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Het jaar 2022 was voor de Justitiële ICT 
Organisatie het eerste jaar als zelfstandig 
baten- en lastenagentschap binnen het 
ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). 
Bovendien hebben we in 2022 een 
reorganisatie doorgevoerd om de organisatie 
voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen 
waar we voor staan. In 2023 bouwen we 
hierop voort, om te voldoen aan de vraag 
van onze opdrachtgevers naar veilige, 
betrouwbare, voorspelbare en passende ICT 
dienstverlening. Een ICT partner die 
ontzorgt.

In dit Jaarplan beschrijven we onze ambities langs twee assen: 
strategische onderwerpen gericht op de dienstverlening aan onze 
opdrachtgevers en strategische onderwerpen gericht op daarbij 
passende bedrijfsvoering en organisatie ontwikkeling. In onze 
aanpak werken we vanuit onze cultuurwaarden: daadkracht, 
eigenaarschap, open cultuur, vertrouwen en werkplezier. Wij zijn 
JenV en voelen ons verbonden om bij te dragen aan de 
maatschappelijke verantwoordelijkheden van JenV, de 
toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers en het dagelijks 
werk van JenV collega’s.

De Justitiële ICT Organisatie heeft in 2022 haar eigen organisatiestrategie opnieuw 
beschreven en vastgelegd in haar Businessplan 2023-2025. Dit Businessplan is gebaseerd 
op ontwikkelingen en wensen van onze opdrachtgevers en Eigenaar en speelt in op 
technologische ontwikkelingen, trends en mogelijkheden. Een plan om trots op te zijn en 
dat ons allen helpt. Het geeft richting aan zowel onze dienstverlening als de wijze waarop 
we onze organisatie daarvoor moeten doorontwikkelen. De hieruit volgende thema’s, 
zoals: Informatiebeveiliging, Continue Verandering en Verwachting, 
Opdrachtgeverswaarde en Cloud-effect vragen om een serieuze, integrale en meerjarige 
aanpak.
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De ambities en resultaatafspraken in dit Jaarplan zijn gebaseerd op de 
jaarplanaanschrijving van de Eigenaar en opdrachtgevers en onze 
organisatiestrategie. De afspraken over de dienstverlening per 
opdrachtgever worden aanvullend vastgelegd in de bilaterale 
overeenkomsten. In het onderdeel Uitvoering komen de doelmatigheids- en 
bedrijfsvoeringsindicatoren aan de orde. 

Vele collega’s hebben, met inzet en betrokkenheid, aan de totstandkoming 
van dit plan bijgedragen. Het resultaat mag er zijn. Ik wens u veel genoegen 
bij het lezen van dit Jaarplan en zoveel meer positieve ervaring bij de 
behaalde resultaten hieruit.

Marcel Hoogland
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Missie
Doordat de Justitiële ICT Organisatie de 
technische kant voor haar rekening neemt, zijn 
onze opdrachtgevers in staat om zich volledig 
te richten op hun primaire taak, namelijk: het 
zorgdragen voor een veilige en rechtvaardige 
samenleving. Aansluitend op het voorgaande 
luidt de missie van de Justitiële ICT Organisatie 
dan ook: “Een digitaal slagvaardig JenV; ICT die 
ertoe doet!”

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

Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan 
een veilig Nederland. Vanuit vestigingen door 
heel Nederland brengen wij technologie en onze 
specifieke kennis van het JenV-domein bij 
elkaar. Dat doen we door proactief vernieuwende 
technologie te vertalen naar praktische en veilige 
ICT-oplossingen voor onze opdrachtgevers.

2. Missie, visie en kerntaak

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

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

Justitie en Veiligheid.”
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Visie
Deze missie geven wij meer handen en voeten 
door onze visie. Het gewenste 
langetermijnperspectief als gezamenlijke stip op 
de horizon van de organisatie: JenV-Partner voor 
ICT en IV ten dienste van een veilig en 
rechtvaardig Nederland. Deze visie stond, staat 
en zal blijven staan. 



2. Missie, visie en kerntaken

Businessplan
In het Businessplan 2022-2025 zijn de organisatievisie en strategische 
doelstellingen van de Justitiële ICT Organisatie uitgewerkt op basis 
van een zevental overkoepelende thema’s:
1. Informatiebeveiliging
2. Informatievoorziening
3. Opdrachtgeversoriëntatie
4. Hybride wereld
5. Cloud effect
6. Innovatieve procesautomatisering (hyperautomation)
7. Continue verandering en verwachting
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3. Dienstverlening aan opdrachtgevers

De Justitiële ICT Organisatie heeft in 2022 met de inrichting van klantenteams gezorgd voor 
meer ‘customer intimacy’, waardoor er een innigere relatie is ontstaan met de 
opdrachtgevers. De Agile samenwerking zorgt voor meer contact over de 
informatievoorziening op alle organisatorische lagen. Doordat er meer contact is, is er bij 
de Justitiële ICT Organisatie meer begrip voor de primaire processen en belangen van de 
opdrachtgever. Deze betere contacten vormen de opmaat tot een voor de opdrachtgever 
optimaal passende ICT-aanbodstrategie. 

Daarnaast vervult het klantenteam de rol van 
hoofdaannemer voor de verzameling van 
ICT-diensten die voor één opdrachtgever 
worden geleverd. De Justitiële ICT Organisatie 
treedt desgevraagd graag op als integrator, mits 
daartoe ook de middelen en contracten ter 
beschikking worden gesteld.

De Justitiële ICT Organisatie ontwikkelt samen 
met haar opdrachtgevers inzicht per netwerk en 
domein om vervolgens over netwerken en 
domeinen heen ook voorstellen te maken om 
tot gemeenschappelijke dienstverlening te 
komen. Zo worden desinvesteringen, zoals 
dubbele tooling, voorkomen en worden win-win 
samenwerkingen aangegaan. 
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De Justitiële ICT Organisatie ziet vanuit de 
gesprekken met de opdrachtgevers en in het 
verlengde van ons Businessplan de volgende 
thema’s voor 2023 en de jaren daarna:

a. Grenzeloos werken, voor JenV en samen- 
 werkingspartners, o.a. middels 
 API-implementatie;
b. Verbinden en veilig openstellen van 
 informatiesystemen;
c. Beveiligd Toegang voor derden;
d. Integratie vanuit klant-, relatie- en 
 leveranciersmanagement.
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Via de klantenteams stelt de Justitiële ICT Organisatie ICT-vakkennis ter beschikking aan 
onze klanten. Dit wordt gezamenlijk opgelopen langs de lijnen van werken onder 
architectuur en portfoliomanagement. De Justitiële ICT Organisatie kan ondersteunen bij:

a. Optimaliseren van werkprocessen en basisadministratie per klantdomein;
b. Integraal programmeren + risico gestuurd portfoliomanagement;
c. Verminderen administratieve lasten;
d. Verduidelijken en versterken van de positie van gemeenschappelijke diensten in   
 samenhang met de primaire klantprocessen;
e. Uniformering en standaardisering processen;
f. Business-, informatie-, applicatie- en data-architectuur, opbouwen;
g. Masterdatamanagement en informatiemodellen faciliteren.

Voor het jaar 2023 is de gezamenlijke opdracht van de opdrachtgevers aan de Justitiële 
ICT Organisatie om naast het borgen van de continuïteit van de ICT-dienstverlening, 
prioriteit te geven aan veiligheid van deze dienstverlening (in de zin van 
Informatiebeveiliging en Privacy) en financiële voorspelbaarheid zodat opdrachtgevers 
gebruik maken van moderne, veilige en stabiele dienstverlening en daarvoor de juiste 
prijs betalen die vooraf is overeengekomen. Vanuit de evaluatie met de klantorganisaties 
en de aanschrijving ziet de Justitiële ICT Organisatie verder de volgende kansen om in de 
komende jaren haar dienstverlening te verbeteren:

• Kortere doorlooptijden (time-to-market);
• Meer klantfocus aanbrengen (klant betrekken);
• Kostenreductie door schaalvoordeel, slimme keuzes en efficiënter werken;
• Leverbetrouwbaarheid (leveren van producten binnen prijs-, kwaliteit- en    
 tijdsnormen). 

In dit hoofdstuk zijn de resultaatsafspraken opgenomen, die in 2023 invulling zullen geven aan bovenstaande. 
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3.1 Portfolio

Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening van de Justitiële ICT Organisatie ook in de 
toekomst optimaal aansluit op de processen van de opdrachtgever, wordt deze regulier 
geactualiseerd vanuit de klantenteams. Dit gebeurt aan de hand van een doorvertaling 
van ontwikkelingen die zijn geschetst in ons Businessplan en in het verlengde daarvan ons 
Aanbodplan. Daarnaast wordt actief de verbinding gelegd met de actuele i-plannen van 
onze opdrachtgevers. Voor nieuwe systemen denkt de Justitiële ICT Organisatie actief met 
de opdrachtgever mee over de businesscase. 

Oude of dubbele functionaliteit wordt onder 
regie van de klantenteams zo mogelijk 
geconsolideerd en/of uitgefaseerd. Besluiten 
over informatiebehoefte, benodigde systemen 
en data worden geformaliseerd door besluiten 
in de portfolio-overleggen per opdrachtgever 
of proces- en klantenteam overstijgend in de 
opdrachtgeversraad. Basis hiervoor is het op te 
bouwen portfolio per opdrachtgever dat in 
genoemde gremia in een samenhangend 
portfolio wordt gemanaged en gemonitord.

