur Strategie en Bedrijfsvoering, verantwoordelijk voor de interne 

regievoering en voor de verbinding met de buitenwereld, is bij uitstek in de positie 

om in voorkomende gevallen de algemeen directeur te vervangen. Om die reden 

wordt de rol van plaatsvervangend algemeen directeur in formele zin bij de directeur 

SB belegd. 

 

4.5.1 Afdeling Bestuur en Strategie (BenS)  

De afdeling BenS stippelt voor de organisatie de koers uit, op middellange en lange 

termijn. BenS is verantwoordelijk voor het formuleren van de visie van de 

organisatie, het ontwikkelen van beleid, en het voorbereiden van en adviseren over 

bestuurlijke besluitvorming. 

 

De afdeling draagt dus ook zorg voor het opstellen van de i-strategie en de 

informatiearchitectuur, de inrichting van de besturing van de (interne) 

informatievoorziening (de i-governance) en de advisering (bij bestuurlijk overleg) van 

de CIO en de CTO. Tevens houdt deze afdeling namens de CIO toezicht op de 

naleving van kaders en afspraken binnen het IV-domein en stelt de afdeling in 

voorkomende gevallen CIO-oordelen op. De taken op het gebied van 

informatiemanagement op tactisch/operationeel niveau vallen binnen de afdeling 

Interne Ondersteuning (IO). Zie subparagraaf 4.5.5. 
 

De activiteiten van de afdeling raken de hele organisatie. Met als resultaat de 

inhoudelijke verbinding met en vooral tussen de andere directies en afdelingen, en de 

verbinding met de omgeving van de Justitiële ICT Organisatie. De afdeling kan daarin 

effectief zijn doordat binnen BenS het technische en het bestuurlijke perspectief bij 

elkaar komen en elkaar versterken. Zo wordt de verbinding gelegd tussen strategie, 
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beleid en enterprise architectuur (de enterprise architect van de Justitiële ICT 

Organisatie zit dus ook in de afdeling BenS), en vervult de afdeling een spilfunctie in 

het innovatiebeleid en het opzetten van concrete innovatietrajecten. Dat is bijna altijd 

een samenspel tussen BenS, het accountmanagement (PR) en ten minste een van de 

twee operationele directies (ID en BVZ). Finale besluitvorming, met name over 

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

daarover verantwoording aflegt aan het managementteam. Zo nodig kan hij 

vraagstukken voor besluitvorming inbrengen in het managementteam. 

 

In het verlengde hiervan is BenS ook het centrale punt voor het organisatiebrede 

kennismanagement. De afdeling houdt bij welke kennis en kunde de organisatie in 

huis heeft, en stimuleert het binnenhalen, uitwisselen en vermeerderen van kennis, 

bijvoorbeeld door het onderhouden van Communities of Practice. Dat is het 

fundament voor het strategische personeelsmanagement. De feitelijke opstelling 

daarvan is een verantwoordelijkheid van de afdeling P&O, maar BenS helpt om daar 

de ‘strategische kop’ op te zetten. 

 

Daarnaast zorgt BenS ervoor dat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving, door het 

vertalen van de toepasselijke kaders naar de context van de Justitiële ICT 

Organisatie. BenS doet dat voor een breed scala aan onderwerpen: architectuur, 

informatiebeveiliging, privacy en de doorvertaling van de strategische doelstellingen 

van het departement naar de interne organisatie. In dat verband zijn dus ook de 

rollen van (Chief) Information Security Officer (CISO/ISO) en (Chief) Privacy Officer 

(CPO/PO) bij BenS ondergebracht. Daarvoor is bij de afdeling ook de nodige 

juridische kennis aanwezig. Expertise die overigens veel breder wordt ingezet, 

bijvoorbeeld voor het adviseren over bestuurlijke besluitvorming. In aansluiting 

hierop verzorgt BenS ook de ondersteuning van de bestuurder bij 

medezeggenschapsaangelegenheden, en begeleidt de afdeling eventuele WOB-

trajecten. 

 

4.5.2 Afdeling Portfolio en Regie (PR) 

De afdeling Portfolio en Regie voert de regie over het werkpakket van de Justitiële 

ICT Organisatie. Binnen de afdeling wordt de life cycle van het opdrachtenwerk 

gesloten. Achtereenvolgens gaat het om het ophalen en organiseren van de vraag, 

het uitzetten van het werk, en de monitoring en serviceverlening om te verzekeren 

dat de verwachtingen ook worden waargemaakt. Daarvoor is de afdeling opgedeeld in 

twee teams: het team Account- en Portfoliomanagement, en het team Regie (figuur 

6). Het eerste team is een zogenoemd functioneel team (zie subparagraaf 4.5), 

waarvan de medewerkers worden aangestuurd door het afdelingshoofd. Aan het 

tweede team wordt leidinggegeven door een teamleider, dit gezien de grote omvang 

van dit team, en het specialisme van de medewerkers. 

 

De taken van de afdeling worden centraal georganiseerd en aangestuurd (lijnsturing, 

continuïteit, kennisontwikkeling), en de medewerkers in kwestie zijn daar ook 

formatief ondergebracht. In de praktijk zijn de medewerkers werkzaam bij de directie 

ID en de directie BVZ (zie ook paragraaf 4.1.2). De thuisbasis wordt bemand door de 

leidinggevenden, de portfoliomanagers, en twee productmanagers die de 

accountmanagers ondersteunen bij het opstellen van het aanbodplan. 
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Figuur 6.  Organogram afdeling Portfolio en Regie. 
 

4.5.2.1 Team Account- en Portfoliomanagement (APM) 

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: 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 opdrachten die worden openomen in de jaarplannen. De centrale planning 

van en regie op deze portfolio is het zogenoemde strategische portfoliomanagement 

(SPM). Dat is gericht op het bereiken van de strategische doelstellingen van de 

Justitiële ICT Organisatie en zijn klanten, en is herkenbaar en professioneel 

georganiseerd binnen dit team. 

 

4.5.2.2 Team Regie 

De servicemanagers in het team Regie onderhouden het contact met de 

opdrachtgevers over de uitvoering en de kwaliteit van de specifieke dienstverlening. 

De servicemanagers zijn de contactpersonen voor de diensten die door de Justitiële 

ICT Organisatie worden geleverd. De servicemanagers verzorgen de contractering en 

de financiële planning en bewaking. Managementinformatie neemt daarbij een 

centrale plaats in. De prestatie-indicatoren worden gemonitord, om te worden 

verwerkt in adequate stuur- en verantwoordingsrapportages over de dienstverlening 

aan de klanten. Daarnaast handelen de servicemanagers de vragen af die kunnen 

opkomen binnen het kader van (of als aanvulling op) de afgesloten overeenkomsten. 

De servicemanagers zijn dus het aanspreekpunt voor de going concern, en zijn 

daarmee bepalend voor de kwaliteit van de geleverde diensten en, minstens zo 

belangrijk, voor de kwaliteitsbeleving van de klanten. 

 

4.5.3 Afdeling Personeel en Organisatie (P&O) 

De medewerkers vormen het kapitaal van de organisatie. Dat is een grote opgave, te 

oordelen naar de ambities van de Justitiële ICT Organisatie, en de uitdagingen die de 

situatie op de arbeidsmarkt met zich meebrengt. Dat vraagt om effectief 

personeelsbeleid dat is gestoeld op een doordachte en proactieve strategie. Samen 

met de afdeling Beleid en Strategie maakt en beheert P&O het strategische 

personeelsplan (SPP) voor de Justitiële ICT Organisatie. Daarbij is BenS 

verantwoordelijk voor het ‘venster op de wereld’. Zo wordt aangesloten op de 

omgeving van de organisatie, dus de macro-omgeving, de rijksoverheid en het 

werkveld en de verantwoordelijkheden van de klanten. Daarbij worden ook de 

ontwikkelingen in de markt en de kennispositie van de eigen organisatie 

meegenomen. Zelf staat P&O in verbinding met de P&O-kolom binnen het Rijk (via de 
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Interdepartementale Commissie Organisatie en Personeelsbeleid, respectievelijk de 

directie DP&O), en met de eigen organisatie. Het resultaat is een solide vertrekpunt 

voor de werving en selectie van medewerkers en inhuurkrachten, en voor de 

ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie. 

 

Een andere samenwerkingsrelatie met Beleid en Strategie betreft het 

kennismanagement. Waar BenS vooral het accent legt op het managen van de 

kennis, bekommert P&O zich meer om de kenniswerkers, en over de organisatiebrede 

werkwijze met betrekking tot de scholing en de professionele ontwikkeling van de 

medewerkers. P&O adviseert de medewerkers, helpt de managers bij het in praktijk 

brengen van de principes van duurzame inzetbaarheid en vitaal vakmanschap, en 

adviseert over het resourcingbeleid en cultuuraspecten. 

 

De afdeling is de opdrachtgever voor de afdeling HRM van het Shared Service Center 

van de Dienst Justitiële Inrichtingen, waarvan HR-advies en -control en HR-

ondersteuning wordt afgenomen. Samen met dit SSC houdt P&O de formatie op orde, 

en verzorgt de afdeling de benodigde rapportages. De afdeling is de samensteller en 

de hoeder van het Arbobeleidsplan, aan de hand waarvan de Justitiële ICT 

Organisatie gestructureerd en aantoonbaar werkt aan een gezonde en veilige 

werkomgeving voor medewerkers en bezoekers. 

 

4.5.4 Afdeling Financiën en Inkoop (F&I) 

De afdeling Financiën en Inkoop is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën 

die de Justitiële ICT Organisatie ter beschikking staan, en voor de rechtmatige en 

doelmatige besteding van die middelen. De medewerkers van het – functionele – 

team dat verantwoordelijk is voor de portefeuille financiën worden functioneel en 

hiërarchisch aangestuurd door het hoofd F&I. Zij verzorgen de informatievoorziening 

voor de financiële besturing van de organisatie (de financial control-rol). F&I is verder 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het begrotingsproces en de tarifering, de 

opstelling van het vermoedelijk beloop, de activa-administratie en investeringstoets, 

de nacalculatie van de diensten die worden geleverd en de financiële verantwoording 

als onderdeel van de tweemaands- en tertaalrapportages. 

 

Als agentschap moet de Justitiële ICT Organisatie ook de nodige werkzaamheden 

uitvoeren die horen bij het zelfstandig voeren van een concernadministratie. Daarbij 

gaat het om het opstellen van de jaarrekening inclusief toelichtingen, het opstellen 

van een jaarverslag en een agentschapsparagraaf, het voeren van een 

budgetadministratie IBOS, de technische analyse van het maandresultaat, treasury 

en financiering (rekening courant, deposito- en leenfaciliteiten) en balanscontrole. 

Daarnaast verzorgt de afdeling het opdrachtgeverschap richting het financieel 

dienstencentrum (FDC) van DJI/SSC, waar de financiële administratie van de 

Justitiële ICT Organisatie wordt gevoerd. De projectenadministratie en de facturatie 

zijn hier ook ondergebracht. 

 

Het inkoopteam, een functioneel team met een coördinerend senior-adviseur inkoop 

als meewerkend voorman, vertaalt de kaders en de strategie op het gebied van 

inkoop en aanbesteding naar tactische advisering op dit terrein, en doet het contract- 

en leveranciersmanagement. Dat betekent dat het team verschillende rapportages 

opstelt en administraties bijhoudt: spendanalyses, licentie- en contractbeheer en 

software asset management. Het inkoopteam vervult ook de rol van opdrachtgever 

voor het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) van DJI, waar de feitelijke 

inkoopactiviteiten voor de Justitiële ICT Organisatie worden uitgevoerd. 
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Het contractmanagement gebeurt in nauw overleg met de collega’s die werken bij de 

operationele directies (BVZ en ID). De materiedeskundigen in het primaire proces zijn 

ervoor verantwoordelijk dat de eisen ordentelijk kunnen worden geformuleerd en in 

de contracten (aanbesteding, inkoop) terechtkomen. De medewerkers van 

contractbeheer zorgen voor de passende formats, formuleringen, workflow en 

registratie/rapportage. Dat vraagt substantiële kennis van de specialist van het 

contractenbouwwerk, en gevoel van de medewerkers van F&I voor het primaire 

proces (samenwerking en een gezamenlijke kennisbasis).  

