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Gebruik door derden van dit rapport, volledig of gedeeltelijk, is toegestaan, mits sprake is van een duide-
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Voor u ligt het resultaat van het rekenkameronderzoek naar de vernieuwing ICT in de gemeente Almere. 
De keuze voor dit onderzoek heeft de rekenkamer gemaakt naar aanleiding van een in 2014 door de 
gemeenteraad aangenomen motie.

In december 2012 heeft de gemeente een contract afgesloten voor een periode van 4 jaar met een nieuwe 
ICT-dienstverlener. De transitie en migratie zou worden afgerond in uiterlijk 6 maanden. Voor het 
project was een bedrag uitgetrokken van € 3,4 miljoen. Door verschillende oorzaken is de transitie pas 
afgerond in oktober 2014. Het budget is stapsgewijs opgehoogd en uitgekomen op € 7,1 miljoen.

De gemeente Almere heeft veel leergeld betaald voor het project vernieuwing ICT. Niet alleen in tijd en 
middelen, maar ook in mensen. De rekenkamer wil met dit rapport inzichtelijk maken waarom dit project 
zo is verlopen. Daarbij is gekeken naar de aanbestedingsprocedure, de gekozen transitie en migratie opzet, 
de technische complexiteit, de planning, governance en projectmanagement, risicobewustzijn en 
risicoverantwoording en ook naar de betrokkenheid en kritische zelfreflectie van de ambtelijke top. De 
rekenkamer heeft bovendien onderzocht of de informatieverstrekking aan de raad tijdig, volledig en juist 
was.

In haar conclusies en aanbevelingen heeft de rekenkamer gepoogd een samenhangend pakket van op te 
pakken acties en initiatieven op te stellen, die elkaar versterken en aanvullen. Honderd procent zekerheid 
is een illusie, maar met dit onderzoek biedt de rekenkamer het college, de ambtelijke organisatie alsmede 
de gemeenteraad handvatten om bij soortgelijke grote projecten en trajecten beter in control te zijn.

Wij wensen u veel leesplezier en een goed en leerzaam debat.

Almere, 21 augustus 2015.

Chris Jansen,
voorzitter rekenkamer Almere.

Voorwoord
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I  ›  Samenvatting

In december 2012 sloot de gemeente Almere een 
nieuw contract met een nieuwe ICT-dienstverle-
ner (Fujitsu) voor het beheer en onderhoud van de 
werkplek- en rekencentrumdiensten van de ge-
meente. Het project Vernieuwing ICT Almere 
(VIT@, voorheen bekend als ‘ICT 2013’) was 
gericht om de transitie en migratie van ICT-
werkplekken en het rekencentrum van de oude 
leverancier (Atos) naar de nieuwe leverancier 
projectmatig te laten verlopen.

Het project Vernieuwing ICT blijkt na afronding 
uiteindelijk geconfronteerd te zijn met een uitloop 
van de planning met 19 maanden (op een planning 
van 6 maanden1) en een overschrijding van de 
begroting met € 3,7 miljoen (op een projectbegro-
ting van € 3,4 miljoen2). De rekenkamer van 
Almere heeft op verzoek van de raad naar aanlei-
ding van deze overschrijdingen een onderzoek 
gedaan naar de aansturing en beheersing van, 
verantwoording over, en toezicht op het project 
Vernieuwing ICT en de informatievoorziening 
hierover aan de raad. De rekenkamer heeft zich 
gericht op het vinden van onderliggende oorzaken 
van de uitloop van de planning en overschrijding 
van het budget alsook om lessen te trekken voor 
toekomstige grote, soortgelijke projecten.

Het onderzoek van de rekenkamer wijst op onder 
meer tekortkomingen bij de start en voorbereiding 
van het project met onvoldoende kritische reflectie 
en realisme ten aanzien van de verwachtingen en 
mogelijkheden. Er zijn gebreken geconstateerd in 
de sturing en uitvoering van het project Vernieu-
wing ICT door gebreken in de governance en het 
projectmanagement. De informatievoorziening aan 
de raad over het optreden van risico’s bij het 
project en de financiële effecten had beter en 
explicieter moeten zijn geweest. 

De rekenkamer heeft op basis van het gedane 
onderzoek een zestal aanbevelingen geformuleerd 
om kaders voor sturing, verantwoording en be-
heersing (inclusief risicomanagement) van grote 
en/of risicovolle projecten te ontwikkelen en een 
cultuur van kritische reflectie te versterken binnen 
de gemeente Almere. 

1  De originele beoogde einddatum stond vastgesteld op 28 februari 2013 met een doorlooptijd voor de transitie van 6 maanden. Uiteindelijk is de 

transitie en migratie in het project Vit@ afgerond op 1 oktober 2014 (een totale vertraging van 19 maanden).

2  Het project Vernieuwing ICT is gestart met een projectbegroting van € 3,4 miljoen (exclusief risicobedrag van € 1,4 miljoen) en heeft uiteindelijk 

€ 7,1 miljoen gekost.
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a/ Context van het onderzoek
In december 2012 heeft de gemeente Almere een 
contract voor vier jaar afgesloten met een nieuwe 
ICT-dienstverlener voor het beheer en onderhoud 
van de werkplek- en rekencentrumdiensten van de 
gemeente. Met de ICT-dienstverlener zijn ook 
afspraken gemaakt om de ICT-infrastructuur te 
vervangen en moderniseren: Vernieuwing ICT. Het 
project Vernieuwing ICT wordt echter gekenmerkt 
door uitloop van planningen en overschrijdingen in 
budget: (bijgestelde) deadlines worden niet ge-
haald en gedurende het traject blijkt extra budget 
nodig. Begin oktober 2014 meldt het college dat 
de transitie per 1 oktober is voltooid.

b/ Doelstellingen en onderzoeksvragen
De gemeenteraad heeft de Rekenkamer van 
Almere verzocht een onderzoek in te stellen naar 
de Vernieuwing ICT. Het onderzoek dient:
 > In kaart te brengen in hoeverre de ICT 

transitie op het gebied van beheersing van, 
verantwoording over, en toezicht op, van de 
gemeente Almere adequaat is opgezet;

 > Inzichtelijk te maken in hoeverre de 
gemeenteraad op een juiste wijze en voldoende 
is geïnformeerd over de voortgang van het 
project;

 > Lessen te trekken voor toekomstige grote, 
soortgelijke projecten

De centrale onderzoeksvraag is als volgt geformu-
leerd: ‘Is de aansturing en beheersing van, verantwoor-
ding over, en toezicht op de ICT transitie (project 
Vit@) adequaat opgezet en was de informatievoorzie-
ning hierover aan de raad van voldoende kwaliteit?’

Bijbehorende deelvragen van de centrale onder-
zoeksvraag betreffen:
 >  Is de aansturing en beheersing van project 

Vit@ adequaat opgezet?
 > Is de verantwoording over het project ICT 

Vit@ adequaat vormgegeven?
 > Is het toezicht op de ICT-transitie op 

adequate wijze vormgegeven?
 > Is de kwaliteit van de informatievoorziening 

over de ICT-transitie aan de gemeenteraad 
adequaat voor wat betreft de voortgang en 
beoogde en gerealiseerde lasten?

 > Welke lessen zijn uit deze transitie te trekken 
voor toekomstige grote projecten?

c/ Onderzoeksverantwoording
Het onderzoek naar de Vernieuwing ICT binnen 
de gemeente Almere is uitgevoerd door Policy 
Research Corporation, een onafhankelijk adviesbu-
reau.

Policy Research heeft Stephan Corvers als juridische 
aanbestedingsexpert opgenomen in het onder-
zoeksteam. De heer Corvers is oprichter en direc-
teur van Corvers Procurement Services B.V., een 
internationaal werkend juridisch advies- en on-
derzoeksbureau gespecialiseerd in Europese aan-
bestedingen, ICT en innovatie. De heer Corvers 
heeft jarenlange ervaring met complexe ICT-aan-
bestedingstrajecten bij diverse overheidsinstellin-
gen. Hij is onder meer werkzaam als onafhankelijk 
expert voor diverse Europese en internationale 
organisaties. 

Het onderzoek is opgebouwd uit de volgende 
stappen:
1. Bronnenonderzoek
Ten aanzien van het project Vernieuwing ICT zijn 
bij de start van het onderzoek documenten ont-
vangen met betrekking tot het aanbestedingstra-
ject, projectmanagement, bestaande kaders en 
normen voor ICT-projecten binnen Almere 
alsook besluitvorming in en informatievoorziening 
richting de raad. Op basis van top-down analyse 
zijn de diverse documenten verder bestudeerd
2.  Gerichte vraagstelling door middel van informatie-

verzoeken
Door middel van informatieverzoeken zijn gedu-
rende het onderzoek aanvullende schriftelijke 
vragen gesteld aan het college
3. Interviews
Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende 
betrokkenen bij het project Vernieuwing ICT (zie 
Bijlage voor een overzicht van gesproken partijen)

Bij interpretatie van de onderzoeksresultaten dient 
rekening gehouden te worden met de volgende 
zaken. De scope van dit onderzoek beperkt zich tot 
de Vernieuwing ICT welke als projectnaam tot 
medio 2013 onder de naam ICT 2013 bekend was 
en daarna veranderde in project ‘Vernieuwing ICT 
Almere (VIT@). Er is in het onderzoek niet een 
beeld en oordeel gevormd over het algemene 
ICT-beleid en de invulling van project- en con-
tractmanagement bij andere ICT-projecten in de 
gemeente Almere. Waar mogelijk zijn de inzichten 

II  ›  Inleiding
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uit het bestudeerde project wel gegeneraliseerd 
naar inzichten uit literatuuronderzoek en andere 
ICT-projecten.

Het onderzoekteam heeft op basis van bronnen, 
gerichte vraagstelling en interviews een beeld 
gevormd van het verloop van de planning en 
budget van het project Vernieuwing ICT. Op basis 
hiervan is een oordeel gevormd over het verloop. 
Het onderzoeksteam heeft hierbij niet de juistheid 
van aangeleverde kosten en uitgaven geanalyseerd. 
Voor een controle op feitelijke onjuistheden en op 
vertrouwelijke informatie is een versie van het 
conceptrapport voorgelegd aan het college.

Box 1: Toelichting van opgevraagde en ont-
vangen informatie
Voor het vormen van een beeld en de oordeelsvor-
ming zijn de volgende type documenten opge-
vraagd en bekeken:
 > Besluitvorming en raadsstukken (zoals voort-

gangsberichten, begrotingen en programma-
rekeningen) over het project Vernieuwing ICT

 > Projectplannen met planningen en begrotingen 
(inclusief risicobedrag)

 >  Voortgangsrapportages en verslagen van stuur-
groepen

 >  Interne documenten als het logboek van de 
wethouder Bedrijfsvoering en ICT 

 >  Externe evaluaties en onderzoeken in opdracht 
van het college en/of ambtelijke organisatie

 >  Algemene kaders voor grote en risicovolle 
projecten, ICT-projecten en inkoop-
management 

 >  Aanbestedingsdocumentatie zoals de 
aanbestedingsleidraad, uitvraag onder partijen 
en reacties van partijen

 >  Contract met de nieuwe leverancier en formele 
communicatie tussen de Gemeente Almere en 
de latende en nieuwe leverancier

Het doel van het onderzoek is om lessen te trekken 
uit de gebeurtenissen bij Vernieuwing ICT en tot 
verbeteringen te komen voor de besluitvorming, 
beheersing en uitvoering van toekomstige ICT-
projecten in de gemeente Almere. 

d/ Leeswijzer
Hoofdstuk III bevat het feitenrelaas met een be-
schrijving van het project Vernieuwing ICT.

In Hoofdstuk IV is een beschouwing gegeven op de 
gebeurtenissen en vindt oordeelsvorming plaats.

De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek 
zijn in Hoofdstuk V opgenomen.

In bijlage 1 is een chronologisch overzicht (tijdlijn) 
gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen.