3.1.1 Offerteproces bij expertisediensten

Onze opdrachtgevers vragen om het versnellen van het 
offerteproces en het verbeteren van de 
leveringszekerheid. Ook door de introductie van 
klantenteams is een aanpassing van het offerteproces 
nodig. Door intensievere contacten en door in een 
eerder stadium betrokken te raken bij de behoefte van 
onze opdrachtgevers, worden de vragen beter en 
sneller beantwoord. Om een beter inzicht te verkrijgen 
in toekomstige opdrachten, wordt het management 
van het opdrachtenportfolio samen met onze 
opdrachtgevers ingericht. Primair om de doorlooptijd 
en kwaliteit van de offertes te verbeteren en secundair 
om vraag en aanbod beter op elkaar te kunnen 
afstemmen. 
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Introductie van een ‘funnel’ (trechter) in het vraagproces, 
waarmee aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden om 
op basis van een grove kosteninschatting (quick scan) voorafgaand 
aan de offertefase een eerste schifting te maken.

T1

1 Resultaat Gereed

Categorisering van offertes door onderscheid te maken tussen 
verschillende zwaartes van offertetrajecten met bijpassende 
doorlooptijden, met als doel de doorlooptijd te verkorten.

T1

2 Resultaat Gereed

Implementatie portfoliomanagement binnen de Justitiële ICT 
Organisatie, zodat op termijn de leveringszekerheid aan de 
opdrachtgevers verbetert.

T1

3 Resultaat Gereed

3.1.2 Informatie en rapportage over de dienstverlening

De Justitiële ICT Organisatie heeft de ambitie om ICT-dienstverlening voortdurend in lijn te 
houden met de wensen van de opdrachtgevers. Door middel van goed ingerichte 
informatiehuishouding en stuurrapportages die aansluiten op de overeengekomen 
dienstverlening, is de Justitiële ICT Organisatie in staat om met opdrachtgevers meer 
datagedreven te werken. Duurzame informatievoorziening en de doorontwikkeling van 
geautomatiseerde dashboards leveren een belangrijke bijdrage aan resultaatgerichte 
sturing en verbetering van de dienstverlening. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
realisatie van financiële rapportages die gedeeld kunnen worden met onze opdrachtgevers, 
zodat zij over betere financiële stuurinformatie beschikken.
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Inrichting van integrale dashboards voor onze opdrachtgevers 
met stuur- en prestatie-informatie die aansluit bij hun behoefte en 
onze opdracht. De dashboards bevatten informatie over korte- en 
lange-termijn-beïnvloedbaarheid van kosten langs de lijn van p x 
q(uality) x q(uantity).

T2

1 Resultaat Gereed

Inrichten van een rapportage per opdrachtgever over de financiële 
realisatie van de afgesproken dienstverlening gedurende het 
uitvoeringsjaar, gebaseerd op de interne nacalculatie.

T3

2 Resultaat Gereed
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3.2 Toekomstig aanbod

Door een groeiende behoefte aan informatie is JenV steeds meer ICT-systemen gaan 
gebruiken en alles met elkaar gaan verbinden. JenV heeft hierdoor te maken met een 
gestapelde complexiteit binnen het ICT-landschap. Een ICT-landschap dat door deze 
complexiteit slechts met veel inspanning te beveiligen is, terwijl vanuit de buitenwereld 
actief gezocht wordt naar kwetsbaarheden. Bovendien is flexibele inzet van ICT maar 
beperkt mogelijk. Dit terwijl de ontwikkelingen op de ICT-markt onverminderd snel gaan.  

Om meer samenhang in de 
informatievoorziening van JenV tot stand te 
brengen, is het nodig om gezamenlijk te werken 
aan digitalisering. Dit voorkomt 
kennisversnippering en stimuleert 
kennisopbouw. Op basis van een 
samenhangende informatievoorziening zal JenV 
in staat zijn om wendbaarder en flexibeler 
invulling te geven aan de maatschappelijke 
opdracht. De Justitiële ICT Organisatie ziet het 
faciliteren van deze beweging als een van haar 
belangrijkste opdrachten.

Het uitgangspunt is dat gezamenlijke 
implementaties en gezamenlijk gebruik van 
technologie de innovatie van deze technologie 
versnellen. Dit betekent dat de ‘Knowledge of the 
crowd’ wordt benut en dat de inzet van 
schaarse ICT-kennis en middelen wordt geborgd 
op de gezamenlijke urgentie. Een 
samenhangende informatievoorziening is 
overigens niet met een ‘big bang’ te realiseren, 
maar zal stapsgewijs tot stand komen.

De ontwikkeling van nieuw aanbod is voor de 
Justitiële ICT Organisatie cruciaal omdat 
opdrachtgevers up-to-date ICT-dienstverlening 
van ons verwachten. Dit betekent dat het aanbod 
aansluit op de functionele behoefte van onze 
opdrachtgevers en de technologische 
ontwikkelingen. Rekening houdend met de 
taakomschrijving van de Justitiële ICT Organisatie 
is het uitgangspunt dat de ontwikkeling van nieuw 
aanbod altijd resulteert in nieuwe gezamenlijke of 
gemeenschappelijke ICT-dienstverlening.
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In het aanbodplan, zijn voor 2023 de volgende thema’s opgenomen:

• Digitalisering: ICT-dienstverlening die bijdraagt aan het efficiënt en effectief;
 uitvoeren van de kerntaken van de opdrachtgevers
• (Cloud)Werkplek: het leveren van betrouwbare, veilige en flexibele (cloud)werkplekken  
 voor opdrachtgevers die het hybride werken ondersteunen;
• Data: het ondersteunen van datagedreven werken bij onze opdrachtgevers;
• Veiligheid: ICT-dienstverlening rondom Informatiebeveiliging, security en privacy;
• Gemeenschappelijke infra: hierbij valt te denken aan infrastructurele oplossingen die   
 nieuw aanbod mogelijk maken, zoals een JenV Trusted Cloud.

Onderstaand per thema de resultaatafspraken die de Justitiële ICT Organisatie 
hierover wil vastleggen. Voor een uitgebreide beschrijving van deze thema’s, 
wordt verwezen naar het Aanbodplan (bijlage).  
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3.2.1 Digitalisering

Digitalisering met als uitgangspunt: één JenV voorziening om software te produceren
De Justitiële ICT Organisatie richt in 2023 voor JenV één Continuous Delivery (CD) straat in, 
waarbij de levering van software van design tot aan productie is geautomatiseerd en 
bovendien veilig is. De Justitiële ICT Organisatie levert dagelijks output naar de 
eindgebruikers en rapporteert volledig geautomatiseerd over de prestaties. 

Digitalisering, Betty Blocks (low/no code)
Deze toepassing bevindt zich in een 
doorontwikkeling naar een centraal platform voor 
heel JenV. De inzet is dat hier in 2023 
besluitvorming over zal plaatsvinden. 

Digitalisering, RPA 
Robotic Process Automation (RPA) is een techniek 
die gebruikt wordt voor het automatiseren van 
bedrijfsprocessen met behulp van zogenaamde 
‘software-robots’. De Justitiële ICT Organisatie 
ondersteunt momenteel SSC DJI in haar 
werkprocessen met deze toepassing. Daarnaast 
wordt een aantal nieuwe opdrachten van 
opdrachtgevers verwacht. Dit onderwerp bevindt 
zich in een doorontwikkeling naar een centraal 
platform voor heel JenV. De inzet is dat hier in 
2023 besluitvorming over zal plaatsvinden.

Digitalisering, Speech to text 
Binnen JenV zijn er diverse toepassingen 
denkbaar voor het geautomatiseerd omzetten 
van spraak naar tekst. Zoals bijvoorbeeld het 
uitwerken van telefoongesprekken vanuit DJI, het 
uitwerken van verhoren van asielzoekers en het 
automatisch ondertitelen of uitwerken van 
teksten voor dove medewerkers. Gedacht wordt 
aan een centrale dienst die door middel van 
een derde applicatie aangeroepen kan worden. 
Gebruikers kunnen dan binnen een veilig domein 
hun spraak naar tekst omzetten.

Drie nieuwe gemeenschappelijke diensten: low/no code, RPA en 
speech to text.

T3

1 Resultaat Gereed
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Ingerichte en werkende geautomatiseerde ontwikkelstraat, 
inclusief geautomatiseerde rapporten, waardoor applicaties in korte 
tijd kunnen worden ontwikkeld. 

T3

1 Resultaat Gereed

Containerisatie, API’s en CI/CD
Het wendbaar en modulair kunnen leveren van ICT wordt door onze opdrachtgevers steeds 
belangrijker gevonden. Door gebruik te maken van zaken als ‘containers’, goed beschreven 
en geïmplementeerde ‘API’s’ en ‘Continuous Integration (CI)’ en ‘Continuous Delivery (CD)’, 
is het voor de Justitiële ICT Organisatie mogelijk om aan deze behoefte te voldoen. In 2023 
zal deze mogelijkheid breed beschikbaar komen.
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3.2.2 Werkplekken

Cloud-werkplek
Met RWO-V (RijksWerkomgeving-Veilig) zet de Justitiële ICT Organisatie verder in op de 
levering van een moderne werkomgeving. RWO-V is een digitale werkomgeving binnen 
JenV waarin alle medewerkers contextbewust tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk 
kunnen werken. RWO-V heeft de potentie om uit te groeien tot de gemeenschappelijke 
werkplekdienst van JenV. De dienst biedt een generieke set functies waarmee gebruikers 
makkelijk en naadloos kunnen samenwerken, zowel binnen als buiten organisaties. 

Naast de basisfunctionaliteiten kan de 
opdrachtgever ook optionele functionaliteiten 
afnemen. RWO-V bestaat uit een deel ‘on 
premise’ en een deel dat gebaseerd is op een 
Public Cloud-oplossing.