 

4.5.5 Afdeling Interne Ondersteuning (IO) 

De afdeling IO is verantwoordelijk voor de interne dienstverlening van de Justitiële 

ICT Organisatie. Er worden drie takenpakketten onderscheiden: management-

ondersteuning, functioneel beheer, en huisvesting en facilitaire zaken. Ook deze 

afdeling is in principe ‘plat’ georganiseerd, maar met een uitzondering. De 

managementondersteuning is volgens het thuisbasisprincipe (zie subparagraaf 4.1.2) 

ondergebracht in een apart team Managementondersteuning, met een teamleider. 

Dat helpt om de span of control binnen de afdeling IO beheersbaar te houden, en 

voor dit specifieke werkpakket maakt het combineren van de hiërarchische en de 

functionele aansturing dat beter invulling kan worden gegeven aan – de 

doelstellingen van – het thuisbasisprincipe (kwaliteit, uniformiteit, continuïteit). 

 

De managementondersteuners voeren de gebruikelijke taken uit die horen bij het 

ondersteunen van de overlegstructuur, het faciliteren van de workflow, verschillende 

archief- en beheertaken, en het organiseren van bijeenkomsten en evenementen. 

 

Waar de sturing op het informatiemanagement gebeurt door de afdeling BenS, neemt 

IO de tactisch/operationele invulling van het informatiemanagement voor zijn 

rekening, naast het takenpakket functioneel beheer. 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 opdrachtnemerschap voor wijzigingen aan de informatiesystemen die 

in eigen beheer zijn, ligt bij de afdeling Gemeenschappelijke Diensten van de Directie 

Implementatie en Dienstverlening (zie subparagraaf 4.6.5). De afdeling voert verder 

het reguliere gebruiksbeheer en functionaliteitenbeheer uit, en zorgt dat de 

noodzakelijke managementinformatie wordt geleverd, door zelf informatieproducten 

te leveren, maar ook door passende tooling voor het management beschikbaar te 

stellen.  

 

Het takenpakket huisvesting en facilitaire zaken wordt vooral uitgevoerd in een 

regierol, gezien de rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van SSO’s. De adviseur 

die dit in portefeuille heeft is aanspreekpunt voor de strategische huisvesting en voor 

alle aspecten van het facilitaire domein (schoonmaakdiensten, beveiliging, catering, 

BHV, wagenparkbeheer). 
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4.5.6 Formatieoverzicht SB 

 
SB  

Afdeling Team  Roepnaam Doopnaam FTE 

  Directeur Strategie & Bedrijfsvoering Manager S15 1,0 

BenS  Afdelingshoofd Bestuur en Strategie Manager S14 1,0 

BenS  Adviseur Bestuur en Strategie Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 4,0 

BenS  Adviseur Bestuur en Strategie Senior Adviseur Bedrijfsvoering S13 4,0 

BenS  Ambtelijk secretaris Adviseur Bedrijfsvoering S09 1,0 

BenS  
Chief Information Security Officer 
(CISO) / Chief Privacy Officer (CPO) 

Senior Adviseur Bedrijfsvoering S13 1,0 

BenS  Communicatieadviseur Adviseur Bedrijfsvoering S10 2,0 

BenS  Communicatieadviseur Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

BenS  Directiesecretaris Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

BenS  Information Security officer (ISO) Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,5 

BenS  Senior juridisch adviseur Senior Adviseur Bedrijfsvoering S13 2,0 

BenS  Privacy Officer (PO) Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

Totaal afdeling    19,5 

F&I  Afdelingshoofd Financiën en Inkoop Manager S13 1,0 

F&I  Adviseur AO/IC Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

F&I  Contractmanager Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,0 

F&I  Coördinerend senior adviseur inkoop Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,0 

F&I  Financial controller Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

F&I  Financial controller Adviseur Bedrijfsvoering S11 3,0 

F&I  Junior financial controller Adviseur Bedrijfsvoering S09 1,0 

F&I  
Junior contract- en 
leveranciersmanager 

Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

F&I  Licentiebeheerder Adviseur Bedrijfsvoering S09 2,0 

F&I  Medewerker administratie Medewerker Administratie S06 1,0 

F&I  Medewerker financiële administratie Medewerker Administratie S07 1,0 

F&I  Senior medewerker bedrijfsbureau Medewerker Administratie S08 4,0 

F&I  Senior financial controller Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 3,0 

F&I  
Senior medewerker project-
managementbureau 

Medewerker Administratie S08 2,0 

Totaal afdeling    23,0 

IO  
Afdelingshoofd Interne 
Ondersteuning 

Manager S13 1,0 

IO MO 
Teamleider 
Managementondersteuning 

Operationeel Manager S10 1,0 

IO MO Managementassistent Managementondersteuner S07 5,7 

IO MO Secretaresse Managementondersteuner S06 5,0 

 Totaal team   11,7 

IO  
Coördinerend senior adviseur 
functioneel beheer 

Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,0 

IO  Huisvestingsadviseur Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

IO  Informatiemanager Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

IO  Operationeel functioneel beheerder Adviseur Bedrijfsvoering S09 3,0 

IO  Senior operationeel beheerder Adviseur Bedrijfsvoering S10 3,0 

IO  Tactisch functioneel beheerder Adviseur Bedrijfsvoering S11 3,0 

Totaal afdeling    24,7 
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P&O  
Afdelingshoofd Personeel en 
Organisatie 

Manager S13 1,0 

P&O  Administratief medewerker P&O Medewerker Administratie S06 3,0 

P&O  Administratief medewerker P&O Medewerker Administratie S08 3,0 

P&O  Adviseur mobiliteit Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

P&O  Beleidsadviseur P&O  Adviseur Bedrijfsvoering S11 2,0 

P&O  Beleidsadviseur P&O  Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,0 

P&O  Coördinator opleidingen Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

P&O  Organisatieadviseur Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,0 

P&O  Preventiemedewerker Adviseur Bedrijfsvoering S08 1,0 

P&O  Senior adviseur P&O Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,0 

Totaal afdeling    15,0 

PR  Afdelingshoofd Portfolio en Regie Manager S13 1,0 

PR  Accountmanager Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 7,0 

PR  Administratief medewerker  Medewerker Administratie S08 1,0 

PR  Junior accountmanager Senior Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

PR  Portfoliomanager Senior Adviseur Bedrijfsvoering S13 2,0 

PR  Productmanager Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 2,0 

PR Regie Teamleider Regie Manager S12 1,0 

PR Regie Junior service manager Senior Adviseur Bedrijfsvoering S11 11,0 

PR Regie Service manager Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 7,0 

PR Regie Service regie manager Senior Adviseur Bedrijfsvoering S13 3,0 

 Totaal team   22,0 

Totaal afdeling    36,0 

Eindtotaal    119,2 

 

4.6 Directie Implementatie en Dienstverlening (ID) 

 

Het beheer en de (door)ontwikkeling van het IV- en ICT-applicatielandschap is een 

verantwoordelijkheid van de Directie Implementatie en Dienstverlening. Daarbij gaat 

het om de voorzieningen die exclusief voor een bepaalde opdrachtgever of voor een 

groep van opdrachtgevers worden ontwikkeld en beheerd, de zogenoemde 

gemeenschappelijke of gedeelde diensten. Het partnerschap met de opdrachtgevers, 

en de inhoudelijke en operationele verbinding met de primaire processen krijgen 

vorm doordat er wordt gewerkt in teams die zo veel mogelijk zijn georiënteerd op de 

klanten van de Justitiële ICT Organisatie, en daar intensief mee samenwerken. Zie 

figuur 7. 

 

 

 

 

 

 
 
Figuur 7.  Organogram directie ID. 

 

Er zijn vier afdelingen die op deze manier werken, dus als ‘klantenteam’, en die 

samen het volledige klantenbestand van de Justitiële ICT Organisatie bestrijken, met 

zowel specifieke als gemeenschappelijke of gedeelde dienstverlening. Ten eerste het 
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klantenteam DJI, dat verantwoordelijk is voor de dienstverlening aan de grootste 

afnemer van de Justitiële ICT Organisatie. Ook het klantenteam Justis is een-op-een 

gekoppeld aan een grote opdrachtgever. De afdeling Gebundelde Klanten werkt voor 

een groep van afnemers met een klein opdrachtenpakket, waarvoor de inrichting van 

aparte klantenteams (nog) niet zinvol is. Binnen deze afdeling is ook de zogenoemde 

App Factory ondergebracht. De afdeling Gemeenschappelijke Diensten is georiënteerd 

op de klant DI&I in de rol van opdrachtgever van de gemeenschappelijke diensten. 

 

Naast de vier afdelingen die zijn gespiegeld op de (groepen van) klanten van de 

Justitiële ICT Organisatie, is er nog een vijfde afdeling, die fungeert als toeleverancier 

van ondersteunende expertise en disciplines. Zowel de klantenteams van ID als de 

directie BVZ zijn afnemer van deze diensten, die volgens het thuisbasisprincipe (zie 

subparagraaf 4.1.2) zijn gebundeld binnen de afdeling Programma’s, Projecten, 

Architectuur en Security. 

 

Een klantenteam bestaat uit een of meer delivery teams. De verschillende 

specialisten zijn formatief in de teams opgenomen. Er wordt een uitzondering 

gemaakt voor de architecten, de project- en programmamanagers, en de 

projectondersteuners. Zij worden volgens het thuisbasisprincipe door de afdeling 

Programma’s, Projecten, Architectuur en Security aan de klantenteams toegevoegd. 

Door de afdeling PR (zie subparagraaf 4.5.2) worden, ook volgens het 

thuisbasisprincipe, accountmanagers en servicemanagers voor de klantenteams 

ingezet. Het hoofd van de afdeling Klantenteam DJI heeft de rol van vaste 

plaatsvervanger voor de directeur ID. 

 

4.6.1 Samenspel tussen implementatie en dienstverlening 

Binnen vier afdelingen van ID worden applicaties ontwikkeld en beheerd voor 

verschillende opdrachtgevers. De verdeling van de werkzaamheden per afdeling over 

de afzonderlijke teams vindt plaats volgens een eenduidig principe. Daarvoor is 

aangesloten bij de tendens om ontwikkeling, beheer en vernieuwing zo veel mogelijk 

te integreren. Op die manier kan ook het beste invulling worden gegeven aan een 

aantal belangrijke ontwerpcriteria: wendbaarheid, heldere toedeling van 

verantwoordelijkheden, en samenwerking ‘by design’. Integratie van ontwikkeling en 

beheer in één team is dus de norm. Dat is ook zo ingevuld binnen de afdelingen KT 

DJI en KT Justis, en op onderdelen (team DT&V, zie subparagraaf 4.6.4.1) binnen de 

afdeling GK. 

 

Een uitzondering op dit principe wordt gemaakt als het volume van het team voor 

één klant aldus te groot zou worden. Dit geldt voor de afdeling Gemeenschappelijke 

Diensten. In dat geval moet worden gekozen tussen het verdelen van de producten 

en diensten over verschillende teams, waarbij ontwikkeling en beheer dan nog steeds 

bij elkaar kan worden gehouden, of het opdelen van de afdeling in een team voor 

ontwikkeling en een team voor beheer. Geconcludeerd is dat in een dergelijke situatie 

het aanbrengen van een knip tussen ontwikkeling en beheer (en dus niet tussen 

groepen van producten en diensten) een stabieler construct oplevert, dat minder 

gevoelig is voor fluctuaties in de portfolio. De verantwoordelijkheid voor de interface 

tussen ontwikkeling en beheer ligt dan nog steeds laag in de organisatie, en is 

daarmee passend of althans beheersbaar belegd. 

