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Samenvatting 
 
De rekenkamer beoogt met de uitkomsten van onderzoek de Raad te ondersteunen bij zijn kaderstellende en 
controlerende taak. In dit rapport doet de rekenkamer verslag van een onderzoek naar de realisatie van de 
I-Visie van de gemeente Maastricht, zoals beschreven in een Plan van Aanpak d.d. 30 maart 2006. Het 
betreft een integraal, gemeentebreed plan, waarin alle relevante informatiserings- en 
automatiseringsactiviteiten en –projecten zijn opgenomen. De geplande activiteiten lopen van 2006 tot en 
met 2014. De kosten zijn begroot op ruim € 16 miljoen. 
 
De rekenkamer heeft het onderzoek uitgevoerd op verzoek van de Raad, die inzicht wil krijgen in het 
rendement van de bestedingen en twijfel aan de doelmatigheid wil wegnemen.  
 
Realisatie van de I-visie vindt planmatig plaats via 3 plateaus. Elk plateau omvat vooraf vastgestelde doelen. 
Aan het eind van Plateau 1 moeten met name de randvoorwaarden voor de volgende plateaus zijn 
gecreëerd, aldus het Plan van Aanpak. De doorlooptijd is anderhalf jaar. Meer specifiek dient Plateau 1 de 
volgende resultaten op te leveren:  
Voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving 
Belangrijkste I&A-randvoorwaarden voor standaardisatie en verdere digitalisering ingericht 
Aantal mogelijke quickwins verzilverd 
Belangrijkste risico’s in huidige informatiearchitectuur onder controle.  
Deze hoofddoelen zijn uitgewerkt in een serie projecten en quick wins. 
 
De rekenkamer heeft eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en op basis daarvan besloten een 
onderzoek naar de doeltreffendheid van Plateau 1 van de I-Visie van de gemeente Maastricht uit te voeren. 
Zij heeft zich daarbij laten bijstaan door externe deskundigen van Bureau Verdonck, Klooster & Associates 
B.V. De rekenkamer heeft onderzocht of de implementatie van Plateau 1 doeltreffend is geweest, oftewel of 
de randvoorwaarden gecreëerd zijn om verantwoord naar het volgende plateau over te gaan? Besloten werd 
de doeltreffendheid zoals hier bedoeld niet zelf te onderzoeken, maar dit te doen door te beoordelen of de 
gemeente een zodanige projectbewaking/controle heeft gedaan dat gewaarborgd is dat de doelen bereikt 
zijn alvorens met plateau 2 en 3 te beginnen. Dat betekent dat de rekenkamer van plan was de opgeleverde 
producten niet zelf te onderzoeken maar te onderzoeken of het proces waarmee deze producten zijn 
gerealiseerd voldoende kwalitatieve zekerheden bevat. 
 
Het onderzoek is in fasen uitgevoerd. In de eerste fase zijn documenten opgevraagd en geanalyseerd en is 
een normenkader opgesteld. In een tweede fase zijn gesprekken gevoerd met verantwoordelijke 
ambtenaren en is aanvullende documentatie verkregen en bestudeerd.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat op basis van het gehanteerde normenkader niet gestart had mogen worden met 
Plateau 2. Zo is bij de overgang van Plateau 1 naar Plateau 2 geen overgangsdocument vastgesteld, waarin 
is aangegeven of en in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald. Nader onderzoek door de rekenkamer 
heeft geleid tot de vaststelling dat een aanzienlijk aantal van de beoogde producten wel degelijk is 
gerealiseerd. De rekenkamer constateert dat het projectmanagement tijdens de realisatie van Plateau 1 niet 
volledig op orde was, maar tijdens deze fase verder is geprofessionaliseerd. De opdrachtgever, en in het 
verlengde daarvan de Raad, heeft daardoor niet voldoende gelegenheid gekregen de consequenties van 
belangrijke wijzigingen en van het niet halen van bepaalde doelen van Plateau 1 te beoordelen, noch om op 
basis daarvan eventueel tot bijsturing of bijstelling van de kaders (zoals aanpassing van het budget) over te 
gaan. Met het oog op het vervolg van het programma, en eventuele toekomstige grote projecten, heeft de 
Rekenkamer aanbevelingen geformuleerd voor verbeteringen van het programma- en projectmanagement 
en de manier waarop de Raad betrokken moet worden bij grote projecten zoals de I-Visie.  
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ONDERZOEK I-VISIE 

1 Inleiding 
 

1.1 Leeswijzer 

In dit hoofdstuk worden de aanleiding en de opzet van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft het 
normenkader dat is gebruikt voor de uitvoering van het onderzoek en het oordeel dat aan de bevindingen 
wordt gegeven. 
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de bevindingen van het onderzoek. 

 

1.2 Aanleiding 

De gemeente Maastricht heeft op 30 maart 2006 haar Plan van Aanpak gepresenteerd met betrekking tot de 
realisatie van het programma I-Visie. Dit plan betreft een integraal, gemeentebreed Plan van Aanpak, waarin 
alle relevante informatiserings- en automatiseringsactiviteiten en -projecten zijn opgenomen en dat integrale 
sturing mogelijk maakt. Dit plan voorziet in een totaalinvestering van ruim € 16 miljoen, gedurende de jaren 
2006 tot en met 2014. In 2007 is dit bedrag naar beneden bijgesteld (€ 8,9 miljoen)1.  
De gemeente heeft op basis van de Ontwikkelingsvisie voor het programma De Uitdaging, waar de I-Visie 
onderdeel van is, een “E-missie” geformuleerd die de doelstellingen op het terrein van ICT-beleid aangeeft. 
In het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie zijn projecten uitgewerkt die deze doelstellingen moeten realiseren. 
 
De Raad heeft de rekenkamer verzocht onderzoek te doen naar de investeringen in ICT door de gemeente. 
In de perceptie van de Raad merkt de burger nog (te) weinig van de investeringen in ICT, ergo het 
rendement van de bestedingen in het kader van ICT. Naar aanleiding van het verzoek heeft de rekenkamer 
in 2007 vooronderzoek verricht naar het ICT-beleid van de gemeente. Dit vooronderzoek heeft geleid tot de 
beslissing het onderhavige onderzoek uit te voeren.  
 
De Rekenkamer Maastricht beoogt met de uitkomsten van onderzoek de gemeenteraad te ondersteunen bij 
zijn kaderstellende en controlerende taak. In dit rapport doet de rekenkamer verslag van een onderzoek  
naar de realisatie van Plateau 1 van de I-Visie Gemeente Maastricht. Het onderzoek is uitgevoerd in de 
periode juni tot en met november 2008.  
 

1.3 Doelstelling en Onderzoeksvraag 

De realisatie van de I-Visie is een belangrijke operatie voor de gemeente Maastricht en haar inwoners. Om 
deze succesvol te kunnen uitvoeren, is de realisatie van de eerste fase, ofwel Plateau 1, van cruciaal belang. 
In  Plateau 1 moeten immers de belangrijkste randvoorwaarden worden gecreëerd voor de volgende 
plateaus. Om die reden wil de rekenkamer door middel van een onderzoek vaststellen of de beoogde 
resultaten voor Plateau 1 zijn bereikt. Met andere woorden: of de implementatie van Plateau 1 doeltreffend 
is geweest. De door de gemeente vastgestelde ambitieniveaus gelden hierbij als norm. 
 
 
 
 
                                                
 
1 Zo blijkt uit een presentatie aan de Commissie Middelen van maart 2007. 
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Deze doelstelling leidt tot de volgende centrale onderzoeksvraag: 
 

In hoeverre is de implementatie van Plateau 1 van het I-Visieprogramma doeltreffend geweest? 
Anders geformuleerd: zijn de randvoorwaarden gecreëerd om in de Plateaus 2 en 3 over te kunnen 
gaan tot het planmatig herontwerpen en digitaliseren van gemeentelijke processen2? 

 

1.4 Afbakening van het onderzoek 

Het is bij grote ICT-projecten niet ongebruikelijk dat gedurende de looptijd door wijziging van 
omstandigheden de doelstellingen en planningen worden aangepast. Dat is ook gebeurd bij de I-Visie van de 
gemeente Maastricht, en Plateau 1 in het bijzonder. Om na te gaan of Plateau 1 van I-Visie doeltreffend is 
geweest, heeft de rekenkamer gekeken naar: 

• de vertaling van de oorspronkelijke doelstellingen van de I-Visie naar projecten, en de 
besluitvorming daarover;  

• het programma- en projectmanagement tijdens de looptijd van Plateau 1;  
• eventuele wijzigingen van doelstellingen of planning, en de besluitvorming daarover.  

 
Bij de onderzoeksvraag past de volgende kanttekening. Het voornemen van de rekenkamer was niet zelf de 
opgeleverde producten (randvoorwaarden en quick wins) te onderzoeken, maar de doeltreffendheid 
zoals hier bedoeld vast te stellen aan de hand van de inrichting van het interne proces van 
kwaliteits- en voortgangsbewaking. Tijdens de uitvoering van het onderzoek werd duidelijk dat het 
noodzakelijk was deze voortgangsrapportages aan te vullen met zelf verzamelde gegevens over de al dan 
niet opgeleverde producten (randvoorwaarden en quick wins). Aldus heeft de rekenkamer uiteindelijk op 
basis van documentstudie en interviews beoordeeld of de belangrijkste randvoorwaarden voor de overgang 
naar Plateau 2, zoals in het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie geformuleerd, zijn gerealiseerd.  
 
Dit onderzoek leidt niet tot uitspraken over de doelmatigheid van de realisatie I-Visie. Buiten het onderzoek 
valt ook de rechtmatigheid van het aanschafbeleid en daarmee een materiële controle op het 
aanbestedingsbeleid. In deze zin is de opvolging van de (Europese) aanbestedingsregels niet onderzocht. 
Daarnaast is geen specifiek onderzoek gedaan naar de methode van projectmanagement.  

 

1.5 Aanpak  

Het onderzoek is door de Rekenkamer Maastricht uitgevoerd en ze heeft zich hierbij laten bijstaan door 
deskundigen van het bureau Verdonck Klooster & Associates uit Zoetermeer.  
 
De rekenkamer is voor inhoudelijke informatie afhankelijk van de organisatie van de gemeente. Via de 
gemeentesecretaris en de betrokken medewerkers is de benodigde informatie verzameld. 
Het onderzoek is in vier stappen uitgevoerd: 

1. Voorbereiden van het onderzoek. 
2. Opstellen object van onderzoek en de concretisering van het normenkader. 
3. Analyse en opstellen van een nota van bevindingen. 

                                                
 
2 En tot de andere vooraf gestelde doelen voor Plateau 2 en 3. 
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4. Opstellen van de eindrapportage na bestuurlijke reactie. 

De voorbereidingen van het onderzoek zijn gestart in januari 2008 (stap 1). De uitvoering van het onderzoek 
heeft plaatsgevonden in de periode mei tot en met november 2008 (stappen 2 en 3).  
 
Het normenkader wordt enerzijds gevormd door de doelen die in het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie zijn 
vastgesteld en anderzijds door aan te sluiten bij gangbare praktijken bij soortgelijke omvangrijke projecten 
en programma’s.  
 
Vervolgens zijn de belangrijkste beleidsdocumenten geanalyseerd, waaronder het Plan van Aanpak Realisatie 
I-Visie d.d. 30 maart 2006 en zijn er gesprekken gevoerd met bij het project betrokken ambtenaren. Naar 
aanleiding van de ambtelijke reactie is in november 2008 een gesprek gevoerd met het hoofd concernstaf. 
Het onderzoeksrapport wordt nu voor een bestuurlijke reactie voorgelegd. 
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2 Normenkader 
 
 
Bij het onderzoek naar de doeltreffendheid is het vooral zaak aan te kunnen geven welke bijdrage de 
projecten uit Plateau 1 hebben geleverd aan het bereiken van de doelen die in het Plan van Aanpak 
Realisatie I-Visie voor Plateau 1 zijn aangegeven. Daarvoor zijn onderstaande momenten in de 
projectuitvoering en de besluitvorming van belang: 
1. De doelvertaling vanuit het programma I-Visie naar projectopdrachten en projectplannen en de 

besluitvorming over projectopdrachten en projectplannen. 
2. Veranderingen in projecten in tijd, doel, budget en de besluitvorming daarover. 
3. De oplevering van de projectproducten conform de projectopdracht en met medeneming van wijzigingen 

en de besluitvorming daarover. 
4. Evalueren van de status van Plateau 1 en de overgang naar Plateau 2. 
 