In 2022 is de referentieomgeving RWO-V in 
beheer genomen. In 2023 wordt toegewerkt 
naar een geautomatiseerde uitrol van 
omgevingen van opdrachtgevers. Daarnaast 
wordt gestart met de migratie van DT&V, DJI en 
RvdK.

17

RWO-V-klantomgevingen uitgerold bij DT&V. T1

1 Resultaat Gereed

Start uitvoering Pilot DJI. T2

2 Resultaat Gereed
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3.2.3 Data

Onder het thema Data valt alles rondom het aanbieden van datagedreven oplossingen. 
Waar data verwerkt wordt, ontstaat informatie waar waarde in zit. Het omzetten van deze 
data naar waarde kan leiden tot nieuwe inzichten voor het primaire proces.

Datawarehouse en dashboarding 
Door het vormen van een datawarehouse ontstaat er binnen een organisatiebreed beeld 
en waardering van informatie. Dit gebeurt door alle beschikbare databronnen te ontsluiten 
op een datawarehouse. Binnen het datawarehouse wordt de data omgezet naar (stuur)
informatie door data eenduidig te ordenen en te koppelen aan rapportages en dashboards. 
Artificial Intelligence (AI) of Kunstmatige Intelligentie (KI) is de wetenschap die zich 
bezighoudt met het creëren van een kunstmatig verschijnsel dat een vorm van intelligentie 
vertoont. Denk hierbij aan software die zelfstandig kan redeneren en problemen op kan 
lossen, zodat grote hoeveelheden data kunnen worden geanalyseerd ten behoeve van 
bijvoorbeeld het NFI of door middel van sensor inrichtingen van een Smartbuilding voor 
rijkskantoren of ‘special’ locaties.

Dataclassificatie
Door de beweging naar de cloud zullen er aan zijde van opdrachtgevers trajecten opgestart 
worden om de huidige en nieuwe data te classificeren. Deze dataclassificaties kunnen per 
opdrachtgever verschillend zijn. Zo kunnen de opdrachtgevers SKC, ATKM, AP en NFI tot 
een afwijkende dataclassificatie komen die eisen stelt aan voorzieningen in de 
cloud-infrastructuur. In Azure is er een set tooling (Microsoft Information Protection) die 
kan worden gebruikt om de dataclassificatie in te stellen in de cloud-omgeving. Met de 
opdrachtgevers zullen trajecten moeten worden opgestart om te faciliteren bij deze 
dataclassificatie. Pas daarna kan hun Azure-omgeving dusdanig worden ingericht of 
aangepast, zodat bijvoorbeeld een e-mailbericht of Microsoft Word-document niet 
doorgestuurd kan worden met een hogere dataclassificatie. Parallel zullen er vanuit deze 
dataclassificatietrajecten initiatieven worden opgestart (datamonitoring) van primaire 
bedrijfsapplicaties. Met andere woorden: wie heeft welke applicatieve data benaderd op 
welk moment, zodat gehoor gegeven wordt aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) voor deze applicatieve data. Dit zullen stevige projecten zijn, 
waarbij de broncode van de applicaties moet worden aangepast.
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3. Dienstverlening aan opdrachtgevers

Kennisopbouw van data-architectuur en het ontsluiten, koppelen en 
structureren van databronnen ten behoeve van de 
managementinformatie en het -dashboard. Dit omvat het volgende:
• Ondersteuning van de ontwikkelingen Informatiehuishouding op    
  orde van opdrachtgevers;

• Implementatie rijksbrede kaders die beschikbaar komen                   
   tot een JenV brede gemeenschappelijke dienst in samenspraak met    
   DI&I; 

• Kennisopbouw van bestaande systemen, koppelingen en 
  data-architectuur en hierdoor zicht verkrijgen op noodzakelijke    
  toepassingen ten behoeve van opdrachtgevers; 

• Noodzakelijke toepassingen om de geconstateerde risico’s van   
  grootschalige dataverwerkingen te voorkomen. De reikwijdte van   
  deze specifieke toepassingen worden beschreven in het rijksbrede  
  kader. Het merendeel van deze projecten ontvangt de Justitiële ICT    
  Organisatie via separate opdrachten voor expertise diensten.

T2

1 Resultaat Gereed
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3.2.4 Veiligheid

Onder het thema Veiligheid vallen alle initiatieven en producten rondom 
informatiebeveiliging, security en privacy vanuit de rol van de Justitiële ICT Organisatie als 
technologiepartner van JenV. 

Security operations center (SOC)/Security Information & Event Management (SIEM) 
Het SOC kan met behulp van SIEM-netwerken en -systemen in de gaten houden op 
verdachte activiteiten. Het SOC zal deze activiteiten vervolgens onderzoeken en hier 
gepaste maatregelen voor nemen.

Aansluiting monitoringsystemen op Cloud activiteiten door SOC. T2

1 Resultaat Gereed

Productverkenning security@home T2

2 Resultaat Gereed

PoC voor beveiliging thuiswerkvoorzieningen (netwerk, firewall, 
wifi).  Hieronder valt tevens de verkenning van end-point protectie 
van mobiele devices i.v.m. actueel dreigingsbeeld voor o.a. VIP-ers.  

T3

3 Resultaat Gereed
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IB 2.0 & Red Teaming
Op JenV-niveau is het programma ‘IB 2.0’ ingericht ter verbetering van de cybersecurity. 
Vanuit deze context heeft de Justitiële ICT Organisatie een meerjarig (2022-2025) 
programma opgesteld ‘Opvolging Red Teaming’. 

In dit programma zijn drie thema’s vastgelegd: 

1. Verhogen operationele beveiliging voor gemeenschappelijke diensten en 
 JenV-organisaties; 
2. Bewust bekwaam gedrag bij JenV-medewerkers;
3. Een toekomst vaste en veilige JenV IB-organisatie.

De beoogde verbeterpunten worden vanuit het programma systematisch gerealiseerd. In 
2025 zijn alle waargenomen kwetsbaarheden opgelost. In 2023 worden de onderstaande 
resultaten behaald. 

Om het programma succesvol te implementeren werkt de Justitiële ICT Organisatie 
intensief samen met opdrachtgevers en het bestuursdepartement. Hierbij is een sterke 
technische verwevenheid van de infrastructuur onderkend. Dit betekent dat deliverables 
die voortvloeien uit dit programma in potentie geschikt zijn als gemeenschappelijke dienst 
in het kader van het JenV-programma IB 2.0.
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Het programma gaat deze thema’s via twee sporen realiseren, namelijk: 

1. In het eerste spoor zijn de activiteiten opgenomen die door de lijn 
 opgepakt worden (o.a. het wijzigen van wachtwoorden).
2. Het tweede spoor ziet toe op de implementatie en borging van 
 maatregelen gericht op de structurele oplossing van de geconstateerde  
 problematiek.
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Veilig wachtwoord- en toegangsbeheer door het neerzetten van 

een PAM omgeving (kluis voor beheerders). 

Veilig wachtwoord- en toegangsbeheer. Alle beheer accounts in de 

PAM omgeving gezet.

Veilig wachtwoord- en toegangsbeheer.

Monitoring op veel voorkomende aanvallen.

Monitoring op veel voorkomende aanvallen.  

Gevoelige informatie veilig opslaan en beheren. 

T1

Resultaat Gereed

T1

T2

T2

T2

Spoor/ project

a. Spoor 1

b. Spoor 2

I. Ontwerp en implementatie 

van PAM.

II. Beheer verbeteren van   

      toegangsrechten 

      (Identity- en Access 

      Management).

III. MFA

IV. Implementatie SIEM

V. Implementeren van 

     aanvullende monitoring en     

   detectiemogelijkheden. 

  (IDS/IPS, EDR/XDR. SSL 

   Monitoring)

VI. Security voor Data Storage

T3

T1
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3.2.5 Gemeenschappelijke infra

JenV Trusted Cloud (Azure)
De Justitiële ICT Organisatie heeft inmiddels ruime ervaring in het hosten van 
ICT-voorzieningen van JenV onderdelen binnen de JenV Trusted Cloud en kan optreden als 
adviseur of dienstverlener voor partijen die dit niet zelfstandig kunnen of willen doen. Er is 
ruime ervaring met Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) en de spelregels over wat 
wel en niet kan of mag binnen deze omgeving. Hiernaast vindt er binnen JenV-verband en 
vanuit de Justitiële ICT Organisatie onderzoek plaats naar andere grote cloud-leveranciers, 
zoals Amazon AWS, Google Cloud en de Europese Gaia-X.

Microsoft 365 advies
Aansluitend bij de JenV-Trusted Cloud is er binnen 
JenV de beschikking over Microsoft 365. 
Hieronder vallen alle Office-producten, Microsoft 
Teams en mobile device management (Intune). 
Microsoft 365 biedt extra mogelijkheden voor 
flexibiliteit, compliance en security. 

Jubit3
De nieuwe Jubit-mantel is inmiddels gegund. Dit 
betekent dat er in 2022 een migratie plaats vindt 
met een uitloop naar 2023. 

Cloud 
Er is een nieuw ‘Rijksbreed cloudbeleid 2022’ uitgewerkt. In het nieuwe beleid mogen 
overheidsdiensten, met enkele uitzonderingen en onder voorwaarden, publieke 
clouddiensten gebruiken. Door de CIO Rijk wordt hiertoe een implementatierichtlijn 
uitgewerkt. In de ‘Bestuurlijke Cloudstrategie JenV’ is vastgelegd dat JenV steeds meer - op 
een verantwoorde manier - gebruik zal maken van de (publieke) cloud en de daarin 
aangeboden diensten, voor haar bedrijfsvoerings-, beleidsmatige en operationele taken. 
Hierbij zullen diensten geïntegreerd zijn met de traditionele ‘on premise’ omgevingen van 
JenV, waardoor sprake is van een hybride omgeving. Gebruik van de publieke cloud maakt 
JenV wendbaarder, innovatiever en klaar voor huidige en toekomstige ICT-ontwikkelingen. 
Dit is noodzakelijk om de risico’s van legacy ICT tegen te gaan.