 

Een andere uitzondering ontstaat als het volume van alle werkzaamheden voor een 

samenstel van klanten te groot zou worden. Dit is het geval voor de afdeling 

Gebundelde Klanten. Dan ligt dus de keuze voor om groepen van klanten afzonderlijk 

aan teams (die zowel ontwikkeling als beheer doen) toe te wijzen, of een scheiding 
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aan te brengen tussen ontwikkeling en beheer, en de bundeling van klanten in stand 

te houden. Ook in deze situatie is stabiliteit het doorslaggevende criterium om een 

knip tussen ontwikkeling en beheer aan te brengen. 

 

4.6.2 Klantenteam DJI (KT DJI) 

De afdeling Klantenteam DJI is opgedeeld in drie delivery teams, als afspiegeling van 

de business van DJI: een team Verblijf en DV&O, een team Zorg en OI en een team 

SSC-DJI en P&I (Personen & Identiteit). Zie figuur 8. Voor de portfolio van KT DJI 

wordt de onderstaande segmentering gebruikt: 

1. Primaire applicaties met weinig businesslogica; 

2. Primaire applicaties met complexe businesslogica; 

3. Digitalisering van kleine (ondersteunende) processen; 

4. Digitalisering van primaire processen; 

5. Serious gaming; 

6. Web-based applicaties; 

7. Ontwikkeling van mobiele apps; 

8. Vervanging van shadow IT (IT-middelen die buiten de beheerafspraken vallen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figuur 8.  Organogram afdeling KT DJI. 

 

4.6.2.1 Team Verblijf en DV&O (VD) 

Door het team Verblijf en DV&O worden complexe applicaties en koppelingen 

geïmplementeerd en beheerd. Veel van het ontwikkelwerk wordt in eigen hand 

gehouden. Dat betekent dat er in de eigen gelederen ruime en diverse expertise 

bestaat op het gebied van programmeertalen, het bouwen van toepassingen in Power 

BI, sensortechnologie, biometrie en het ontwikkelen van IOT-applicaties en 

-voorzieningen. Voor de verwerving van componenten, maatwerkomgevingen en 

specifieke tooling trekt het team samen op met de directie BVZ en de afdeling F&I 

van de directie SB. Het team VD is verantwoordelijk voor een breed pakket van 

voorzieningen en diensten, zoals EM, Drife, BVJ en GEM. Ook wordt vanuit dit team 

ondersteuning verleend aan DI bij verschillende JenV-brede aanbestedingen. 

 

De span of control van de teamleider VD is 28 fte. Dat is alleszins werkbaar omdat 

binnen dit team een relatief zelfstandig werkend DevOps-team is ondergebracht, op 

locatie bij de klant in Assen. 

 

4.6.2.2 Team Zorg en OI (ZO) 

De werkwijze van het team Zorg en OI verschilt weliswaar van die van het team 

Verblijf en DV&O, maar de aard van de werkzaamheden en de daarvoor benodigde 
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expertise zijn in grote lijnen hetzelfde. Het team ZO verzorgt de ontwikkeling en de 

dienstverlening voor Microhis, User en TIS. Daarnaast doet ZO de ondersteuning ten 

behoeve van het SIC en de ondersteuning van e-learning voor het 

Opleidingsinstituut. 

 

De span of control van de teamleider ZO is net iets groter dan 25 (namelijk 26). Dat 

vormt geen probleem omdat in de praktijk een groot deel van de werkzaamheden 

wordt gecoördineerd door de projectleiders en door een scrum master. 

 

4.6.2.3 Team SSC-DJI en P&I (SP) 

Ook voor het team SSC_DJI en P&I geldt dat dat de aard van de werkzaamheden en 

de daarvoor benodigde expertise in grote lijnen hetzelfde zijn als die van het team 

VD. Het team SP ontwikkelt en beheert een breed applicatielandschap. Daarbij gaat 

het onder andere om het nieuwe roosteren, P&I-kernregisters en verschillende 

applicaties in het facilitaire domein. 

 

4.6.3 Klantenteam Justis (KT Justis) 

In de afdeling Klantenteam Justis zijn de ontwikkeling en het beheer geïntegreerd. 

Onder andere gezien de omvang van de afdeling (het relatief grote aantal externen 

meegerekend) is ervoor gekozen om een teamleider aan te stellen voor het inrichten 

en functioneel aansturen van de scrumteams. De lijnverantwoordelijkheid voor de 

medewerkers ligt bij het afdelingshoofd. 

 

Door de afdeling Klantenteam Justis worden complexe applicaties en koppelingen 

ontwikkeld en beheerd. Daarvoor brengt de afdeling specialistische kennis van 

verschillende programmeertalen in het geweer, en worden er maatwerkapplicaties 

gebouwd in Power BI. Kenmerkend voor KT Justis is dat er veel (door)ontwikkeling 

gebeurt met zogenoemde low-code, een vorm van softwareontwikkeling waarbij 

applicaties worden gebouwd door middel van een grafische gebruikersinterface, en 

met RPA-tooling (Robotic Process Automation). 

 

4.6.4 Afdeling Gebundelde Klanten (GK) 

Door de afdeling Gebundelde Klanten worden verschillende kleinere partijen bediend, 

op een gedeelde infrastructuur. Het inrichten van een-op-een klantenteams is in deze 

gevallen niet zinvol of betaalbaar. Een andere reden om het werk voor verschillende 

klanten te combineren kan zijn dat een nieuwe klant nog niet scherp heeft op welke 

schaal een bepaalde IT-voorziening gebruikt gaat worden. Gestart kan dan worden 

met een bescheiden opzet, meeliftend op bestaande infrastructuren, om eerst de 

behoefte te verkennen. Snelheid kan eveneens een rol spelen. Als de klant niet lang 

kan wachten is het ook een pre als de infrastructuur al beschikbaar is. 

 

Binnen GK zijn drie teams ingericht: team DT&V, team Implementatie (GK-I, ooit 

begonnen als de App Factory) en team Dienstverlening (GK-D). Zie figuur 9. Het 

volume van de werkzaamheden voor DT&V is zodanig dat de ontwikkeling en het 

beheer voor DT&V zijn geïntegreerd in één team. Zie het basisprincipe dat is 

beschreven in subparagraaf 4.6.1. Conform de tweede uitzondering die in 

subparagraaf 4.6.1 is genoemd zijn de ontwikkeling en het beheer voor de overige 

klanten (zoals de RvdK en de IND) in twee aparte teams ondergebracht. 
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Figuur 9.  Organogram afdeling GK. 

 

De afdeling Gebundelde Klanten maakt gebruik van de bouwstenen die beschikbaar 

worden gesteld door de afdeling IT4IT van de Directie Basisvoorzieningen. Verder 

wordt, vooral voor de werkzaamheden op het gebied van implementatie, veelvuldig 

een beroep gedaan op de architecten van de afdeling PPAS (zie subparagraaf 4.6.6). 

 

4.6.4.1 Team DT&V 

Het Team DT&V is volledig georiënteerd op DT&V. De klant levert zelf ook een 

substantiële bijdrage aan dit DevOps-team, in de vorm van inhuur voor 

softwareontwikkeling (.Net/Core/SharePoint). DT&V heeft aangegeven dat zij op 

termijn alle activiteiten bij de Justitiële ICT Organisatie willen onderbrengen, en 

alleen nog diensten willen afnemen. 

 

De programmeercode moet aan hoge beveiligingsstandaarden voldoen. Er wordt 

uitvoerig getoetst op onveilige paradigma’s en kwetsbaarheid voor supply chain 

attacks. Daarvoor heeft het team DT&V veel specialistische kennis in huis en wordt er 

gewerkt volgens de principes van ‘security by design’. Het team is op dit punt feitelijk 

zelfvoorzienend, en hoeft geen beroep te doen op andere organisatieonderdelen. 

 

De span of control van de teamleider DT&V bedraagt 31 fte. Dat is in dit geval 

passend omdat een groot deel van de operationele activiteiten gebeurt onder 

begeleiding van een projectleider of een scrummaster. 

 

4.6.4.2 Team Implementatie (GK-I) 

Het team Implementatie levert zogenoemde Minimal Viable Products (MVP’s). Dat zijn 

werkende, maar nog niet volledig productierijpe applicaties. Er wordt gewerkt volgens 

de Lean Start Up methode, een werkwijze die eerder al succesvol is toegepast door 

de App Factory. 

 

4.6.4.3 Team Dienstverlening (GK-D) 

Het team Dienstverlening doet het beheer van de specifieke producten en diensten 

die als zodanig voor de klanten van GK (behalve DT&V) zijn opgenomen in de PDC. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de applicaties van de IND en de RvdK. Daarnaast kunnen 

medewerkers van het team Dienstverlening worden uitgeleend aan het team 

Implementatie, waar zij worden ingezet voor de beheertaken die zijn verbonden aan 

de ontwikkelingen die nog niet het stadium van MVP hebben bereikt. 

 

4.6.5 Afdeling Gemeenschappelijke Diensten (GD) 

De afdeling Gemeenschappelijke Diensten levert gemeenschappelijke dienstverlening 

(i.e. voor alle JenV-onderdelen) in opdracht van de Directie Informatievoorziening en 

Inkoop (DI&I). GD is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitrol van deze 
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diensten (bijvoorbeeld Topdesk) bij de verschillende afnemers. In overleg met DI&I 

werkt de afdeling aan planmatige vernieuwing, gericht op – verdere – standaardisatie 

van het applicatielandschap. Aanpassingen aan de eigen (IM-)applicaties van de 

Justitiële ICT Organisatie worden ook door Gemeenschappelijke Diensten uitgevoerd. 

Na afronding van het implementatietraject worden de diensten door GD beheerd, 

onderhouden en doorontwikkeld. De implementatie gebeurt door het team 

Implementatie. Beheer en onderhoud is de verantwoordelijkheid van het team 

Dienstverlening. Zie figuur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10.  Organogram afdeling GD. 
 

4.6.5.1 Team Implementatie (GD-I) 

Het team Implementatie werkt zoveel mogelijk met standaardbouwstenen, zodat het 

beheer efficiënt kan gebeuren, en het onderhoud en de doorontwikkeling ook op 

langere termijn relatief eenvoudig kan plaatsvinden. De afdeling werkt nauw samen 

met marktpartijen, op basis van bestaande mantelovereenkomsten. 

 

4.6.5.2 Team Dienstverlening (GD-D) 

Het team Dienstverlening maakt voor het organiseren van de verschillende 

beheertaken, net als het team Implementatie, veelvuldig gebruik van externe 

dienstverleners. 

 

De teamleider GD-D heeft een span of control van 8 fte. Dat is relatief beperkt, maar 

wel passend, omdat er moet worden geanticipeerd op (en gewerkt aan) uitbreiding 

van het werkpakket in de nabije toekomst. 
 

4.6.6 Afdeling Programma’s, Projecten, Architectuur en Security (PPAS) 

De uitvoerende functies (dus geen staffuncties) waarvan het zinvol is om die volgens 

het thuisbasisprincipe te organiseren (zie subparagraaf 4.1.2) zijn samengebracht in 

de afdeling Programma’s, Projecten, Architectuur en Security. De twee – grotere – 

teams die zich bezighouden met het uitvoeren en ondersteunen van het 

projectenwerk worden aangestuurd door een eigen teamleider. De twee andere – 

relatief kleine en hoogwaardige – teams zijn ‘functionele teams’, en de medewerkers 

rapporteren dus direct aan het hoofd PPAS. Zie figuur 11. 
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Figuur 11.  Organogram afdeling PPAS. 