De besluitvorming moet in deze drie uitvoeringsmomenten binnen Plateau 1 op het juiste niveau hebben 
plaatsgevonden. Denk hierbij aan een stuurgroep waarbij in een of andere vorm de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid moet zijn verankerd. Het gaat erom dat een opdrachtgever in de ambtelijke organisatie 
aangewezen is die de opdracht verstrekt voor de uitvoering van projecten binnen het programma. De 
grenzen van de opdracht (mandaat) worden aangegeven door het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie. De 
uitvoering wordt bewaakt door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van de opdrachtgever, gebruikers 
en leverancier (het betreft hier de verantwoordelijk sectormanager voor de ICT-ondersteuning en -
faciliteiten) zijn opgenomen. Een dergelijke stuurgroep opereert (opdrachtverstrekking, acceptatie van de 
producten, wijzigingen en  besluitvorming daarover) binnen het mandaat dat door de opdrachtgever is 
verstrekt en rapporteert over de voortgang aan de opdrachtgever. Veranderingen in projecten die buiten het 
mandaat vallen (inhoudelijk, tijd en geld) moeten ter besluitvorming aan de opdrachtgever worden 
voorgelegd. De opdrachtgever in de ambtelijke organisatie is vervolgens verantwoordelijk voor juiste en 
volledige rapportage aan de bestuurlijk verantwoordelijken in de gemeente.    
 
Omdat ICT-projecten in de praktijk zelden of nooit verlopen zoals voorzien, is het noodzakelijk dat essentiële 
veranderingen in te realiseren doelen, beoogd tijdpad op het juiste besluitvormingsniveau zijn vastgesteld. 
 
Tot slot is het nodig de overgang van Plateau 1 naar Plateau 2 te markeren met een notitie waarin de 
verantwoording van status, verschuivingen en veranderingen (changes) ten aanzien van de overgang van 
Plateau 1 naar Plateau 2 hebben plaatsgevonden en die daarmee de beginstatus van Plateau 2 aangeeft.  
 
Het gebruikte ‘Analysemodel doelrealisatie en besluitvorming’:  
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 Figuur 1 Analysemodel doelrealisatie en besluitvorming 
 
Voor het opstellen van het normenkader is gebruik gemaakt van de PRINCE II- 
projectmanagementstandaard. Deze standaard richt zich op de transparantie van de projectbesturing en 
doelrealisatie.  
 
Het onderzoek is niet specifiek gericht op een beoordeling van de gevolgde projectmanagementmethode of 
de toepassing daarvan. Slechts de voor het onderzoek relevante elementen uit de 
projectmanagementstandaard zijn opgenomen in het normenkader. Het gaat daarbij om een beperkt aantal 
momenten in de projectmanagementprocessen waarop een relatie wordt gelegd tussen beoogde doelen en 
wat is opgeleverd (zie bijlage 1 voor het normenkader).  
 
 
Normenkader 
Het weergegeven analysemodel leidt tot het onderstaande normenkader dat de rekenkamer gehanteerd 
heeft om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden:  

1. De doelen van Plateau 1 van het programma I-Visie zijn op een heldere en herleidbare wijze 
vertaald in projectopdrachten en projectplannen. 

2. Er is op het juiste niveau en aantoonbaar akkoord gegeven op de projectopdrachten en 
projectplannen (niveau: stuurgroep, budgethouder, bestuurlijk verantwoordelijke). 

3. Veranderingen in projecten ten aanzien van doelstelling, doorlooptijd, budget zijn aantoonbaar 
geanalyseerd op hun effect op de doelen voor Plateau 1 zoals opgenomen in het Plan van Aanpak 
Realisatie I-Visie.  

4. Belangrijke wijzigingen in het projectplan ten aanzien van doelen en planning zijn aantoonbaar ter 
besluitvorming voorgelegd op het juist beslissingsniveau (zie norm 2). 
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5. Het bestaan van het product van het project is aannemelijk gemaakt.  
6. Het product stemt overeen met het beoogde doel. 
7. De overgang van Plateau 1 naar Plateau 2 is op een heldere wijze gemarkeerd. 
8. Het overgangsdocument geeft aan wat de eindstatus is van Plateau 1 ten aanzien van de 

oorspronkelijke geplande doelrealisatie en markeert daarmee op een eenduidige wijze de startfase 
van Plateau 2.  

 
In bijlage 1 van dit rapport is een uitwerking van en toelichting op het normenkader opgenomen. 
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3 Bevindingen  
 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen samengevat.  
Paragraaf 3.2 bevat algemene bevindingen. In paragraaf 3.3 worden de bevindingen weergegeven in relatie 
tot het gebruikte normenkader. In paragraaf 3.4 zijn de bevindingen per doel aangegeven zoals deze in 
hoofdstuk 4 van het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie zijn opgenomen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op 
de documenten die de gemeente Maastricht verschaft heeft, aangevuld met de toelichtingen uit de 
interviews. 
 
 

3.1 Inleiding 

De uitvoering van het I-Visieprogramma is gestart in 2005, als onderdeel van het programma De Uitdaging, 
dat ingrijpende veranderingen in de strategie, structuur en cultuur van de gemeentelijke organisatie beoogt. 
De Uitdaging omvat zes programmalijnen: Huisvesting, Dienstverlening, Cultuur, Bedrijfsvoering, Structuur 
en I&A (I-Visie)3. Het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie van maart 2006 maakt gebruik van de methodiek 
van plateauplanning en voorziet in drie plateaus. De implementatie van Plateau 1 is gestart met een 
migratieplan en afgesloten met een herijking van dat plan in de vorm van een interne notitie (ref. [3]: 
Herijking migratiepad I-Visie 1.0) aan het Bedrijfsvoeringoverleg (BVO). De inhoud van deze Herijkingsnotitie 
is deels ook opgenomen in de Jaarrekening 2007 (par. 2.2.8). 
 
In de analyse van de rekenkamer zijn alleen die projecten voor de bevindingen meegenomen die conform 
het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie tot het I-Visieprogramma behoren. In de aangetroffen rapportages 
over de voortgang van het I-Visieprogramma zijn ook projecten opgevoerd die gedurende de looptijd van 
Plateau 1 in het programma I-Visie zijn opgenomen maar die niet voorkomen in het Plan van Aanpak 
Realisatie I-Visie. Deze projecten komen dus niet voor in de getallen die in de volgende alinea worden 
gepresenteerd. 
Conform het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie zijn bij de aanvang van Plateau 1 zes projectclusters opgezet 
met in totaal 27 doelen. Deze opzet is aan het einde van Plateau 1 gewijzigd, waarbij vier clusters zijn 
samengevoegd tot twee clusters. Vanwege de herleidbaarheid van de resultaten tot het Plan van Aanpak 
Realisatie I-Visie is ervoor gekozen in dit rapport de oorspronkelijke clusterindeling te hanteren.  
Ten behoeve van de uitvoeringsfase van de I-Visie zijn de 27 doelen vertaald in 37 projecten en 10 Quick 
Wins. Vijf projecten of Quick Wins zijn daarna vervallen of waren al gerealiseerd voor aanvang van de 
uitvoeringsfase. Voor dit onderzoek naar Plateau 1 van het programma I-Visie wordt daarom een totaal van 
42 projecten inclusief de Quick Wins gehanteerd.  
 
Eind 2007 is het document Herijking migratiepad I-Visie 1.0 opgesteld dat de status weergeeft van Plateau 1 
en vooruitblikt naar de volgende plateaus. In het document wordt aangegeven dat Plateau 1 formeel stopt 
op 1 oktober 2007 maar feitelijk doorloopt tot einde 2007. Een exacte datum voor de markering van de 
overgang naar Plateau 2 ontbreekt in dit document en in de verstrekte besluitvormingsdocumentatie. 
Daarom hanteert de rekenkamer in dit rapport 31 december 2007 als overgangsdatum van Plateau 1 naar 

                                                
 
3 De I-Visie is formeel een deelprogramma, namelijk onderdeel van het programma De Uitdaging. In dit rapport is ervoor 
gekozen te spreken over het programma I-Visie.  
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Plateau 2. Deze datum is als referentie gebruikt om te bepalen of de I-Visiedoelen behaald zijn binnen 
Plateau 1 of niet (zie ook de bevindingen in paragraaf 3.2).  
 
De doeltreffendheid van Plateau 1 wordt beoordeeld door beantwoording van de vraag of de doelen van 
Plateau 1 daadwerkelijk zijn bereikt; dat wil zeggen door te beoordelen of de producten van Plateau 1 zijn 
opgeleverd.  
Voor de beoordeling of de producten wel of niet zijn opgeleverd steunt de rekenkamer vooral op in 
gemeentelijke rapporten neergelegde kwalificaties, de kwaliteit van het productie– en besluitvormingsproces 
en de interviews met betrokkenen. De rekenkamer kijkt dus niet of de opgeleverde producten daadwerkelijk 
in fysieke vorm aanwezig zijn.  
 

3.2 Algemene bevindingen over het I-Visie programma 
 
Alvorens het normenkader toe te passen, worden eerst drie algemene bevindingen geformuleerd. 
 
Algemene bevinding 1: I-Visie is ook een organisatieverandering 
Het I-Visieprogramma is door de uitvoeringsorganisatie aangegrepen om het projectmanagement conform 
een daartoe eerder genomen besluit te professionaliseren. Daarnaast is ervoor gekozen een 
veranderingstraject in te gaan om het lijnmanagement niet alleen meer te betrekken maar ook 
verantwoordelijk te maken voor het behalen van de resultaten. In dit opzicht is het programma naast een 
'gewoon' I&A-programma ook onderdeel van het 'veranderprogramma' De Uitdaging. Belangrijk voor de 
uitvoering van het programma is het samenvoegen geweest van de informatiemanagementfuncties die 
daarvoor waren verspreid over de organisatie. Voor de samenhang in de uitvoering van een omvangrijk 
programma als I-Visie is dit een noodzakelijke stap.  
 
Algemene bevinding 2: Besturing I-Visie in Plateau 1 vertoont hiaten 
De professionalisering van het projectmanagement en de uitvoering van Plateau 1 heeft tegelijk 
plaatsgevonden, men leerde al doende. Dit heeft geresulteerd in een Maastrichtse variant van projectmatig 
werken: Spelregels Projectmatig Werken "De Maastrichtse Aanpak" (ref. [5]). Het betreft een variant van de 
PRINCE-II-projectmanagementstandaard, die gebruikt wordt als een gemeentebrede werkwijze voor 
projectuitvoering. Tegen het einde van Plateau 1 zijn de leerervaringen ten aanzien van de organisatie 
opgemaakt, hetgeen heeft geleid tot vastlegging en implementatie van een verbeterde programmabesturing 
van de I-Visie (ref. [2]: Voorstel verhelderen sturing op realisatie van de I-Visie). Daarnaast is om reden van 
verdere professionalisering het initiatief genomen de in 2006 gekozen projectmanagementmethode door 
derden te laten evalueren.  
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Figuur 2 Herziene programmabesturing aan het einde van Plateau 1. De figuur is gebaseerd op 

document 'Voorstel verheldering sturing op realisatie van de I-Visie’, ref. [2]. 
 
