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We have a dream! 

Van ICT zelf doen – via uitbesteding ICT beheer – naar regie 



De Droom 

Waarom zou je nou werkzaamheden uitvoeren waar best veel  

andere bedrijven (beweren) veel beter in te zijn.  Als je nou de regie 

/ control hierover hebt, maakt het toch niets uit, of een ander voor 

uitvoering ervan zorgt?! 

 



saMBO ICT 
30 januari 2015 

ROC Leeuwenborgh 

 

ROC met twee hoofdvestigingen, Maastricht en Sittard 

8000 MBO studenten, 500 Vavo, 500 I&I 

 

Een volledig out dated centrale verwerking en opslag omgeving 

Zowel economisch en zeker technisch afgeschreven (gegadigden????) 

 

We MOETEN iets anders voor een HEEL GROOT DEEL van onze centrale ICT voorzieningen 

  Oh help en yes!!!    (risico en kans) 

 

 



De eerste ideeën en daarna 

ROC 

Leeuwenborgh 
Partner 

Generieke 

capaciteit 

SAAS IAAS 

SSC SSC Nieuw Kan niet waar zijn in 2013-2014 



2012 



Erg handig:  visie, waar willen we nou heen/hoe ziet het er uit 



Ook handig: architectuurprincipes 



Organisatie in en rondom Informatie voorziening 

• ICT afdeling (onderdeel van de Bedrijfsdienst): 6 tal consulenten, meldpunten 

• Functioneel Beheer (onderdeel van FEZ, bedrijfsapplicaties): 6 tal beheerder 

• IM (CvB aansturing) 

 

• DIV (Directieoverleg Informatie Voorziening): onderwijs/ICT 

• TIV (Tactisch niveau, incl onderwijs footprint) 

 

• Governance voor IV projecten / PPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Omissie: ICT in het onderwijs 



Hoe aan de markt vragen 

Kunnen wij ondersteuning vragen mbt diensten die wij nodig hebben?? 

 

NEE 

Dan moeten wij gewoon aan de markt vragen ons te helpen en daar een budget 

voor ter beschikking stellen 

Best Value Procurement!!! 

Wij hebben al heeeel veel ervaring met de  

Dienstverlening die jullie vragen!! 

 

 

HEUS!!!  

 

Best wel niet!!!! 

Valt tegen 

 

SAMEN - TEAM 



Essentieel om te mogen/kunnen beginnen 

• Vertrouwen van College 

 

• We gaan alles naar buiten brengen en dat is nog beter en goedkoper (ietsje) ook, levert veel 
ongeloof op!!!! 

 

• Onafhankelijkheid, risico-inventarisatie, bijstellen als nodig, hard werken/overtuigen/meenemen,  

Erg leuk teaming 

traject 



Gunnen op toegevoegde waarde 



ICT Visie 

• Onderwijs Centraal 
 

• Constant beter 
 

• Altijd en Overal 
 

• Open en eenvoudig 
 



Voorzieningen 

• Functionaliteit 
• Service 
• Gereedschap 

 

• Veilig 
 

• Flexibiliteit 
 

• Betrouwbaar 
 



Wijze van levering 

• Samenwerking 
 

• Cloud services 
• SAAS  

• Wendbaar  
 

• Kosten Efficiënt 
 



Lessons Learned 

• Durf los te laten 

• Selectie criteria bij publicatie 

• Pre-bid meeting 

• Inkoopvoorwaarden (Arbit 2014) 

• Raamovereenkomst / Nadere overeenkomst 

• Interviewronde 



Concretiseren: Samen op reis 



Lessons Learned 

• Opdrachtgever is expert 

• Kennismaken en vragen 

• Risico’s en issues 

• Geen onderhandeling 

• Focus op opdracht (niet op juridische zaken) 



Transitie: van A naar Beter 



Lessons Learned (so far) 

• Verlatende partij 

• Taskforce 

• Oude auto in nieuwe garage 

 



Business Roadmap 



Stappen 

• Focus van techniek naar business 

• Verandering van taken en functies 

• Van technisch beheer naar functioneel beheer 

• Van uitvoering naar regie 

 



Regie: durven loslaten 

 



Stappen 

• Verandering van rollen / functies 

• Verandering van IT organisatie 

• Verandering is leuk (echt waar) 

• Live the dream 

 

 