De diverse cloudsporen die in voorgaande jaren zijn ingezet, worden in 2023 gecontinueerd 
en uitgebreid (Private Cloud, JenV-Cloud en Public Cloud). Onze opdrachtgevers DT&V, 
RvdK, SKC en ATKM zijn de koplopers. De inzet van cloudoplossingen gaat verder dan 
techniek. De inzet hiervan heeft tevens impact op organisatie, mensen, interne 
informatievoorziening, waardestromen, processen en de samenwerking met externe 
leverancier(s). De cloudbeweging biedt ook kansen. Naast een mogelijke kostenreductie en 
de toename van functionaliteiten die sneller naar productie kunnen worden gebracht (API’s 
en SAAS-diensten zoals lowcode en RPA), is ook de verwachting dat cloud de securitylaag 
zal versterken.
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Voor 2023 ligt de focus op het verbeteren van de doelmatigheid. Onder andere door het 
feitelijk gebruik van een omgeving inzichtelijk te maken. Dit is randvoorwaardelijk om 
kosten beter te beheersen en doorbelasting op basis van gebruik naar onze opdrachtgevers 
mogelijk te maken. In 2023 worden vanuit techniek proactief adviezen gegeven om kosten 
te besparen, bijvoorbeeld door ongebruikte testomgevingen (tijdelijk) uit te zetten.

De omslag naar de cloud dient ook binnen de Justitiële ICT Organisatie begeleid te 
worden. Er zijn vraagstukken op het gebied van techniek (andere technische oplossingen 
dan huidige), organisatie, financiën (costperform) en compliance (IB en privacy).  
Momenteel worden het tempo en de mate van ondersteuning bepaald vanuit specifieke 
opdrachten van opdrachtgevers. Op basis van een evaluatie in T2 en het benodigde tempo 
van de cloud-implementatie worden de reeds in het Strategische Personeelsplan en 
opleidingsplannen opgenomen maatregelen aangescherpt.

JenV Cloud
In 2023 zal het JenV Cloud-platform verder in 
gebruik worden genomen. Dit geeft de Justitiële 
ICT Organisatie de mogelijkheid om de 
schaalbaarheid van de cloud te koppelen aan ons 
eigen rekencentrum (private cloud). Hierdoor kan 
de Justitiële ICT Organisatie een groter 
dienstenpakket leveren zonder daar de volledige 
infrastructuur voor in huis te hebben. 

Hybride Cloud
Hybride Cloud, een combinatie van Public- en 
Private Cloud (Distributed Cloud), biedt nieuwe 
kansen en mogelijkheden voor onze ICT-diensten. 
Vanuit de Public Cloud zullen er in 2023 nieuwe 
algemene diensten (voorheen PDC-A) en 
specifieke diensten (voorheen PDC-B) worden 
aangeboden onder de vlag van de Justitiële ICT 
Organisatie. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van 
de schaalbaarheid van de Public Cloud.  Dit 
betekent onder meer dat er via het ‘pay per use 
model’ een belangrijke verbetering is van de 
financiële voorspelbaarheid voor onze 
opdrachtgevers. 

Door het aanbieden van SaaS-diensten op ons eigen Private Cloud platform (o.a. de 
Microsoft Azure Stack) is het mogelijk om omgevingen te ontwikkelen, die naadloos 
overgaan van Public Cloud naar Private Cloud en andersom. In 2023 wordt gebruikgemaakt 
van de schaalbaarheid van de Private Cloud. Vanuit de beoogde hybride cloud wordt verder 
gegaan met de inrichting van architectuur, orchestratie, containerisatie en automatisering, 
waarmee projecten of opdrachtgevers via een portaal de gewenste omgeving kunnen 
aanvragen/bestellen.
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Aanpassen architectuur om IV-toepassingen van derden te laten 
landen en te integreren in het IV-landschap van JenV, waaronder 
cloud-toepassingen.

T2

1 Resultaat Gereed

Uitbreiding van de Azure platform dienstverlening met SaaS-dienst, 
zodat het mogelijk is om omgevingen te ontwikkelen, die naadloos 
overgaan van Private Cloud naar Public Cloud.

T3

2 Resultaat Gereed

Aanbieden van tenminste een drietal diensten vanuit de Cloud, die 
dankzij hun schaalbaarheid (pay per use) een positieve bijdrage 
leveren aan de doelmatigheid.

T2

3 Resultaat Gereed

Implementatie van beheertooling om zicht te krijgen op feitelijk 
gebruikte capaciteit.

T1

4 Resultaat Gereed

Inzicht in feitelijk gebruik van cloud voorzieningen. T3

5 Resultaat Gereed

Volledige technische ondersteuning van hybride werken voor zowel 
thuis, onderweg als op kantoor.

T3

6 Resultaat Gereed
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Keuze voor ondersteunende samenwerkingstools om beter samen 
te kunnen werken, transparanter te communiceren en processen te 
optimaliseren.

T3

7 Resultaat Gereed
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3.3 Technologie

Afgelopen jaren is de Justitiële ICT Organisatie gegroeid van interne ICT-leverancier van DJI 
naar ICT-leverancier van verschillende organisaties binnen JenV. De infrastructuur, de 
organisatie en de besturing hiervan zijn echter in onvoldoende mate meegegroeid om 
efficiënt meerdere JenV organisatieonderdelen in hybride vorm te kunnen ondersteunen. 
In de dagelijkse praktijk loopt de Justitiële ICT Organisatie tegen de grenzen van haar 
mogelijkheden aan. 
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Er worden meerjarige activiteiten opgezet om planmatig te vernieuwen en te verbeteren. 
Relevante thema’s zijn: 

1. Ontvlechten van de verschillende klantomgevingen uit de DJI legacy box naar de   
 FRS-omgevingen;
2. Verdere implementatie van automation; 
3. Betere bereikbaarheid van de Servicedesk d.m.v. een nieuwe moderne 
 telefooncentrale.

3.3.1 Ontvlechten van de omgevingen van opdrachtgevers

Vanuit historisch perspectief zijn de verschillende omgevingen van opdrachtgevers 
samengevoegd in één omgeving, t.w. de legacy box. Bij de uitvoering van de Red Teaming 
onderzoeken zijn kwetsbaarheden waargenomen als gevolg van deze samenvoeging. Bij 
applicaties die gebruik maken van de legacy box zullen de kwaliteit en veiligheid van 
dienstverlening afnemen terwijl de beheerlasten gestaag toenemen. De instandhouding 
van de legacy box is kostbaar en risicovol voor zowel de Justitiële ICT Organisatie als voor 
haar opdrachtgevers. De ontvlechting van deze omgevingen is dan ook randvoorwaardelijk 
om te kunnen voldoen aan de beveiligingseisen en voorbereid te zijn op nieuwe 
ontwikkelingen zoals migraties naar de cloud.

Er is een plan opgesteld om tot één standaard ICT-infrastructuur komen. In 2023 worden de 
opdrachtgevers conform dit plan gemigreerd naar toekomstbestendige FRS-omgevingen 
en wordt de legacy box verder ontvlochten. Bij het FRS krijgt elke opdrachtgever zijn eigen 
omgeving, waarbij kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening toekomstbestendig is 
geborgd.
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FRS Omgevingen beschikbaar voor opdrachtgevers. DT&V 
T1
DJI T1

1 Resultaat Gereed

Migratie naar FRS is afgerond. DT&V 
T3

2 Resultaat Gereed

Roadmap m.b.t. migratie van applicaties van DJI is gereed. T2

3 Resultaat Gereed

3.3.2 Automatisering beheeractiviteiten

Automation is een innovatieve ontwikkeling die efficiënt beheer van de moderne 
FRS-omgeving mogelijk maakt. Team Automation houdt zich bezig met het scripten en 
faciliteren van omgevingen waarmee bouwstenen via automation samengesteld, 
geconfigureerd, gedocumenteerd en opgeleverd worden. Door gebruik te maken van 
automation verhogen we de efficiency “first time right” en kunnen we de doorlooptijd 
van aanvraag naar oplevering terugbrengen naar enkele uren. Naast deze efficiency levert 
automation een sterke bijdrage aan de onderhoudbaarheid van omgevingen en diensten 
door een uniforme uitrol en geautomatiseerde administratie van assets. Doelstelling voor 
de komende jaren is automation verder in te voeren, zodat meer bouwstenen en diensten 
middels een portal kunnen worden geleverd. Dit zal uiteindelijk leiden tot een efficiënte 
werkwijze om bouwstenen en diensten snel te kunnen leveren onderhouden en registeren.
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3.3.3 Inzicht creëren in de behoefte aan één nieuwe 
 ICT-Infrastructuur  

Naast de bestaande gefragmenteerde ICT-infrastructuur wordt er een volledig nieuwe JenV 
ICT Infrastructuur opgebouwd voor zowel JenV-collega’s, partners en samenwerkende 
private partijen. De infrastructuur moet in staat zijn 24/7 up-time te garanderen voor 
gezamenlijk en specifiek gebruik. 