 

4.6.6.1 Team Programma’s en Projecten (PP) 

Het team Programma’s en Projecten levert kennis en capaciteit voor het professioneel 

opzetten en managen van projecten. Dat gebeurt voor de beide directies ID en BVZ. 

 

De medewerkers van dit team worden vooral ingezet binnen andere 

organisatieonderdelen, volgens het thuisbasisprincipe. De aansturing door de 

teamleider is dus beperkt tot de hiërarchische rol (en niet de functionele), zodat de 

span of control van 30 fte goed werkbaar is. 

 

4.6.6.2 Team PMO (PMO) 

Het team PMO levert de benodigde projectondersteuning en zorgt ervoor dat er 

volgens moderne principes en strikte richtlijnen te werk wordt gegaan. PMO doet de 

project-secretariële ondersteuning en de projectplanning, en verzorgt de 

kwaliteitsborging voor de projecten. Ook dit team werkt voor zowel BVZ als ID. Door 

de medewerkers van dit team wordt nauw samengewerkt met de collega’s van de 

directie SB: PMO organiseert de inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van het 

projectenwerk, de portfoliomanagers van de afdeling PR beheren de ‘projecten-

kalender’, en medewerkers van de afdeling F&I voeren de projectenadministratie 

(registratie, bewaking, financiële afwikkeling). 

 

De teamleider PMO heeft behalve de eigen lijnverantwoordelijkheid ook een PPAS-

brede taak, namelijk het onderhouden van de contacten met de leveranciers en de 

werving van de externe medewerkers. Om die reden zijn de leidinggevende taken 

van deze teamleider (span of control van 4 fte) beperkt. 

 

4.6.6.3 Team Architectuur (A) 

In het team Architectuur zijn de architecten ondergebracht die werkzaam zijn binnen 

de twee productiedirecties, ID en BVZ. Volgens het thuisbasisprincipe worden zij 

ingezet in de verschillende afdelingen en (klanten)teams. Daar is voor gekozen 

omdat in veel gevallen het vast verbinden van een architect aan een bepaald team 

niet zinvol, laat staan noodzakelijk is. Het efficiënt uitwisselen en inzetten van 

architecten, en daarmee het investeren in het lerend vermogen van de organisatie, 

heeft voordelen die op deze manier geïncasseerd kunnen worden. Onder de vlag van 

dit team werken domeinarchitecten, software-architecten en solutionarchitecten, die 

voor hun vakgebied de brug slaan naar de enterprise architect bij de directie SB. 

 

4.6.6.4 Team Security Testing (ST) 

Het team Security Testing is gespecialiseerd in aanvalstechnieken en is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van penetratietesten en RedTeaming. Daarmee 

helpt dit team de ontwikkelaars bij ID en BVZ om robuuste, betrouwbare 

voorzieningen te bouwen en in stand te houden, en krijgt het SOC informatie over 

kwetsbaarheden en de noodzaak (en mogelijkheden) om de beveiliging aan te 

scherpen.  
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4.6.7 Formatieoverzicht ID 

 

ID 
 

Afdeling Team  Roepnaam Doopnaam FTE 

  
Directeur Implementatie en 
Dienstverlening 

Manager S15 1,0 

GD  Afdelingshoofd GD Manager S13 1,0 

GD GD-I Teamleider GD-I Manager S12 1,0 

GD GD-I Junior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S09 1,0 

GD GD-I Medior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 2,0 

GD GD-I Senior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 2,0 

GD GD-I Senior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S11 3,0 

GD GD-I Senior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

GD GD-I Medior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S10 3,0 

GD GD-I Medior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S10 2,0 

 Totaal team   15,0 

GD GD-D Teamleider GD-D Manager S12 1,0 

GD GD-D Medior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 3,0 

GD GD-D Senior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 4,0 

GD GD-D Senior informatieanalist Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,0 

 Totaal team   9,0 

Totaal afdeling    25,0 

GK 
 

Afdelingshoofd GK Manager S13 1,0 

GK GK-I Teamleider GK-I Manager S12 1,0 

GK GK-I Business consultant Senior Adviseur Bedrijfsvoering S13 2,0 

GK GK-I Junior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S09 4,0 

GK GK-I Medior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 8,0 

GK GK-I Senior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 3,0 

GK GK-I Innovatiemanager Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,0 

 Totaal team   19,0 

GK GK-D Teamleider GK-D Manager S12 1,0 

GK GK-D Junior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S09 3,0 

GK GK-D Medior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 8,0 

GK GK-D Senior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 3,0 

 Totaal team   15,0 

GK DT&V Teamleider DT&V Manager S12 1,0 

GK DT&V Medior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 5,0 

GK DT&V Informatieanalist Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

GK DT&V Junior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S09 2,0 

GK DT&V Junior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S09 2,0 

GK DT&V Senior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 5,0 

GK DT&V Senior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 3,0 

GK DT&V Senior informatieanalist Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,0 

GK DT&V Senior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S11 6,0 

GK DT&V Senior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

GK DT&V Medior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S10 3,0 

GK DT&V Medior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S10 2,0 

 Totaal team   32,0 

Totaal afdeling    67,0 
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KT DJI  Afdelingshoofd KT DJI Manager S14 1,0 

KT DJI VD Teamleider VD Manager S12 1,0 

KT DJI VD Medior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 4,0 

KT DJI VD Informatieanalist Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

KT DJI VD Junior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S09 3,0 

KT DJI VD Junior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S09 1,0 

KT DJI VD Junior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S09 2,0 

KT DJI VD Medior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

KT DJI VD Senior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 4,0 

KT DJI VD Senior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

KT DJI VD Senior informatieanalist Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 2,0 

KT DJI VD Senior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S11 2,0 

KT DJI VD Senior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S11 2,0 

KT DJI VD Medior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S10 2,0 

KT DJI VD Medior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

KT DJI VD Medior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S10 2,0 

 Totaal team   29,0 

KT DJI ZO Teamleider ZO Manager S12 1,0 

KT DJI ZO Informatieanalist Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

KT DJI ZO Junior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S09 2,0 

KT DJI ZO Junior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S09 1,0 

KT DJI ZO Junior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S09 1,0 

KT DJI ZO Medior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 6,0 

KT DJI ZO Senior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 5,0 

KT DJI ZO Senior informatieanalist Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,0 

KT DJI ZO Senior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S11 4,0 

KT DJI ZO Senior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

KT DJI ZO Senior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

KT DJI ZO Medior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

KT DJI ZO Medior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

KT DJI ZO Medior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

 Totaal team   27,0 

KT DJI SP Teamleider SP Manager S12 1,0 

KT DJI SP Medior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 5,0 

KT DJI SP Informatieanalist Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

KT DJI SP Junior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S09 1,0 

KT DJI SP Junior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S09 2,0 

KT DJI SP Senior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 5,0 

KT DJI SP Senior informatieanalist Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,0 

KT DJI SP Senior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S11 3,0 

KT DJI SP Senior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

KT DJI SP Medior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

KT DJI SP Medior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

KT DJI SP Medior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

 Totaal team   23,0 

Totaal afdeling    80,0 
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KT Justis  Afdelingshoofd Justis Manager S13 1,0 

KT Justis  Teamleider Justis Manager S12 1,0 

KT Justis  Medior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

KT Justis  Senior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 3,0 

KT Justis  Junior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S09 1,0 

KT Justis  Senior informatieanalist Project-/Programmamanager S12 1,0 

KT Justis  Senior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S11 4,0 

KT Justis  Senior testconsultant Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

KT Justis  Medior software engineer Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

Totaal afdeling    14,0 

PPAS  Afdelingshoofd PPAS Manager S13 1,0 

PPAS PP Teamleider PP Manager S12 1,0 

PPAS PP Programmamanager Project-/Programmamanager S14 2,0 

PPAS PP Projectadviseur Senior Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

PPAS PP Projectleider Projectleider S11 10,0 

PPAS PP Senior projectleider Project-/Programmamanager S12 16,0 

PPAS PP Senior projectleider Project-/Programmamanager S13 1,0 

 Totaal team   31,0 

PPAS PMO Teamleider PMO Manager S12 1,0 

PPAS PMO Projectadviseur Senior Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

PPAS PMO Senior consultant kwaliteit Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 1,0 

PPAS PMO Projectsecretaris Adviseur bedrijfsvoering S9 1,0 

PPAS PMO Projectsecretaris Adviseur bedrijfsvoering S8 1,0 

 Totaal team   5,0 

PPAS A Projectarchitect Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 7,0 

PPAS A Senior projectarchitect Project-/Programmamanager S12 1,0 

PPAS A Software architect Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 2,0 

 Totaal team   10,0 

PPAS ST Security & innovatie consultant Senior Adviseur Bedrijfsvoering S11 4,0 

PPAS ST 
Senior security & innovatie 
consultant 

Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 5,0 

PPAS ST 
Senior security & innovatie 
consultant 

Senior Adviseur Bedrijfsvoering S13 1,0 

 Totaal team   10,0 

Totaal afdeling    57,0 

Eindtotaal 
   

244,0 

 

4.7 Directie Basisvoorzieningen (BVZ) 

 

De directie Basisvoorzieningen is verantwoordelijk voor het beheer van de 

netwerkinfrastructuur, platformen en standaard ICT-voorzieningen en daarmee voor 

de continuïteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening. De directie realiseert 

platformen en bouwstenen en werkt hiervoor nauw samen met de directie 

Implementatie en Dienstverlening om het beheer en de doorontwikkeling van de 

basisvoorzieningen goed te organiseren. 

 

De directie is op operationeel niveau de ingang voor de eindgebruikers van de 

dienstverlening. Door positionering van de Front Office als voordeur van de 

organisatie zorgt BVZ voor eenduidigheid, toegankelijkheid en voorspelbare 

doorlooptijden (oplos- en reactietijden). De afdelingen binnen de directie 
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Basisvoorzieningen leveren capaciteit voor de integrale oplosteams die aan de slag 

gaan met aangemelde incidenten, problemen en wijzigingen, en stemmen hierover af 

met de betreffende klantenteams. Het zogenoemde capacity management speelt 

daarbij een cruciale rol. De directie sluit zoveel mogelijk aan bij (of initieert) 

rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van werkplekken (RWO-V), datacenters, 

telefonie, dienstverlening in Rijkskantoren (IDV) en connectiviteit. 

 

De samenwerking met de directie Implementatie en Dienstverlening is cruciaal. Het 

leveren van standaardvoorzieningen is een proces waarbij de directie 

Basisvoorzieningen in nauwe samenwerking met de directie Implementatie en 

Dienstverlening zorgt voor het leveren conform afgesproken serviceniveaus. De 

primaire procesketens van opdrachtgevers maken gebruik van netwerk, storage, 

datacenter- en verwerkingscapaciteit en verwachten dat dit als ‘water uit de kraan’ 

wordt geleverd. Dat is de core business van BVZ. De doorontwikkeling van deze 

voorzieningen vindt projectmatig plaats, zonder verstoringen voor de business, en 

tijdig inspelend op nieuwe behoeften. 

 

De directie bestaat uit 3 afdelingen: Front Office, IT4IT en IPW (Infrastructuur, 

Platformen en Werkplek). Zie figuur 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 12.  Organogram directie BVZ. 

 

De Front Office is de voordeur van de organisatie op operationeel gebied. 

Verstoringen in de ICT-dienstverlening worden hier gemeld, geregistreerd en 

afgemeld. Ook de inschakeling en aansturing van de buitendienst vindt hier plaats. 