In bijlage 2 ten slotte staat aangegeven met welke 
stakeholders interviews zijn afgenomen ter aanvul-
ling op de documentenanalyse. 
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III  ›  Beschrijving verloop Vernieuwing ICT Almere 2011 - 2014

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van het 
verloop van het project. In Paragraaf III.1 is een 
korte toelichting gegeven van het project Vernieu-
wing ICT Almere. Het chronologische verloop van 
het project is omschreven in Paragraaf III.2. In 
bijlage is een tijdlijn opgenomen met een uitge-
breide beschrijving van de gebeurtenissen op basis 
van documentenanalyse. In Paragraaf III.3 wordt 
ingegaan op het verloop van de planning en kosten. 
In Paragraaf III.4 is een beschrijving gegeven van 
het project- en risicomanagement. Paragraaf III.5. 
gaat ten slotte in op de gehanteerde kaders en 
normen van de gemeente Almere. 

De beschrijving van gebeurtenissen in dit hoofd-
stuk vormen de basis voor de beschouwing en 
oordeelsvorming in Hoofdstuk IV.

III.1. >   Korte toelichting van het project Vernieu-
wing ICT Almere (VIT@ en voorheen ICT 
2013)

Het project Vernieuwing ICT Almere (VIT@) 
heette tot medio 2013 ‘ICT 2013’. Doel van 
Vernieuwing ICT was om de transitie en migratie 
van de oude leverancier (Atos) van ICT-werk-
plekken en het rekencentrum naar de nieuwe 
leverancier (Fujitsu) projectmatig te laten verlo-
pen. Het raamcontract met de oude leverancier 
(Atos) liep in 2012 af. In december 2012 werd het 
contract gesloten met de nieuwe leverancier (Fu-
jitsu). 

Vernieuwing ICT betrof een migratie van ongeveer 
2 400 werkplekken naar een nieuw besturingssys-
teem, inrichting beheerorganisatie, hergebruik 
recent aangeschafte werkplekken, vervanging van 
de afgeschreven werkplekken met het oog op 
behoud van functionaliteit voor de gebruikers 
(medewerkers van de gemeente Almere). De 
transitie en migratie betrof een aantal verschillende 
elementen3: 
 > Bouw van een nieuw Datacentrum voor 

Kantoorautomatisering en de 
bedrijfsapplicaties;

 > Hergebruik recent aangeschafte werkplekken 
en vervanging van de afgeschreven 
werkplekken;

 >  Overgang op recent werkplek 
besturingssysteem en basis;

 >  Kantoorautomatiseringsoftware;

 >  Implementatie van alle applicaties en hun 
samenhang in het nieuwe datacentrum op 
nieuwe platformen;

 > Ontwerp en bouw van een nieuwe “standaard 
werkplekken”;

 >  Uitrol van nieuwe hardware voor gebruikers;
 >  Migreren van de gebruikers naar nieuwe 

werkplekken;
 >  Transitie van WAN, LAN en Wifi;
 >  Transitie van de dienstverlening;
 >  Decommissioning van hardware, software en 

dienstverlening bij Atos;
 >  Nieuwe regie-processen en rapportages.

III.2. >   Chronologisch verloop van het project 
vernieuwing ICT

Voor een inzicht in het verloop van het project 
Vernieuwing ICT zijn grofweg 4 grote perioden te 
onderscheiden in de transitie en migratie:
 >  Voorbereiding en aanbestedingstraject (2011 

– december 2012)
 >  Start van het programma migratie en transitie 

(januari 2013 – juni 2013)
 >  Herstart en transformatie project VIT@ (juli 

2013 – april 2014)
 >  Bijsturing en afronding van het project VIT@ 

(mei 2014 – november 2014)

a/  Voorbereiding en aanbestedingstraject 
(2011 – december 2012)

Het project start met een voorbereidingstraject 
waarin wordt nagedacht over de uitgangspunten 
voor het nieuwe ICT-systeem. De gemeente 
Almere kiest voor een transitie- en migratiestrate-
gie om niet enkel werkplekken en rekencentrum-
activiteiten over te zetten van de ene naar een 
andere leverancier(migratie), maar ook om de 
werkplekken te moderniseren (transitie): zowel een 
lift als shift.

Het voorbereiding- en aanbestedingstraject kent 
een ruime aanlooptijd waarbij reeds in 2010 al 
binnen een projectgroep binnen de Afdeling ICT 
van de gemeente Almere wordt nagedacht over een 
mogelijke migratie en transitie naar een nieuwe 
leverancier. Het adviesbureau Quint Wellington 
Road adviseert hen hierbij over de te kiezen stra-
tegie en uitvoering. In deze voorbereidingsfase 
worden in de projectgroep de eerste keuzes ge-
maakt ten aanzien van de aanbestedingsstrategie 

3 Bron: Gemeente Almere, ambtelijk opdrachtgever, 24 oktober 2014, Programma-einderapport VIT@, versie 1.0.
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(concurrentie gerichte dialoog) en aanpak voor de 
migratie- en transitietraject inclusief de planning 
en beoogde organisatiestructuur. In de originele 
planning uit 2010 wordt uitgegaan van een migra-
tie- en transitietraject van 6 maanden met opleve-
ring op 28 februari 2013. Deze planning van 6 
maanden voor de transitie en migratie wordt 
daarna tot en met de start van de aanbesteding niet 
meer aangepast. 

Geselecteerde ICT-leveranciers hebben een plan 
van aanpak opgesteld voor het overnemen en 
leveren van de ICT-werkplekken- en rekencen-
trumdiensten. Op basis van de plannen van aanpak 
kiest de gemeente Almere er voor om met de 
volgende 3 partijen verder te gaan: Atos, OGD en 
Fujitsu. Met de drie partijen zijn ook door de 
gemeente Almere diverse afzonderlijke dialoogbij-
eenkomsten gehouden over de invulling van de 
mogelijke opdracht.

Gedurende het traject worden door partijen vragen 
gesteld over het plan van aanpak en de aanbeste-
ding. Vervolgens publiceert de gemeente op 4 juni 
2012 een uitnodiging tot inschrijving. De drie 
partijen hebben vervolgens een offerte ingediend 
voor de levering van de ICT-werkplekken en 
rekencentrumdiensten (waaronder een transitie en 
migratieplan)

In augustus 2012 gunt de gemeente de transitie en 
migratie aan OGD. Hierop spant leverancier Atos 
een kort geding aan, waarop de aanbesteding tijde-
lijk stil komt te liggen: hierdoor ontstaat een eerste 
vertraging in het aanbestedingstraject. 

De gemeente Almere besluit hierop de aanbeste-
ding deels opnieuw te doen, omdat de procedure 
tot een kort geding tot een grotere vertraging kan 
leiden. Uit de tweede uitnodiging tot inschrijving 
komt Fujitsu als winnaar naar voren. 

De gemeenteraad van Almere wordt geïnformeerd 
over het kort geding en uiteindelijke resultaat van 
het aanbestedingstraject.

b/ Start programma transitie en migratie tot 
stopzetten (januari 2013 – juni 2013)
Vanaf januari 2013 wordt gestart met de migratie 
en transitie. Vanwege de eerste vertraging is de 
nieuwe beoogde einddatum voor afronding 1 

augustus 2013. Een organisatiestructuur wordt 
opgezet waarin de gemeente Almere, Fujitsu (als 
nieuwe leverancier) en Atos (als latende leveran-
cier) samen dienen te werken aan de overdracht. 
Binnen de organisatiestructuur wordt een stuur-
groep gevormd met als voorzitter de afdelingsma-
nager ICT van de gemeente. Daarnaast is er een 
projectgroep met een externe programmamanager 
namens de gemeente en zijn ook projectleiders van 
de leveranciers voorzien. De directeur Bedrijfsvoe-
ring is de ambtelijk opdrachtgever van het project. 
Het programmabudget voor Vernieuwing ICT 
wordt opgesteld met een budget van € 3,4 miljoen 
en een risicobedrag van € 1,45 miljoen.

Na de start van het traject wordt al snel duidelijk 
dat de nieuwe deadline van 1 augustus niet haal-
baar is: Fujitsu blijkt niet in staat te zijn om eind 
mei de omgeving en infrastructuur te leveren waar 
de applicaties op draaien. Eind mei 2013 dient 
Fujitsu een nieuwe ICT-omgeving op te leveren, 
die als basis (infrastructuur) dient voor de applica-
ties. Bij vaststelling van de oplevering is een voor-
lopige ‘no go’ gegeven voor het testen van deze 
omgeving. Uit de interviews komen verschillende 
oorzaken voor deze vertraging naar boven die 
wijzen op problemen bij de gemeente, de nieuwe 
leverancier en latende leverancier: het niet tijdig 
aanleveren van de benodigde informatie door Atos, 
het langzame opstarten van Fujitsu en gebrek aan 
sturing vanuit de gemeente. De gemeente spant in 
deze periode uiteindelijk een kort geding aan 
richting Atos omdat Atos niet de nodige inzet lijkt 
te leveren voor het retransitieplan. De gemeente 
wint dit kort geding waarop Atos haar werkzaam-
heden weer moet opstarten. 

De ambtelijk opdrachtgever (directeur Bedrijfs-
voering) besluit – na reeds een eerdere wisseling in 
maart – april 2013 van de programmamanager van 
de gemeente in juni 2013 een nieuwe externe 
programmamanager aan te stellen voor de transitie 
en migratie opdat het project vaart kan maken. Op 
1 juli 2013 wordt het programma herstart om de 
organisatie opnieuw in te richten. Er wordt een 
nieuw programmaplan opgesteld waarin de nieuwe 
einddatum voor afronding van transitie en migratie 
wordt gesteld op 28 april 2014. In de planning en 
werkzaamheden is de belangrijkste doelstelling van 
het herstarte programma het leveren van een ‘Proof 
of Concept’. Hierbij worden enkele gebruikers 
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gemigreerd. Na een geslaagde Proof of Concept 
vindt de Pilot plaats om een groep representatieve 
gebruikers te migreren naar de nieuwe omgeving. 
Bij onoplosbare problemen kunnen de gebruikers 
teruggezet worden in de oude situatie. Bij een 
succesvolle pilot zal ook de rest van de gebruikers 
gefaseerd overgezet worden. 

c/  Herstart project VIT@ (juli 2013 – april 
2014)

Met de nieuwe programmamanager van de ge-
meente wordt een nieuw budget en plan opgesteld 
voor het project waarbij € 1,7 miljoen extra nodig 
is. In de nieuwe planning wordt uitgegaan van 
oplevering op 28 april 2014. Daarnaast is ook het 
projectmanagement en projectorganisatie aange-
scherpt met toepassing van PRINCE2. De externe 
programmamanager stelt onder andere als voor-
waarde voor zijn rol dat hij een directe lijn heeft 
met de gemeentesecretaris. Naast regelmatige en 

gestandaardiseerde voortgangsrapportages leidt dit 
ertoe dat de programmamanager de gemeentese-
cretaris en wethouder Bedrijfsvoering op regelma-
tige en vaste wijze informeert over het project.

De gemeenteraad wordt in deze periode geïnfor-
meerd over de noodzaak tot het verhogen van het 
budget met een raadsbrief in juli 2013 waarin staat 
dat “een aantal voorziene risico’s, zoals benoemd 
in de programmarekening 2012, zich voordoet ter 
hoogte van € 1,7 miljoen. Er is in de programma-
rekening 2012 een risicobedrag opgenomen van 
€ 2,6 miljoen.”

In juli 2013 en bij de begroting 2014 (najaar 2013) 
is de raad (en mogelijk de wethouder Bedrijfsvoe-
ring) verkeerd geïnformeerd over het risicobedrag 
voor het project Vernieuwing ICT. Er is sprake van 
het door elkaar halen van risicobedrag en geldge-
volg.