JenV brengt het veilig managen van deze infrastructuur onder bij de 
Justitiële ICT Organisatie. Hoewel partnerschap met het bedrijfsleven een belangrijke rol 
vervult, heeft de Justitiële ICT Organisatie de leiding met het oog op verwerking en opslag 
van gevoelige gegevens in relatie tot maatschappelijke opdracht van JenV. Ook de 
bestaande overheidsdatacenters (odc’s) worden optimaal benut door de 
Justitiële ICT Organisatie in samenwerking met de markt en rijkspartners. 

Voordeel van een volledig nieuwe infrastructuur-opbouw is dat er continu en snel nieuwe 
technologieën geabsorbeerd kunnen worden. De oude werkwijze wordt geruimd en de 
nieuwe werkwijze van JenV, zoals “Grenzeloos werken” wordt in gezamenlijkheid 
gedigitaliseerd. De Justitiële ICT Organisatie faciliteert de opbouw van gezamenlijke en 
opdrachtgeverspecifieke transparante roadmaps. 
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% bouwstenen die via automation zijn geleverd:
1. On Premise
2. Hybride cloud

T1 = 75 %

1 Resultaat Gereed

T3 = 50 %

3.3.4 Open Source en Open Standaard tenzij

De Justitiële ICT Organisatie ruimt samen met de opdrachtgevers de verouderde 
technologie op die gebaseerd is op closed source. De beschikbare Open Source technologie 
heeft een schaalbaarheidspotentie die niet bereikt kan worden met Closed 
Source-technologie. Hier wordt bij kennisintensieve processen extra data-intelligence 
toegepast, die wordt ontsloten via de op te bouwen basis software-infrastructuur. 
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4. Strategische thema’s bedrijfsvoering

4.1 Personeel

Onze medewerkers zijn cruciaal voor de levering van de dienstverlening aan onze 
opdrachtgevers. In combinatie met een krappe ICT-arbeidsmarkt vraagt dit om een 
gedegen lange termijn personeelsaanpak. In 2021 is hiervoor het ‘Strategisch 
Personeelsplan (SPP) Justitiële ICT Organisatie 2021-2023’ opgesteld. Hierin komen zeven 
speerpunten aan de orde: arbeidsmarktstrategie, werving & selectie, kennis & 
ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, ontwikkelen leiderschap, mobiliteit en 
HR-organisatie herinrichten.

De wervingsopdracht voor de 
Justitiële ICT Organisatie blijft de komende jaren 
groot. Aandacht voor het aantrekken van nieuwe 
medewerkers is van groot belang. In 2023 voeren 
we het Kwaliteitsraamwerk 
Informatievoorziening (KWIV) in. KWIV helpt ons 
onder andere de meerjarige behoefte aan 
specifieke vakkennis in kaart te brengen en 
eventuele knelpunten te signaleren, waardoor 
we daar adequater op kunnen inspelen. 

Daarnaast leggen we extra focus op het boeien en 
binden van de interne medewerkers en 
aantrekkelijk werkgeverschap. We zien hen 
immers als kracht van onze organisatie en 
hebben dat als doel opgenomen in onze 
organisatiestrategie. Tot slot hebben we een 
flexibele HR-organisatie nodig voor het maken 
van tactisch personeelsbeleid en optimaal 
faciliteren van onze medewerkers en 
leidinggevenden.



Thema’s als werving & selectie, leren & ontwikkelen, kennismanagement, duurzame 
inzetbaarheid, leiderschap en aantrekkelijk werkgeverschap kunnen niet meer 
separaat gezien worden in onze ambitie de juiste kwalitatieve en kwantitatieve
invulling te geven aan onze personeelsvisie. Medewerkers kijken niet langer alleen 
naar salaris, maar ook naar ontwikkelmogelijkheden of sfeer en een vacature kan ook 
via een ‘leren & ontwikkeling’-traject worden ingevuld. De visie die we hebben 
opgesteld moet daarom vertaald worden in een integraal (tactisch) personeelsbeleid 
met de juiste kaders en instrumenten.

Met deze instrumenten willen we onze inzet op personeelsgebied effectiever maken, de 
Justitiële ICT Organisatie beter positioneren als aantrekkelijk werkgever en de resultaten op 
het gebied van werving & selectie verbeteren.

De 7 speerpunten uit het SPP, inclusief de bijbehorende kaders en 
instrumenten, zijn in samenhang ingericht in de organisatie. 

T2

1 Resultaat Gereed

Het SPP 2024-2026 is vastgesteld. T3

2 Resultaat Gereed

314. Strategische thema’s bedrijfsvoering



4.2 Organisatieontwikkeling

De focus van onze organisatieontwikkeling ligt op de relatie met onze Eigenaar, onze 
opdrachtgevers en onze werknemers. Met een juiste inrichting van onze structuur, 
processen en cultuur kunnen we waarde toevoegen voor onze opdrachtgevers.

Vanaf 1 januari 2022 is de Justitiële ICT Organisatie een zelfstandig baten-lastenagentschap 
binnen JenV. Deze transitie is ingrijpend geweest voor onze organisatie, onze 
opdrachtgevers en onze nieuwe Eigenaar. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van onze 
tarieven, onze eerste eigen begroting en de samenwerking binnen de nieuwe rolverdeling. 
In 2023 starten we met een evaluatie van deze transitie. Zijn de beoogde structuren, doelen 
en samenwerkingsverbanden effectief gebleken? Welke processen kunnen we verbeteren 
om de samenwerking en onze dienstverlening te versterken?

Een belangrijk gevolg van de transitie is de reorganisatie en invoering van de 
Agile-werkwijze in de vorm van klantenteams. Het is noodzakelijk dat wij onze werkwijzen 
en structuur snel en flexibel kunnen blijven aanpassen waar nodig, als de 
opdrachtgever hierom vraagt. De werking van ons nieuwe O&F zal binnen de evaluatie 
nadrukkelijk worden getoetst en waar nodig herijkt om er zeker van te zijn dat het allemaal 
werkt zoals beoogd. Hierbij komt ook de afbakening van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden aan bod.  

Hybride werken is de norm. Dit raakt niet alleen de werkplek maar juist ook het sociale 
aspect en de cultuur van onze organisatie. Binnen de Justitiële ICT Organisatie wordt, zoals 
bij vele andere JenV-organisaties, volop geëxperimenteerd met het hybride 
(samen)werken, de communicatie en de cultuur. In 2023 willen we hier een duidelijke 
werkwijze voor implementeren. Niet alleen voor nu, maar gericht op de toekomst, met 
adequate middelen en voor elke (toekomstige) locatie. 

De hybride werkwijze van de Justitiële ICT Organisatie is vastgelegd, 
met een beeld van de toekomstige huisvestingsbehoefte, de 
benodigde ICT-voorzieningen en processen.

T1

1 Resultaat Gereed

Evaluatie van de huidige organisatie als gevolg van transitie 
(1 januari 2022) en interne reorganisatie (1 mei 2022).

T2

2 Resultaat Gereed
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4.3 Informatie

De Justitiële ICT Organisatie stelt haar opdrachtgevers voorop, maar om dat te kunnen 
doen mogen we de eigen informatievoorziening en informatiehuishouding niet vergeten. 
Om als organisatie te kunnen sturen op basis van data, moet de informatievoorziening 
binnen de organisatie actueel, betrouwbaar en toekomstbestendig zijn.

In 2022 is de informatiestrategie voor onze eigen informatievoorziening opgesteld, 
gebaseerd op de ‘iStrategie JenV 2022-2027’. In 2022 is ook een nulmeting voor de 
informatiehuishouding binnen de Justitiële ICT Organisatie uitgevoerd en is het actieplan 
‘Open op Orde JIO’ opgesteld, gebaseerd op het actieplan ‘Open op Orde JenV 2021-2025’. 

Op basis van de ‘iStrategie Justitiële ICT Organisatie’ wordt een meerjarige doorkijk 
(roadmap) gegeven voor de eigen informatievoorziening, met daarbij aandacht voor onder 
andere legacy en lifecyclemanagement, compliance en de continuïteit van de 
bedrijfsvoering. De digitale informatiehuishouding (documenten, gegevens en opslag 
binnen de systemen) is op orde, inclusief de processen en de 
bewustwording/bekwaamheid van de medewerkers.

Het eerste, meerjarig Informatieplan voor de eigen 
informatievoorziening van de Justitiële ICT Organisatie is gereed, 
inclusief financiële paragraaf als input voor de begroting 2024.

T1

1 Resultaat Gereed

De informatiehuishouding is verbeterd, in lijn met het actieplan 
‘Open op Orde’ JIO.

T3

2 Resultaat Gereed
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4.3.1  Informatiehuishouding

Bij Informatiehuishouding (IHH) zijn vijf thema’s (op hoofdlijnen) belangrijk: duurzame 
toegankelijke overheidsinformatie; traceerbare processtappen; betrouwbare gegevens; 
kenbare datacontext en IHH-kennis en -kunde. De volgende vragen staan daarbij voorop: 
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Vraag DI&I Antwoord Justitiële ICT Organisatie

1. Wat gaat uw organisatie ondernemen 
teneinde overheidsinformatie leesbaar en in de 
oorspronkelijke vorm beschikbaar te houden 
conform de geldende bewaartermijnen?

De Justitiële ICT Organisatie is voornemens over 
te gaan op DigiJust en heeft daarom opdracht 
gegeven om een vooronderzoek te starten naar de 
impact en mogelijkheden. Daarnaast is 
de Justitiële ICT Organisatie vanuit Open op Orde 
bezig met de borging van de verschillende 
beleidskaders, vigerend beleidskader m.b.t. dit 
onderwerp is de selectielijst waarvan de impact in 
2023 nader wordt onderzocht en uitgewerkt. 