De afdeling IT4IT is verantwoordelijk voor het tijdig en compleet leveren van de 

benodigde IT-voorzieningen aan klantenteams. Dit houdt in dat de afdeling OTAP-

straten levert aan klantenteams voor bestaande en nieuwe dienstverlening. De 

afdeling is een bundeling van kennis en expertise op het gebied van automation, 

netwerken, architectuur, engineering en applicaties. De afdeling IPW is 

verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de netwerken, storage en 

verwerkingscapaciteit. De backbone van de ICT-organisatie wordt hier beheerd en 

doorontwikkeld. Tevens is deze afdeling verantwoordelijk voor het leveren, beheren 

en onderhouden van de platformen en werkplekken die in gebruik zijn bij (het 

merendeel van) JenV. 

 

Om de basisinfrastructuur conform de gestelde eisen nu en in de toekomst te kunnen 

leveren is beheer en doorontwikkeling nodig. Dat gebeurt ook binnen BVZ, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de diensten van de afdeling PPAS (subparagraaf 4.6.6) 

op het gebied van projectmanagement en architectuur. 
 

Het hoofd van de afdeling IPW heeft de rol van vaste plaatsvervanger voor de 

directeur BVZ. De directeur BVZ vervult de rol van CTO voor de Justitiële ICT 
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Organisatie. De positie van CTO voor DJI, en feitelijk ook die van CTO voor het hele 

departement, werd tot nu toe ingenomen door de algemeen directeur van – voorheen 

– SSC-I. Na de transitie krijgt DJI een eigen CTO, maar daarmee is nog niet voorzien 

in een CTO op JenV-niveau. Deze rol zal logischerwijs bij het technologiebedrijf van 

JenV terechtkomen, de Justitiële ICT Organisatie, en dus ook bij de directeur BVZ. 

 

4.7.1 Afdeling Front Office (FO) 

De Front Office, voor de gebruikers het ‘gezicht’ van de organisatie, bestaat uit vier 

teams. Zie figuur 13. Twee teams vormen samen de Centrale Service Desk (CSD), 

elk met hun eigen aandachtsgebied. On Site Support (OSS) wordt geleverd door twee 

OSS-teams: OSS Voorbereiding en Middelenbeheer en OSS Buitendienst. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 13.  Organogram afdeling FO. 

 

4.7.1.1 Team Centrale Service Desk Kantoorautomatisering (CSD-KA) 

De Centrale Servicedesk Kantoorautomatisering heeft als kennis- en aandachtsgebied 

de KA-dienstverlening en de telefoniediensten. De meldingen die binnenkomen 

worden geregistreerd. Wat niet direct kan worden afgehandeld wordt doorgezet naar 

een van de teams van On Site Support. CSD-KA bewaakt het proces van de 

afhandeling (voortgang en kwaliteit) en verzorgt de nodige rapportages. 

 

De dienstverlening wordt gekenmerkt door grote volumes en schaalbaarheid. Het 

werkpakket binnen dit team is eenduidig en homogeen. Dat brengt (schaal)voordelen 

met zich mee, die zich niet alleen manifesteren in de vorm van efficiency, maar ook 

in de vorm van het kunnen werken met een relatief grote span of control, in dit geval 

27 fte. 

 

4.7.1.2 Team Centrale Service Desk Enterprise Applicaties en Infrastructuur (CSD-Operations) 

De Centrale Service Desk Enterprise Applicaties en Infrastructuur heeft als kennis- en 

aandachtsgebied de enterprise applicaties, de ICT-infrastructuur en het 

configuratiebeheer. De werkwijze is hetzelfde als die van het team CSD-KA. Om de 

naam van het team werkbaar te houden is dit pakket samengevat onder de term 

Operations. 

 

4.7.1.3 Team On Site Support Voorbereiding en Middelenbeheer (OSS-VM) 

Het team OSS Voorbereiding en Middelenbeheer heeft de logistiek en het 

middelenbeheer onder zijn hoede. Dit team schaft de ICT-middelen aan en maakt ze 

klaar voor uitlevering. OSS-VM krijgt zijn opdrachten binnen via de teams CSD-KA en 

CSD-Operations, of van een van de servicemanagers, of vanuit een project. De 

opdrachten worden vervolgens ingepland en toegewezen aan een medewerker van 

On Site Support Buitendienst. Daarbij wordt rekening gehouden met de oplostijden 
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zoals die zijn opgenomen in de DNO’s en de levertijden volgens de product-

dienstencatalogus. 

 

4.7.1.4 Team On Site Support Buitendienst (OSS-BD) 

Het team OSS Buitendienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle 

voorkomende werkzaamheden op locatie. Daarbij gaat het om de uitlevering van ICT-

middelen, en om het ter plaatse oplossen van storingen. 

 

Net als voor het team CSD-A geldt hier dat de dienstverlening wordt gekenmerkt 

door grote volumes en schaalbaarheid, en dat het werkpakket eenduidig en 

homogeen is. Door de (schaal)voordelen die dat oplevert is de span of control van 30 

fte geen probleem. 

 

4.7.2 Afdeling IT4IT 

De afdeling IT4IT is verantwoordelijk voor het leveren van IT-voorzieningen die 

andere organisatieonderdelen nodig hebben om – specifieke – voorzieningen te 

kunnen ontwikkelen, uit te bouwen of in bedrijf te nemen. De kerncompetenties die 

IT4IT daarvoor in huis heeft zijn automation, consultancy, communications (voorheen 

telematica), PDM&LCM1 en integratie. Daarmee wordt gezorgd voor de operationele 

integratie van door de afdeling IPW (zie subparagraaf 4.7.3) geleverde systemen en 

infrastructuren. Een volledig ingerichte ontwikkelstraat, maatwerk en toch snel 

geleverd, is een voorbeeld van een typisch IT4IT-product. 

  

De afdeling IT4IT bestaat uit drie teams (zie figuur 14) die elk vanuit een 

verschillende invalshoek specialistische diensten leveren, en daarin complementair 

zijn. De combinatie van de kennis die in deze afdeling beschikbaar is, en de 

onderwerpen waaraan wordt gewerkt, maakt dat IT4IT goed is geoutilleerd om 

innovaties in gang te zetten en op te pakken. Dat gebeurt dan in afstemming met of 

op uitnodiging van de directie SB (zie subparagraaf 4.5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14.  Organogram afdeling IT4IT. 

 

4.7.2.1 Team Automation 

Het team Automation zorgt voor het vergaand automatiseren van repetitieve taken 

en daarmee het verhogen van de kwaliteit en de snelheid van de – ondersteunende – 

voorzieningen. Er wordt een Single Point of Request (SPR) Portaal ingericht waar de 

medewerkers behalve bouwstenen en omgevingen ook geautomatiseerde diensten 

kunnen afroepen. Daarvoor worden bestaande oplossingen en diensten slim 

gecombineerd en optimaal benut. 

                                                
1 Product Management en Life Cycle Management. 
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4.7.2.2 Team Integratie 

De integratiespecialisten van het team Integratie werken aan het integreren en 

ontsluiten van distributed cloud, data, applicaties en communicatieplatformen. 

Daarvoor wordt samengewerkt met specialisten uit de hele organisatie.  

 

4.7.2.3 Team Vernieuwing 

In dit team komen de interne functionaliteiten bij elkaar die nodig zijn voor de 

articulatie van de klantvragen. De consultants vervullen daarbij een spilfunctie. Zij 

zijn vertrouwd met de business van de klanten en de klantenteams, en weten precies 

wat de eigen organisatie te bieden heeft. Zij kunnen complexe vraagstukken 

ontrafelen, en zijn in staat om de juiste verbindingen te leggen voor het oplossen van 

kwesties die niet alleen technische maar ook bestuurlijke uitdagingen met zich 

meebrengen. 

 

De medewerkers die zich bezighouden met communications richten zich op de – 

verdere – vernieuwing van communicatieplatformen (Voice&Video). Dat doen zij 

samen met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor het productmanagement. 

 

De productmanagers regelen de ontwikkel- en vernieuwingswerkzaamheden die te 

maken hebben met het life cycle management voor het hele pakket van de directie 

Basisvoorzieningen. Voor de inhoudelijke oordeelsvorming, en de aansluiting op de 

vraagarticulatie, stemmen zij af met de collega’s van de afdeling PR. Van oorsprong 

gaat het hier om een specialisatie binnen het servicemanagement. Er is echter niet 

besloten om deze medewerkers organisatorisch onder te brengen bij de afdeling PR 

(als thuisbasis). Gezien de aard van de werkzaamheden (substantiële, continue 

werkstroom, continuïteit van de voorzieningen die zij onder hun hoede hebben, en 

het belang van participatie in het gesloten netwerk rondom de instandhouding van de 

desbetreffende voorzieningen en dienstverlening), is het logischer om deze 

medewerkers te plaatsen binnen IT4IT. 

 

4.7.3 Afdeling Infrastructuur, Platformen en Werkplek (IPW) 

Deze afdeling is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van netwerken, storage 

en verwerkingscapaciteit. De backbone van de ICT-organisatie wordt hier beheerd en 

doorontwikkeld. De afdeling is ook verantwoordelijk voor het leveren, beheren en 

onderhouden van de platformen en werkplekken die in gebruik zijn bij de klanten van 

de Justitiële ICT Organisatie. 

 

Dit – brede – werkpakket is opgedeeld in een drietal domeinen, met als 

uitgangspunten dat de kennisbasis goed is gearticuleerd, en dat de span of control en 

daarmee het onderhoud en de ontwikkeling van die kennisbasis (en dus de 

medewerkers) verzekerd is. Daarmee bestaat de afdeling uit drie teams (zie figuur 

15) die naadloos op elkaar aansluiten: een platform kan niet zonder onderliggende 

rekencapaciteit en een werkplek heeft geen functie zonder een Windows-platform.  
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Figuur 15.  Organogram afdeling IPW. 

 

4.7.3.1 Team Infra 

Het team Infra zorgt voor het leveren, onderhouden, beheren en doorontwikkelen 

van het datacenter, storage, netwerken en de monitoring van de infralaag. Naast het 

leveren van clouddiensten op basis van de eigen private/hybride cloud houdt het 

team zich ook bezig met housing en floormanagement van het overheidsdatacenter 

(ODC). 

 

Qua werkwijze sluit het team Infra aan bij de ontwikkelingen in de markt; het nieuwe 

adagium is: automation en orchestration. Het team heeft de beschikking over een 

software defined network, waardoor het beschikbaar stellen en beheren van opslag 

en verwerkingscapaciteit softwarematig kan worden aangestuurd en geoptimaliseerd. 

Daarnaast is private cloud een belangrijke ontwikkeling. Het rekencentrum is 

gekoppeld aan de trusted cloud van JenV. Zodoende kan de Justitiële ICT Organisatie 

aan al zijn afnemers een private cloud omgeving leveren, inclusief de werkwijze die 

daarbij hoort. Los daarvan blijven floormanagement en housing als diensten 

beschikbaar. 

 

Het werk van het team Infra bestaat uit planbare, repeterende werkzaamheden 

(bijvoorbeeld floormanagement), en kennisintensieve werkzaamheden zoals 

consultancy bij projecten, het opbouwen van infrastructuren en orchestration. Door 

deze mix van repeterende en kennisintensieve werkzaamheden is de span of control 

voor dit team (33 fte) goed werkbaar. 

 

4.7.3.2 Team Platformen 

Het team Platformen levert, onderhoudt, beheert en ontwikkelt de (standaard-) 

platformen waarop de dienstverlening draait. Niet alleen de bekende Windows- en 

Linux-besturingssystemen vallen daaronder, maar ook de databases en de 

connectiviteit. Het pakket is breed, en de ontwikkelingen gaan snel. Daarom is dit 

team feitelijk gesplitst in twee aparte teams, met elk een eigen teamleider. Het ene 

team richt zich op de operatie, terwijl het andere team verantwoordelijk is voor 

nieuwe ontwikkelingen en de kennisbasis. 