Toelichting risicomanagement
De gemeente Almere kent de kadernota Weerstandsvermogen. Deze kadernota betreft enerzijds bepalin-
gen omtrent de weerstandscapaciteit en anderzijds de risico’s. In deze nota wordt onder meer voorge-
schreven hoe de risico’s geïnventariseerd en beschreven moeten worden bij projecten binnen de gemeente. 
Binnen het project Vernieuwing ICT zijn de risico’s conform deze kadernota geïnventariseerd, gekwanti-
ficeerd en geactualiseerd. De kadernota Weerstandsvermogen geeft onder meer als kaders mee voor 
vaststellen van risicobedragen en reserves: 
 >  De kans dat risico’s zich voordoen wordt ingedeeld in de risicocategorie hoog, matig en laag.
 >  Per risico wordt het geldgevolg aangegeven
 >  Per risico wordt het risicobedrag becijferd door het rekenpercentage per risicocategorie te 

vermenigvuldigen met het geldgevolg per risico
 >  Het totale risicobedrag is de som van alle becijferde bedragen
 >  Weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico´s; het is de som van de 

risicobedragen van alle projecten en initiatieven afgezet tegen de aanwezige reserves.Om niet onnodig 
een beslag te leggen wordt in de saldireserve altijd het risicobedrag (en niet het geldgevolg) 
gereserveerd. De reden hiervoor is dat uitgegaan wordt dat de geïnventariseerde risico’s zich nooit 
allemaal tegelijk zullen voordoen. 

Voor het project Vernieuwing ICT was in februari 2013 een initieel budget van € 3,4 miljoen. Daarnaast 
wordt er rekening gehouden met risico’s met een geldgevolg van € 2,6 miljoen. Uit de berekening van de 
inschattingen van de kans van het voordoen van de risico’s komt een risicobedrag van € 1,45 miljoen.

In juli 2013 wordt het programmabudget bijgesteld voor de herstart van Vernieuwing ICT in het pro-
gramma VIT@. De bijgestelde begroting bedraagt € 1,7 miljoen extra kosten voor het project. Daarnaast 
is het geldgevolg van de bijgestelde risico’s gesteld op € 1,4 miljoen en bedraagt het risicobedrag (na 
toepassing van de risicokansen): € 770k. 

De gemeenteraad is via een raadsbrief op 9 juli 20134 geïnformeerd over de Transitie ICT. Aan de raad 
wordt gemeld: “… We zijn gestart met de transitie en migratie van het rekencentrum en werkplekken naar 
de nieuwe leverancier (Fujitsu). Een aantal voorziene risico’s, zoals benoemd in de programmarekening 
2012, doet zich voor ter hoogte van € 1,7 miljoen. Er is in de programmarekening 2012 een risicobedrag 
opgenomen van € 2,6 miljoen.”

Het risicobedrag van Vernieuwing ICT was niet € 2,6 miljoen, maar € 1,45 miljoen.

4 Bron: Informatievoorziening naar aanleiding van halfjaargesprekken 2013, Brief aan de gemeenteraad, 9 juli 2013
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Uit de voortgangsrapportages die worden opgesteld 
gedurende deze periode blijkt al snel dat de plan-
ning vanaf september 2013 opnieuw onder druk 
komt te staan en de beoogde deadlines voor het 
opleveren van een Proof of Concept en Pilot (het 
migreren van enkele gebruikers en later groepen 
gebruikers) voor over te zetten producten niet 
worden gehaald. In maart 2014 wordt geconsta-
teerd dat de migratie van de applicaties niet in de 
gestelde tijd van 2 maanden gehaald kon worden. 
De migratie van de applicaties is een verantwoor-
delijkheid van de gemeente Almere. De gemeente 
blijkt echter de benodigde kennis over de applica-
ties niet goed inzichtelijk te hebben, hetgeen leidt 
tot vertraging. Hierop komt de programma-
organisatie met een nieuwe planning.

De ambtelijk opdrachtgever (directeur Bedrijfs-
voering) geeft naar aanleiding van de opgelopen 
vertraging de opdracht voor een verdiepend on-
derzoek door PwC naar de nieuwe planning en 
bijbehorend budget. Uit het onderzoek van PwC 
wordt inderdaad het beeld bevestigd dat de plan-
ning en budget opnieuw dient te worden aange-
past. In maart 2014 trekt de externe programma-
manager van gemeente Almere zich terug en wordt 
deze vervangen door een nieuwe externe program-
mamanager. 

De raad wordt voorafgaand aan en bij de Techni-
sche Voorjaarsnota 2015-2018 geïnformeerd over 
de noodzaak van extra budget en een langere 
planning van het project Vernieuwing ICT met 
oplevering in november 2014.

d/  Bijsturing en afronding van project VIT@ 
(mei 2014 – november 2014)

De nieuwe programmamanager gaat aan de slag 
met de migratie van gebruikers en applicaties naar 
de nieuwe infrastructuur. Aanbevelingen vanuit het 
verdiepend onderzoek van PWC worden overge-
nomen zoals in het instellen van een ‘war room’ 
waar de verschillende partijen (gemeente, Atos en 
Fujitsu) samen zitten om af te stemmen over de 
migratie. De migratie van gebruikers kent geen 
significante obstakels die bestuurlijke sturing 
vereisen. 

De migratie van Atos naar Fujitsu wordt uiteinde-
lijk afgerond op 1 oktober 2014; dit betekent dat 
alle gebruikers en applicaties overgebracht zijn. De 

gemeenteraad is hierover geïnformeerd. In oktober 
wordt de apparatuur van Atos afgebouwd en 
worden de restpunten opgepakt.

In januari 2015 deelt het college de financiële 
afrekening met de gemeenteraad. Het project blijkt 
dan € 7,1 miljoen te hebben gekost. 

Beschouwing
Het project Vernieuwing ICT in Almere was een 
complex en groot ICT-project. Het project werd 
voor de coördinatie van de uitvoering bij de Direc-
tie Bedrijfsvoering en de afdeling Regie ICT 
belegd, maar raakte in haar werkzaamheden alle 
afdelingen en gebruikers binnen de gemeentelijke 
organisatie van Almere.

Het project heeft vanaf de start te maken gehad 
met aanzienlijke overschrijdingen van zowel gestel-
de planningen (tijd) als budgetten (geld). Gedu-
rende het project zijn de planningen en budgetten 
meerdere malen bijgesteld. Over de kwaliteit van 
het uitgevoerde project valt nog geen oordeel te 
vellen. De beheersfase is namelijk pas na afronding 
van de transitie en migratiefase eind 2014 gestart. 

De migratie en transitie hebben bovendien grote 
impact gehad op betrokken medewerkers met 
wissels van projectmanagers, veranderingen van 
samenstelling van de stuurgroep. Er was sprake van 
een hoge druk op medewerkers van de Afdeling 
ICT. Gedurende de transitie en migratie is de 
externe dienstverlening aan bewoners en onderne-
mers van de gemeente wel gewoon doorgegaan; er 
zijn geen grote storingen of uitval van dienstverle-
ning geweest. 

III.3.  >   Verloop van planning en kosten

a/ Realisatie planning 
De realisatie van de transitie en migratie in het 
project Vit@ te maken gehad met een aanzienlijke 
uitloop van planningen en vertraging. De planning 
van het project Vernieuwing ICT is een aantal keer 
aanzienlijk aangepast. De originele beoogde eind-
datum stond vastgesteld op 28 februari 2013 met 
een doorlooptijd voor de transitie van 6 maanden. 
Uiteindelijk is de transitie en migratie in het project 
Vit@ afgerond op 1 oktober 2014 (een totale 
vertraging van 19 maanden). Hieronder wordt 
dieper ingegaan op het verloop van de planning.
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Bij het begin van de aanbesteding voor een nieuwe 
leverancier in 2010 stelt de gemeente Almere de 
start- en einddatum van de transitie en migratie 
vast op 1 september 2012 en 28 februari 2013. 
Uitgangspunt was om het contract met de nieuwe 
leverancier voor de werkplekken en rekencentra in 
september 2012 te starten. Door dreiging van een 
kort geding en het vervolgens heropenen van de 
aanbesteding wordt pas in december 2012 het 
contract tussen de gemeente Almere en Fujitsu 
getekend. In het transitie- en migratieplan van 
Fujitsu5 wordt uitgegaan van oplevering van het 
project op 1 augustus 2013. Hiermee ontstaat een 
eerste vertraging van vijf maanden. In het plan van 
aanpak van Fujitsu is aandacht voor een defini-
tiefase, ontwerpfase, inrichting- & implementatie- 
en overnamefase.

Gedurende het begin van het traject blijkt Fujitsu 
blijkt niet in staat te zijn om eind mei de omgeving 
en infrastructuur te leveren waar de applicaties op 
draaien en daarmee is de einddatum van 1 augus-
tus 2013 niet meer realistisch. Verschillende oor-
zaken liggen hieraan ten grondslag; er doen zich 
problemen voor bij alle drie de partijen die teza-
men leiden tot deze vertraging. 

In juni 2013 wordt hierop door de directeur 
bedrijfsvoering (de ambtelijke opdrachtgever) 
besloten tot het aanstellen van een nieuwe externe 
programmamanager. Op 1 juli 2013 wordt het 
programma herstart als project Vit@ om de orga-
nisatie opnieuw in te richten, waarbij de nieuwe 
einddatum op 28 april 2014 wordt gezet. 

In het voorjaar 2014 wordt bij de eindverantwoor-
delijken bekend dat er opnieuw een vertraging in 
het project wordt verwacht en ophoging van het 
budget nodig is. PwC heeft in maart 2014 een 
onderzoek naar het project uitgevoerd met het 
advies om de planning van werkzaamheden te her-
zien, in te grijpen in de werkzaamheden en uit te 
gaan van een einddatum op 1 november 2014. Op 
7 oktober 2014 worden het college en vervolgens 
de raad van Almere geïnformeerd over de afron-
ding van het project Vernieuwing ICT Almere6. 

b/ Realisatie budget 
Het budget dat de gemeente Almere origineel heeft 
begroot voor de transitie en migratie in de pro-
grammarekening 2012 is bij afronding van het 
ICT project overschreden.

In de originele projectbegroting voor vernieuwing 
ICT (van februari 2013) houdt de gemeente 
Almere rekening met een budget van € 3,4 mil-
joen.7 In dit budget zijn de kosten voor Fujitsu op 
€ 1,4 miljoen begroot, voor Atos op € 500k en voor 
projectkosten (inhuur en overige kosten) op € 1,5 
miljoen. Daarnaast wordt er rekening gehouden 
met een risicobedrag van € 1,45 miljoen8. In het 
risicobedrag wordt onder meer het hoge risico 
genoemd van een vertraging in de transitie en 
migratie. De tijdslijnen voor het project zijn bij-
zonder ambitieus en het blijkt moeilijk te zijn om 
de planning met drie partijen (Atos, Fujitsu en 
gemeente Almere) te volgen. Er is een mogelijke 
vertraging van het project met drie maanden. 

De eerste overschrijding van dit budget vindt 
plaats wanneer op 1 juli 2013 het programma 
wordt herstart en de projectbegroting wordt 
bijgesteld (juli 2013). 9 De bijgestelde begroting 
bedraagt € 1,7 miljoen extra kosten waarmee het 
totale budget van € 3,4 miljoen op € 5,1 miljoen 
komt. De twee grootste posten betreffen de extra 
kosten voor externe inhuur (o.a. nieuwe externe 
programmamanager) van € 760k en extra transi-
tiekosten voor Atos voor € 0,5 miljoen. De begrote 
kosten voor het migratie- en transitietraject van 
Fujitsu zijn niet bijgesteld. Gesteld wordt dat met 
Fujitsu een vaste prijs is afgesproken voor wat 
betreft de transitie en migratiekosten. Wel zijn er 
projectkosten van € 175k voor Fujitsu voor kosten 
buiten het project, waardoor de totale begrote 
kosten voor Fujitsu op € 1,6 miljoen komen. 
Daarnaast is bij het aanpassen van de begroting 
het risicobedrag tegen het licht gehouden en 
bijgesteld doordat risico’s zich hebben voorgedaan, 
zijn vervallen of bijgekomen. Het nieuwe risicobe-
drag bedraagt € 770k10. 