 
De herziene programmaorganisatie is een aanpassing ten opzichte van de programmaorganisatie waarmee 
Plateau 1 is gestart. De programmaorganisatie ten tijde van Plateau 1 zag er anders uit. De clusters werden 
geleid door clusterleiders, niet zijnde sectormanagers. De Stuurgroep I-Visie bestond in deze periode nog 
niet. Wel was er een Projectgroep I-Visie, bestaande uit de deelprogrammamanager I-Visie (voorzitter), de 
clusterleiders en de kwaliteitsborger. Deze projectgroep had geen besluitvormende status. Daarnaast was in 
de sturing van het I-Visieprogramma ten tijde van Plateau 1 een belangrijke rol weggelegd voor het 
Bedrijfsvoeringsoverleg (BVO), een adviserend orgaan voor de programmamanager van De Uitdaging. Het 
BVO werd voorgezeten door de programmamanager van De Uitdaging. Het BVO vervulde de facto de rol van 
stuurgroep, wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat het de projectopdrachten vaststelde. Het hoofd 
concernstaf was, net als in de huidige situatie, de programmamanager voor de Uitdaging. De Directieraad 
was ambtelijk opdrachtgever; de programmamanager gemandateerd opdrachtgever.  
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Figuur 3 Programmabesturing ten tijde van  Plateau 1. De figuur is gebaseerd op aangeleverd schema 

getiteld ‘Sturing deelprogrammalijn I&A 2007 (AB/DB 30-06-08)’  
 
 
Ook in de vanaf eind 2007 herziene programmaorganisatie zijn de beschreven besturing van het I-
Visieprogramma en de beschreven projectmanagementmethode nog onvoldoende helder en op elkaar 
afgestemd. Er worden verschillende begrippen en functies gehanteerd. De eerder genoemde documenten 
(ref. [2] en [5]) leggen geen relatie tussen de verantwoordelijkheden van de stuurgroep I-Visie (wordt in 
ref. [5] niet genoemd, wel wordt een bestuurlijk opdrachtgever genoemd) en de taken en 
verantwoordelijkheden van de sectormanager/portfoliomanager (in ref. [5] wordt alleen een ambtelijk 
opdrachtgever genoemd). In het document Voorstel verheldering sturing op realisatie van de I-Visie, dat is 
opgesteld aan het einde van Plateau 1, is de relatie tussen de stuurgroep I-Visie en 
sectormanager/portfoliomanager wel aangebracht. 
De besturing van een project is niet helder beschreven. Zo ontbreken in beide documenten de taken en 
verantwoordelijkheden bij fase- of plateauovergangen. Er wordt een template voor een dechargeformulier 
aangeleverd, maar er is niet aangegeven wie dit formulier tekent en welke controles moeten zijn uitgevoerd 
alvorens te tekenen. Binnen het I-Visieprogramma is weliswaar een wijzigingsprocedure beschreven, maar 
de taken en bevoegdheden van de projectleden of de stuurgroep zijn daarin niet beschreven, ook niet in 
verwijzingen. 
Door het ontbreken van de koppelingen tussen de eerder genoemde documenten wordt het niet duidelijk 
welke documentatie de projectleider moet opleveren voor besluitvorming door de stuurgroep I-Visie of door 
de opdrachtgever. 
Uit de ambtelijke reactie op de Nota van bevindingen blijkt dat het document Spelregels projectmatig 
werken (ref. [5]) momenteel geactualiseerd wordt. 
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Algemene bevinding 3: De Herijkingsnotitie markeert de overgang van Plateau 1 naar Plateau 2 
niet eenduidig  
Met het oog op de overgang naar Plateau 2 is in december 2007 met een interne notitie van de 
programmamanager aan het BVO een balans opgemaakt van de doelrealisatie (Herijking migratiepad I-Visie 
versie 1.0, ref. [3]). In deze Herijkingsnotitie is op hoofdlijnen aangegeven welke projecten zijn gerealiseerd 
en welke de belangrijkste vertragingen zijn geweest die in Plateau 1 zijn opgetreden zoals de vertraagde 
ANDEZ-24 aanbesteding van de Mid-Office. Het genoemde document gaat vergezeld van een 
planningsoverzicht van alle projecten. In de rapportage is een poging gedaan ondanks de vele 
veranderingen in de programmaopbouw en -structuur toch conform de opzet van het Plan van Aanpak 
Realisatie I-Visie te rapporteren. De status van de projecten is met enige inspanning af te leiden 
(projectnamen komen vaak niet overeen met de namen uit het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie) maar er 
ontbreken data van formele afronding, besluit tot het vervallen of overgang naar Plateau 2.  
De notitie geeft geen volledige statusanalyse van alle projecten en er wordt niet gerefereerd aan een 
concrete datum waarop Plateau 1 is afgerond en Plateau 2 wordt gestart. Ook is in de verstrekte 
besluitenlijst van het BVO geen concrete datum voor de overgang te vinden. Tijdens de gesprekken is 
aangegeven dat de Herijkingsnotitie niet bedoeld was als formele markering van de overgang naar Plateau 
2, maar wel heeft gediend als overgangsdocument voor de overgang van Plateau 1 naar Plateau 2. Er is 
geen ander document aangereikt of gevonden dat de overgang formeel markeert. In een dergelijk document 
zouden ten behoeve van bestuurlijke verantwoording de volgende zaken te vinden moeten zijn: een 
overzicht van de doelen die men in Plateau 1 had gesteld, een overzicht van de projecten waarmee de 
gemeente Maastricht deze doelen wil bereiken en een status van deze projecten inclusief eventuele 
consequenties (bijv.: doel is gerealiseerd, project is nog niet gereed maar vertraagt de overgang naar 
Plateau 2 niet, of project is niet gereed en wordt later in Plateau 2 of 3 gerealiseerd). Om zo'n overzicht te 
kunnen opmaken, moet ook een concrete datum worden gehanteerd waarop de overgang van Plateau 1 
naar Plateau 2 plaatsvindt.  
 

3.3 Bevindingen naar aanleiding van het normenkader 

 
In deze paragraaf worden per norm uit het normenkader (zie bijlage 1) de bevindingen vermeld. Deze 
bevindingen geven de mate van zekerheid weer die het projectmanagementproces geeft over het al dan niet 
realiseren van de I-Visiedoelen. 
 

3.3.1 Bevindingen normen over de doelvertaling en besluitvorming (D) I-Visie 
 

Norm D1 
De clusterdoelen van Plateau 1 van het I-Visieprogramma zijn op een heldere en herleidbare wijze 
vertaald in projectopdrachten en projectplannen. 

 

Bevindingen D1: 

                                                
 
4 Opvolger van de Mid-Office aanbesteding ANDEZ-1, Maastricht is een van de deelnemende gemeenten van ANDEZ-2. Het 
bestek van ANDEZ-2 is uitgebreider dan de definitie van EGEM. 
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Voor 80% van de projecten van Plateau 1 is een projectopdracht opgesteld, met daarin opgenomen 
de tekst van de bijbehorende I-Visiedoelen.  
Voor 20% van de projecten is geen projectopdracht opgesteld, omdat het project al was gestart of 
afgerond voordat de uitvoering van het I-Visieprogramma van start ging of omdat ze niet als project 
waren aangemerkt (zoals een technische klus of het opstellen van een rapport door een extern 
bureau). 
 
Voor 50% van alle projecten is een Plan van Aanpak ofwel projectplan opgesteld (21 projecten van 
het in paragraaf 3.1 aangegeven totaal van 42). Als redenen hiervoor zijn genoemd dat sommige 
projecten in de loop van Plateau 1 zijn vervallen of dat de programmaleiding heeft geoordeeld dat 
het project niet op een projectmatige wijze uitgevoerd hoefde te worden. 
 
In het algemeen zijn de productomschrijvingen in de projectopdrachten en projectplannen beperkt 
SMART gemaakt (d.w.z. concreet over het te behalen resultaat). Dit wordt in een interne notitie (ref. 
[11]) toegeschreven aan het beperkte format voor de projectopdrachten.  
 

Oordeel D1 
Het I-Visieprogramma stuurt voornamelijk op het behalen van mijlpalen en minder op resultaat. 
Mijlpaalsturing geeft bij afronding van een activiteit of project alleen zekerheid over de tijdige 
oplevering maar ‘meet’ niet of het resultaat overeenstemt met het doel. Met een meer precieze 
resultaatomschrijving, zoals in PRINCE II, kan de opdrachtgever bij de start van een project beter 
beoordelen of met het aangegeven resultaat het beoogde doel kan worden gerealiseerd.  

 
Norm D2 

Er is op het juiste niveau en aantoonbaar akkoord gegeven op de projectopdrachten en 
projectplannen (niveau: ambtelijk opdrachtgever, bestuurlijk verantwoordelijke). 

 
Bevindingen D2: 

Voor 80% van de projecten zijn projectopdrachten opgesteld. Al deze projectopdrachten zijn door 
het BVO vastgesteld, en vervolgens aan de ambtelijk opdrachtgever voor akkoord voorgelegd. De 
afspraak om dit zo te doen, is schriftelijk vastgelegd.  
Het opstellen van de projectplannen gebeurde onder verantwoordelijkheid van de sectormanager. De 
projectplannen (opgesteld voor 50% van alle projecten) zijn 'ter kennisname' aan het 
Bedrijfsvoeringoverleg (BVO) aangeboden en als zodanig in de besluitenlijst vastgelegd. Het BVO had 
formeel de rol van adviseur van de Programmamanager van de Uitdaging maar vervulde voor de I-
Visie de facto de rol van stuurgroep. Uit de gesprekken komt naar voren dat de projectplannen in de 
I-Visie-projectgroep en het BVO werden besproken, waarbij werd vastgesteld of ze voldeden aan de 
projectopdracht of aan het gedefinieerde I-Visiedoel. Of dit in de praktijk ook zo verliep is aan de 
hand van de verstrekte documentatie niet vast te stellen.  
 

Oordeel D2 
Voor een eenduidige besluitvorming had het BVO alle projectplannen formeel moeten goedkeuren 
alvorens deze aan de opdrachtgever voor akkoord aan te bieden. Door de gekozen handelwijze is 
niet eenduidig vastgelegd wie de opdracht en plannen van aanpak in samenhang heeft goedgekeurd.  
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3.3.2 Bevindingen normen Afwijkingen en Veranderingen (A) 
 
Norm A1 

Veranderingen in (cluster)projecten ten aanzien van doelstelling, doorlooptijd en budget zijn 
aantoonbaar geanalyseerd op hun effect op de clusterdoelen voor Plateau 1 zoals opgenomen in het 
Plan van Aanpak Realisatie I-Visie.  

 
Bevindingen A1: 

Tijdens Plateau 1 is een Change Board5 ingericht. Naast de Change Board is ook een 
Architectuurboard6 ingesteld. De Change Board geeft advies over de directe gevolgen van 
voorgestelde wijzigingen voor de beschikbaarheid van realisatiemiddelen en voor de inhoudelijke 
(technische) realisatie inclusief de samenhangen met andere projecten. De architectuurboard heeft 
een middellangetermijnperspectief en bewaakt of de wijzigingsvoorstellen van de organisatie passen 
binnen de architectuurkaders van de Gemeente Maastricht. 
De Stuurgroep I-Visie (en daarvoor het BVO) besluit over de ingediende changes.  
 
De veranderingen in de projecten als gevolg van de ANDEZ-aanbesteding van de Mid-Office suite 
zijn op operationeel niveau op de consequenties geanalyseerd, maar niet op een systematische en 
begrijpelijke manier voor niet-direct betrokkenen vastgelegd. Ook de Herijkingsnotitie geeft geen 
systematisch beeld. De verantwoordelijke wethouder is in het reguliere overleg met het hoofd 
concernstaf geïnformeerd over de voortgang van het I-Visieprogramma. Het College en de Raad zijn 
op diverse momenten door middel van presentaties geïnformeerd over de voortgang van het I-
Visieprogramma.  
Uit de interviews is gebleken dat de gesprekpartners van de projectclusters voldoende inzicht 
hebben in de veranderingen van Plateau 1. Een heldere consolidatie van alle inzichten over de 
consequenties voor het hele I-Visieprogramma die bruikbaar is voor het hoger management, bestuur 
en de Raad ontbreekt.  
 

Oordeel A1 
Wijzigingen en veranderingen zijn op operationeel niveau geanalyseerd. De rapportages over 
veranderingen bieden echter onvoldoende basis voor rapportage aan het College (en uiteindelijk de 
Raad) om deze gremia in staat te stellen veranderingen en bijstellingen (buiten het gegeven 
mandaat) te wegen, bij te sturen, te heroverwegen of additionele middelen toe te kennen. 

 
Norm A2 

Belangrijke wijzigingen in het projectplan ten aanzien van doelen en planning zijn aantoonbaar ter 
besluitvorming voorgelegd op het juist beslissingsniveau (zie norm D2). 
 

Bevindingen A2 
Tweederde van de projecten zijn gewijzigd of vervallen zonder dat dit op controleerbare manier 
terug te vinden is in de aangeleverde besluitenlijst van het bedrijfsvoeringoverleg (BVO) of door de 

                                                
 
5 Een Change Board is een commissie of werkgroep die voorgestelde wijzigingen of veranderingen in projecten beoordeelt[0] 
op kortetermijnconsequenties, juistheid en haalbaarheid. 
6 Een Architectuurboard is een commissie of werkgroep die de consistentie van de vastgestelde ICT-architectuur bewaakt op 
de midden- en langere termijn. 
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opdrachtgever goedgekeurde wijzigingsbesluiten. Voor slechts 30% van de belangrijke wijzigingen in 
projecten (planning, budget of inhoud) zijn er gedocumenteerde wijzigingsverzoeken (change 
requests) herleidbaar uit de besluitenlijsten. De aanpassingen in het ANDEZ-aanbestedingstraject 
zijn op alle daarvoor aangewezen ambtelijke en bestuurlijke niveaus besproken en besloten. 
Daarmee wordt echter alleen op indirecte wijze aan de norm voldaan. 
 