2. Wat gaat uw de organisatie ondernemen 
teneinde te kunnen reconstrueren op welke 
wijze een resultaat tot stand is gebracht / 
besluitvorming tot stand is gekomen?

De Justitiële ICT Organisatie is voornemens over 
te gaan op DigiJust en heeft daarom opdracht 
gegeven om een vooronderzoek te starten naar de 
impact en mogelijkheden.

3. Wat gaat uw organisatie ondernemen 
teneinde de waarde van overheidsinformatie 
(data) op de juiste manier te kunnen duiden in 
termen van betekenis, authenticiteit en 
controleerbaarheid?

Dit zal naar verwachting worden onderkend in de 
actielijnen ‘Aansluiten gemeenschappelijke JenV 
doelen’ en ‘Datakwaliteit’ van het actieplan open 
op Orde (JIO). De exacte aanpak wordt nader 
uitgewerkt.

4. Wat gaat uw organisatie ondernemen 
teneinde te weten in welke context 
overheidsinformatie is ontstaan?

Dit zal naar verwachting worden onderkend in 
de actielijn ‘Aansluiten gemeenschappelijke JenV 
doelen’. De exacte aanpak is nog niet bekend.

5. Wat gaat uw organisatie ondernemen 
teneinde de IHH-kennis en -kunde van 
medewerkers te verbeteren?

Er is een actielijn ‘Bewustwording medewerkers’ 
waarin ruimschoots aandacht wordt besteed aan 
de bewustwording en de kennis en kunde van JIO 
medewerkers wordt verbeterd, in samenwerking 
met onze ‘JIO Academy’.



4.4 Financiën

Met de verzelfstandiging per 1 januari 2022 zijn wij eindverantwoordelijk voor wat betreft 
een goede bedrijfsvoering bij de Justitiële ICT Organisatie.

De stabiliteit en voorspelbaarheid van tarieven hebben een hoge prioriteit. Hiervoor is een 
meerjarig perspectief nodig op de dienstverlening, dat aansluit op de plannen van 
opdrachtgevers en de meerjarenbegroting. Wij ontwikkelen het kostprijsmodel verder 
vanuit de behoefte aan inzicht en overzicht bij opdrachtgevers en Eigenaar, waarbij ook de 
beïnvloedbaarheid en sturing van de kosten van dienstverlening benadrukt wordt (zie ook 
3.1.2). 

Om de continuïteit van de Justitiële ICT Organisatie te garanderen en het (financieel) risico 
voor opdrachtgevers te kunnen mitigeren, is een meerjarig positief exploitatieresultaat 
nodig. Om dit te bereiken, dienen we een goed inzicht te hebben in onze financiën. Een 
belangrijk instrument hierbij is het Vermoedelijk Beloop (VMB) gedurende het 
uitvoeringsjaar.

In samenwerking met opdrachtgevers, DEA en DFEZ inventariseren 
en concretiseren van de behoefte aan en mogelijkheden tot 
verbetering van:

a. de financiële voorspelbaarheid; 
b. de transparantie, inrichting en werking van het 
 kostprijsmodel; 
c. de transparantie en stabiliteit van tarieven; 
d. de sturingsmogelijkheden op ICT-kosten door 
 opdrachtgevers, zodat op basis hiervan kan worden 
 gekomen tot een gezamenlijke agenda voor de 
 doorontwikkeling.

T2

1 Resultaat Gereed

Verbeteren van de financiële voorspelbaarheid gedurende het 
uitvoeringsjaar door de kwaliteit van het Vermoedelijk Beloop (VMB) 
te vergroten en te integreren in de TMR. Hiertoe zal telkens op basis 
van de actuele prognose de kwaliteit van de voorgaande analyse en 
prognose worden geëvalueerd. 

T2

2 Resultaat Gereed
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Opstellen meerjarige begroting met specifieke aandacht voor de 
meerjarige investeringskalender en inzicht in de geplande 
afschrijvingen.

T2

3 Resultaat Gereed



4.5 Informatiebeveiliging en privacy 

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

Dat informatiebeveiliging voor de Justitiële ICT Organisatie een strategisch thema vormt, 
is niet geheel onverwacht. Het vergroten van de veiligheid vormt immers voor geheel JenV 
een prioriteit, zoals nader uitgewerkt in het JenV-brede ‘Plan van aanpak 
Informatiebeveiliging 2.0’.

De CISO/CPO van de Justitiële ICT Organisatie coördineert (en toetst gevraagd en 
ongevraagd) organisatiebreed en binnen beschikbare kaders alle activiteiten op het gebied 
van informatiebeveiliging en privacy. Dit gebeurt aan de hand van de in 2022 uitgevoerde 
nulmeting en de daarop gebaseerde meerjarige roadmap. Een belangrijke stap hierbij in 
2023 is het verder professionaliseren van risicomanagement op basis van een Key Control 
Dashboard (KCD). Aan de hand hiervan kan integraal inzicht worden verkregen in de 
aanwezige informatiebeveiliging en ook in privacy issues. Waarbij de geïdentificeerde issues 
vervolgens vertaald worden naar al dan niet te mitigeren risico’s.

De noodzaak om JenV-breed te investeren in informatiebeveiliging en privacy zal de 
komende jaren niet af gaan nemen. Daarom is het van essentieel belang dat de Justitiële 
ICT Organisatie blijvend aandacht houdt voor een veilige en betrouwbare 
informatievoorziening.

Inrichten IB-risicomanagement in KCD, gericht op de borging van de 
continuïteit van de bedrijfsvoering. Voor de beschikbaarheid van de 
IB-risicomanagementmodule in KCD bestaat een afhankelijkheid 
van DI&I. 

T2

1 Resultaat Gereed

In control komen (opheffen NIC-status) en het vergroten van het 
volwassenheidsniveau IB (NBA-lio) door het uitvoeren van de acties 
uit de roadmap IB&P. In de tertaalrapportages zal aan de hand van 
deze roadmap worden gerapporteerd over de voortgang. 

T3

2 Resultaat Gereed

374. Strategische thema’s bedrijfsvoering



Elk Klantenteam heeft inzicht in de behoefte, excepties, risico’s en 
waivers die van toepassing zijn op de dienstverlening. Dit op basis 
van een integraal inzicht in de mate waarin de Justitiële ICT 
Organisatie voldoet aan de BIO. 

T1

3 Resultaat Gereed

Elk Klantenteam heeft samen met de opdrachtgever een 
verbeterplan uitgewerkt i.r.t. de meerjarige budget- en 
capaciteitsplanning.

T3

4 Resultaat Gereed
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5.1.1 % Overhead
Als overhead zijn de kosten van de staven afgezet tegen de totale kosten van de 
Justitiële ICT Organisatie. De ambitie is om het op zichzelf gezonde percentage 
overhead de komende jaren stabiel te houden.

5. Uitvoering: Doelmatigheidsindicatoren

5.1 Generieke doelmatigheidsindicatoren

5.1.2 Kostprijs algemene diensten (voorheen PDC-A)
Algemene diensten betreffen de werkplekdiensten van de Justitiële ICT 
Organisatie. Omdat het om relatief homogene en stabiele producten gaat, lenen 
deze zich voor meerjarige sturing op de kostprijs. Het doel is om de aankomende 
vier jaar een prijsdaling van 1% per jaar te realiseren. Daarnaast is de verwachting 
dat de kwalitatieve aard van de producten in de loop van de jaren in positieve zin 
wijzigt. De kosten van Useraccount en Werkplekken zijn in 2023 toegenomen door 
hybride/thuiswerken. De kostprijs van de multifunctionals is toegenomen door 
vernieuwing van het contract met de leverancier.

39

Overhead % 2025

Omzet (x € 1 mln.)

Kosten staven in (x € 1 mln.)

Overhead%

2021 2022 2023 2024

138,1 

17,3

12,5%

145,4 

23,3 

16,1%

156,3 

26,2 

16,8%

155,2 

26,2 

16,9%

153,5 

26,2 

17,1%

2026

150,9 

26,2 

17,4%

2027

148,7 

26,2 

17,6%

Kostprijs algemene 
diensten

Useraccount

Notebook

Werkplek

2021 2022 2023 2024 2025

1.088 

856

613 

1.202 

917 

754

1.327 

811 

753

1.314 

803

745

1.301 

795 

738 

Smartphone

Multifunctional

710 

2.882 

532 

3.232 

511

4.018 

506 

3.978 

501 

3.938 

2026 2027

1.288 

787 

731 

496

3.899 

1.275 

779

723

491 

3.860 



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

5.1.4 Omzet per productgroep
De productgroepen zijn ingedeeld in algemene diensten (PDC-A), specifieke 
diensten (PDC-B) en expertise diensten (PDC-C). De verwachting is dat de 
omzetverdeling tussen de verschillende productgroepen de komende jaren gelijk 
blijft.
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Uurtarief

Technologieconsultant

Applicatiebeheerder

Projectleider

2021 2022 2023 2024 2025

118

98

128

115

108 

132

115 

108

135

115

108

135

115

108

135

Werkplekbeheerder

Engineer DevOps

69

135

72 

147

85

138

85 

138 

85 

138 

2026 2027

115

108

135

85 

138 

115

108

135

85 

138 

Omzet

PDC-A

PDC-B

PDC-C

2021 2022 2023 2024 2025

58,6 

49,2 

30,3 

64,5 

58,2 

22,7 

69,7

66,7

19,9

69,2

66,3

19,7

68,4

65,5

19,5

Totaal 138,1 145,4 156,3 155,2 153,5

2026 2027

67,2

64,4

19,2

150,9

66,3

63,5

18,9

148,7



5.1.5 Formatie
De verwachting is dat de formatie (636,2 fte) de komende jaren gelijk blijft. Een deel 
van de formatie is momenteel gevuld met externe medewerkers in verband met 
de behoefte aan specifieke kennis en schaarste. De Justitiële ICT Organisatie heeft 
de ambitie om alle formatieve plaatsen te gaan vullen met interne medewerkers. 
Vanwege de gespannen situatie op de arbeidsmarkt laat de verwachte bezetting in 
2023 ten opzichte van dit jaar eerst een daling zien. Daarnaast wordt een flexibele 
schil van 20% externe medewerkers ingezet om piekbelasting op te kunnen 
vangen en bij behoefte aan specifieke kennis.