5  Bron: Fujitsu, 22 januari 2013, Transitie- en Migratieplan, versie 3.1.

6  Bron: Raadsbrief, 7 oktober 2014, Afronding project Vernieuwing IT Almere (VIT@).

7  Bron: Projectbegroting ICT 2013, februari 2013.

8   Er is uitgegaan wordt dat de risico’s die zich voor kunnen doen een totale geldgevolg van € 2,6 miljoen hebben. Met de inschattingen van de kans 

van het voordoen van de risico’s is het risicobedrag op € 1,45 miljoen uitgekomen.

9   Bron: Actualisatie projectbegroting ICT 2013, juli 2013.

10   Er is een geldgevolg voor deze risico’s van € 1,4 miljoen.
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Verdere overschrijding van het budget vindt plaats 
wanneer de projectbegroting op 3 maart 2014 
wordt geactualiseerd en er opnieuw sprake blijkt te 
zijn van vertraging.11 Uit het onderzoek van PwC 
blijkt dat de gemeente Almere rekening dient te 
houden met een extra overschrijding van € 3,2 
miljoen. Op basis hiervan komt het totale budget 
op € 8,3 miljoen (dit was € 5,1 miljoen). Hierop 
wordt een taakstelling gelegd van € 0,4 miljoen 
welke uit de bestaande bedrijfsvoeringmiddelen 
dient te worden betaald. Hiermee zou de netto 
projectbegroting op € 7,9 miljoen uitkomen. De 
extra begrote kosten van € 3,2 miljoen komen met 
name voort uit extra externe inhuur (€ 1,5 miljoen) 
en extra kosten voor Atos (€ 1,1 miljoen). Voor 
Fujitsu zijn extra kosten voorzien van € 200k 
waardoor de begrote kosten op € 1,8 miljoen 
komen. Het risicobedrag is na bijstelling gesteld op 
€ 845k.12

Bij de programmabegroting van 2015 wordt 
gemeld dat het project nagenoeg voltooid is, waar-
door een groot deel van de risico’s wegvalt en het 
risicobedrag wordt verlaagd van € 0,8 miljoen naar 
€ 0,3 miljoen.

Wanneer de transitie en migratie definitief op 7 
oktober 2014 zijn afgerond, blijkt in januari 2015 
het uiteindelijk bestede budget neer te komen op € 
7,1 miljoen (in plaats van € 8,3 miljoen exclusief 
taakstelling). De lagere kosten zijn mede te danken 
aan lagere projectkosten van € 750k, lagere kosten 
voor Atos van € 700k, maar wel hogere kosten voor 
Fujitsu van € 175k. 

11   Bron: Actualisatie project Vit@, 31 maart 2014.

12  Er is een geldgevolg van deze risico’s van € 1,4 miljoen.

Het verloop van het budget voor project Vernieuwing ICT is in onderstaande tabel getoond. 
× €1 miljoen

Verloop budget Vernieuwing ICT Begroting Risicobedrag
(geldgevolg van 
risico’s)

Projectbegroting Vernieuwing ICT bij start (februari 2013) 3,4 1,45 (2,6)

Bijstelling van begroting juli 2013 met herstart project +1,7

Projectbegroting VIT@ bij programmabegroting 2014 5,1 0,8 (1,4)

Bijstelling van begroting voorjaar 2014 met bijsturing op project +2,8* +0,1**

Projectbegroting VIT@ bij voorjaarsnota 2015-208 7,9* 0,8 (1,4)

Aanpassing programmabegroting met vrijval risico’s -0,5

Projectbegroting VIT@ Programmabegroting 2015 7,9* 0,3 (1,4)

Definitieve afrekening en vrijval programmarekening 2014 -0,8 -0,3

Definitieve kosten VIT@ bij programmarekening 2014 7,1 0

*    Exclusief de taakstelling van € 0,4 miljoen welke uit de bestaande bedrijfsvoeringmiddelen dient te worden 
betaald

** Door afrondingsverschillen leidt de aanpassing van het risicobedrag niet tot een ander afgerond risicobedrag
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Het project Vernieuwing ICT is gestart met een 
projectbegroting van € 3,4 miljoen met een risico-
bedrag van € 1,4 miljoen en heeft uiteindelijk € 7,1 
miljoen gekost.13 Dit is een overschrijding van € 
3,7 miljoen (+107%) ten opzichte van het origine-
le projectbudget (€ 2,2 miljoen (+55%) wanneer 
het risicobedrag wordt meegenomen). De onder-
liggende kostenposten van de projectbegroting 
(excl. risicobedrag) zijn als volgt veranderd:
 >  Projectkosten (inhuur en overige kosten): van € 

1,5 miljoen naar € 3,6 miljoen (+ 145%)
 >  Kosten Fujitsu: van € 1,45 miljoen naar € 2 

miljoen (+38%)
 >  Kosten Atos: van € 500k naar € 1,45 miljoen 

(+190%)

In deze kosten zijn de interne kosten en tijd van 
gebruikers en andere lijnmedewerkers voor Ver-
nieuwing ICT niet opgenomen. Het merendeel 
van de interne medewerkers betreft personeel die 
bekostigd wordt uit de basisdienstverlening. Ge-
meente Almere heeft daarnaast ook medewerkers 
die zichzelf door middel van opdrachten moeten 
terugverdienen. Die kosten maakten wel onderdeel 
uit van de projectbegroting. Er is echter geen tijd 
geschreven door medewerkers die “om niet” aan 
het project hebben gewerkt. Derhalve is dit niet 
inzichtelijk. 

De extra kosten die Fujitsu en Atos voor eigen 
rekening hebben gemaakt zijn niet bekend.

III.4.  >   Projectmanagement en risicomanage-
ment

Bij de voorbereiding van het project was de afde-
ling ICT binnen de stafdienst Bedrijfsvoering de 
belangrijkste trekker voor het aanbestedingspro-
ject. De afdeling werd ondersteund door een 
extern adviesbureau, Quint Wellington Road, voor 
het aanbestedingstraject. De afdeling Juridische 
zaken en Concern Inkoop en Aanbestedingen 
waren betrokken bij het project. De voorstellen van 
de afdeling ICT voor de aanbesteding werden op 
niveau van directeuren en wethouder besproken en 
goedgekeurd.

Bij de start van het project Vernieuwing ICT was 
er een stuurgroep met de afdelingsmanager ICT 
als voorzitter met de ambtelijk programmamanager 
als opdrachtnemer. De stuurgroep nam de beslui-

ten, stelde middelen beschikbaar, keurde mijlpaal-
resultaten goed en borgde commitment van be-
trokkenen voor de Vernieuwing ICT. Onder de 
stuurgroep was een programmateam verantwoor-
delijk voor de dagdagelijkse aansturing en uitvoe-
ring van de projecten voor de transitie en migratie. 
Uitgangspunt voor de organisatie was een tripartite 
programmaorganisatie waar onder voorzitterschap 
van de gemeente Almere de nieuwe leverancier 
(Fujitsu) en latende leverancier (Atos) vertegen-
woordigd waren op stuurgroep- en programma-
niveau.14 De programmamanager van de gemeente 
Almere rapporteerde aan de ambtelijk program-
mamanager.

De stuurgroep kwam eenmaal per twee weken 
samen. Na de herstart van het project in de zomer 
2013 is de stuurgroep van samenstelling veran-
derd. De directeur Bedrijfsvoering werd voorzitter 
van de Stuurgroep. De stuurgroep ontving vanaf 
de zomer 2013 regelmatig stuurgroeprapportages 
waar onder meer aan de hand van een ‘stoplich-
ten’-model de stand van zaken rond tijd, geld, 
scope, kwaliteit en sfeer werd gerapporteerd. 
Daarnaast bevatten de voortgangsrapportages ook 
een overzicht van mijlpalen en risico’s. Risico’s 
werden op programmaniveau gemanaged. De 
stuurgroep was verantwoordelijk voor het managen 
van geïdentificeerde risico’s.

Op lager niveau werden de risico’s gesignaleerd in 
bilaterale overleggen met projectleiders of vanuit 
het projectoverleg. Wanneer risico’s werden 
gemeld, werden ze op twee niveau’s in kaart ge-
bracht. Door de risicomanager en het Quality 
Assurance-team van het project werden belang-
rijkste risico’s gemeentebreed geïnventariseerd. 
Deze risico’s werden ingedeeld in een model 
genaamd de Wave, duidend op een golf van oor-
zaak naar gevolg. Dit model bestond uit de vol-
gende zes gebieden:
1. Hardware/techniek
2. Software/koppelingen
3. Kritische klantprocessen
4. Algemene informatie
5. Interne bedrijfsprocessen
6. Effect op de medewerkers
Bovendien werden de risico’s opgenomen en 
geprioriteerd op detailniveau in de centrale risico-
log. Deze risicolog bevatte voor elk risico onder 
meer preventieve en reactieve maatregelen. Risico’s 

13  Bron: Overzicht realisatie project Vit@, januari 2015.

14   Bron: Gemeente Almere, Stafdienst Bedrijfsvoering, Afdeling Regie ICT, 14 januari 2013, Projectorganisatie Transitie & Migratie: Besturing en 

organisatie, monitoring, rapportage, conceptversie.
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werden binnen het projectteam gemonitord. Actie-
punten die hieruit voortkwamen, werden belegd via 
de actie- en besluitenlijst. Risico’s met een moge-
lijke financiële impact werden gekwantificeerd 
(kans x impact) tot een risicobedrag. Deze bedra-
gen werden gereserveerd in het weerstandsvermo-
gen van de gemeente en in iedere begroting geac-
tualiseerd. 

Vanaf de herstart van het project in de zomer 2013 
informeerde de programmamanager direct de 
gemeentesecretaris en de wethouder Bedrijfsvoe-
ring maandelijks mondeling over de voortgang van 
het project. Hiervoor werd de gemeentesecretaris 
via reguliere werkoverleggen geïnformeerd en de 
wethouder Bedrijfsvoering via de portefeuillehou-
dersoverleggen door de directeur Bedrijfsvoering. 
Na het onderzoek en advies in maart 2014 van 
PwC is de frequentie van dit mondeling overleg 
verhoogd naar eenmaal per week. 

Het project Vernieuwing ICT kent een groot aantal 
wijzigingen op belangrijke sleutelposities geduren-
de het traject van 2011 – 2014:
 >  Er zijn vier programmamanagers (allen 

externen) geweest die namens de gemeente de 
uitvoering diende te begeleiden en afstemden 
met de leveranciers (januari 2013 – maart 
2013, april – juli 2013, juli 2013 – maart 2014, 
maart 2014 – einde project)

 >  De voorzitter van de stuurgroep en ambtelijke 
projectleider zijn tijdens het project vertrokken 
(respectievelijk oktober 2013 en juni 2013); de 
ambtelijke opdrachtgever (directeur 
Bedrijfsvoering) zelf werd voorzitter van de 
stuurgroep

 >  Tijdens het project Vernieuwing ICT was er 
binnen de collegeperiode 2010 – 2014 een 
wisseling van de wethouder Bedrijfsvoering/
ICT in het voorjaar 2013

 >  Fujitsu had in de periode 2013 – 2014 vier 
verschillende programmamanagers ingezet om 
de gemeente te ondersteunen

III.5.  >   Overig: Gehanteerde kaders en normen 
van de gemeente Almere

Voor het project zijn verder de kaders van de 
gemeente Almere gehanteerd rond risicomanage-
ment, het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het 
ICT-beleid.

In de kadernota Weerstandsvermogen uit 200515 
zijn enerzijds bepalingen opgenomen omtrent de 
weerstandscapaciteit en anderzijds de risico’s. In de 
nota wordt onder meer voorgeschreven hoe de 
risico’s geïnventariseerd en beschreven moeten 
worden. In het project Vernieuwing ICT zouden de 
risico’s conform de kadernota geïnventariseerd, 
gekwantificeerd en geactualiseerd zijn. De kader-
nota weerstandsvermogen geeft onder meer als 
kaders mee voor vaststellen van risicobedragen en 
reserves: 
 > De kans dat risico’s zich voordoen wordt 

ingedeeld in de risicocategorie hoog, matig en 
laag.