 

Het is een uitdaging op zich om de ontwikkelingen op platformgebied goed te volgen, 

en die maximaal te laten renderen voor de JenV-organisatie. In dat verband zet het 

team Platformen in op containertechnologie, low-code platformen, 

gemeenschappelijke platformen (Multi instance – Multi Tenant) en PAAS automation. 

Het automatiseren van platformen en CI/CD-straten (Continuous Integration, 

Continuous Delivery) is de volgende stap in de doorontwikkeling van de platformen 

en de cloud-dienstverlening. 
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4.7.3.3 Team Werkplek 

Iedere gebruiker, ontwikkelaar en beheerder maakt gebruik van de KA van een 

werkplek. Met de opkomst van het hybride werken is er veelal ook een thuiswerkplek, 

naast de vertrouwde kantooromgeving. Het team Werkplek ontwikkelt, beheert en 

onderhoudt de werkplek in al zijn facetten. 

 

Om te beginnen is het team verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en stabiliteit 

van het werkplekconcept. Daarnaast wordt geïnvesteerd in doorontwikkeling en 

vernieuwing. Met de komst van RWO-V kan er een op cloud gebaseerde werkplek 

worden aangeboden, waarbij de aandacht verschuift naar applicatieontsluiting, 

dataclassificatie en nieuwe voorzieningen voor ondersteuning van het hybride 

werken. 

 

4.7.4 Formatieoverzicht BVZ 

 

BVZ 
 

Afdeling Team  Roepnaam Doopnaam FTE 

BVZ 
 

Directeur Basisvoorzieningen Manager S15 1,0 

FO  Afdelingshoofd Frontoffice Manager S13 1,0 

FO CSD-Operations Teamleider CSD-Operations Manager S12 1,0 

FO CSD-Operations Medewerker servicedesk 
Medewerker 
ICT/Techniek/Inf.beh./DIV S07 

0,4 

FO CSD-Operations Senior medewerker servicedesk 
Medewerker 
ICT/Techniek/Inf.beh./DIV S08 

19,0 

 Totaal team   20,4 

FO CSD-KA Teamleider CSD-KA Manager S12 1,0 

FO CSD-KA Medewerker servicedesk 
Medewerker 
ICT/Techniek/Inf.beh./DIV S07 

10,0 

FO CSD-KA Senior medewerker servicedesk 
Medewerker 
ICT/Techniek/Inf.beh./DIV S08 

17,0 

 Totaal team   28,0 

FO OSS-BD Teamleider OSS-BD Manager S12 1,0 

FO OSS-BD Medewerker werkplekbeheer 
Medewerker 
ICT/Techniek/Inf.beh./DIV S07 

17,0 

FO OSS-BD Planner Medewerker Administratie S08 3,0 

FO OSS-BD Senior medewerker werkplekbeheer 
Medewerker 
ICT/Techniek/Inf.beh./DIV S08 

10,0 

 Totaal team   31,0 

FO OSS-VM Teamleider OSS-VM Manager S12 1,0 

FO OSS-VM Coördinator ICT-middelenbeheer Adviseur Bedrijfsvoering S11 2,0 

FO OSS-VM Werkvoorbereider werkplekbeheer Medewerker Administratie S06 7,0 

FO OSS-VM Werkvoorbereider werkplekbeheer 
Medewerker Facilitair Management 
S06 

2,0 

FO OSS-VM Werkvoorbereider werkplekbeheer 
Medewerker 
ICT/Techniek/Inf.beh./DIV S07 

12,0 

 Totaal team   24,0 

Totaal afdeling    104,4 
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IPW  Afdelingshoofd IPW Manager S14 1,0 

IPW Infra Teamleider Infra Manager S12 1,0 

IPW Infra Junior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S09 2,0 

IPW Infra Senior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 11,0 

IPW Infra Medior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 12,9 

IPW Infra Floormanager Adviseur Bedrijfsvoering S08 6,0 

IPW Infra Coördinator ICT rijkskantoren Adviseur Bedrijfsvoering S11 1,0 

 Totaal team   33,9 

IPW 
Platformen 
Delivery 

Teamleider Platformen Delivery Manager S12 1,0 

IPW 
Platformen 
Delivery 

Senior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 7,0 

IPW 
Platformen 
Delivery 

Medior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 12,0 

 Totaal team   20,0 

IPW 
Platformen 
Ontwikkeling 

Teamleider Platformen Ontwikkeling Manager S12 1,0 

IPW 
Platformen 
Ontwikkeling 

Junior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S09 2,0 

IPW 
Platformen 
Ontwikkeling 

Senior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 7,0 

IPW 
Platformen 
Ontwikkeling 

Medio technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 8,0 

 Totaal team   18,0 

IPW Werkplek Teamleider Werkplek Manager S12 1,0 

IPW Werkplek Medior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 1,0 

IPW Werkplek Junior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S09 1,0 

IPW Werkplek Junior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S09 7,0 

IPW Werkplek Senior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 3,0 

IPW Werkplek Medior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 10,0 

 Totaal team   23,0 

Totaal afdeling    95,9 

IT4IT  Afdelingshoofd IT4IT Manager S13 1,0 

IT4IT Automation Teamleider Automation Manager S12 1,0 

IT4IT Automation Senior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 10,0 

IT4IT Automation Medior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 3,0 

 Totaal team   14,0 

IT4IT Integratie Teamleider Integratie Manager S12 1,0 

IT4IT Integratie Medior applicatiebeheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 2,0 

IT4IT Integratie Junior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S09 2,0 

IT4IT Integratie Senior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S11 10,0 

IT4IT Integratie Medior technisch beheerder 3e lijn Adviseur Bedrijfsvoering S10 4,0 

 Totaal team   19,0 

IT4IT Vernieuwing Teamleider Vernieuwing Manager S12 1,0 

IT4IT Vernieuwing Consultant Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 4,0 

IT4IT Vernieuwing Tactisch beheerder WAN Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 4,0 

IT4IT Vernieuwing Tactisch beheerder telematica Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 3,0 

IT4IT Vernieuwing Productmanager Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12 3,0 

 Totaal team   15,0 

Totaal afdeling    49,0 

Eindtotaal 
   

250,3 
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4.8 Financiële consequenties  

 

In tabel 3 is de financiële impact van de reorganisatie weergegeven. Het 

uitgangspunt wordt gevormd door de afspraken die zijn gemaakt voor de begroting 

2022. Voor de personele begroting is uitgegaan van de formatiestaat 0.5, met een 

totale formatie van 630,1 fte en een totaal beschikbaar budget van € 70 mln. (intern 

en extern).  

 

Door het uitstellen van de reorganisatie naar mei 2022 wordt in 2022 voorafgaand 

aan de reorganisatie de formatiestaat 0.6 verwerkt, waarin naast de 10 fte SSO-

taken ook 3,5 fte formatieve wijzigingen zijn opgenomen om bij de start van het 

plaatsingsproces de rechtspositie van alle medewerkers te kunnen verzekeren. Dit 

leidt tot een stijging van 13,5 fte, waarmee de formatie op 643,58 fte uitkomt. Met 

betrekking tot de 10 fte SSO-taken is afgesproken dat in 2022 5 fte niet gefinancierd 

worden. Dit betekent praktisch gezien dat er in de beschikbare personele begroting 

van € 70 min. éénmalig een financieringstekort zit van circa € 0,5 mln.  

 

In de nadere besluitvorming over het O&F-rapport zijn diverse formatieve keuzes 

gemaakt, waardoor de totale formatie uiteindelijk uitkomt op 636,18 fte. Daarbij is 

geprobeerd om binnen de context van de nieuwe formatie het tekort te 

minimaliseren. Verdere beperking is niet mogelijk, en ook niet nodig. Het tekort is 

overzichtelijk, en is overigens niet minder maar ook niet meer dan de uitkomst van 

een verschilanalyse op basis van de HOT-tarieven 2021. In werkelijkheid is dus 

vastgesteld dat de kosten van de nieuwe formatie ruimschoots vallen binnen de 

begrotingsafspraken zoals die zijn gemaakt voor 2022. 

 

 

Schaal Loonsom uitgangs-

situatie 

(Formatiestaat 0.5; 

630,08 fte) 

Loonsom was-situatie 

(Formatiestaat 0.6; 

643,58 fte) 

Loonsom wordt-situatie 

(O&F-rapport; 636,18 

fte) 

S16                     148.000,00         148.000                148.000  

S15                    272.000,00         272.000                408.000  

S14                    724.000,00           625.000                750.000  

S13                 1.654.000,00       2.003.000            3.024.000  

S12                 9.068.400,00       9.451.400          11.157.300  

S11               16.168.000,00     16.686.000          15.050.000  

S10               10.717.500,00     10.755.000            9.930.000  

S9                 3.350.000,00       3.350.000            3.216.000  

S8                 4.182.000,00       4.230.000            4.020.000  

S7                 2.479.400,00       2.523.400            2.534.400  

S6                     950.000,00       955.000               900.000  

Totaal               49.713.300,00     50.998.800         51.137.700  

 

Tabel 3. Financiële impact van de reorganisatie op basis van HOT-tarieven 2021.   
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BIJLAGE A: Personeelsplan 

Inhoud: 

 

Inleiding 

 

1. Het formele kader van een reorganisatie 

1.1 Regelgeving  

1.2 Het voorgenomen reorganisatiebesluit 

1.3 De uitvoering van de reorganisatie 

 

2. De plaatsingsprocedure 

2.1  Deelnemers plaatsingsprocedure 

2.2  Reorganisatiebereik  

2.3  Plaatsingsadviescommissie 

2.4  Informeren 

2.5  Uitgangspositie 

2.6  Functievolgers 

2.7  Niet-functievolgers 

2.8  Horizontale mobiliteit 

2.9  Concept plaatsingsplan PAC  

2.10 Plaatsingsvoorstel 

2.11 RABA en beroep 

2.12 Vacatures 

2.13 Tijdpad plaatsingsprocedure 

 

3. Implementatieplan 
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Inleiding 
Het personeelsplan is een bijlage van het nieuwe Organisatie- en Formatierapport 

(O&F-rapport) van de Justitiële ICT Organisatie en omvat een beschrijving van de 

regelgeving die van toepassing is op een reorganisatie, en een beschrijving van de 

plaatsingsprocedure.  

 

 

1. Het formele kader van een reorganisatie 

Elke reorganisatie is anders, maar iedere reorganisatie van een zekere omvang 

verloopt ongeveer op dezelfde manier. Dit vloeit voort uit gewoonten en/of 

verplichtingen op grond van de CAO en/of wetgeving.  

 

De algemene stappen in een reorganisatieproces bij de sector Rijk zijn de volgende: 

 Opstellen van een voorgenomen reorganisatiebesluit inclusief een O&F-rapport en 

een was-wordt-lijst waar de personele consequenties uit blijken; 

 Advies vragen aan de Ondernemingsraad (OR);   

 Melding voornemen reorganisatie bij het Decentraal Georganiseerd Overleg 

(DGO) en eventueel overleg met DGO over de rechtspositionele en sociale 

gevolgen van de reorganisatie voor de medewerkers; 

 Definitief vaststellen van het reorganisatiebesluit en O&F-rapport;  

 Communicatie met de medewerkers; 

 Uitvoeren van het reorganisatiebesluit met toepassing van het VWNW-beleid;  

 Overgebleven VWNW-kandidaten naar ander werk bemiddelen.  

 

Volgens hoofdstuk 14 van de CAO Rijk is een reorganisatie ‘iedere wijziging van de 

organisatiestructuur, omvang of taakinhoud van uw organisatie waaraan personele 

consequenties zijn verbonden’.  