Oordeel A2 
In de projectoverzichten van de voortgangsrapportages zijn de vervallen projecten en/of 
vertragingen wel helder aangegeven en aangeboden aan het BVO. Daarmee blijft de besluitvorming 
hierover impliciet, zeker in relatie tot de bevindingen bij norm A1.  
Een voorbeeld hiervan is de besluitvorming rond vertragingen in de ANDEZ-aanbesteding. De 
vertraging is uit de aangeleverde documentatie te herleiden. De vertragingen in de daarvan 
afhankelijke of daaraan gerelateerde projecten zijn echter niet of nauwelijks terug te vinden in de 
besluitenlijsten. Een ander voorbeeld is het uitstellen van de aanschaf van het nieuwe Content 
Management Systeem (CMS) voor de website van de gemeente. Het besluit om dit CMS in de 
ANDEZ-aanbesteding mee te nemen is vanuit praktische en financiële optiek begrijpelijk. Door dit 
besluit is evenwel de website van de gemeente Maastricht nog niet vervangen, zoals oorspronkelijk 
de bedoeling was. 
 

3.3.3 Bevindingen normen Oplevering en Verantwoording (O) 
 
Norm O1 

Het bestaan van het product van het (cluster)project is aannemelijk gemaakt.  
 

Bevindingen O1 
Binnen Plateau 1 is ruim 45% van de voorgenomen projecten voor 31 december 2007 afgerond. 
20% van de projecten is in de eerste helft van 2008 afgerond. In juli 2008 was 35% van de 
projecten uit Plateau 1 nog niet afgerond. Het overgrote deel van de niet afgeronde projecten blijkt 
afhankelijk van de aanbesteding en implementatie van de Midd-Office Suite.  
Het niet afronden van projecten binnen Plateau 1 betekent dat deze zijn overgegaan naar Plateau 2 
met de bijbehorende I-Visie doelen. Uit het enige beschikbare overgangsdocument, de 
Herijkingsnotitie, blijkt niet duidelijk wat de gevolgen hiervan zijn voor Plateau 2. 
 
De oplevering van de projectproducten is in iets meer dan de helft van de gevallen te herleiden uit 
de BVO-besluitenlijsten of formele decharges. Projecten blijken niet consequent formeel te worden 
afgerond door verstrekking van een decharge aan de projectleider, en decharges blijken ook niet 
consequent in de voortgangsrapportages vermeld te zijn. In de rapportages die ook aan het BVO zijn 
voorgelegd, worden afgeronde projecten wel duidelijk aangeven maar de besluitvorming over 
formele acceptatie van het product blijft daarmee impliciet.  
 

Oordeel O1 
Op basis van alle aangeleverde documentatie is moeilijk af te leiden of een product daadwerkelijk is 
opgeleverd. Na de interviews zijn de meeste producten in de vorm van rapporten en de bijbehorende 
decharges alsnog getoond of nagezonden. Hiermee is het bestaan van de bedoelde producten in 
voldoende mate aannemelijk gemaakt.  
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Een oordeel over de consequenties van vertragingen of veranderingen en rapportage en 
besluitvorming daarover is weergegeven bij norm A1 en A2.  

 
Norm O2 

Het product stemt overeen met het beoogde doel. 
 

Bevindingen O2 
De norm hangt nauw samen met norm D1 over de helderheid van de doelvertaling in de projecten. 
Als de doelvertaling niet helder is, kan de opdrachtgever ook moeilijk vaststellen of het product 
overeenstemt met het doel. In 20% van de gevallen ontbreekt een projectopdracht en in 50% van 
de gevallen ontbreekt een Plan van Aanpak. Daarnaast zijn veranderingen in de projecten niet 
volledig in besluiten vastgelegd (zie bevindingen bij norm A1 en A2). 
 

Oordeel O2 
Op basis van alle documentatie is het voor een buitenstaander niet mogelijk vast te stellen of een 
opgeleverd product van een project overeenstemt met het beoogde doel. Dit heeft consequenties 
voor de mogelijkheid om hierover helder te rapporteren aan de Raad (zie ook bevindingen en 
oordeel bij norm A1 en A2).   
Vooral door de toelichting op de opgeleverde producten in de gevoerde gesprekken is deze 
doelkoppeling verhelderd. Ook is door de gesprekken een duidelijker beeld ontstaan van de realisatie 
van de doelen (zie norm en bevinding O1). Hiermee is aannemelijk gemaakt dat op operationeel 
niveau bekend is dat de opgeleverde producten overeenstemmen met het beoogde doel. 

 

3.3.4 Bevindingen normen Herijking en Overgang naar Plateau 2 (H) 
 
Norm H1 

De overgang van Plateau 1 naar Plateau 2 is op een heldere wijze gemarkeerd. 
 
Bevindingen H1 

In december 2007 is door het programmamanagement de balans opgemaakt in de notitie Herijking 
migratiepad  I-Visie versie 1.0. In deze Herijkingsnotitie zijn de belangrijkste veranderingen en 
vertragingen in projecten weergegeven. Het moment van overgang van Plateau 1 naar Plateau 2 is 
echter niet eenduidig. Dit document is niet bedoeld om de overgang naar Plateau 2 formeel te 
markeren; er is evenwel geen ander document beschikbaar dat de overgang wel formeel markeert. 
De Herijkingsnotitie geeft aan:  

"De vaststelling van dit migratiepad en de projectopdrachten en projectplannen in 2006 
vormde vanaf 1 oktober 2006 de start voor Plateau 1, dat formeel op 1 oktober 2007 is 
geëindigd maar feitelijk tot eind 2007 doorloopt." 

Er bestaat in projectmanagementtermen zoals PRINCE II alleen een formele overgang.  
De toevoeging feitelijk maakt de overgang niet alleen onduidelijk maar ook arbitrair. Een aantal 
projecten is namelijk begin 2008 afgerond dus Plateau 1 zou feitelijk ook tot 1 april 2008 hebben 
kunnen lopen. Daarom ware het duidelijker geweest door de ambtelijk opdrachtgever het formele 
besluit te laten nemen om daadwerkelijk op een vastgestelde datum over te gaan van Plateau 1 naar 
Plateau 2.  
In het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie is aangegeven dat Plateau 1 belangrijke randvoorwaarden 
moet creëren voor de verdere uitvoering in Plateau 2. De Herijkingsnotitie geeft geen expliciete 
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analyse of Plateau 1 alle randvoorwaarden heeft vervuld en daarmee de overgang naar Plateau 2 
mogelijk is. Een dergelijke analyse is ook niet in de overige documentatie aangetroffen. Overigens 
moet worden opgemerkt dat ook in het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie niet is aangegeven welke 
de belangrijkste te vervullen randvoorwaarden zijn om over te kunnen gaan naar Plateau 2. 
Daardoor is het voor een buitenstaander niet mogelijk te constateren of die randvoorwaarden in 
Plateau 1 ook daadwerkelijk en voldoende zijn vervuld. 
  

Oordeel H1 
Doordat in het enige beschikbare overgangsdocument, de Herijkingsnotitie, een relatie ontbreekt 
met de gedefinieerde doelen uit het Plan van Aanpak realisatie I-Visie is daarmee een eventuele 
heroverweging en bijsturing op doelniveau door college en raad niet mogelijk geweest. 
 

Norm H2 
Het overgangsdocument geeft helder aan wat de eindstatus is van Plateau 1 ten aanzien van de 
oorspronkelijke geplande doelrealisatie en markeert daarmee op een eenduidige wijze de startfase 
van Plateau 2.  

 
Bevindingen H2 

Het enige beschikbare overgangsdocument is de Herijkingsnotitie. Bij deze notitie is een 
planningsoverzicht gevoegd van alle I-Visieprojecten van Plateau 1. De status van de projecten is 
daaruit met enige inspanning af te leiden, maar het geeft geen informatie over 
besluitvormingsmoment van oplevering, vervallen projecten of aanduiding dat een project overgaat 
naar Plateau 2. De notitie gaat ook niet systematisch in op de consequenties van projecten die niet 
binnen Plateau 1 zijn afgerond. Daarmee is niet expliciet maar impliciet aangegeven dat de 
desbetreffende projecten zouden doorlopen in Plateau 2.  
 

Oordeel H2 
In het enige beschikbare overgangsdocument, de Herijkingsnotitie, blijft impliciet of de 
randvoorwaarden in Plateau 1, die de overgang naar Plateau 2 formeel mogelijk moeten maken (zie 
ook bevindingen onder H1), zijn gerealiseerd of niet. Het document kan daarom niet worden 
aangemerkt als een systematische analyse van de status van alle projecten in Plateau 1.  
 
 

3.4 Mate van zekerheid over de doelrealisatie Plateau 1 

In deze paragraaf wordt per doel uit het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie een oordeel gegeven over de 
mate waarin zekerheid kan worden gegeven over de realisatie. 
Als basis voor dit oordeel is de verstrekte projectdocumentatie gebruikt en de toelichting daarop in de 
gevoerde gesprekken. In veel gevallen zijn de eindproducten getoond of is informatie daarover nagezonden.  
 
Voor de bepaling of de in het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie genoemde doelen al dan niet zijn 
gerealiseerd binnen Plateau 1, zijn de volgende criteria gehanteerd: 

• de aanwezigheid van een getekend dechargeformulier en/of  
• een akkoord opgetekend in de besluitenlijst van het BVO en/of 
• de dagtekening van ontvangen producten zoals rapporten 
• de datum van 31 december 2007 als sluitingsdatum van Plateau 1.  
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Sommige doelen zijn gerealiseerd met de oplevering van een rapport, in projecten die al liepen voordat de 
uitvoering van de I-Visie formeel was gestart of die op een snelle en eenvoudige wijze konden worden 
gerealiseerd (Quick Win). In deze gevallen is een project meestal niet formeel gestart en is er daarom ook 
geen dechargeformulier getekend. De rekenkamer heeft in die gevallen de aanwezigheid van het rapport of 
het resultaat van de Quick Win als criterium voor realisatie van het doel gehanteerd.  
Indien doelen gerealiseerd zijn voor 31 december 2007 zijn ze als zodanig opgenomen in onderstaande 
tabel. Bij gerealiseerde doelen na 31 december 2007 is dit (2008) er bij vermeld. 

 
NB: Er moet uitdrukkelijk worden opgemerkt dat het aantal projecten en het aantal doelen in Plateau 1 niet 
gelijk aan elkaar is. Sommige doelen worden door meer dan één project gerealiseerd. Het aantal 
gerealiseerde doelen komt daarom niet overeen met het aantal afgeronde projecten in Plateau 1.  
 

3.4.1 Doelrealisatie per cluster 
 
 I-Visie cluster doelen 

 
Bevindingen 

D1 Frontoffice en processen Realisatie van doelen in Plateau 1 
1 Heroriëntatie informatiesystemen fysieke loket. 

Welke daarvan moeten worden aangepast om 
op de toekomstige situatie te zijn voorbereid, 
welke moeten worden vervangen? 

Gerealiseerd 
 

2 Heroriëntatie op (en mogelijke vervanging 
van) het huidige content management systeem 
dat de gemeente gebruikt voor de opbouw van 
internet- en intranetsite, inclusief 
consequenties voor lay-out en vergroten/ 
vergemakkelijken van de 
gebruiksmogelijkheden. Focus ligt in eerste 
instantie op het aanpassen van de 
internetomgeving. 

Gerealiseerd 
• Heroriëntatie rapportage is gereed keuze CMS 

moet nog worden gemaakt. 
• Visie op het ontwerp van de website is gereed. 
• Implementatie webomgeving in Plateau 2 

wegens relatie met de ANDEZ-Mid-Office Suite. 

3 Vervanging van het raadsinformatiesysteem en 
het collegestukkensysteem 

Niet gerealiseerd 
• Systeem is afhankelijk van de implementatie 

van de webomgeving (zie doel 2) en de 
Midofficesuite, en is verschoven naar Plateau 3. 

• Voorbereidingen zijn gestart in Plateau 1. 
4 Invoering van de elektronische 

formulierengenerator die momenteel door 
EGEM wordt ontwikkeld. 