 >  Per risico wordt het geldgevolg aangegeven.
 >  Per risico wordt het risicobedrag becijferd door 

het rekenpercentage per risicocategorie te 
vermenigvuldigen met het geldgevolg per risico.

 >  Het totale risicobedrag is de som van alle 
becijferde bedragen.

 >  Weerstandsvermogen is de relatie tussen de 
weerstandscapaciteit en de risico´s; het is 
praktisch gezien niets meer dan het afzetten van 
de risicobedragen tegen de aanwezige reserves.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de ge-
meente Almere bevat de gemeentelijke doelstellin-
gen ten aanzien van het inkoopbeleid alsook de 
juridische, ethische, economische en organisatori-
sche uitgangspunten.16 Het inkoop- en aanbeste-
dingsbeleid van de gemeente Almere was van 
toepassing op het project.

Het concern informatiebeleid 2015 bevat de 
uitgangspunten en kaders voor de gemeentelijke 
informatievoorziening.17 Het concerninformatiebe-
leid beschrijft de organisatie van ICT in de ge-
meente Almere. Het concerninformatiebeleid is 
van toepassing op het project Vernieuwing ICT. 
Het concerninformatiebeleid beschrijft dat binnen 
de gemeente Almere er geen uitgesproken sour-
cingsbeleid bestaat. Op het gebied van ICT is geen 
sourcingsbeleid uitgewerkt.

15  Bron: Kadernota Weerstandsvermogen, Gemeente Almere, 2005

16  Bron: Inkoopbeleid 2013, Gemeente Almere, april 2013.

17  Bron: Concern en informatiebeleid 2011-2015, Gemeente Almere, 15 februari 2012.
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Dit hoofdstuk bevat een beschouwing op het 
verloop van de Vernieuwing ICT in de ge-
meente Almere. In Paragraaf IV.1 zijn met de 
reflectie op de sturing, beheersing, toezicht 
en informatievoorziening van het project 
Vernieuwing ICT de belangrijkste inzichten 
en conclusies weergegeven. In Paragraaf IV.2 
is een vergelijking gemaakt van het verloop 
van Vernieuwing ICT met andere ICT-projec-
ten bij overheden.

IV.1.  >   Reflectie op sturing, beheersing, toezicht 
en informatievoorziening van het project 
Vernieuwing ICT

Het verloop van het project Vernieuwing ICT kent 
een overschrijding van de planning met 19 maan-
den (op een planning van 6 maanden18) en over-
schrijding van de begroting met € 3,7 miljoen (op 
een projectbegroting van € 3,4 miljoen19). Het 
verloop van het project Vernieuwing ICT toont 
verschillende knelpunten en tekortkomingen ten 
aanzien van de sturing, beheersing, toezicht en 
informatievoorziening bij een dergelijk groot en 
complex project in de gemeente Almere. 

a/  Gemaakte keuzes bij de voorbereiding en 
start van het project

De keuzes die bij de start van het project zijn 
gemaakt hebben het verloop van het project sterk 
beïnvloed.

De gekozen opzet voor de transitie en migra-
tie, namelijk een combinatie van de twee, 
werkte complexiteit in de hand en bracht 
risico’s en kosten met zich mee
De gemeente Almere kiest voor een complexe 
transitie- en migratiestrategie om niet enkel 
werkplekken en rekencentrumactiviteiten over te 
zetten naar een andere leverancier (migratie), maar 
ook om de werkplekken te moderniseren (transi-
tie): zowel een lift als shift. Dit diende verder 
binnen een korte tijdsperiode van 6 maanden 
gerealiseerd te worden (zie verder volgend punt). 
In aanloop naar de aanbesteding blijkt uit ge-
sprekken bovendien dat veel dagdagelijkse ICT-
werkzaamheden werden uitgesteld en opgespaard 
om dit tijdens de transitie en migratie op te 
kunnen pakken. Dit leidt ertoe dat reeds vooraf-
gaand aan de start van het project sprake is van 
achterstallig onderhoud en de basis van het ICT-

landschap niet op orde is. De gemeente wilde veel 
realiseren tijdens de transitie- en migratieperiode.

De gekozen governancestructuur werkt complexi-
teit in de hand, waarbij de gemeente kiest om 
zowel de latende als nieuwe leverancier samen de 
transitie en migratie uit te laten voeren. Uit ge-
sprekken blijkt dat er verwacht werd dat Fujitsu in 
de praktijk als nieuwe leverancier de regie voor de 
transitie en migratie grotendeels zou dragen, maar 
in het contract en het transitie- en migratieplan 
van Fujitsu zijn belangrijke verantwoordelijkheden 
duidelijk belegd bij de gemeente als opdrachtgever. 
Zo is de gemeente Almere verantwoordelijk voor 
afstemming tussen de leveranciers en voor pro-
jectborging. Ook is de gemeente het escalatieni-
veau voor de latende leverancier Atos. De ge-
meente heeft daarnaast het deel van de migratie 
van de applicaties naar zich toe getrokken. De 
gemeente Almere draagt zodoende als de belang-
rijkste belanghebbende de verantwoordelijkheid 
om het project goed uit te laten voeren.

In het exit- of uitfaseringsplan van de latende 
leverancier Atos blijken ook veel verantwoordelijk-
heden voor de uitfasering bij de gemeente belegd 
te zijn. Het exit- of uitfaseringsplan van Atos is 
bovendien tijdens de eerste contractperiode enkel 
op hoofdlijnen (spelregels) uitgewerkt, waardoor 
tijdens de transitie en migratie nog veel tijd nodig 
blijkt te zijn om dit verder uit te werken.

De gemeente heeft zelf geen gezamenlijk plan 
opgesteld voor de transitie en migratie. Hoewel de 
gemeente uit gaat van een tripartite programma-
organisatie (gemeente Almere, Fujitsu en Atos), is 
er geen tripartite overeenkomst. Hierdoor is en 
blijft de gemeente voor zowel Atos als Fujitsu het 
eerste aanspreekpunt.

De originele planning van de doorlooptijd van 
de transitie en migratie van 6 maanden was 
onrealistisch en onvoldoende getoetst binnen 
de eigen organisatie
De planning van 6 maanden voor transitie en 
migratie blijkt niet realistisch gegeven de com-
plexiteit van het applicatielandschap van de ge-
meente Almere. De planning van 6 maanden is 
bepaald door een projectgroep die reeds in 2010 
hiermee begon binnen de Afdeling ICT. Er zijn in 
het kader van dit onderzoek geen onderbouwingen 

IV.  ›  Beschouwing op verloop Vernieuwing ICT Almere

18   De originele beoogde einddatum stond vastgesteld op 28 februari 2013 met een doorlooptijd voor de transitie van 6 maanden. Uiteindelijk is de 

transitie en migratie in het project Vit@ afgerond op 1 oktober 2014 (een totale vertraging van 19 maanden).

19   Het project Vernieuwing ICT is gestart met een projectbegroting van € 3,4 miljoen (exclusief risicobedrag van € 1,4 miljoen) en heeft uiteindelijk 

€ 7,1 miljoen gekost.
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of evaluaties gevonden voor de keuze en uitgangs-
punten van de transitie- en migratieperiode van 6 
maanden noch zijn er signalen dat er kritische 
geluiden waren die hebben geleid tot een aanpas-
sing van de doorlooptijd: de kritische reflectie op 
eerder gemaakte keuzes blijft uit. De voorgestelde 
duur van 6 maanden voor transitie en migratie is 
gepresenteerd op directie en bestuurlijk niveau, 
maar blijkt uit de stukken en uit gesprekken met 
betrokkenen niet in detail te zijn besproken op 
directie en bestuurlijk niveau.

Een transitie en migratie in zes maanden wordt als 
harde eis neergezet in de aanbesteding door de 
gemeente Almere. In de gesprekken met markt-
partijen hebben enkele leveranciers wel gewaar-
schuwd voor de strakke planning, maar niet 
durven te stellen dat dit onhaalbaar is. 

De planning voor de aanbesteding hield al 
rekening met een langere inzet van de latende 
leverancier en daarmee met extra kosten
In de planning van het aanbestedingstraject wordt 
bewust rekening gehouden met een langere inzet 
van Atos na afloop van hun contract. Het contract 
met Atos loopt af op 1 december 2012 terwijl de 
transitie en migratie in eerste instantie per 28 
februari 2013 gereed zou zijn. Atos blijft hierdoor 
zeker al drie maanden langer. Het gevolg hiervan is 
dat de gemeente Almere hoe dan ook heronder-
handelingen in moet met Atos, omdat ze nog nodig 
blijven, hetgeen automatisch tot kostenverhoging 
leidt.

Dit in combinatie met de onrealistische doorloop-
tijd voor de transitie en migratie en het ICT-
landschap waar sprake was van achterstallig on-
derhoud, leidt tot een situatie waarin rekening 
gehouden moest worden met meewerkkosten voor 
de latende leverancier Atos. Het betrof daarnaast 
kosten die buiten de reguliere werkzaamheden en 
diensten vielen (o.a. in stand houden van verou-
derd ICT-landschap) waardoor deze specifieke te 
onderhandelen kosten hoger uitvallen.

De gekozen aanbestedingsprocedure van een 
concurrentiegerichte dialoog bracht risico’s 
met zich mee en daarnaast was onvoldoende 
helder waarom deze procedure boven andere 
aanbestedingsprocedures – met mogelijk-

heden voor contact met marktpartijen – was 
gekozen
De procedure voor een concurrentiegerichte 
dialoog is een uitzonderingsprocedure20 boven de 
normale openbare of niet-openbare procedure21 
die goed beredeneerd en gemotiveerd moet 
worden en waaraan – zeker in het ICT-domein – 
hoge risico’s kleven. De concurrentiegerichte 
dialoog wordt beschouwd als optie om met de 
markt in gesprek te kunnen gaan om te horen wat 
een aanbestede dienst wil en wat leveranciers 
kunnen leveren. Voor ICT-projecten waar sprake 
is van hoge mate van kennisasymmetrie tussen 
leveranciers en overheden brengt een dergelijk 
methode juist veel risico’s met zich mee voor 
overheden als aanbestedende dienst. Bij de ge-
meente Almere bleek sprake van te weinig kennis 
en visie over de IT en de benodigde infrastructuur. 
Hiermee ontbrak het de gemeente Almere aan 
sparringspontentieel in de gesprekken met moge-
lijke leveranciers. Deze procedure kost daarnaast 
veel tijd (onder meer extra tijd voor dialoogfasen) 
en voorbereidingswerk (in vergelijking met een 
openbare of niet-openbare procedure).

Voor de Vernieuwing ICT blijkt een belangrijk 
genoemde reden voor de concurrentiegerichte 
dialoog om met marktpartijen te spreken en ideeën 
uit te wisselen. Er is geen informatie gevonden dat 
andere mogelijkheden binnen de bestaande open-
bare en niet-openbare procedures om met de 
markt te spreken met mogelijk een kortere door-
looptijd (bijvoorbeeld een technische dialoog of 
marktconsultatie) grondig zijn besproken. Daar-
naast is geen informatie gevonden waarin een 
deugdelijke motivering is aangegeven voor het toe-
passen van de concurrentiegerichte dialoog, zeker 
niet wat betreft een toetsbare vergelijking met de 
openbare of niet-openbare procedure. 

De keuze van de procedure van de concurrentie-
gerichte dialoog als zodanig had direct als gevolg 
dat het contract met de bestaande leverancier 
(Atos) verlengd zou moeten worden. De dreiging 
van het kort geding door Atos na de eerste gun-
ning van het contract wijst op tekortkomingen in 
de aanbestedingsprocedure van Almere die hebben 
geleid tot aanpassing van de uitvraag waar minder 
ruimte is voor flexibiliteit.