 

1.1 Regelgeving 

Bij een reorganisatie geldt de volgende regelgeving: 

 

Algemene regelgeving: 

 Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met de rol van de 

medezeggenschap bij reorganisaties; 

 Hoofdstuk 14 van de CAO Rijk, Organisatieverandering en VWNW-beleid; 

 Hoofdstuk 26 van de CAO Rijk, Overleg tussen vakbonden en werkgever; 

 Bijlage 13 van de CAO Rijk, Regels vaststellen overtolligheid VWNW-beleid.   

 

 

1.2 Het voorgenomen reorganisatiebesluit 

In het voorgenomen reorganisatiebesluit geeft de werkgever aan wat de beoogde 

reorganisatie inhoudt en hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien.  

Volgens artikel 25, lid 3, van de WOR, dienen in ieder geval ook te worden 

opgenomen: 

 De redenen die tot het voorgenomen besluit tot reorganisatie hebben geleid; 

 De te verwachten gevolgen van het besluit voor de in de onderneming werkzame 

personen en de in verband daarmee te nemen maatregelen. 

 

Concreet betekent dit dat er een Organisatie- en Formatierapport (O&F-rapport) 

wordt opgesteld met een was-wordt-lijst waaruit de personele consequenties blijken. 

Het voorgenomen reorganisatiebesluit wordt vervolgens ter advisering aan de OR 

aangeboden. Tevens wordt het voornemen tot reorganisatie in het DGO gemeld.   

 

https://www.caorijk.nl/cao-rijk/hoofdstuk-14
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2020-01-01
https://www.caorijk.nl/cao-rijk/hoofdstuk-14
https://www.caorijk.nl/cao-rijk/hoofdstuk-26
https://www.caorijk.nl/cao-rijk/hoofdstuk-26
https://www.caorijk.nl/cao-rijk/bijlage-13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2020-01-01
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1.3 Uitvoering reorganisatie 

De reorganisatie gaat van start zodra het overlegtraject met de OR is afgerond en het 

reorganisatiebesluit formeel is vastgesteld. De datum dat het is vastgesteld noemen 

we ook de peildatum van de reorganisatie. Voorafgaand aan de startdatum van de 

nieuwe organisatie wordt vervolgens de plaatsingsprocedure uitgevoerd.   

 

2. Plaatsingsprocedure  

Deze paragraaf beschrijft hoe de plaatsing van medewerkers van de Justitiële ICT 

Organisatie met hun rechtspositie op functies in de nieuwe organisatie en formatie 

plaats gaat vinden. Daarnaast wordt het proces van eventuele interne mobiliteit van 

medewerkers toegelicht. 

Na het reorganisatiebesluit wordt gestart met de plaatsingsprocedure. In deze 

plaatsingsprocedure wordt bepaald welke medewerkers binnen het 

reorganisatiebereik vallen en of ze functievolger of niet-functievolger zijn. 

Uitgangspunt van de plaatsingsprocedure is dat medewerkers zoveel mogelijk in hun 

eigen functie dan wel een uitwisselbare functie geplaatst zullen worden. Uitwisselbare 

functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en 

vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn.  

 

Het is de verwachting dat alle niet-functievolgers een passende functie kan worden 

aangeboden. Daar waar dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal in overleg met de 

medewerker worden gezocht naar een maatwerkoplossing. Wanneer het aanwijzen 

als verplichte VWNW-kandidaat in het belang van de niet-functievolger is, zal 

hiervoor gekozen kunnen worden. Op voorhand wordt er dus geen overtolligheid 

verwacht en is het gebruik van de VWNW-voorzieningen volgens hoofdstuk 14 van de 

CAO Rijk in principe niet van toepassing. De algemene voorzieningen genoemd in 

paragraaf 14.3 van de CAO Rijk zijn onder de daar genoemde voorwaarden wel 

beschikbaar. 

 

2.1 Deelnemers plaatsingsprocedure 

Alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij de Justitiële ICT Organisatie 

nemen deel aan de plaatsingsprocedure. 

 

Ook de medewerkers met bovenstaande arbeidsovereenkomsten die langdurig ziek 

zijn of om een andere reden tijdelijk niet de eigen functie uitvoeren, bijvoorbeeld 

vanwege detachering of re-integratiewerkzaamheden buiten het reorganisatiebereik 

worden meegenomen in de plaatsingsprocedure.  

 

De volgende categorieën medewerkers nemen niet deel aan de plaatsingsprocedure: 

 Extern ingehuurde medewerkers (waaronder ZZP'ers); 

 Uitzendkrachten;  

 Stagiaires;  

 Medewerkers die vanuit elders binnen of buiten het Rijk op detacheringsbasis of 

vanwege re-integratie tijdelijk werkzaamheden verrichten binnen de Justitiële ICT 

Organisatie;   

 Medewerkers waarmee afspraken zijn gemaakt over het verlaten van de dienst na 

de peildatum van de reorganisatie. Bijvoorbeeld bij gebruikmaking van vervroegd 

pensioen. Deze organisatieverandering brengt geen wijziging in de met hen 

gemaakte individuele afspraken of hun positie. Om die reden worden zij niet 

meegenomen in de plaatsingsprocedure. Zij zullen wel geïnformeerd worden over 

het plaatsvinden van deze organisatieverandering. 
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2.2 Het reorganisatiebereik  

Onder het bereik van deze organisatieverandering vallen alle functies bij de Justitiële 

ICT Organisatie.   

 

2.3 Plaatsingsadviescommissie (PAC) 

Uit oogpunt van zorgvuldigheid tijdens de plaatsingsprocedure zal een 

plaatsingsadviescommissie (PAC) worden ingesteld om de werkgever neutraal en 

onafhankelijk te adviseren ten aanzien van de plaatsing van de medewerkers die 

onder het reorganisatiebereik vallen.  

 

De PAC bestaat uit een: 

 Onafhankelijke voorzitter; 

 Onafhankelijke secretaris;  

 HR-adviseur; 

 Lid namens de medezeggenschap (geen medewerker van de eigen organisatie, 

maar wel op voorstel van de eigen OR; dit PAC-lid houdt in de rol van waarnemer 

toezicht op het proces); 

 Eventuele plaatsvervangers. 

 

De leden van de PAC mogen geen persoonlijk belang bij de plaatsingsprocedure 

hebben. 

 

2.4 Informeren 

Bij de start van de plaatsingsprocedure worden de medewerkers per brief 

geïnformeerd over de reorganisatie en de inhoud van de plaatsingsprocedure met 

daarbij een verwijzing naar de inhoud van het O&F-rapport en het personeelsplan.  

 

De basis voor de plaatsingsprocedure is de bij het O&F-rapport gevoegde was-wordt-

lijst en de uitgangsposities van de medewerkers. Uit de was-wordt-lijst blijkt welke 

functies ongewijzigd zijn, welke functies nieuw zijn, welke functies in aantal worden 

teruggebracht, en welke functies komen te vervallen. 

 

2.5 Uitgangspositie bepalen 

Bij de start van de plaatsingsprocedure wordt de uitgangspositie van de medewerker 

schriftelijk ter controle aan de medewerker voorgelegd. 

 

De uitgangspositie is in principe de feitelijke rechtspositie van de medewerker op de 

peildatum van de reorganisatie. Dit is de formele functie en het schaalniveau op de 

was-kant van de was-wordt-lijst van de medewerker. De peildatum is volgens bijlage 

13 van de CAO Rijk de datum waarop het reorganisatiebesluit is vastgesteld.   

 

Er kan ook sprake zijn van een periode van gewijzigde opgedragen werkzaamheden. 

Wanneer dit het geval is moet de medewerker de gewijzigde werkzaamheden 

gedurende een periode van tenminste 2 jaar voorafgaand aan de peildatum hebben 

uitgeoefend. In dat geval kan de medewerker ervoor kiezen deze werkzaamheden als 

uitgangspositie voor de reorganisatie te laten nemen. 

 

Voor alle medewerkers wordt de uitgangspositie vastgesteld en schriftelijk aan de 

medewerker meegedeeld. De uitgangspositie omvat tenminste de volgende 

onderdelen: 

 

 Roepnaam formele functie; 

 Functienaam in Functiegebouw Rijk;  

 Functieschaal; 
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 Persoonlijke schaal; 

 Arbeidsomvang; 

 Anciënniteitsdatum;  

 Functievolger/niet-functievolger. 

  

Na de vaststelling van de uitgangsposities vinden er in principe geen wijzigingen 

meer plaats in de rechtspositie van medewerkers, uitgezonderd ontslag of 

overplaatsingen buiten het reorganisatiebereik. Wanneer er wel aanleiding voor 

wijziging is, wordt de OR hierover door de bestuurder geïnformeerd.    

 

2.6 Functievolgers  

De medewerker wordt aangewezen als functievolger als er in de nieuwe organisatie 

een gelijke of uitwisselbare functie beschikbaar is. Op basis van deze uitgangspositie 

wordt de functievolger volgens het principe ‘mens volgt werk’ geplaatst in de ‘eigen’ 

functie of in een uitwisselbare functie in de nieuwe organisatie.  

 
De werkgever stelt vooraf aan de plaatsingsprocedure vast welke functies op de was-

kant van de was-wordt-lijst uitwisselbaar zijn met de functies op de wordt-kant van 

de was-wordt-lijst. Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, 

vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar 

niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Bij het vaststellen van de uitwisselbaarheid van 

functies zal de werkgever de functieprofielen die bestaan uit een kernprofiel en een 

kwaliteitenprofiel uit het Functiegebouw Rijk (FGR) als uitgangspunt gebruiken omdat 

dit het rijksbreed gestandaardiseerde instrument is om tot een functie(beschrijving) 

te komen. 

Bij het bepalen van de uitwisselbaarheid van functies wordt een overdrachtsperiode 

ingecalculeerd die nodig is om in de andere functie ingewerkt te raken. Uitgangspunt 

is daarbij dat een werknemer vrijwel direct inzetbaar moet zijn in de andere – 

uitwisselbare – functie. Indien deze overdrachtsperiode redelijkerwijs te lang is zijn 

de functies niet uitwisselbaar. Voor de essentiële functie-eisen dient een 

inwerkperiode van enkele dagen dan wel uiterlijk enkele weken gehanteerd te 

worden. 

Bij het vaststellen van uitwisselbaarheid is het verder van belang dat het gaat om 

uitwisselbaarheid van functies en niet om uitwisselbaarheid van werknemers. Als een 

werknemer bijvoorbeeld toevallig een achtergrond heeft die hem persoonlijk geschikt 

maakt voor een functie die niet uitwisselbaar is met zijn eigen functie, dan wordt er 

in dit stadium van de plaatsingsprocedure niet naar deze achtergrond gekeken en kan 

deze werknemer ook geen beroep doen op uitwisselbaarheid. Dat een werknemer 

voor een andere functie opgeleid kan worden is ook niet voldoende om tot de 

conclusie te komen dat een functies uitwisselbaar is. 

Dit overigens in tegenstelling tot het begrip ‘passende functie’, waarbij juist wel 

wordt gekeken naar de subjectieve en persoonlijke mogelijkheden van de 

werknemer. Het begrip ‘passende functie’ is dus anders en ruimer dan het begrip 

uitwisselbare functie. Een passende functie is volgens de CAO Rijk een functie die 

naar oordeel van de werkgever redelijkerwijs past bij de vooruitzichten, 

persoonlijkheid en de omstandigheden van de werknemer en waarvoor de werknemer 

de kennis en deskundigheid heeft om de functie te kunnen uitvoeren of deze binnen 

een redelijke termijn via scholing kan verkrijgen.  

