
1. ICT-ontwikkelingen André van Nijkerken (M&I/Partners)

2. Team informatisering Nanda Stalpers

3. GRIT: van beheer naar regie Rob van der Hoek

4. ICT-kosten Rob van der Hoek & Nanda Stalpers

ICT gemeente Bloemendaal
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INFORMATISERING
Ondersteunen dienstverlening en werkprocessen met applicaties

Onderwerpen:
• Informatiebehoefte
• Applicaties & projecten
• GEO informatiebeheer (geografische data)
• Post en archief
• Informatiebeveiliging

Een vervlochten afdeling

Ca 20 fte

Aparte begrotingen Bloemendaal en Heemstede



INFORMATIEBEHOEFTE
In kaart brengen behoefte
• Dienstverlening
• Raad
• Interne processen

Veel wordt bepaald door ontwikkelingen die 
op ons af komen

Informatiebeleidsplan



APPLICATIES & PROJECTEN
• Recente telling 177 applicaties

• Verwachting is groei ook na harmonisatie

• Informatisering heeft het overzicht over gehele 
applicatielandschap

• Afhankelijkheid applicaties groeit, functioneel beheer 
steeds belangrijker

• Outsourcing vraagt om een strakke rolverdeling

• Projecten tbv externe dienstverlening en interne 
bedrijfsvoering





POST EN ARCHIEF
• Wettelijke taak, interbestuurlijk toezicht door Noord 

Hollands Archief 

• Adequaat archiefbeheer, hoogste kwalificatie

• Postregistratie fysiek neemt af

• Postregistratie digitaal nu nog veel 
werk, Mozard gaat helpen



INFORMATIEBEVEILIGING

• Wettelijke rollen ingevuld: Chief Information Security Officer, 

Functionaris Gegegevens Bescherming en Privacy Officer .

• Procedure datalekken geïmplementeerd.

• Privacy verklaring en register van verwerkingen staat op de website.

• Volgende stap werkwijze processen aanpassen: 

- Alleen privacy gevoelige informatie die echt nodig is voor proces

- Vooraf nadenken over privacy risico’s met Data Privacy Impact Analyse

• Technologische ontwikkelingen zoals 

nieuwe digitale identiteit.
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WAAROM SAMENWERKEN IN GRIT?

• Toenemende complexiteit van automatisering

• Toenemende afhankelijkheid van de beschikbaarheid van 
automatisering

• Steeds zwaardere beveiligingseisen

• Verminderen van de kwetsbaarheid

• Verhogen van de kwaliteit van (interne) dienstverlening.





ONDERZOEK FUNCTIONEREN GRIT 
(GATEWAY REVIEW)

• 1e Gateway Review juni 2017; functioneren van GRIT

• Één van de aanbevelingen: onderzoek outsourcing ICT

• 2e Gateway Review december 2018; Bedrijfsstrategie ICT/project 
Outsourcing

• Nadere toetsing door Gateway: 
de reeds ondernomen en nog geplande acties zijn in lijn met 
aanbevelingen.



OUTSOURCING ICT DIENSTEN

• Start Europese aanbesteding  zomer 2018

• Projectorganisatie outsourcing (deelprojecten)

• Gunningsbesluit college en Raad april 2019 

• Ondertekenen overeenkomst met externe partij mei 2019

• Start transitiefase/overzetten systemen naar 
externe partij mei 2019 – feb 2020

• Start beheerfase feb 2020 t/m jan 2024 
(met optie tot verlenging tot max 3 jaar)

• Na deze periode keuze maken:
- doorgaan, of…
- schaalvergroting door bijv. meer samenwerking in de regio



GRIT KLAAR VOOR DE TOEKOMST? 

• Taken GRIT veranderen van beheer naar het voeren van regie 
(managen van de vraag)

• Migratie van de GRIT omgeving naar een extern beheerde ICT-dienst

• De kennis en knowhow voor het goed laten functioneren van de ICT 
van twee gemeenten is up-to-date en toekomstbestendig 

• Dat bedrijfsvoering en dienstverlening professioneel draaiende blijft, 
nu en in toekomst.



KOSTEN ICT





BEGROTING INFORMATISERING 
BLOEMENDAAL

Personeel; 
43.58%

Applicaties 
(inclusief af-
schrijvingen); 
49.34%

GEO infor-
matiebeheer; 
1.24%

Projecten; 
3.38%

Uitbestede 
archieftaken; 
2.46%

exploitatie 
begroting

1,9 miljoen



DEELNAME AAN 
ICT BENCHMARK GEMEENTEN
• Uitgevoerd door M&I partners (sinds 2005 standaard in 

Nederland)

• Eenduidig model om de totale ICT-kosten in kaart te brengen 
(appels met appels vergelijken)

• Vergelijking van resultaten met vergelijkbare gemeenten die in 
voorgaande jaren hebben deelgenomen

• Cost of Ownership-model (TCO-model):  
de te meten kosten bestaan uit de initiële kosten, beheerskosten 
en exploitatiekosten, inclusief afschrijvingen

• Zie ook: www.ictbenchmark.nl
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