20   De uitzonderingsprocedure is alleen dan toegestaan wanneer sprake is van een bijzonder complexe overheidsopdracht. Hieronder wordt verstaan 

dat het objectief bezien onmogelijk is te bepalen welke middelen en oplossingen noodzakelijk zijn voor de desbetreffende overheidsopdracht.

21   In een openbare aanbestedingsprocedure wordt een vraag uitgezet waar marktpartijen op kunnen inschrijven. In de niet-openbare procedure 

wordt eerst een selectie gemaakt van inschrijvers waarna vervolgens de vraag in een tweede fase onder de partijen uitgezet kan worden.
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Er was onvoldoende bewustzijn van het 
belang van contractmanagement
Opvallend is verder dat bij deze aanbesteding de 
afdeling Inkoop en Aanbestedingen en Juridische 
Zaken op afstand staan van de keuze voor de 
aanbestedingsprocedure en gedurende het aanbe-
stedingstraject meer reactief opereren. De Afdeling 
ICT heeft met extern advies gekozen voor de 
aanbestedingsprocedure van een concurrentiege-
richte dialoog. 

De Afdeling ICT heeft het contractmanagement 
en het bijbehorend dossier naar zich toe getrokken. 
In het contractmanagement is onvoldoende sprake 
geweest van kritische reflectie (zie nadere toelich-
ting bij aanwezigheid van specifieke cultuuraspec-
ten verderop). Gedurende de transitie en migratie 
zijn daarnaast keuzes gemaakt die de contractma-
nagers van de gemeente en leverancier tijdens de 
beheerfase dienen op te lossen. 

De betrokkenheid en kritische reflectie van de 
ambtelijke top, te weten de gemeentesecreta-
ris en de directeur Bedrijfsvoering, bij de 
voorbereiding en start van het project was 
onvoldoende
Er is onvoldoende bewustzijn en kritische reflectie 
op de gekozen aanbestedingsstrategie en transitie 
en migratiestrategie geweest bij de ambtelijke top. 
Een aantal betrokkenen stelden in gesprekken dat 
ze pas bij het verdiepend onderzoek van PWC in 
voorjaar 2014 goed beseften dat gekozen was voor 
een complexe transitie en migratie strategie (‘lift 
en shift’). De huidige wethouder Bedrijfsvoering 
stelt wel vanaf het begin van zijn inwerkperiode 
goed op de hoogte te zijn geweest van de com-
plexiteit van de transitie en migratie strategie.

De gemeentesecretaris is, als hoogste ambtenaar 
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, onvol-
doende aangehaakt geweest bij de voorbereiding 
en start van Vernieuwing ICT. Vanaf de herstart 
van de Vernieuwing ICT in juli 2013 is de ge-
meentesecretaris regelmatig in structurele overleg-
gen aangehaakt bij het project Vernieuwing ICT. In 
de periode daarvoor is er geen structurele betrok-
kenheid van de gemeentesecretaris bij stuurgroep- 
of andere ambtelijke projectoverleggen over Ver-
nieuwing ICT; de betrokkenheid verliep via 
reguliere overleggen met de directeur Bedrijfsvoe-
ring. Bij bespreking van de voorbereiding en start 

van het project in de portefeuillehoudersoverleg-
gen van de wethouder Bedrijfsvoering was de 
gemeentesecretaris niet aangesloten, maar wel de 
directeur Bedrijfsvoering. In de portefeuillehou-
dersoverleggen heeft de wethouder Bedrijfsvoering 
vragen gesteld en aanwijzingen gegeven over het 
project Vernieuwing ICT.

b/ Governance en projectuitvoering
De inrichting en invulling van de governance en 
het projectmanagement tonen tekortkomingen bij 
zowel de gemeente Almere als opdrachtgever en de 
leveranciers.

Governance en projectmanagement vertoon-
den gebreken en tekortkomingen in opzet en 
uitvoering van het project
De gekozen opzet van de organisatiestructuur met 
stuurgroep en projectorganisatie met de gemeente 
Almere, Atos (latende leverancier) en Fujitsu 
(nieuwe leverancier) is complex en functioneert in 
de periode na de start niet. Tot de herstart van het 
project in juli 2013 zijn projectbeginselen als het 
bijhouden van besluitenlijsten en voortgangsrap-
portages niet tot beperkt beschikbaar, waardoor 
sturing- en managementcontrol – beheersen van 
het project – niet goed kan worden uitgevoerd. 
Verantwoordelijkheden worden niet duidelijk 
belegd. Bij de herstart van het project in juli 2013 
brengt de nieuwe programmamanager meer struc-
tuur aan in het project en zet onder meer heldere 
voortgangsrapportages op. Daarnaast komt met 
zijn komst meer aandacht voor het onderhouden 
en verbeteren van de relaties met de leveranciers. 

Het niet op orde hebben van de projectbeginselen 
waarbij verantwoordelijkheden niet duidelijk 
belegd zijn, leidt ertoe dat bij problemen en tegen-
slag het makkelijk wordt om naar elkaar te wijzen. 
Hierdoor is er ruimte ontstaan voor het verslech-
teren van de relatie tussen de drie partijen (ge-
meente, Atos en Fujitsu).

In gesprekken is daarnaast gewezen op gebreken in 
de bezetting, kwaliteit en volwassenheid van de 
Afdeling ICT bij de start en tijdens het project om 
een dergelijk project goed voor te bereiden en uit 
te voeren. Ondanks de ingezette verbeteringen na 
de eerste aanbesteding van 2006 zou de Afdeling 
ICT niet in positie en staat zijn geweest om de 
transitie en migratie goed uit te voeren.
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Continuïteit en multidisciplinariteit zijn niet 
geborgd gedurende het project. Er zijn in relatief 
korte tijd veel wissels gedurende het project op 
sleutelposities langs gemeentelijke zijde (en bij 
leveranciers). Zo zijn er vier verschillende 
program mamanagers bij de gemeente Almere 
geweest en is de voorzitter van de stuurgroep 
vervangen door de ambtelijke opdrachtgever 
(directeur Bedrijfsvoering). Daarnaast blijkt dat op 
belangrijke sleutelposities als projectleiders van 
deelprojecten veel externen hebben gezeten. Tot 
slot is de afdeling Concern Inkoop en Aanbeste-
dingen na ondertekening van het contract op geen 
enkele wijze meer betrokken bij het contractma-
nagement. Deze wissels op sleutelposities en inzet 
van externen leidt tot onrust, stress en onzekerheid 
binnen de projectorganisatie, maar ook tot een 
gebrek aan kennisbehoud en continuïteit binnen 
de eigen organisatie.

Verder is geconstateerd dat de gehanteerde kaders 
voor het project Vernieuwing ICT te algemeen van 
aard of niet van toepassing zijn geweest. De nota 
Weerstandsvermogen geeft aan op welke wijze 
wordt omgegaan met risico’s, maar biedt een 
onvoldoende kader voor omgang met grote en/of 
risicovolle projecten. Waar grote andere gemeenten 
werken met monitors en regelingen voor grote en/
of risicovolle projecten om deze beter te kunnen 
sturen, kan een dergelijke omgang met grote 
projecten in Almere niet worden gevonden. Vanaf 
de aanbesteding was het project Vernieuwing voor 
de gemeente Almere een groot project (in omvang 
van de aanbesteding). Het inkoop- en sourcings-
beleid voor ICT-projecten is te algemeen van aard 
om op het project te kunnen sturen. Huidige 
initiatieven van de afdeling Concern Inkoop en 
Aan bestedingen met meer aandacht voor con-
tractmanagement (naast contractvorming) en een 
proactievere rol richting de afdelingen laten wel 
een verbetering zien. 

Gebreken en tekortkomingen zijn bij zowel de 
opdrachtnemers als de opdrachtgever te 
constateren in onder meer het onderschatten 
van de technische complexiteit
Een succesvol ICT-project vergt zowel een goede 
invulling van het opdrachtgeverschap als op-
drachtnemerschap. Tijdens de uitvoering zijn er 
problemen bij de gemeente en leveranciers gecon-
stateerd gerelateerd aan het onderschatten van de 
technische complexiteit van het project.

Vanaf de gunning van de opdracht aan Fujitsu 
stellen betrokkenen dat Atos getraineerd heeft bij 
de uitvoering van de transitie en migratie waardoor 
de gemeente uiteindelijk via een kort geding 
medewerking van Atos aan de transitie en migratie 
heeft geborgd. Atos was als latende leverancier 
afhankelijk van de input van de nieuwe leverancier 
en gemeente Almere, maar tegelijkertijd diende het 
exitplan van Atos verder uitgewerkt te worden. Na 
de herstart van het project in juli 2013 is de relatie 
met Atos weer verbeterd. De uiteindelijke kosten 
voor Atos voor de transitie en migratie zijn € 1,45 
miljoen (uit werd gegaan van een begroting van 
€ 500k; +190%).

Gesproken betrokkenen stellen dat Fujitsu bij de 
start van het project capaciteitsproblemen heeft en 
Fujitsu bovendien het eigen team compleet ver-
vangen heeft dat gedurende het aanbestedingstra-
ject betrokken was, waardoor opgebouwde en 
gedeelde kennis inzake de systemen van de ge-
meente Almere opnieuw is gedeeld en ontwikkeld. 
Ook gedurende het traject bleek inzet van Fujitsu 
personeel minder groot dan werd gedacht; ZZP’ers 
worden als onderaannemers ingezet. Kennis van 
Fujitsu over het gemeentelijk applicatielandschap 
en de complexiteit ervan is door betrokkenen als 
beperkt beoordeeld. Fujitsu heeft verschillende 
deadlines voor op te leveren producten niet tijdig 
en met verwachte kwaliteit gerealiseerd. De uitein-
delijke kosten voor Fujitsu voor de transitie en 
migratie zijn € 2 miljoen (uit werd gegaan van een 
begroting van € 1,45 miljoen; +38%).

Naast de eerder genoemde problemen rond gover-
nance en projectmanagement zijn binnen de 
gemeente tekortkomingen geconstateerd in het op 
orde hebben van de eigen processen en beschrij-
vingen, het goed zicht hebben op applicaties en 
onderschatting van de complexiteit van de appli-
catiemigratie. 

Er is sprake van aanwezigheid van cultuur-
aspecten als ‘planningsoptimisme’ en ‘ICT-
enthousiasme’ alsook gebrek aan ‘zakelijk-
heid’;
Het verloop van het traject Vernieuwing ICT wijst 
op aanwezigheid van cultuuraspecten als plan-
ningsoptimisme en ICT-enthousiasme. Het 
project Vernieuwing ICT is gestart met een ambi-
tieuze planning voor de transitie en migratie van 6 
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maanden. In twee jaar tijd is de planning en het 
budget twee keer aanzienlijk bijgesteld (zomer 
2013 en voorjaar 2014). Bij de herstart van het 
programma in juli 2013 is er wederom sprake van 
een te optimistische planning en budget. Bij de 
bijsturing van het project in voorjaar 2014 wordt 
een pas op de plaats gemaakt door instelling van 
verdiepend onderzoek. PwC constateert op dat 
moment dat de ingeslagen weg de beste weg is. 

Het uitstellen van reguliere ICT-werkzaamheden 
voorafgaand aan de aanbesteding met gedachte dit 
tijdens de transitie en migratie op te kunnen 
pakken wijst verder op ICT-enthousiasme en 
gebrek aan realisme. Het onvoldoende vragen 
stellen bij de voorbereiding en start van het project 
wijst op gebrek aan kritische reflectie. 