 

Als redelijke termijn wordt in dit geval een periode van minimaal een half jaar tot 

maximaal een jaar genomen. Daarom kan een niet-uitwisselbare functie in een latere 
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fase van de plaatsingsprocedure mogelijk wel door de PAC worden aangemerkt als 

een passende functie. 

 

2.7 Niet-functievolgers 

De medewerkers waar geen gelijke of uitwisselbare functie voor beschikbaar is in de 

nieuwe organisatie worden aangewezen als niet-functievolger. In de functiegroepen 

waar de bezetting hoger is dan de nieuwe formatie zal volgens het stappenplan 

vaststellen overtolligheid van bijlage 13 van de CAO Rijk worden vastgesteld wie 

aangewezen wordt als niet-functievolger.  

 

De niet-functievolger wordt via een belangstellingsregistratie gevraagd zijn/haar 

belangstelling kenbaar te maken aan de PAC voor een nog niet ingevulde functie in 

de nieuwe organisatie. De niet-functievolger dient daarbij zijn/haar voorkeur voor 

minimaal 1 beschikbare, passende functie met het belangstellingsregistratieformulier 

aan te geven. Bij het formulier zit een lijst met beschikbare functies. Betrokkene 

dient zijn/haar keuze te motiveren en moet laten zien dat hij/zij aan de gestelde 

functie-eisen voldoet.  

 

Het uitgangspunt voor plaatsing is in principe een horizontale overgang van functies. 

De niet-functievolger mag echter ook belangstelling tonen voor een functie met een 

hoger waarderingsniveau tot maximaal 2 salarisschalen boven de eigen functieschaal, 

wanneer hij/zij denkt daarvoor geschikt te zijn. De PAC zal terughoudend met dit 

uitgangspunt omgaan. Alleen wanneer plaatsing op horizontaal niveau niet mogelijk 

is en de niet-functievolger voldoet aan de door de PAC gehanteerde criteria zal dit 

overwogen worden.   

 

De criteria die door de PAC worden gehanteerd voor het advies over de toekenning 

van de functie zijn: 

 Kennis en kunde van de kandidaat voor de beoogde functie; 

 Voor de functie aantoonbaar aanwezige relevante ervaring van de kandidaat; 

 De juiste competenties en vaardigheden voor de functie;  

 De kandidaat is geschikt of geschikt te maken voor de uitoefening van de beoogde 

functie. 

 

De PAC kan voor de beoordeling van de geschiktheid voor de voorkeursfunctie 

besluiten een onderzoek te laten uitvoeren, bijvoorbeeld in de vorm van een 

assessment. Een assessment kan onder meer in de volgende gevallen worden 

ingezet: 

 Er is twijfel over de geschiktheid of het geschikt kunnen maken van een 

medewerker binnen een redelijke termijn; 

 De beoogde functie is hoger ingeschaald;  

 Er zijn meerdere kandidaten met dezelfde kwaliteiten voor één functie beschikbaar. 

 

2.8 Horizontale mobiliteit 

Gelijktijdig met de niet-functievolgers worden de functievolgers via een 

belangstellingsregistratie-procedure gevraagd een eventuele interesse voor een nog 

niet ingevulde functie in de nieuwe organisatie kenbaar te maken aan de PAC.  

 

Bij de functievolger is tevens het uitgangspunt een horizontale overgang van functies. 

De functievolger mag echter ook zijn belangstelling tonen voor een functie met een 

hoger waarderingsniveau tot maximaal 2 salarisschalen boven de eigen functieschaal, 

wanneer hij/zij denkt daarvoor geschikt te zijn. De PAC zal terughoudend omgaan 

met advisering ten aanzien van plaatsing in een hoger gewaardeerde functie. De 

plaatsingsprocedure is in principe niet bedoeld voor carrièrestappen. Alleen daar waar 
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plaatsing van een functievolger in een hoger gewaardeerde functie de plaatsing van 

een niet-functievolger mogelijk maakt, zal dit overwogen worden.    

 

De functievolger kan zijn/haar voorkeur aangeven voor een openstaande functie met 

het belangstellingsregistratieformulier. Bij het formulier zit een lijst met beschikbare 

functies. De functievolger moet zijn/haar keuze motiveren en moet laten zien dat 

hij/zij aan de gestelde criteria voldoet. De criteria die worden gehanteerd voor het 

advies over de toekenning van de functie zijn gelijk aan de in paragraaf 2.7 

genoemde criteria. 

 

Als dat nodig is voor de beoordeling, kan de PAC besluiten een onderzoek te laten 

uitvoeren, bijvoorbeeld in de vorm van een assessment. Een assessment kan onder 

meer in de volgende gevallen worden ingezet: 

 De functie is aantoonbaar verschillend ten opzichte van de huidige functie van de 

kandidaat; 

 Er zijn meerdere kandidaten met dezelfde kwaliteiten voor één functie beschikbaar. 

 
2.9 Conceptplaatsingsplan PAC 

De PAC registreert en inventariseert de belangstelling van de niet-functievolgers en 

de functievolgers die interesse kenbaar hebben gemaakt voor horizontale mobiliteit. 

De PAC voert (indien gewenst) gesprekken met de betrokken medewerkers aan de 

hand van de gestelde criteria. Van deze gesprekken wordt een kort zakelijk verslag 

opgemaakt dat de medewerker per e-mail wordt toegestuurd. Eventuele reacties van 

de medewerker naar aanleiding van het verslag worden aan het verslag gehecht en in 

het plaatsingsdossier opgenomen. De PAC stelt vervolgens individuele 

plaatsingsadviezen op. Tevens wordt een conceptplaatsingsplan opgesteld waarin 

overzichtelijk wordt gemaakt wie in welke functie geplaatst wordt. Dit wordt als 

advies uitgebracht aan de werkgever. 

 

2.10 Plaatsingsvoorstel 

Alle medewerkers binnen het reorganisatiebereik ontvangen in tweevoud een 

plaatsingsvoorstel van de werkgever met als bijlage het plaatsingsadvies van de PAC. 

Als de werkgever van het plaatsingsadvies afwijkt, wordt dit gemotiveerd in het 

plaatsingsvoorstel.   

 

Het plaatsingsvoorstel omvat een redelijk voorstel tot wijziging van de 

arbeidsovereenkomst door het aanbieden van een passende functie. De medewerker 

tekent het plaatsingsvoorstel voor akkoord en retourneert het getekende exemplaar 

binnen een week na ontvangst.   

 

De medewerker moet in principe instemmen met het plaatsingsvoorstel tenzij dit 

gelet op de persoonlijke belangen niet in redelijkheid van de medewerker gevergd 

kan worden. Indien de medewerker niet instemt met het plaatsingsvoorstel zal de 

werkgever hem/haar uitnodigen voor een gesprek om te onderzoeken wat de aard 

van het verschil van mening is en of afhankelijk van de omstandigheden een 

maatwerkoplossing gevonden kan worden.      

 

Naar verwachting krijgen alle niet-functievolgers een passende functie aangeboden. 

Daar waar dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal in overleg met de werknemer worden 

gezocht naar een maatwerkoplossing. Wanneer het aanwijzen als verplichte VWNW-

kandidaat in het belang van de niet-functievolger is, zal hier voor gekozen kunnen 

worden. In dat geval wordt de medewerker per reorganisatiedatum aangewezen als 

verplichte VWNW-kandidaat en zal volgens paragraaf 14.2 van de CAO Rijk de 

VWNW-begeleiding worden opgestart en kan de medewerker eventueel gebruik 

https://www.caorijk.nl/cao-rijk/hoofdstuk-14/vwnw-begeleiding
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maken van de VWNW-voorzieningen zoals genoemd in paragraaf 14.3 van de CAO 

Rijk. 

 

Noot: Na de inwerkingtreding van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren) is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet langer van toepassing. Dit 

betekent dat het nemen van eenzijdige besluiten, de bedenkingenprocedure tegen 

voorgenomen plaatsingsbesluiten en bezwaar en beroep tegen besluiten tot het 

verleden behoren. De rechtsbescherming is na 1 januari 2020 anders geregeld (zie 

hierna). 

 

2.11 RABA en beroep 

Komen werkgever en werknemer samen niet uit het verschil van mening over het 

plaatsingsvoorstel, dan kan de werknemer zich eventueel wenden tot het RABA 

(Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken) of de kantonrechter.  

 

Het RABA informeert of bemiddelt bij het oplossen van het verschil van mening of 

adviseert over mogelijke vervolgstappen. Het voorleggen van een verschil van 

mening over het plaatsingsvoorstel heeft geen schorsende werking op de uitvoering 

van het plaatsingsvoorstel. 

 

De werkgever kan vaststellen dat de werknemer niet instemt met het redelijke 

voorstel, maar kan desondanks de voorgestelde werkzaamheden opdragen. Als de 

werknemer weigert uitvoering te geven aan het plaatsingsvoorstel kan de werkgever 

een aantal juridische maatregelen nemen, bijvoorbeeld de loonbetaling staken. In het 

uiterste geval kunnen partijen zich wenden tot de kantonrechter. In dat geval is het 

mogelijk dat de werkgever een ontbindingsverzoek indient.          

 

2.12 Vacatures 

Na het afronden van de plaatsingsprocedure start voor de functies die niet zijn 

ingevuld de werving- en selectieprocedure volgens het vacaturekader J&V in bijlage 4 

van het personeelsreglement ministerie van J&V. 

 

2.13 Tijdpad plaatsingsprocedure 

Aan de plaatsingsprocedure is het volgende tijdpad verbonden: 

 

Fase Tijdsduur in 

weken 

Cumulatief in 

weken 

Informeren 1 1 

Bepaling uitgangspositie 2 3 

Belangstellingsregistratie 2 5 

PAC-gesprekken 2 7 

Concept plaatsingsplan PAC 1 8 

Plaatsingsvoorstel aan medewerker 1 9 

Instemming werknemer  1 10 

 

Vanaf 1 januari aanstaande is de Justitiële ICT Organisatie gepositioneerd als 

zelfstandig agentschap binnen het departement. De organisatie en formatie zoals 

beschreven in het O&F-rapport is daar ook optimaal op toegesneden. Maar omdat de 

reorganisatie pas op 1 mei aanstaande een feit is zouden zich continuïteitsrisico’s 

kunnen voordoen. Om die reden is de algemeen directeur voornemens om de functie 

van directeur SB, tevens plaatsvervangend AD, als sleutelfunctie aan te wijzen zoals 

beschreven in Bijlage 13 van de CAO Rijk. Op een sleutelfunctie kan benoeming 

plaatsvinden vooruitlopend op het reorganisatieproces. Er is dan sprake van een 

normale selectieprocedure. Conform de procedure die hiervoor in de CAO Rijk is 

https://www.caorijk.nl/cao-rijk/hoofdstuk-14/voorzieningen-vwnw-beleid-en-reorganisaties
https://www.caorijk.nl/personeelsreglementen/documenten/publicaties/2021/02/16/personeelsreglement-ministerie-van-justitie-en-veiligheid
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aangegeven, is dit voornemen op 29 november 2021 voorgelegd aan de OR voor 

advies. Op 9 december 2021 is hierover door de OR positief geadviseerd. 

 

3. Implementatieplan 

In de plaatsingsprocedure wordt de medewerker op een functie geplaatst zoals 

genoemd in het O&F-rapport. Gedurende de plaatsingsprocedure zal er een 

implementatieplan worden opgesteld waarin is beschreven hoe de ‘zachte landing’ 

van de organisatie vanaf dag 1 plaatsvindt. 

 
  



 

 

 

 

 BIJLAGE B: Was-wordt-lijst (WWL) 

 

De was-wordt-lijst die hoort bij dit O&F-rapport is een afzonderlijke Excel-bijlage met 

als documentnaam: WWL JIO 20220425. 