Bezetting 2021 2022 2023 2024 2025

Fte 589,9 566,6 552,1 576,1 600,1

2026 2027

624,1 648,1
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5.2 Kwaliteitsindicatoren

5.2.1 Opdrachtgeverstevredenheid
De tevredenheid van de opdrachtgevers van de Justitiële ICT Organisatie is een belangrijke 
graadmeter, aangezien er geen ‘gedwongen winkelnering’ geldt en het uitgangspunt is dat 
de Justitiële ICT Organisatie kan groeien op basis van prestatie. De tevredenheid van 
opdrachtgevers is bepalend voor de verdere ontwikkeling van de Justitiële ICT Organisatie. 

De focus van de Justitiële ICT Organisatie ligt op het verbeteren van de relatie tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer, het nakomen van gemaakte afspraken (servicelevels) 
en het vergroten van transparantie van de tarieven van de dienstverlening. Teneinde de 
dienstverlening verder te verbeteren en aansluiting te houden met de wensen van onze 
opdrachtgevers, dienen plus- en minpunten van onze dienstverlening vanuit het 
perspectief van opdrachtgevers inzichtelijk te zijn. Door resultaatgericht de dienstverlening 
te verbeteren zal de opdrachtgeverstevredenheid verder toenemen.

Tweemaal uitvoeren van een opdrachtgeverstevredenheids
onderzoek, de resultaten worden besproken in de 
opdrachtgeversraad.

T3

1 Resultaat Gereed

Kwaliteitsindicator 1

Opdrachtgeverstevredenheid

2023 2024 2025 2026 2027

7,3 7,5 7,7 7,8 7,8
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5.2.2 Tijdigheid levering werkplekdiensten (% binnen de norm)
De normen die vastgelegd zijn in de NOK zijn van toepassing. Opdrachtgevers 
kunnen de realisatie zien in de rapportages die online beschikbaar zijn. Aan de 
driehoek wordt gerapporteerd over het percentage afwijkingen van de norm. 

5.2.3 Tijdige afhandeling van helpdeskcalls (% binnen de norm)
De normen die vastgelegd zijn in de ROK zijn van toepassing. Opdrachtgevers 
kunnen de realisatie zien in de rapportages die online beschikbaar zijn. Aan de 
driehoek wordt gerapporteerd over het percentage afwijkingen van de norm. 

5.2.4 Projecten op tijd en binnen budget
De oplevering van projecten binnen de door de opdrachtgever gestelde kaders 
wordt door de Justitiële ICT Organisatie beschouwd als onderdeel van onze 
professionaliteit en als een belangrijke bepalende factor voor 
opdrachtgeverstevredenheid. Doelstelling is om in 2023 90% van de projecten op 
te leveren binnen het budget en de planning, zoals vastgesteld door de 
opdrachtgever c.q. stuurgroep (inclusief eventuele toleranties). De ambitie is om 
dit percentage binnen drie jaar te laten stijgen naar 99.

5.2.5 Lifecycle management
Software heeft geen onbeperkte houdbaarheidsdatum. Om applicaties goed te 
laten functioneren zijn voortdurend investeringen noodzakelijk. Door applicaties 
up to date te houden worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd, foutmeldingen 
voorkomen/opgelost en veiligheidslekken gedicht. Dit maakt onderdeel uit van 
het Lifecycle management van Justitiële ICT Organisatie. Met strategisch beheer en 
doorontwikkeling van de applicaties wordt de levensduur verlengd en de software 
optimaal benut. De Lifecycle management aanpak is proactief, agile, transparant 
en volledig gericht op het ondersteunen en ontzorgen van onze opdrachtgevers.

Kwaliteitsindicator 2

Project binnen budget

2023 2024 2025 2026 2027

90% 95% 99% 99% 99%

Project binnen tijd 90% 95% 99% 99% 99%
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Kwaliteitsindicator 3

LCM trajecten binnen budget

2023 2024 2025 2026 2027

90% 95% 99% 99% 99%

LCM trajecten binnen tijd 90% 95% 99% 99% 99%
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6.1 Financieel beheer

6.2 Personeelsbeheer

Onderwerp

Kosten externe inhuur

Norm/ Indicator Toelichting en/of Maatregelen

Betaalgedrag

Budgetuitputting Exploitatieresultaat >0

95%  betaald binnen 30 dagen

≤ 31 mln. Gebaseerd op norm voorgaande jaren

Onderwerp

Ziekteverzuim

Norm/ Indicator Toelichting en/of Maatregelen

Gesprekscyclus rijk

Formatie en bezetting
Bezetting binnen formatie en 
budget

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

Verbaannorm

Banenafspraak 
arbeidsbeperkten 24,37 medewerkers

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

6. Uitvoering: Bedrijfsvoeringsindicatoren 

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de voor 2023 afgesproken 
bedrijfsvoeringsindicatoren.
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6.3 Inkoopbeheer

6.4 Informatisering

Onderwerp Norm/ Indicator Toelichting en/of Maatregelen

Inkoop buiten 
inkoopafdeling om

Rechtmatigheid inkoop Geen onrechtmatigheid

Geen inkoop buiten inkoop

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

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

Onderwerp Norm/ Indicator Toelichting en/of Maatregelen

Informatiebeveiliging

ICT projecten

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

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

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

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

Onderwerp Norm/ Indicator Toelichting en/of Maatregelen

Applicatie 
Lifecyclemanagement

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

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

Gerapporteerd wordt aan de 
hand van het van DI&I ontvangen 
format voor de privacy 
management KPI’s.

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

Onderwerp Norm/ Indicator Toelichting en/of Maatregelen

Integrale beveiliging Borgen integrale beveiliging

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

Hieronder is een inzicht gegeven in de staat van baten en lasten. Voor de 
meerjaren begroting 2022-2026 wordt verwezen naar de Rijksbegroting 2023. 
Verderop is een nadere toelichting opgenomen van de bekostigingsregels. 

Staat van baten en lasten 2023 (Bedragen x € 1.000) 2023
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BATEN TOTAAL * (€ 1.000)

Omzet Moederdepartement 151.048

Omzet overige departementen

Totaal Baten

5.268

156.316

LASTEN

Personele kosten 78.562

waarvan eigen personeel

waarvan inhuur externen 30.504

waarvan overige personele kosten

Materiële kosten

Afschrijvingskosten

1.612

63.115

14.384

Totaal lasten

46.446

156.316

waarvan apparaat ICT

waarvan bijdrage aan SSO’s

45.107

-101

waarvan overige materiële kosten 18.110

Materiële programmakosten 255

Saldo van baten en lasten 0



Baten
Omzet
De omzet moederdepartement bevat alle JenV-onderdelen, waarvan de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de grootste bijdrage (~70%) levert aan de 
omzet. De niet-JenV-onderdelen vertegenwoordigen 3,2% van de omzet.
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Lasten
Personele kosten
Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten 
daarvan. Voor eigen personeel is 552,1 fte’s aan interne bezetting begroot. Verder 
zijn er open posities (84,1 fte’s) die door externe inhuur worden ingevuld, omdat 
deze posities moeilijk in te vullen zijn. De Justitiële ICT Organisatie spant zich in 
om deze posities zo snel mogelijk in te vullen met eigen personeel. De overige 
personeelskosten bestaan uit vergoeding woon-werkverkeer, opleidingskosten 
en reis- en verblijfskosten.

Personele kosten (Bedragen x € 1.000) 2023

Eigen personeel

46.446Kosten

Aantal fte’s (bezetting) 552,1

Externe inhuur

Kosten 30.504

Aantal fte’s 140,7

Overige personele kosten 1.612

Totale kosten (x € 1.000) 78.562

Materiële kosten
De ICT kosten bestaan uit contracten met externe leveranciers voor o.a. 
onderhoud van ICT-apparatuur (zoals servers en netwerk), ICT-middelen (zoals 
opslagruimtes en multifunctionals) en jaarlijkse licentiekosten voor software. De 
bijdrage aan SSO heeft te maken met detachering en uitwisseling van 
medewerkers. De overige materiële apparaatskosten bevatten o.a. 
telefoonkosten, overige exploitatiekosten, dienstkleding, cateringkosten en 
bureaukosten.
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Materiële programmakosten
De rentelasten zijn begroot op 0,5% over de lening bij het ministerie van 
Financiën.

Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen op hardware en software. De 
investeringen zijn gerelateerd aan onderhoud zoals vervanging van laptops en 
telefoons, uitbreiding van netwerk-, server- en opslagcapaciteit en vernieuwing 
van werkplekken voor videovergadering.