Tijdens gesprekken met betrokkenen blijkt dat in 
de relatie tussen de gemeente Almere en de leve-
ranciers alsook voor sturing binnen de gemeente 
veel waarde wordt gehecht aan ‘vertrouwen’. Dit 
betekent in een ideale situatie dat het contract met 
een leverancier, nadat het getekend is, in de kast 
verdwijnt en niet meer nodig is in het verdere 
traject. Tegelijkertijd stellen dezelfde betrokkenen 
in de toekomst meer op basis van bewezen capaci-
teiten en met een zakelijkere insteek te werken. 
Het doorschieten in vertrouwen, welke mogelijk 
ten grondslag ligt aan de getoonde onvoldoende 
kritische reflectie bij de voorbereiding van het 
project, en het gebrek aan zakelijkheid doet af aan 
de kwaliteit van een project. Vertrouwen is een 
mooi uitgangspunt, maar werkt niet altijd in 
praktijk.

Het (project)eigenaarschap was gedurende 
het proces onvoldoende geborgd en ingevuld
De gesprekken met betrokkenen en voorgaande 
conclusies wijzen op tekortkomingen in het borgen 
en invullen van eigenaarschap gedurende het 
project. Pas na juli 2013 is er sprake van een 
duidelijke escalatie en ingrijpen in de organisatie-
structuur en toepassing van projectmanagement-
methodieken. De wethouder en gemeentesecretaris 
zijn met de nieuwe programmamanager ook 
intensiever betrokken bij het projecten. De ge-
dachte bovendien bij de voorbereiding en start van 
het project dat de nieuwe leverancier, Fujitsu, 
primair verantwoordelijk was voor de transitie en 
migratie strookte niet met de belangen, contractu-

ele afspraken en werkafspraken van de gemeente 
bij de transitie en migratie. Het eigenaarschap voor 
het project lag bij de gemeente Almere. 

Het risicobewustzijn en -management binnen 
de gemeente is respectievelijk ontoereikend 
en onvoldoende uitgewerkt
Het project Vernieuwing ICT heeft te maken 
gehad met veranderingen van het beschikbare 
budget door uitloop van de planning. Bij de ver-
hogingen van het budget is aangegeven in hoeverre 
de verhogingen passen binnen de risicobedragen. 
Op meerdere momenten zijn de termen en bedra-
gen van het risicobedrag en het geldgevolg van 
risico’s voor het project Vernieuwing ICT door 
elkaar gehaald. 

Bij de herstart van het project Vernieuwing ICT in 
juli 2013 is gemeld dat voor de herstart van het 
project € 1,7 miljoen extra nodig was. Aan de raad 
werd gemeld dat het budget paste binnen het 
risicobedrag van € 2,6 miljoen voor het project 
Vernieuwing ICT. Er was echter geen € 2,6 mil-
joen gereserveerd, maar slechts € 1,45 miljoen. 
Het risicobedrag van € 1,45 miljoen is gebaseerd 
op een geldgevolg van € 2,6 miljoen voor voorziene 
risico’s. De termen en bedragen voor risicobedrag 
en geldgevolg van de risico’s zijn verkeerd ge-
bruikt.22 De verwisseling van de termen en bedra-
gen van het risicobedrag en geldgevolg is voor het 
project Vernieuwing ICT in minimaal drie docu-
menten en verschillende momenten teruggeko-
men: in de programmarekening 2012, de raads-
brief van 9 juli 2013 en de programmabegroting 
2014. 

De fout van het verwisselen van de termen geldge-
volg van risico’s en risicobedrag bij het project 
Vernieuwing ICT lijkt in eerste instantie onbewust 
te zijn geweest die mogelijk ook voor de wethouder 
Bedrijfsvoering en de ambtelijke top niet bekend 
was. In de gesprekken over dit onderwerp voor het 
onderzoek waren alle betrokkenen verrast van de 
verwisseling in de brief van juli 2013. Het is niet 
exact duidelijk geworden hoe het komt dat de fout 
van het door elkaar halen van de termen is gebeurd 
en waarom deze niet eerder is opgemerkt en 
tussentijds gecorrigeerd. De fout wijst op dieper-
liggende problemen inzake het risicobewustzijn en 
-verantwoording binnen de gemeente Almere.

22   Deze verwisseling van risicobedrag en geldgevolg is ook te zien in de Programmarekening 2012 (paragraaf 4.1.1) waar de gemeente Almere de 

termen ‘geldgevolg’ en ‘risicobedrag’ door elkaar haalt voor het project Vernieuwing ICT. De verwisseling is bij een eerste doorkijk ook gebeurd bij 

andere projecten van de gemeente Almere zoals vermeld in de Programmarekening 2012.
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Gesprekken met betrokkenen binnen de ambtelijke 
organisatie roepen verdere vragen op in hoeverre 
het risicomanagement en -verantwoording op 
orde is. Het beeld is naar voren gekomen dat in 
Almere geldt dat wanneer risico’s zich tot de 
om vang van het geldgevolg zouden voordoen, dit 
gehele bedrag ook van de saldireserves mag 
worden onttrokken. De benodigde € 1,7 miljoen 
bij herstart van het project in juli 2013 paste 
binnen de € 2,6 miljoen en er zou daarom geen 
sprake van een overschrijding zijn (pas als er meer 
dan € 2,6 miljoen nodig is, dan zou er sprake zijn 
van een overschrijding). Daarbij is de gedachte dat 
niet alle risico’s bij andere projecten zich zouden 
voordoen, waardoor de saldireserve aangesproken 
kan worden. De raad wordt dan via de planning & 
control cyclus (bijvoorbeeld begroting of voorjaars-
nota) geïnformeerd en gevraagd om autorisatie.

Het college en gemeenteraad dient geïnformeerd 
te worden op het moment dat risicobedragen van 
een project worden overschreden en niet pas als 
het geldgevolg van een risico wordt geraakt, zodat 
de raad bewust kan besluiten om – al dan niet 
achteraf bij de planning & control cyclus – midde-
len uit de saldireserve (in dit geval bij risicobedra-
gen van andere projecten) te onttrekken en zo 
goede invulling te geven aan het budgetrecht van 
de raad. Het gevaar bestaat anders dat de saldi-
reserve op een moment onvoldoende kunnen zijn 
voor de gemeente.23

Dit laat onverlet dat op het moment dat risico’s 
zich voordoen en er geen sprake meer is van 
beleidsvrijheid, er adequaat gereageerd dient te 
worden om de risico’s die zich voor te doen te 
beheersen door ze af te dekken of te voorkomen 
dat ze groter worden. Hierbij kunnen er vaak 
onvermijdelijke uitgaven zijn.

c/  Informatievoorziening en verantwoording 
aan de raad en bestuurlijke sturing

De verantwoording aan de raad over Vernieuwing 
ICT vertoont aandachtspunten, ondanks de stu-
ring vanuit de wethouder op het project.

De wethouder Bedrijfsvoering werd regelma-
tig geïnformeerd, stelde vragen en stuurde op 
het project Vernieuwing ICT, maar de infor-
matievoorziening aan de raad had beter en 
explicieter moeten zijn

Bestuurlijke sturing op het project Vernieuwing 
ICT vond plaats door de wethouder Bedrijfsvoe-
ring. De wethouder Bedrijfsvoering is in de porte-
feuillehoudersoverleggen regelmatig geïnformeerd 
over de voorbereiding van Vernieuwing ICT. Als 
aandachtspunt is aan de ambtelijke top meegege-
ven om uit te gaan van een realistische planning. 
De wethouder Bedrijfsvoering is geïnformeerd over 
de start, verloop en resultaat van het aanbeste-
dingstraject. Belangrijke besluiten over de aanbe-
steding zijn tot het niveau van directeuren en 
wethouder besproken en vastgesteld. De inhoude-
lijke uitgangspunten bij de start van het project 
lijken niet of beperkt ter discussie gesteld en 
besproken te zijn op het niveau van wethouders.

De nieuwe wethouder Bedrijfsvoering heeft vanaf 
maart 2014 de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
voor het project Vernieuwing ICT. De wethouder 
Bedrijfsvoering is akkoord gegaan met de brief van 
juli 2013, en de begroting 2014 waarin aangegeven 
wordt dat het hogere budget van € 1,7 miljoen 
voor in het bestaande risicobedrag opgevangen kon 
worden. De raad is bij de raadsbrief niet geïnfor-
meerd over de ontstane nieuwe vertraging in tijd 
op het project. De brief van het college is niet in de 
raad besproken. In de begroting 2014 wordt 
opnieuw gesteld dat het budget binnen de be-
staande risicoreserving past. In juli 2013 had de 
omvang van het probleem bij Vernieuwing ICT 
beter en explicieter moeten communiceren aan de 
raad. 

De wethouder Bedrijfsvoering heeft zich daarna 
regelmatig laten informeren over Vernieuwing ICT, 
heeft het belang van tijdige uitvoering binnen 
planning en budget benadrukt en heeft met de 
gemeentesecretaris veel sturing gegeven aan het 
project (onder meer door extern verdiepend 
onderzoek laten uitvoeren) en belang van continu-
iteit van de ICT-dienstverlening aan bewoners en 
ondernemers van Almere geborgd. Met de herstart 
van het programma in juli 2013 is de uitvoering 
van het project verbeterd en na het verdiepend 
onderzoek in het voorjaar 2014 is het project 
binnen de nieuwe planning en budget gerealiseerd.

De raad (en mogelijk de wethouder Bedrijfs-
voering) is op meerdere momenten (namelijk 
in juli 2013 en bij de begroting 2014) verkeerd 
geïnformeerd doordat cruciale termen voor 

23   Bij een fictief project met risico’s met een geldgevolg van bijvoorbeeld € 80 miljoen en een risicobedrag van € 50 miljoen, dan dient de raad goed 

geïnformeerd te worden als de uitgaven voor risico’s hoger zijn dan € 50 miljoen en niet pas bij € 80 miljoen.
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goed risicomanagement - risicobedrag en 
geldgevolg van risico’s - door elkaar zijn 
gehaald
Vernieuwing ICT is een project als onderdeel van 
de bedrijfsvoering van de gemeente. Er is voor de 
start van het project geen expliciete melding of 
toestemming aan de raad gevraagd over het pro-
ject. Er is geen informatie bekend waaruit blijkt 
dat dat de raad expliciet in een afzonderlijke 
raadsbrief geïnformeerd is over planning, budget, 
aanbestedingsstrategie en uitgangspunten voor het 
project Vernieuwing ICT.

De raad is in september 2012 vertrouwelijk geïn-
formeerd over het aanbestedingstraject, het kort 
geding en de risico voor de planning.

Bij de herstart van het project Vernieuwing ICT in 
juli 2013 gemeld dat er € 1,7 miljoen nodig was en 
dit paste binnen het risicobedrag van € 2,6 mil-
joen. Er was echter geen € 2,6 miljoen gereser-
veerd, maar slechts € 1,45 miljoen. Er had in juli 
duidelijker aangegeven moeten en kunnen worden 
dat het projectbudget verhoogd diende te worden. 
De brief van het college is niet in de raad bespro-
ken.

De raad is met goedkeuring van de begroting 2014 
in het najaar van 2013 akkoord gegaan om de 
€ 1,7 miljoen voor Vernieuwing ICT te onttrekken 
aan de saldireserve. Wederom zijn in de begroting 
2014 de termen voor risicobedrag en geldgevolg door 
elkaar gehaald. Gesteld wordt in de programma-
begroting 2014 dat de transitiekosten ICT passen 
binnen een risicobedrag van € 2,7 miljoen (waar dus 
€ 1,45 miljoen had moeten staan). Bij de bespre-
king van de begroting 2014 met de wethouder 
Bedrijfsvoering is het project Vernieuwing ICT niet 
in de Politieke Markt24 besproken. 

In maart 2014 wordt de raad voorafgaand en bij de 
Technische Voorjaarsnota 2015 – 2018 geïnfor-
meerd over de nieuwe vertraging en het extra 
budget. Het extra budget dat gevraagd werd op dat 
moment was boven het gecorrigeerde budget van 
juli 2013 en niet het oorspronkelijke budget van bij 
de start van het project. De raad heeft vanaf dat 
moment schriftelijke en mondelinge vragen gesteld 
over Vernieuwing ICT en een motie ingediend voor 
het instellen van dit onderzoek.

In oktober 2014 is de raad geïnformeerd over een 
succesvolle transitie en migratie van het project per 
1 oktober 2014.