Niet gerealiseerd 
• De EGEM elektronische formulierengenerator is 

geen landelijke standaard meer. 
• Verschoven naar Plateau 2. Project is 

ondergebracht in de ANDEZ aanbesteding.  
5 Invoering van fase 1 “Call the Major”; één 

telefoonnummer voor de hele gemeente 
waarbij de beller via een intelligent 
voiceresponsesysteem wordt doorgeschakeld 
naar de juiste persoon en/of een 

Niet gerealiseerd 
• Verschoven naar Plateau 2. Project is 

ondergebracht ANDEZ aanbesteding (Mid-Office 
Suite en Dienstverleningssuite). 

• NB: de telefonieonderdelen van dit doel zijn 
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productaanvraag kan doen. geen onderdeel van de I-Visie. 
6 Voldoen aan het ‘Verdrag van Aarhus’ en een 

plan van aanpak voor de wet Kenbaarheid 
Publieksrechtelijke Beperkingen (zie 2.5) 

Ondergebracht in Cluster D4. 
  

7 Onderzoek implementatie 
omgevingsvergunning en digitaal 
omgevingsloket, inclusief plan van aanpak 

Niet Gerealiseerd 
• De landelijke invoering van de 

omgevingsvergunning is uitgesteld. 
• De landelijke planning van het “Nationaal 

Uitvoeringsprogramma” wordt verwerkt in 
Plateau 3 van de I-Visie. 

8 Voor 33 processen is zowel de huidige situatie 
(“ist”) als de gewenste situatie (“soll’, 
geautomatiseerd m.b.v. de nieuwe generieke 
componenten) in beeld gebracht, inclusief een 
reële inschatting van de te verwachten 
efficiency per proces. Hierbij hoort 
ook het zodanig inrichten van de gehanteerde 
werkwijze dat de organisatie daarna is staat is 
op dit op gestandaardiseerde wijze voort te 
zetten voor de overige processen. 
 

Gerealiseerd (2008) 
• Formele afronding van het project heeft begin 

2008 plaatsgevonden. 

9 Uitbreiden van het aantal gemeentelijke 
producten dat via de website kan worden 
aangevraagd naar minimaal 30. Voor zover op 
de betreffende producten van toepassing, is er 
in ieder geval sprake van een online invulbaar 
formulier en kan online worden geïdentificeerd 
en afgerekend. 
 

Deels gerealiseerd 
• Project heeft relatie met implementatie 

webomgeving (zie doel 2) en is verschoven naar 
Plateau 2. 

• Voor 33 producten is een digitale aanvraag 
mogelijk. 

D2 Generieke componenten Realisatie van doelen in Plateau 1 
1 Opstellen programma van eisen en uitvoeren 

Europese aanbesteding voor de generieke 
componenten 2. Vooralsnog betreft het in 
ieder geval een Workflow Management 
Systeem (WFM), een Document Management 
Systeem (DMS), en software voor het maken 
van koppelingen met frontoffice en backoffice 
applicaties. 
 

Gerealiseerd 
Opmerking: 
• Geplande afronding en implementatie in Plateau 

2 en 3. 

2 Operationeel digitaal archief, in gebruik voor 
10 soorten dossiers en de binnenkomende post 
(op basis van de inventarisatie die voor het 
DSP-traject is gedaan, heeft de afdeling 
documentservices al een concreet voorstel 
gedaan. Het betreft de dossiers die volgens 
deze inventarisatie het vaakst geraadpleegd 

Niet gerealiseerd 
Opmerking: 
• Wegens relatie met de aanbesteding van de 

Mid-Office Suite verschoven naar Plateau 2 en 
3. 
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worden.) 
 

3 Een ingerichte scanstraat waar alle 
gemeentelijke binnenkomende post wordt 
gescand en opgenomen in het DMS. 

Niet gerealiseerd 
Opmerking: 
• Wegens relatie met Mid-Office Suite is de 

implementatie verschoven naar Plateau 2. 
4 Document Structuur Plan ingericht voor 43 

producten (33 processen en 10 dossiers) 
Deels gerealiseerd 
• Documentstructuurplan is gereed voor 7 

producten. 
• Dsp-informatie nodig voor digitale archivering 

wordt daarom gelijktijdig met het digitaliseren 
van producten en dossiers ingevoerd. 

 Overige projecten:  
1. Werkprocessen koppeling SEZ-CWI 
2. Vervanging website 

Opmerking 
1. Uitgesteld wegens de verhuizing van 

verschillende organisaties naar Randwijck. 
2. Verschoven naar Plateau 2 wegens koppeling 

naar verwerking in de Mid-Office 
D3 Managementinformatie Realisatie van doelen in Plateau 1 
1 Een gemeentebreed 

managementinformatiemodel, inclusief 
voorstel voor een beleidsmonitor voor 7 
beleidsprogramma’s uit de begroting. Om te 
voorkomen dat een grootschalig 
“informatiebehoeftenonderzoek” moet worden 
uitgevoerd, wordt de huidige situatie als 
uitgangspunt genomen. Geïnventariseerd 
wordt welke managementinformatie op dit 
moment gegenereerd en gebruikt wordt door 
de hele gemeente. 

Gerealiseerd (2008) 

2 Onderzoek naar en selectie van de 
softwareoplossing voor het management-
informatiesysteem. Hierbij wordt zowel 
gekeken naar de ‘achterkant (database, 
gegevensuitwisseling) als de ‘voorkant’ 
(dashboard/presentatielaag). Ook betrokken 
wordt de optie gekeken om hiervoor de vele 
losstaande Cognoslicenties die in de afgelopen 
jaren op diverse plekken zijn aangeschaft, om 
te zetten in een gemeentebrede oplossing. 

Gerealiseerd 

D4 Basisregistraties en kernregistraties Realisatie van doelen in Plateau 1 
1 Implementatie van het Burger Service Nummer 

(BSN) als unieke sleutel voor 
persoonsgegevens.  

Deels gerealiseerd 
• Project was tijdens het onderzoek nog niet 

gerealiseerd. 
• Project is opgehouden door landelijke 

wetgeving. Wet is 26-11-07 van toepassing 
verklaard. Fase 1: uitgifte BSN is gerealiseerd in 
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2008. 
• Fase 2 opgehouden door vertraging bij 

leverancier. Realisatie verwacht in Plateau 2.  
2 Voorstel voor de wijze van inrichting van 

basisregistraties en kernregistraties in de 
gemeente Maastricht, inclusief een pilot 
basisregistratie personen en adressen, die bij 
gebleken succes kan worden opgeschaald tot 
een volwaardige basisregistratie. Een 
belangrijk vraagstuk waar een keuze moet 
worden gemaakt heeft betrekking op hoe we 
willen omgaan met decentrale gegevensopslag 
en op welke manier de gegevensuitwisseling 
met de basisregistraties moet worden 
vormgegeven. 

Gerealiseerd 
• Pilot is uitgevoerd 
• Volledige vulling van het gegevensmagazijn 

wacht op implementatie van de Mid-Office Suite 
in Plateau 2. 

3 Een planning en voorstel voor de invoering van 
de overige basisregistraties (projectplan)  

Niet gerealiseerd 
• Project BAG wordt binnen D4 gerealiseerd. 

4 De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn 
gedigitaliseerd en raadpleegbaar op internet 
(wet DURP). 

Niet gerealiseerd 
• Project heeft relatie met implementatie 

webomgeving die wacht op implementatie van 
de Mid-Office Suite in Plateau 2. 

• Plannen deels gedigitaliseerd maar niet 
raadpleegbaar. 

D5 Infrastructuur Realisatie van doelen in Plateau 1 
1 De implementatie van Microsoft Office 2003 

inclusief Outlook 2003 op alle gemeentelijke 
werkplekken, inclusief de koppeling naar 
andere applicaties en conversie van 
(gebruikers)bestanden  

Deels gerealiseerd 
• Overgang naar Exchange 2003 is gerealiseerd. 
• SharePoint 2007 uitgesteld wegens onderzoek 

naar alternatief Alfresco wacht op keuze.  
• Project overgegaan naar project Office 2007. Dit 

is afhankelijk van de Mid-Office-implementatie. 
2 De implementatie van de gemeentelijke 

Macro’s in de nieuwe omgeving. Hierbij wordt 
ook onderzoek gedaan naar een meer 
gebruikersvriendelijke oplossing 

Vervallen 
• Bestaande macro's blijken te voldoen.  
• Noodzakelijke toekomstige aanpassing wordt 

meegenomen in project Office 2007. 
3 Detaillering van de startarchitectuur naar de 

consequenties voor de technische 
infrastructuur. In Plateau 1 is selectie van 
generieke componenten aan de orde. Bedoeld 
wordt hier dat de technische infrastructuur van 
de gemeente geschikt moet worden gemaakt 
(of misschien is zij dat al) om deze 
componenten te kunnen installeren en 
gemeentebreed gebruik te kunnen faciliteren. 

Gerealiseerd (2008) 
• Oplevering 1e Infrastructuurfoto medio 2007. 
• Het project afgerond na 31 december 2007 met 

de oplevering van de beheerde 
Infrastructuurfoto ofwel de inventarisatie en 
analyse van de huidige 
infrastructuurcomponenten. 

D6 Architectuur en Informatiebeveiliging Realisatie van doelen in Plateau 1 
1 Op basis van EGEM-referentie-architectuur 

uitvoeren van een scan op de huidige 
Gerealiseerd 
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functionaliteit voor procesmodellering, 
documentscanning, workflow management, 
document management, systeemintegratie, 
gegevensmagazijn en GIS (incl. 
Viewfunctionaliteit). 
Dit leidt tot startarchitectuur met overzicht van 
herbruikbare en benodigde functionaliteit (= 
input voor aanbesteding generieke 
architectuurcomponenten). Voor het uitvoeren 
van deze scan zal gebruik gemaakt 
worden van externe expertise. 

2 Een gezamenlijk beeld van de gewenste 
informatiearchitectuur op ieder plateau, dat 
gebruikt kan worden als stuurinstrument voor 
de I&A-functie. 

Gerealiseerd 

3 Inrichting van een ‘change board’ die adviseert 
hoe om te gaan met eventuele nieuwe I&A-
ontwikkelingen die zich gedurende de looptijd 
van Plateau 1 voordoen. 

Gerealiseerd 
Zie bevindingen normen A. 

4 Bewaken voor de andere 5 clusters dat de 
resultaten blijven leiden tot een 
gemeentebrede, samenhangende, 
informatiearchitectuur. Het behoort ook tot de 
taak van dit project landelijke en 
technologische ontwikkelingen te bewaken zo 
nodig voorstellen te doen tot bijstelling van de 
architectuur. Het EGEM-plaatje uit hoofdstuk 
2.4 is daarbij de leidraad. 

Gerealiseerd 
Zie bevindingen norm A.  

5 Scan op basis van de "Code voor 
Informatiebeveiliging" (internationale 
standaard) 
uitgevoerd, eerste set maatregelen ingevoerd 
(meest kritische risico's beperkt) en plan van 
aanpak voor vervolg 

Deels gerealiseerd 
• Scan is uitgevoerd. 
• Plan van Aanpak komt gereed binnen Plateau 2. 

 
 
 

3.4.2 Realisatie van de Quick Wins per cluster 
 
 I-Visie cluster Quick Wins 

 
Bevindingen 

D1 Front-office en processen Realisatie van de Quick Win 
1 Digitale belastingbalie op internet Gerealiseerd 

• Afgerond voor de start van de I-Visie 
programma-uitvoering. 

2 Standaard voor identificatie op internet (DigiD) Gerealiseerd 
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• Gestart voor aanvang van de I-Visie, maar 
afgerond binnen de I-Visie. 

3 Standaard voor internet betalen (Ogone) Gerealiseerd 
• Gestart voor aanvang van de I-Visie, maar 

afgerond binnen de I-Visie. 
4 Vernieuwde productencatalogus (Vind2), 

waarin ondermeer rekening is gehouden met 
de WMO-producten  

Niet gerealiseerd 
• De inhoud van de catalogus is 1 op 1 

gerelateerd aan de aanbesteding van de Mid-
Office Suite. Realisatie is dus ook verschoven 
naar Plateau 2. 

 
5 Aangepaste interne ‘kassasoftware’ waarmee 

op gestructureerde wijze inzicht kan 
worden gekregen in onder meer aantallen 
afgenomen producten. 
 

Gerealiseerd 

6 Personseelsplanningsapplicatie voor de front-
office operationeel. (Deze functionaliteit wordt 
in een vervolgstap tevens ingezet bij andere 
afdelingen/domeinen waar sprake is van 
personeelsplanning). 
 