6.6.1 Overzicht omzet per opdrachtgever B2023 (bedragen x €1.000)

Opdrachtgever B2023 (€)

AP

ATKM

AV TBS

979

27

BFT

COA

DC

DI&I

DJI

DT&V

 DV&O

IND

JenV

Justid

 Justis

NCTV

NFI

RN

RvdK

SGM

SKC

Totaal moederdepartement

983

2

6

14

108.013

7.083

3.812

4.011

1.131

1.787

10.011

31

514

169

12.075

221

95

151.048
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Overzicht omzet per opdrachtgever B2023 (bedragen x €1.000)

Opdrachtgever B2023 (€)

BuZa

BZK

BZK2

CBG

DC

 DEF

EZK/LNV

 FIN

IBI-DCI

IenW

KNMI/RIVM

LNV

Logius

 OCW

OM

Rijkskantoor Amsterdam

Rijkskantoor Den Haag

Rijkskantoor Den Haag B20

10

99

3

1.205

13 

17

29

19

7

58

3

57

5

88

17

255

27

372
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Overzicht omzet per opdrachtgever B2023 (bedragen x €1.000)

Opdrachtgever B2023 (€)

Rijkskantoor Den Haag LV7

Rijkskantoor Groningen

Rijkskantoor Utrecht FvV

Rijkskantoor Utrecht JS200

Rijkskantoor Zwolle

 RWS

 SZW

VWS

Totaal overige departementen

Eindtotaal

981

96

479

593

431

396

5

5.268

4

156.316
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6.6.2 Bekostigingsregels

Per opdrachtgever maakt de Justitiële ICT Organisatie afspraken over 
afname en beprijzing van de dienstverlening, waarbij integrale kostprijzen 
het uitgangspunt zijn van de tarifering. Deze afspraken zijn vastgelegd 
in DNO’s en DFA’s. De beprijzing van de dienstverlening wordt jaarlijks 
herzien op basis van de begroting, gewenste afname en specificatie van 
de dienstverlening. 

Bij de afrekening voor de dienstverlening voor kantoorautomatisering 
vindt nacalculatie plaats op basis van afgenomen volumes. 
De dienstverlening voor applicatiebeheer wordt afgerekend op basis van 
een vaste beheerprijs. Het projectwerk wordt afgerekend op basis van 
nacalculatie van ingezette uren.

6.7 Projectenportfolio

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

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

Voor vernieuwing is binnen de begroting € 10 miljoen beschikbaar. De 
budgettaire omvang van de kwadranten is bepaald naar rato van de 
geïnventariseerde behoefte. Dit leidt tot de volgende verdeling:

Kwadrant

Interne ambitie

Aandeel Budget

Beheer en onderhoud

Verplichtingen met en zonder 
deadline 40%

20%

40%

€ 10 miljoenTotaal 100%

€ 4 miljoen

€ 2 miljoen

€ 4 miljoen
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6.7.2 Verplichtingen met en zonder deadline

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

Uitgaande van het beschikbare budget van € 4 miljoen levert dit een 
knelpunt op van € 0,75 miljoen. Conform de hierboven beschreven 
procedure, zal het knelpunt in samenspraak met de driehoek worden 
opgelost.

566. Uitvoering: Bedrijfsvoeringindicatoren

Directie Onderwerp

SB Robot Process Automation (RPA)

Privileged Access Managment - doorontwikkelen naar dienst

Multi Factor Authentication - doorontwikkelen naar dienst

Budget (k)

SB

SB

ID

SB

SB

BVZ

BVZ

BVZ

Hybride samenwerken

Datawarehouse en Dashboarding

Artificial Intelligence (AI)

RWO-V (projectkosten; ATOS; beheer-uren)

Doelarchitectuur (=Ontvlechting en migratie FRS)

RWO-V

€ 500

€0

€0

€250

€400

€300

€750

€1.750

€800

Claim

Budget

Delta

€4.750

€4.000

€-750



6.7.3 Beheer en onderhoud aan interne ambitie

Afdoende budget voor beheer en onderhoud voorkomt het ontstaan van 
(continuïteits) risico’s c.q. een technische schuld. Met de budgetten onder interne 
ambitie wordt invulling gegeven aan de meerjarige strategie van de organisatie 
(Businessplan en Jaarplan). 
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7. In Control

7.1 Risico-analyse

Als het de Justitiële ICT Organisatie niet lukt om 
voldoende financiële middelen te krijgen voor 
risicovolle trajecten, kan dat leiden tot tekorten 
die op een andere wijzen binnen de eigen 
organisatie gecompenseerd moeten worden.

Met de inrichting van de klantenteams is ook de 
opdracht-acceptatie aangescherpt. Op basis van een 
grove raming wordt een intentieverklaring gevraagd 
- inclusief externe financiering om de offerte inclusief 
PID verder uit te werken. Daarnaast wordt zoveel 
als mogelijk met meerjarige afspraken gewerkt. De 
Eigenaar heeft daarnaast eisen gesteld aan eventu-
ele exit verzoeken. Zo worden gedane investeringen 
direct verrekend met de opdrachtgever bij vertrek of 
afbouw van dienstverlening. Er wordt een rapportage 
ingericht die deze faseovergangen - van offerte tot 
exit - zichtbaar maakt. Met betrekking tot interne 
projecten zal bij dreigende budgetoverschrijding het 
project worden stopgezet of de uitvoering van de 
werkzaamheden worden gematigd.

Als het de Justitiële ICT Organisatie niet lukt om 
voldoende financiële middelen te krijgen voor 
risicovolle trajecten, kan dat leiden tot tekorten 
die op een andere wijzen binnen de eigen 
organisatie gecompenseerd moeten worden.
Als de Justitiële ICT Organisatie niet kan voldoen 
aan compliance eisen, kan dit zowel financiële- als 
imagoschade als gevolg hebben.

Met de vorming van de Justitiële ICT Organisatie per 1 
januari 2022 is er sprake van een zelfstandige positie 
op het gebied van compliance. Om te voldoen aan 
wet- en regelgeving (compliance) heeft de Justitiële 
ICT Organisatie een ‘three lines of defense’-model. 
Deze houdt in controle in de lijn (management), 
controle door specialistische functionarissen (CISO, 
Privacy officer, etc.) inclusief financial control (F&I) en 
kwaliteitsaudit (KP&C). Daarnaast richt de Justitiële 
ICT Organisatie zich op een integraal 
risicomanagementmodel (KCD) wat ontwikkeld 
wordt om de belangrijkste risico’s op het gebied 
van compliance in beeld te hebben en te mitigeren 
(beheersen).

Omschrijving van het risico Maatregelen om risico’s te mitigeren
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Omschrijving van het risico Maatregelen om risico’s te mitigeren

597. In Control

Als de Justitiële ICT Organisatie niet kan 
beschikken over voldoende werkkapitaal, dan 
kan dit betekenen dat noodzakelijke uitgaven niet 
kunnen worden gedaan. Hiermee komen de 
continuïteit van de bedrijfsvoering en/of de 
opdrachtgeverstevredenheid in gevaar.

Ter ondersteuning van de agentschapsvorming per 1 
januari 2022 is de organisatie versterkt op het gebied 
van concernadministratie en kasbeheer. In overleg 
met DFEZ en het ministerie van Financiën wordt de 
omvang van het werkkapitaal bewaakt. Verder wordt 
ingezet op het afstemmen van de 
facturatie-afspraken met opdrachtgevers en 
leveranciers om de liquiditeit te waarborgen.

3

Als de Justitiële ICT Organisatie niet kan voldoen 
aan de behoeften van opdrachtgevers - doordat ze 
haar werkwijzen niet snel/flexibel genoeg kan 
aanpassen of niet in staat is de nieuwste 
(gevraagde) technieken te leveren - kan dit leiden 
tot ontevreden opdrachtgevers.

Warme relaties met de opdrachtgevers onderhouden 
door de behoeften van de opdrachtgevers te 
verkennen, mee te denken over oplossingen en te 
adviseren over besparingsmogelijkheden. 
De Justitiële ICT Organisatie wil als ICT-partner 
worden gezien door de opdrachtgever en neemt de 
volgende stappen om dit te kunnen realiseren:
1.       Verkennen behoeften van opdrachtgevers;
2.       Slimme keuzes maken;
3.       Productontwikkeling;
4.       Waarde toevoegen.

Begin 2023 wordt dit proces op basis van de 
opdrachtgevertevredenheidsmetingen in 
samenspraak met de klantorganisaties aangescherpt. 

Als de Justitiële ICT Organisatie de overdracht van 
kennis en expertise onvoldoende heeft geborgd, 
kan dit extra tijd en geld kosten. Wanneer er 
daarnaast onvoldoende zicht is op wat in de 
toekomst nodig is aan kennis en expertise, kan 
het zijn dat zij nu niet de juiste medewerkers werft 
voor de lange termijn.

Per 1 mei 2022 is de afdeling Personeel en 
Organisatie ingericht met nieuwe beleidsfuncties om 
het IDU-proces te verbeteren en beter te beheersen. 
Inzicht in de toekomstige behoefte aan kennis en 
expertise is hiervan een onderdeel. In het Jaarplan 
2023 wordt ingezet op samenhang creëren tussen de 
verschillende HR-instrumenten, zoals een centraal 
opleidingsplan, arbeidsmarktpositie en 
kennismanagement.

4

5



7.2 Verbeterplannen

De opdrachtgevers gaan ervan uit dat de ICT-dienstverlening van de Justitiële ICT 
Organisatie voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de wet- en 
regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Met name het belang van 
deze laatste twee onderwerpen is de laatste jaren vanwege o.a. cybercriminaliteit en 
ondermijning snel toegenomen. Op basis van de managementparagraaf c.q. 
de in-control-verklaring over 2021 (te beschouwen als 0-meting), heeft de Justitiële ICT 
Organisatie een verbeterplan opgesteld. Rapportage hierover vindt plaats in de reguliere 
tertaalrapportages.

607. In Control



Colofon

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

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

Voor meer informatie
www.justitieleictorganisatie.nl

Jaarplan - 2023
Justitiële ICT Organisatie

http://www.justitieleictorganisatie.nl