Gerealiseerd  
Oplossing in Outlook zal niet gemeentebreed 
worden[0] gebruikt als instrument voor 
personeelsplanning. 
• Functionaliteit is ondergebracht in Outlook. 

Project voor implementatie van aparte applicatie 
is vervallen. 

 
D2 Generieke componenten  
1 Basis Documentair Structuur Plan (DSP) 

gereed. 
Gerealiseerd 
• Documentstructuurplan is gereed. 
 

2 Kaders en werkwijze procesarchitectuur (“hoe 
gaan we om met het beschrijven van 
processen”) vastgesteld. 
 
 

Gerealiseerd 

D3 Managementinformatie  
 Geen quick wins gedefinieerd n.v.t. 
D4 Basisregistraties en kernregistraties  
1 Minimaal 3 applicaties gekoppeld aan de 

landelijke faciliteit voor gegevensuitwisseling 
VOA en een voorstel voor het vervolg. 
Hierdoor komen persoons- en adresgegevens 
beschikbaar van burgers die niet in Maastricht 
wonen, maar wel een relatie met de gemeente 
hebben. Verhuizingen worden automatisch 
doorgegeven. 

Gerealiseerd 

D5 Infrastructuur  
1 Technische upgrade van het gemeentelijk Gerealiseerd 
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Unix-platform inclusief de migratie van alle 
daarop draaiende applicaties. 

• Het project is afgerond in december 2006. 

D6 Architectuur en Informatiebeveiliging  
 Geen quick wins gedefinieerd n.v.t. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 
Dit hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit de beantwoording van de centrale 
onderzoeksvraag. Die centrale onderzoeksvraag luidde:  
 

In hoeverre is de implementatie van Plateau 1 van het I-Visieprogramma doeltreffend geweest? 
Anders geformuleerd: zijn de randvoorwaarden gecreëerd om in de Plateaus 2 en 3 over te kunnen 
gaan tot het planmatig herontwerpen en digitaliseren van gemeentelijke processen? 

 

4.1 Conclusies 

 
Doeltreffendheid Plateau 1 

1. De rekenkamer concludeert op basis van het uitgevoerde onderzoek, en het daarin gehanteerde 
normenkader, dat het niet duidelijk is of eind 2007 aan de randvoorwaarden was voldaan om 
over te gaan naar Plateau 2. Daarom had niet gestart mogen worden met Plateau 2. Zij 
concludeert dit op basis van het volgende. 

 
2. De rekenkamer stelt vast dat Plateau 1 van het I-Visieprogramma formeel niet is afgesloten. 

Volgens planning zou Plateau 1 op 1 oktober 2007 formeel stoppen. In het enige beschikbare 
overgangsdocument, de Herijkingsnotitie die is gedateerd op 5 december 2007, is aangegeven 
dat Plateau 1 feitelijk zou doorlopen tot eind 2007. Het hanteren van 31 december 2007 als 
einddatum van Plateau 1 lost het probleem niet op, aangezien uit het onderzoek is gebleken dat 
sommige projecten pas in 2008 zijn afgesloten, of zijn doorgeschoven naar de volgende 
Plateaus. Aangezien in Plateau 1 de randvoorwaarden gecreëerd zouden moeten worden “om in 
de Plateaus 2 en 3 over te kunnen gaan tot het planmatig herontwerpen en digitaliseren van 
gemeentelijke processen”7 is de implementatie tenminste gedeeltelijk niet doeltreffend geweest.  

 
3. Een tweede conclusie is dat een volledig en systematisch overzicht ontbreekt van de realisatie 

van de bij aanvang van het I-Visie-programma gestelde doelen. In een systeem van 
plateauplanning hoort een dergelijk overzicht integraal onderdeel te zijn van het document dat 
de overgang van het ene naar het andere plateau markeert. In een dergelijk 
overgangsdocument zouden ten behoeve van bestuurlijke verantwoording de volgende zaken te 
vinden moeten zijn: een overzicht van de doelen die men in Plateau 1 had gesteld, een overzicht 
van de projecten waarmee de gemeente Maastricht deze doelen wil bereiken en een status van 
deze projecten inclusief eventuele consequenties. De Herijkingsnotitie is qua inhoud en vorm 
onder de maat en kan daardoor niet dienen als formele en daadwerkelijke markering van de 
overgang van Plateau 1 naar Plateau 2.  

 
4. Op basis van het gedocumenteerde interne proces van kwaliteits- en voortgangsbewaking heeft 

de rekenkamer niet kunnen vaststellen of de gestelde doelen voor Plateau 1 zijn gehaald. Uit het 
onderzoek is gebleken dat het projectmanagement in de eerste fase van de uitvoering van het I-

                                                
 
7 Plan van aanpak realisatie I-Visie gemeente Maastricht, versie 1.1, maart 2006, p.5.  
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Visieprogramma niet op orde was. Tijdens Plateau 1 is (gemeentebreed) gewerkt aan het 
professionaliseren van het projectmanagement. Dit heeft geleid tot een Maastrichtse variant van 
projectmatig werken: Spelregels Projectmatig Werken "De Maastrichtse Aanpak" (ref. [5]). Het 
betreft een variant van de PRINCE-II-projectmanagementstandaard, die gebruikt wordt als een 
gemeentebrede werkwijze voor projectuitvoering. Verwacht kan worden dat de verbeteringen die 
zijn ingezet op het gebied van de projectbesturing zullen bijdragen aan de transparantie van de 
doelrealisatie in de volgende plateaus.  

 
5. Door de gebrekkige projectdocumentatie van (tussen)resultaten en besluiten was het onderzoek 

naar de feiten met betrekking tot de voortgang en opbrengsten van de projecten moeizaam. De 
rekenkamer heeft daarom besloten zelf op zoek te gaan naar gegevens over de al dan niet 
opgeleverde producten (randvoorwaarden en quick wins). Tijdens de interviews hebben de 
programma- en projectmanagers aanvullende informatie over de status en voortgang van de 
projecten en de opgeleverde producten verstrekt. Gebleken is dat een aanzienlijk aantal 
producten wel degelijk is gerealiseerd.  

 
Consequenties voor politiek-bestuurlijke besluitvorming 

6. De wijze waarop het projectmanagement ten tijde van Plateau 1 heeft gefunctioneerd, heeft 
gevolgen gehad voor de inrichting van de besluitvorming over het I-Visieprogramma. Over 
bepaalde zaken is niet of niet expliciet op de juiste wijze en op het juiste besluitvormingsniveau 
beslist. Met name een aantal belangrijke wijzigingen in projecten ten aanzien van doelstelling, 
doorlooptijd en budget is niet expliciet en aantoonbaar geanalyseerd op hun effect op de doelen 
voor Plateau 1. Daarmee is de (ambtelijk en bestuurlijk) opdrachtgever de mogelijkheid 
onthouden om deze wijzigingen in de context van het totale I-Visieprogramma te beoordelen en 
eventueel tot bijsturing over te kunnen gaan.   

 
7. Een tweede voorbeeld van zaken die niet op de juiste wijze en het juiste besluitvormingsniveau 

zijn beslist, betreft de overgang van Plateau 1 naar Plateau 2. In een systeem van 
plateauplanning vereist de overgang van het ene plateau naar het andere het opmaken van de 
balans door de opdrachtgever. Doordat de overgang van Plateau 1 naar Plateau 2 niet op 
volledige en systematische wijze is gemarkeerd, is de (ambtelijk en bestuurlijk) opdrachtgever de 
mogelijkheid onthouden om de consequenties van wel en niet behaalde doelen in Plateau 1 voor 
de volgende plateaus te beoordelen en eventueel tot bijsturing te kunnen overgaan.   

 
8. In het duale stelsel is operationele bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid van het College; de 

Raad stelt de kaders. Daarnaast heeft de Raad een controlerende taak. De Raad is tijdens 
Plateau 1 door middel van presentaties (door de programmamanager van De Uitdaging) en 
beknopte passages in de Jaarrekening van de gemeente geïnformeerd over de voortgang van 
het I-Visieprogramma in algemene zin. De rekenkamer stelt vast dat de Raad door deze 
informatievoorziening niet de gelegenheid heeft gekregen de consequenties van belangrijke 
wijzigingen en van het niet halen van bepaalde doelen van Plateau 1 te beoordelen, noch om op 
basis daarvan eventueel tot bijsturing of bijstelling van de kaders (zoals aanpassing van het 
budget) over te gaan.   
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 4.2 Aanbevelingen 

 
1. Ondanks het feit dat het projectmanagement in de loop van de implementatie van Plateau 1 is 

verbeterd, zijn de taken en verantwoordelijkheden aan het einde van Plateau 1 nog niet helder 
beschreven. De documentatie van start, oplevering en afronding of wijziging van projecten en de 
besluiten behoeft verbetering. Dit is vooral van belang om op een overzichtelijke wijze inzicht in 
de stand van zaken en de voortgang van projecten en programma te verschaffen. De 
Rekenkamer beveelt de Raad aan voor de Plateaus 2 en 3 documenten te verlangen die ten 
behoeve van bestuurlijke verantwoording een overzicht van de doelen bevatten die men per 
plateau wil bereiken, een overzicht van de projecten waarmee men deze doelen wil bereiken en 
een status van deze projecten inclusief eventuele consequenties (bijvoorbeeld: doel is 
gerealiseerd, project is nog niet gereed maar vertraagt de overgang naar het volgende plateau 
niet, etc). De overgang van het ene plateau naar het andere dient gemarkeerd te worden door 
middel van een concrete datum en een geaccordeerd document. 

 
2. De rekenkamer beveelt de Raad aan het College te vragen om bij complexe, langlopende 

projecten als de I-visie te voorzien in adequate informatie over de financiën en resultaten van het 
project. De Raad moet de mogelijkheid hebben zijn controlerende rol goed uit te voeren. Bij de 
informatievoorziening door het College is het van groot belang dat: 
I. deze informatie gedurende de looptijd van het project uniform wordt gestructureerd; 

II. een heldere en voldoende gedetailleerde opstelling wordt verstrekt van de door de Raad 
goed te keuren budgetten en dekkingsvoorstellen; 

III. in opvolgende rapportages, m.b.t. de stand van zaken van de projectresultaten, 
budgetuitputting en dekkingsrealisatie, een aansluiting gemaakt wordt met de initieel 
goedgekeurde plannen, budgetten en bijbehorende dekkingsvoorstellen; 

IV. in deze opvolgende rapportages een toelichting wordt gegeven op de resterende nog te 
realiseren resultaten, budgetten en nog te realiseren dekking in relatie tot de stand van het 
project; 

V. indien de toereikendheid van budgetten onvoldoende is c.q. de begrote dekking niet 
gerealiseerd wordt, een helder en voldoende gedetailleerd voorstel tot aanpassing van 
budgetten c.q. dekking wordt voorgelegd conform de uniforme structurering van de 
oorspronkelijke projectaanvraag en aansluitend bij de periodieke rapportages. 

VI. De voorstellen worden voorzien van een beschrijving van de context (eerdere besluiten, 
gerelateerd beleid, etc.).  

 
3. De rekenkamer beveelt de Raad aan om in het kader van een goede invulling van zijn 

kaderstellende rol voorafgaand aan de besluitvorming over grote projecten zoals de I-visie, 
inzicht te verkrijgen c.q. te vragen in de risico’s die met het project gepaard gaan. Daarbij hoort 
ook inzicht in de risicobeheersingsmaatregelen die zijn getroffen door het College. De Raad dient 
voorafgaand aan de besluitvorming over grote projecten als de I-visie en ook tijdens de 
uitvoering van dergelijke projecten te controleren of het College over een systematische en up-
to-date risicoanalyse beschikt. 

 
4. De rekenkamer beveelt de Raad aan in het kader van een goede invulling van zijn kaderstellende 

rol het College te vragen om met name bij complexe, langlopende en kostbare projecten en 
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programma’s zoals de I-Visie, zorg te dragen voor een robuuste, transparante en slagvaardige 
(ambtelijke) project- of programmastructuur. Daarbij moet vooraf worden bepaald wat de rol is 
van de verschillende gemeentelijke organen, inclusief de Raad zelf. Op deze wijze kan bereikt 
worden dat de Raad op het juiste moment de afweging kan maken om eerder gestelde kaders 
aan te passen. 
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RA Brons   043 350 41 00   08100    

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

Dineke.Brons@maastricht.nl   -  08100  

Geachte heer Mennen, 
 
 
Als antwoord op uw brief van 22 december 2008 maken wij hierbij gebruik van de gelegenheid om op uw 
concept rapport “Onderzoek I-visie” d.d. 23 december 2008 bestuurlijk te reageren, alvorens u definitief aan 
de Raad uw rapportage uitbrengt.  
 
In 2007 ontving de Rekenkamer Maastricht vanuit de Raad het verzoek onderzoek te doen  naar de 
investeringen in ICT door de Gemeente, daar in de perceptie van de Raad  de burger nog (te) weinig merkt 
van de investeringen in informatietechnologie (ICT), ergo het rendement van de bestedingen in het kader 
van ICT. Een rekenkameronderzoek zou volgens de Raad antwoord kunnen geven op deze vraag. Naar 
aanleiding van dit raadsverzoek heeft de Rekenkamer vooronderzoek verricht en besloten de volgende vraag 
centraal te stellen in een onderzoek: in hoeverre is de implementatie van plateau 1 van het I-visie 
programma doeltreffend geweest.  
 
Om de discussie in de Raad te laten gaan over de aanbevelingen en niet over elk detail van uw bevindingen, 
laten wij in deze reactie de te plaatsen detailopmerkingen bij uw rapportage buiten beschouwing, zoals deze 
van ambtelijke zijde aan ons als ‘verklarend’ en ‘onderbouwend’ zijn aangereikt. We gaan slechts in op de 
hoofdlijnen. 
 
Het programma "De Uitdaging”, waar de I-visie een onderdeel van is, heeft als één van de hoofddoelen te 
komen tot een moderne en op deze tijd toegesneden organisatie. Daarbij hoort dat verantwoordelijkheden 
zo laag mogelijk in de operationele organisatie zijn ingebed. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat de 
Rekenkamer de conclusie trekt dat vooral de operationele organisatie de projecten uit plateau 1 van de I-
visie conform de beoogde doelen heeft uitgevoerd. Voor ons een belangrijk signaal, waaruit blijkt dat we 
vertrouwen kunnen hebben in de operationele organisatie en de daar neergelegde verantwoordelijkheden.  
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Uw overzicht van de doelrealisatie per cluster onderstreept dit nog eens: er is in plateau 1 van de I-visie veel 
gerealiseerd. Overigens komt dit beeld overeen met de door ons gerapporteerde bevindingen over de I-visie 
in de Rekening 2007 aan de Raad. Wij hechten er aan te vermelden dat er binnen het  
programma I-visie niet alleen uiterst zorgvuldig binnen de gestelde doelen wordt gewerkt, maar ook zeer 
zorgvuldig binnen de door de Raad vastgestelde financiële kaders. 
 
Met de conclusies die u aan de gedane bevindingen verbindt, zijn wij het niet eens. Plateau 1 van de I-visie 
is wat ons betreft doeltreffend geweest, gezien de behaalde resultaten.  Wij zijn van mening dat uw 
conclusies en aanbevelingen los staan van uw bevindingen en derhalve in de context van het onderzoek niet 
begrijpelijk zijn. Vanuit het oogpunt van kwaliteitsborging en risicomanagement is er in 2007 én in 2008 een 
zodanige set van maatregelen gehanteerd dat bij signalen over risico's, problemen of wijzigingen van 
omstandigheden de uitgangspunten, projectopdrachten en/of projectplannen, waar nodig op het juiste 
moment en op het juiste beslisniveau beleidsmatig en financieel heroverwogen zijn. Toch constateert de 
Rekenkamer dat het geheel van deze maatregelen niet volledig aan het normenkader van de Rekenkamer 
voldoet, ondanks het feit dat er in 2007 tweewekelijks op projectniveau over het programma is 
gerapporteerd aan de opdrachtgever c.q. de directieraad.  
 
Uw eerste drie aanbevelingen betreffen het informatieverkeer tussen College en Raad. Wij gaan in gesprek 
met de Raad om te bezien in hoeverre rapportages via de reguliere p&c-cyclus (zoals voor het programma 
“De Uitdaging”) dienen te worden aangepast om optimaal in de informatiebehoefte van de Raad te voorzien. 
Dit laat onverlet dat de raadscommissie middelen periodiek op de hoogte wordt gehouden van de actuele 
ontwikkelingen binnen “De Uitdaging”.  
Als vierde beveelt u aan om bij complexe, langlopende en kostbare projecten en programma’s zorg te 
dragen voor een robuuste, transparante en slagvaardigde (ambtelijke) project- of programmastructuur, 
inclusief de bestuurlijke rollen.  Wij zijn het daarmee eens. Dit  past binnen de wijze waarop het 
projectmatig werken binnen onze gemeente wordt ingevoerd. Wij zijn van mening dat het programma I-visie 
voldoet aan de door u gestelde criteria. 
 
Uit het in december 2008 in de directieraad vastgestelde “vervolg migratiepad programma I-visie plateau 3” 
hebben wij geconstateerd dat er ook in 2008 in plateau 2, ondanks opgelopen achterstand door 
reorganisatie en verhuizing in 2007, flinke voortgang is geboekt. Wij zien onze ICT-ontwikkelingen voor 2009 
en 2010 in plateau 3 van het programma I-visie dan ook met vertrouwen tegemoet. 
 
We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht en wensen u een vruchtbare behandeling van 
het rapport in de raad. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Maastricht, 
 
De Secretaris,                         De Burgemeester, 
 
 
 
Drs. J.D. Nauta   Drs. G. Leers  
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Nawoord Rekenkamer Maastricht 
 
 
De Rekenkamer Maastricht stelt het op prijs dat het College enkel op hoofdlijnen reageert op het rapport 
‘Onderzoek I-Visie’ van 23 december jl.  Het zou jammer zijn als de discussie met de Raad vertroebeld zou 
raken door de vrij technische materie waarop het onderzoek betrekking heeft. Dat is niet de bedoeling en 
niet nodig. 
 
Tot onze spijt is het College het niet eens met de conclusies die de rekenkamer trekt over de realisatie van 
Plateau 1 van de I-Visie. Als reden wordt genoemd dat “uitgangspunten, projectopdrachten en/of 
projectplannen, waar nodig op het juiste moment en op het juiste beslisniveau beleidsmatig en financieel 
heroverwogen zijn”. Kern van de conclusies van de rekenkamer is echter nu juist dat de rekenkamer dit niet 
heeft kunnen vaststellen. De rekenkamer heeft het dan vooral over een aantal belangrijke wijzigingen in 
projecten dat niet expliciet en aantoonbaar is geanalyseerd op hun effect op de doelen voor Plateau 1, en 
over de manier waarop de overgang van Plateau 1 naar Plateau 2 is gemarkeerd. De rekenkamer benadrukt 
het belang hiervan, niet vanwege formalistische overwegingen maar omdat hierdoor de opdrachtgever, en in 
het verlengde daarvan de Raad, de mogelijkheid is onthouden om de consequenties van wijzigingen en van 
niet-behaalde doelen van Plateau 1 te kunnen beoordelen en eventueel tot bijsturing te kunnen overgaan, 
zowel tijdens de rit als bij de overgang naar Plateau 2.   
 
Aanleiding voor dit rekenkameronderzoek was het verzoek vanuit de Raad om inzicht te bieden in de 
doelmatigheid van de ICT-investeringen van de gemeente Maastricht. Het College stelt dat uit het 
rekenkameroverzicht van de doelrealisatie per cluster (in paragraaf 3.4.1) blijkt dat er ‘veel is gerealiseerd’. 
De rekenkamer constateert dat uit het overzicht inderdaad blijkt dat een aanzienlijk aantal producten is 
gerealiseerd, maar wijst erop dat zij dit overzicht zelf heeft moeten opstellen. Het heeft bijzonder veel 
moeite gekost de hiervoor benodigde informatie te verzamelen, dit ondanks de uitstekende medewerking 
van de bij het project betrokken ambtenaren. Het overzicht onderstreept dat het College, zoals het zelf zegt, 
“vertrouwen [kan] hebben in de operationele organisatie en de daar neergelegde verantwoordelijkheden”, 
maar het laat ook zien dat men in de programmasturing steken heeft laten vallen. Goed programma- en 
projectmanagement houdt immers in dat zowel tijdens de rit als bij de overgang naar een volgend plateau 
volledig inzichtelijk is wat de voortgang is, welke wijzigingen zijn aangebracht in doelstellingen en aanpak, 
wat de consequenties van de wijzigingen zijn en in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt. De rekenkamer 
moet constateren dat dit tijdens de realisatie van Plateau 1 niet het geval is geweest. Ook hier geldt dat de 
rekenkamer de noodzaak hiervan benadrukt vanwege het belang voor de inrichting van de besluitvorming 
over grote projecten als de I-Visie, en een goede invulling van de kaderstellende en controlerende rol van de 
Raad. 
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Bijlage 1 Normenkader 
 

D Normen doelvertaling 

1. De clusterdoelen van Plateau 1 van het I-Visieprogramma zijn op een heldere en herleidbare wijze 
vertaald in projectopdrachten en projectplannen. 
Toelichting: 
In het I-Visie programma zijn per plateau te realiseren doelstellingen opgenomen. De 
doelstellingen zijn geclusterd (zes). 

a. In de projectplannen en projectopdrachten is verwezen naar de betreffende doelen in het 
Plan van Aanpak Realisatie I-Visie.  

b. Met de formulering van de verwijzing is waarschijnlijk gemaakt dat het uit te voeren project 
het doel of gestelde doelen zal realiseren.  

2. Er is op het juiste niveau en aantoonbaar akkoord gegeven op de projectopdrachten en 
projectplannen (niveau: stuurgroep, budgethouder, bestuurlijk verantwoordelijke). 
Toelichting: 
Het moet aannemelijk zijn dat de beslisser ook bevoegd is om besluiten te nemen. Afwijkingen 
van het I-Visie realisatieplan moeten door de bestuurlijk verantwoordelijke verantwoord kunnen 
worden. 
a. De 'beslisser' heeft zijn besluit om akkoord te gaan met het projectplan of projectopdracht 

met datum opgenomen in een besluitenlijst. 
b. De beslisser heeft vastgesteld dat de formulering van de projectopdracht een adequate 

vertaling is van gestelde doel. 
 
A Normen Afwijkingen en veranderingen 

3. Veranderingen in (cluster)projecten ten aanzien van doelstelling doorlooptijd, budget zijn 
aantoonbaar geanalyseerd op hun effect op de clusterdoelen voor Plateau 1 zoals opgenomen in 
het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie.  
Toelichting: 
Veranderingen zijn veranderingen in doorlooptijd, budget en inhoud. 
a. De projectmanager heeft een analyse gemaakt van het effect van de verandering op de 

doelstelling van het project. 
b. Het resultaat van de analyse is verwoord in een zogenaamde change request of 

wijzigingsverzoek. 
4. Belangrijke wijzigingen in het projectplan ten aanzien van doelen en planning zijn aantoonbaar ter 

besluitvorming voorgelegd op het juiste beslissingsniveau (zie norm 2). 
Toelichting:  
Belangrijke wijzigingen zijn veranderingen vallen buiten de afgesproken project-toleranties én 
hebben een effect op het bijbehorende clusterdoel(en) zoals deze zijn opgenomen in het Plan van 
Aanpak Realisatie I-Visie voor Plateau 1.  
a. De change request is voorgelegd aan de beslisser  
b. De beslisser heeft zijn besluit om al dan niet akkoord te gaan met de gevraagde verandering 

met datum opgenomen in een besluitenlijst. 
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O Normen oplevering en acceptatie 

5. Het bestaan van het product van het (cluster)project is aannemelijk gemaakt.  
Toelichting: 
De rekenkamer onderzoekt niet het product zelf. Daarom moet het bestaan van het product wel 
op een of andere wijze aannemelijk zijn gemaakt. 
a. Het product is op een formele wijze, gedocumenteerd opgeleverd aan de 

opdrachtgever/beslisser (zie norm 2 voor definitie van 'juiste beslissingsniveau') 
b. Het product is door de opdrachtgever/beslisser formeel geaccepteerd. 

6. Het product stemt overeen met het beoogde doel. 
Toelichting: 
Op de doeltreffendheid te bepalen moet zijn vastgesteld dat het opgeleverde product de 
kenmerken bevat die in de bijbehorende I-Visie doel(en) voor Plateau 1 zijn aangegeven. 
a. De projectmanager heeft vastgesteld dat het projectproduct is opgeleverd conform de 

gestelde eisen aan het product. 
b. De opdrachtgever/beslisser heeft vastgesteld dat het product is opgeleverd conform het 

beoogde doel. 
c. De opdrachtgever/beslisser heeft het product formeel geaccepteerd en het besluit daartoe is 

opgenomen in een besluitenlijst. 
 
H Normen overgang van Plateau 1 naar Plateau 2 

7. De overgang van Plateau 1 naar Plateau 2 is op een heldere wijze gemarkeerd. 
Toelichting: 
Een overgang van Plateau 1 naar Plateau 2 moet worden gemarkeerd door een 
overgangsdocument waarin alle veranderingen in doelstellingen zoals veranderingen in 
doorlooptijd, budget, inhoud, vervallen van projecten en verschuivingen van projecten naar 
Plateau 2 zijn verantwoord. 
a. Er is een document dat de status van het einde van Plateau 1 aangeeft en daarmee de 

beginstatus van Plateau 2 aangeeft. 
8. Het overgangsdocument geeft helder aan wat de eindstatus is van Plateau 1 ten aanzien van de 

oorspronkelijke geplande doelrealisatie en markeert daarmee op een eenduidige wijze de 
startfase van Plateau 2.  
a. Het overgangsdocument geeft aan welke doelen van Plateau 1 zijn gerealiseerd of voor een 

deel zijn gerealiseerd. 
b. Het overgangsdocument geeft aan welke doelen van Plateau 1 zijn vervallen. 
c. De overgangsdocument geeft aan welke doelen van Plateau 1 in de volgende plateaus 

worden gerealiseerd. 
d. Het overgangsdocument geeft aan wat de consequenties van de veranderingen zijn in termen 

van budget, looptijd en inhoud. 
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Bijlage 2 Referenties 
 
Nr. Titel Versie Datum 
1 Plan van Aanpak realisatie I-Visie gemeente Maastricht incl. 

bijlage 
1.2 september 2006 

2 Voorstel verhelderen sturing op realisatie van de I-Visie  7 november 2007 
3 Herijking Migratiepad I-Visie incl. bijlage 1.0 5 december 2007 
4 Plan van Aanpak onderzoek Rekenkamer Maastricht  9 juni 2008 
5 Spelregels Projectmatig Werken 1-12 11 october 2006 
6 Gespreksnotitie Dineke Brons en Alex Blijham 1.0 24 juli 2008 
7 Gespreksnotitie Enno Soeren en Albert Royen 1.0 8 augustus 2008 
8 Gespreksnotitie Reina Pasma en Joop Kuiper 1.0 8 augustus 2008 
9 Gespreksnotitie Liesbeth Houben en René Horbach 1.0 13 augustus 2008 
10 Gespreksnotitie John Theunissen en Stefan Vinken 1.0 8 augustus 2008 
11 Vaststellen projectopdrachten programmalijn I&A (incl 

voorblad) 
 14 september 

2006 
12    
13    
14    
15    
 

Aangeleverde documenten 

Nr Onderwerp Versie Datum 
       

1 
Advies migratiepad I-Visie "Quickscan selectie huidige 
informatiesystemen"  18/08/2006 

2 Business Intelligence Architectuur & Infrastructuur 1.0 27/06/2006 
3 Sturingsdocument I-Visie  13/09/2006 

4 
Vaststellen projectopdrachten programmalijn I&A (incl 
voorblad)  14/09/2006 

5 Projectplannen I-Visie  28/09/2006 
6 Advies migratiestrategie Plateau 1 I-visie  13/09/2006 
7 Projectplannen I-Visie  04/10/2006 
8 Programmalijnen  04/10/2006 
9 Vervolgaanpak cluster generieke componenten  14/11/2006 

10 Verkleinen capacitaire kwetsbaarheid I&A (incl. voorblad) (?) 15/11/2006 

11 
Migratie naar Office 2007 ipv naar Office 2003 (incl. 
voorblad)  30/11/2006 

12 Programma van Eisen DMS/WFM/RMA (voorblad)  01/12/2006 

13 
Inhuur externe deskundigheid en aanbesteding 2e tranche 
Mid-office Suite EGEM/Argitek  01/12/2006 

14 Pakket van Eisen DMS-WfM-RMA  2.0 30/11/2006 
15 Voortgang project managementinformatie  18/12/2006 
16 Nadere afspraken Changeboard I&A  24/01/2007 
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17 DMS-Lab (incl. voorblad)  05/03/2007 
18 De I-Visie in samenhang  03/2007 

19 
Dienstverleningsontwerp en Europese Aanbesteding Mid-
Office Suite (voorblad)  14/03/2007 

20 
Voorstel implementatie Office 2007 en Sharepoint 2007 (incl 
voorblad)  12/04/2007 

21 
Vaststellen projectplan "Aanpassen ICT-infrastructuur" (incl 
voorblad)  19/04/2007 

22 Procesarchitectuur, Procesvisie en Model  1.8 04/2007 

23 
Projectopdracht: Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG) (incl voorblad)  27/06/2007 

24 
Verkenning scope implementatie dienstverleningsontwerp 
door Mid-Office Suite (incl. voorblad) 01/10/2007 

25 
Projectopdracht: Herstructurering autorisatie filesysteem 
AD-Maastricht 10/10/2007 

26 Procesdocument contractbesprekingen ANDEZ 2  12/10/2007 

27 
Chronologisch verslag aanbesteding Mid-Office Suite 
(ANDEZ 2)  29/10/2007 

28 Projectopdracht: Visie en ontwerp website  31/10/2007 

29 
Tijdfasering en aanpak dienstverleningsontwerp door Mid- 
Office Suite  08/11/2007 

30 Besluitenlijst programma I-Visie    
31 Rapportage I-Visie  26/11/2007 
32 Tabel voortgang projecten I-Visie    
33 Rapportage I-Visie  16/08/2006 
34 Rapportage I-Visie  01/09/2006 
35 Rapportage I-Visie  15/09/2006 
36 Rapportage I-Visie  30/09/2006 
37 Rapportage I-Visie  11/10/2006 
38 Rapportage I-Visie  25/10/2006 
39 Rapportage I-Visie  08/11/2006 
40 Rapportage I-Visie  22/11/2006 
41 Rapportage I-Visie  06/12/2006 
42 Rapportage I-Visie  20/12/2006 
43 Rapportage I-Visie  10/01/2007 
44 Rapportage I-Visie  24/01/2007 
45 Rapportage I-Visie  07/02/2007 
46 Rapportage I-Visie  07/03/2007 
47 Rapportage I-Visie  21/03/2007 
48 Rapportage I-Visie  04/04/2007 
49 Rapportage I-Visie  18/04/2007 
50 Rapportage I-Visie  13/06/2007 
51 Rapportage I-Visie  27/06/2007 
52 Rapportage I-Visie  22/08/2007 
53 Rapportage I-Visie  01/09/2007 
54 Rapportage I-Visie  01/10/2007 
55 Rapportage I-Visie  01/11/2007 
56 Rapportage I-Visie  01/12/2007 
57 Communicatieplan I-Visie  02/03/2008 
58 I&A-projecten voor realisatie I-visie  1.1 30/03/2006 
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59 Besluitenlijst programma I-visie    
60 Besluitenlijst programma I-visie    
61 Financieel overzicht  20/06/2007 
62 MARAP II 2007  12/10/2007 
63 Besluitenlijst programma I-visie    
64 Lijst aanvullend op presentatie Commissie Middelen  21/03/2007 

65 
Digitaal Bestuur - Overheid: Rondetafelgesprek > Bull, 
Centric en PerfectView    

66 
Capgemini Quickscan selectie huidige informatiesystemen 
Gemeente Maastricht  18/08/2006 

67 
Doelmatigheidsonderzoek Digitalisering aanvraagprocedure 
PCM  1.0 07/02/2006 

68 Besluitenlijst Bedrijfsvoeringoverleg  11/04/2007 
69 Organogram Sturing deelprogramma I&A 2007  30/06/2008 
70 Verslag I-visie/Kwaliteitsborgersoverleg  15/05/2008 
71 Spelregels Projectmatig Werken "De Maastrichtse Aanpak"  1-12 11/10/2006 

72 
Verklaring décharge projectleider (project Digitalisering 33 
producten stap 2)  18/03/2008 

73 Memo: Implementatie I-visie voor Sociale Dienst  23/11/2007 
74 Verslag I-visie/Kwaliteitsborgersoverleg  17/01/2008 

75 
Procesarchitectuur Procesvisie en Model Gemeente 
Maastricht  1.8 04/2007 

76 Collaboration onderzoek Alfresco  1.0 14/04/2008 

77 
Documentair Structuurplan Gemeente Maastricht 
Beschrijving DSP en DIV-organisatie    

78 Business Intelligence Architectuur & Infrastructuur 1.0 27/06/2006 

79 
Informatie Architectuur, Uitgangspunten Gemeente 
Maastricht 2008  01/03/2008 

80 Projectplan Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)    
81 Afronding VOA  01/02/2007 
82 Afronding VOA  16/01/2007 
83 Afronding VOA  16/01/2007 
84 Afronding VOA planning (behorend bij email 16/01/2007)  16/01/2007 
85 Afronding VOA  16/01/2007 
86 Projectplan Basisregistratie Personen  03/07/2008 
87 Stukken n.a.v. interview (2 stuks)  04/08/2008 

88 
Verklaring décharge projectleider (project Herstructurering 
autorisatie filesysteem AD-Maastricht)  23/06/2008 

89 Infra Foto Gemeente Maastricht  18/05/2007 
90 Projectrapportage (eindrapportage)  18/06/2008 
91 Besluitenlijst Bedrijfsvoeringoverleg  11/04/2007 
92 Resultaten ICT-Benchmark boekjaar 2005  04 28/02/2007 

93 
Informatiebeveiligingsscan Rapportage Gemeente 
Maastricht  1.2 08/02/2008 

94 Verslag Stuurgroep I-visie  18/12/2007 
95 Verslag Stuurgroep I-visie  22/01/2008 
96 Verslag Stuurgroep I-visie  12/02/2008 
97 Verslag Stuurgroep I-visie  11/03/2008 
98 Verslag Stuurgroep I-visie  08/04/2008 
99 Verslag Stuurgroep I-visie  27/05/2008 

100 Bijlage Stand van zaken projecten 3 april 2008  17/04/2008 
101 Maandrapportage per portfolio 27 mei 2008  27/05/2008 
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102 Maandrapportage per portfolio 1 juli 2008  01/07/2008 
103 Europese Aanbesteding Mid-office Suite (boek 1/2) 1.0 28/03/2007 
104 Europese Aanbesteding Mid-office Suite (boek 2/2)  1.0 28/03/2007 

   

 
Informatie op verzoek van Rekenkamer inzake onderzoek I-
Visie  

105 N.a.v. 2007-37285 verzoek om informatie 07/11/2007 
106 Herijking migratiepad I-visie 12/12/2007 
107 Aanvullende informatie 18/03/2008 
108 Toelichting op het Plan van Aanpak Realisatie I-Visie 17/04/2008 
109 Informatie inzake I-Visieproject 23/04/2008 
110 Informatie inzake I-Visieproject 08/05/2008 
111 Aanvullende informatie 17/06/2008 

 
 

Lijst geïnterviewde personen: 

Dineke Brons,   programmamanager I-Visie, interim-manager gemeentebreed 
Alex Blijham,   concernstaf, I&A-beleid, kwaliteitsborger I-Visie 
Rob van Eijck,  hoofd concernstaf, programmamanager De Uitdaging 
René Horbach,   kwaliteitsborger. 
Liesbeth Houben,  sectormanager facilitair bedrijf 
Joop Kuiper,   kwaliteitsborger cluster D3 en D4 
Reina Pasma,   sectormanager advies en managementondersteuning, i.h.k.v. I-Visie   
   portfoliomanager cluster D3 en D4 
Albert Royen,   afhankelijk van het project: manager of borger I-Visie 
Enno Soeren,   sectormanager publieke dienstverlening i.h.k.v. I-Visie portefeuillehouder  
   f.o.g.c. 
John Theunssen,  directielid bedrijfsvoering domein interne en publieke dienstverlening,   
   verantwoordelijk voor het cluster Architectuur en Informatiebeveiliging 
Stefan Vinken,   senior adviseur informatiemanagement binnen het team I en J en binnen de I-Visie 
   kwaliteitsborger binnen het cluster Architectuur en Informatiebeveiliging. 
 
 
 

  
 