De raad had in juli 2013 beter geïnformeerd 
moeten en kunnen worden over de ernst van de 
situatie bij het project Vernieuwing ICT. De raad 
was zich er pas in voorjaar 2014 van bewust dat 
het project Vernieuwing ICT in zwaar weer was 
gekomen en stelde toen pas de vragen die – bij 
juiste informatie in juli en najaar 2013 – gesteld 
hadden kunnen worden. 

In dit project Vernieuwing ICT zijn de oorzaken 
voor het ontstaan van vertragingen in de planning 
en overschrijdingen op het budget niet te koppelen 
aan specifieke verzoeken of eisen vanuit de raad 
ten aanzien van bijvoorbeeld inhoudelijke ver-
wachtingen aan de transitie en migratie. 

IV.2.  >   Vergelijking van het verloop van het 
project Vernieuwing ICT en andere ICT-
projecten

De geïdentificeerde knelpunten en tekortkomingen 
in het project Vernieuwing ICT zijn niet uniek voor 
de situatie in Almere. Een groot deel van de oor-
zaken van problemen bij ICT-projecten bij de 
overheid vinden hun oorsprong in de voorberei-
dingsfase van projecten en groeien door vanwege 
een gebrek aan executiekracht. Zo wordt een 
gebrek aan visie en strategie geobserveerd: het 
simpelweg weten waar je naar toe gaat, wat je gaat 
doen en hoe je daar gaat komen lijkt te vaak afwe-
zig, waardoor projecten al vrij snel stuurloos 
worden. Er lijkt een structureel gebrek aan pro-
jectdiscipline tijdens de uitvoering van projecten.25 

Eenzelfde observatie doet zich voor bij gemeente 
Almere.

Voor het parlementair onderzoek naar ICT-pro-
jecten bij de overheid zijn verschillende succes- en 
faalfactoren geïdentificeerd ten aanzien van het wel 
of niet slagen van ICT-projecten. 

24   Bron: 359e Politieke Markt 17 oktober 2013: Portefeuillehoudersronde Dienstverlening, Financiën en Bedrijfsvoering. De wethouder Bedrijfsvoe-

ring stelt dat het project wel mondeling besproken zou zijn geweest met de raad.

25   Bron: Policy Research Corporation, 2013 – 2014, Extern onderzoek voor het parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid.
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Op al deze succes- en faalfactoren zijn er bij 
Vernieuwing ICT knel- en verbeterpunten gesig-
naleerd zoals:
 >  Door het uitstellen van ICT-onderhoud voor 

de start van het project werd de scope van de 
transitie en migratie in termen van 
werkzaamheden en verwachtingen uitgebreid; 
de gemeente wilde veel bereiken in relatief 
korte tijd

 >  De planning voor de transitie en migratie was 
onrealistisch. Planningen en budgetten werden 
meermaals herijkt en kwamen ook na de 
herijking in juli 2013 al snel onder druk te 
staan

 >  De transitie en migratie betrof een complexe 
strategie waarbij uit werd gegaan van een 
strategie waarbij in korte tijd overgeschakeld 
diende te worden naar de nieuwe leverancier 
en het ICT-landschap diende te worden 
vernieuwd 

 >  Keuzes ten aanzien van de aanbesteding zijn 
onvoldoende doordacht en uitgewerkt

 >  De bezetting, kwaliteit en volwassenheid van de 
Afdeling ICT is onvoldoende geweest voor een 
dergelijk project

 >  Governance en projectmanagement was 
onvoldoende tot de herstart in juli 2013; kaders 
en normen binnen de gemeente Almere zijn te 
algemeen van aard

 >  Het risicomanagement haalt elementaire 
basisconcepten als ‘risicobedrag’ en 
‘geldgevolg’ meerdere keren door elkaar binnen 
het project Vernieuwing ICT en wijst zodoende 
op tekortkomingen in volwassenheid

 >  Betrokkenheid van de ambtelijke top en 
kritische reflectie bij de start van het project 
was onvoldoende; gedurende het traject is de 
sturing en besluitvorming op bestuurlijk en 
ambtelijk topniveau geïntensiveerd 

 > De samenwerking met de nieuwe en latende 
leverancier voor realisatie van de transitie en 
migratie vertoonde diverse knelpunten 
gedurende het traject

 > Er is planningsoptimisme en ICT-
enthousiasme en gebrek aan zakelijkheid en 
kritische reflectie geconstateerd

 >  Er is sprake geweest van onderschatting en 
onbekendheid met de complexiteit van het 
ICT-landschap van de gemeente Almere bij de 
gemeente zelf als leveranciers

Voorbereiding en uitvoering van projecten 
In de voorbereidingsfase van ICT-projecten kunnen reeds knelpunten ontstaan die negatief doorwerken 
op de uitvoeringsfase en het uiteindelijke slagen van projecten. Knelpunten kunnen zich voordoen op het 
vlak van:
1. Onderbouwing en monitoring van investeringsbeslissingen en projectdoelstellingen; 
2. Opzet, monitoring en verloop van planningen, budgetten en scope van activiteiten;
3. Keuzes ten aanzien van het ontwerp en de realisatie van de ICT-component;
4. Invulling van opdrachtgeverschap in aanbesteding en contractmanagement

Management van de projecten
Het slagen van ICT-projecten is ook sterk afhankelijk van de inrichting van de projectsturing en beheer-
sing. Besluitvorming en inrichting ten aanzien van sturing en beheersing bepalen de kans op succes voor 
ICT-projecten. Knelpunten kunnen zich voordoen op het vlak van:
5. Maturiteit van ICT-governance; 
6. Professionaliteit van projectmanagement;
7. Risicomanagement

Besluitvorming en stakeholdermanagement
Het succes van grote ICT-projecten is tevens afhankelijk van goede besluitvorming en interactie met 
betrokkenen binnen en buiten het project. Knelpunten kunnen zich voordoen op het vlak van:
8. Betrokkenheid en besluitvorming op bestuurlijk niveau;
9. Betrokkenheid en management van stakeholders.

Verwachtingen, ervaringen en deskundigheid
Onjuiste verwachtingen en onvoldoende ervaring en deskundigheid van betrokkenen vergroten de kans op 
het falen van ICT-projecten. Knelpunten kunnen zich voordoen op het vlak van:
10. Percepties en verwachtingen ten aanzien van ICT en ICT-projecten;
11. Inzet van ervaring en deskundigheid bij ICT-projecten
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In dit hoofdstuk worden de conclusies van het 
rekenkameronderzoek gepresenteerd, in 
Paragraaf V.1. In Paragraaf V.2 worden de 
belangrijkste aanbevelingen geformuleerd 
voor het college. De aanbevelingen voor de 
raad worden in Paragraaf V.3 weergegeven. Tot 
slot volgt er een afsluiting in Paragraaf V.4. 

V.1.  >  Conclusies 
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
 >  Overschrijding van de planning met 19 

maanden (op een planning van 6 maanden26);
 >  Overschrijding van de begroting met € 3,7 

miljoen (op een projectbegroting van € 3,4 
miljoen27);

 >  De gekozen opzet voor de transitie en migratie, 
namelijk een combinatie van de twee, werkte 
complexiteit in de hand en bracht risico’s en 
kosten met zich mee;

 >  De originele planning van de doorlooptijd van 
de transitie en migratie van 6 maanden was 
onrealistisch en onvoldoende getoetst binnen 
de eigen organisatie;

 >  De planning voor de aanbesteding hield al 
rekening met een langere inzet van de latende 
leverancier en daarmee met extra kosten;

 >  De gekozen aanbestedingsprocedure van een 
concurrentiegerichte dialoog bracht risico’s 
met zich mee en daarnaast was onvoldoende 
helder waarom deze procedure boven andere 
aanbestedingsprocedures – met mogelijkheden 
voor contact met marktpartijen – was gekozen;

 >  Er was onvoldoende bewustzijn van het belang 
van contractmanagement;

 >  De betrokkenheid en kritische reflectie van de 
ambtelijke top, te weten de gemeentesecretaris 
en de directeur Bedrijfsvoering, bij de 
voorbereiding en start van het project was 
onvoldoende;

 >  Governance en projectmanagement 
vertoonden gebreken en tekortkomingen in 
opzet en uitvoering van het project;

 >  Gebreken en tekortkomingen zijn bij zowel de 
opdrachtnemers als de opdrachtgever te 
constateren in onder meer het onderschatten 
van de technische complexiteit;

 >  Er is sprake van aanwezigheid van cultuur-
aspecten als ‘planningsoptimisme’ en ‘ICT-
enthousiasme’ alsook gebrek aan ‘zakelijk heid’; 

 >  Het (project)eigenaarschap was gedurende het 
proces onvoldoende geborgd en ingevuld; 

 >  Het risicobewustzijn en -management binnen 
de gemeente is respectievelijk ontoereikend en 
onvoldoende uitgewerkt;

 >  De wethouder Bedrijfsvoering werd regelmatig 
geïnformeerd, stelde vragen en stuurde op het 
project Vernieuwing ICT, maar de 
informatievoorziening aan de raad had beter en 
explicieter moeten zijn;

 >  De raad (en mogelijk de wethouder Bedrijfs-
voering) is op meerdere momenten (namelijk 
in juli 2013 en bij de begroting 2014) verkeerd 
geïnformeerd doordat cruciale termen voor 
goed risicomanagement - risicobedrag en 
geldgevolg van risico’s - door elkaar zijn 
gehaald.

Er is niet één duidelijk aanwijsbare factor voor het 
uitlopen van de planning en de overschrijdingen 
van het budget van het project Vernieuwing ICT; 
het is een combinatie van factoren die tot de 
opgelopen vertraging en het overschrijden van het 
budget heeft geleid. De conclusies geven inzicht in 
factoren die een rol hebben gespeeld tijdens het 
project Vernieuwing ICT. Doel is om hier voor 
toekomstige projecten lering uit te trekken.

V.2.  >  Aanbevelingen voor het college
Om in de toekomst een groot (ICT-)project met 
vertrouwen in te gaan, dient de gemeente een 
andere aanpak te kiezen. Hiervoor is op basis van 
onderliggend onderzoek een aantal aanbevelingen 
te geven: 

Aanbeveling 1: Zorg voor een betere voorbe-
reiding van projecten (‘investeer aan de 
voorkant’)

Aansluiting met conclusies 
Diverse conclusies wijzen op gebreken bij de 
voorbereiding en start van het project Vernieuwing 
ICT:
 >  De gekozen opzet voor de transitie en migratie, 

namelijk een combinatie van de twee, werkte 
complexiteit in de hand en bracht risico’s en 
kosten met zich mee;

 >  De originele planning van de doorlooptijd van 
de transitie en migratie van 6 maanden was 
onrealistisch en onvoldoende getoetst binnen 
de eigen organisatie;

V.  ›  Conclusies en aanbevelingen 

26   De originele beoogde einddatum stond vastgesteld op 28 februari 2013 met een doorlooptijd voor de transitie van 6 maanden. Uiteindelijk is de 

transitie en migratie in het project Vit@ afgerond op 1 oktober 2014 (een totale vertraging van 19 maanden).

27   Het project Vernieuwing ICT is gestart met een projectbegroting van € 3,4 miljoen (exclusief risicobedrag van € 1,4 miljoen) en heeft uiteindelijk 

€ 7,1 miljoen gekost
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 >  De planning voor de aanbesteding hield al 
rekening met een langere inzet van de latende 
leverancier en daarmee met extra kosten;

 >  De gekozen aanbestedingsprocedure van een 
concurrentiegerichte dialoog bracht risico’s 
met zich mee en daarnaast was onvoldoende 
helder waarom deze procedure boven andere 
aanbestedingsprocedures – met mogelijkheden 
voor contact met marktpartijen – was gekozen;

 >  De betrokkenheid en kritische reflectie van de 
ambtelijke top, te weten de gemeentesecretaris 
en de directeur Bedrijfsvoering, bij de 
voorbereiding en start van het project was 
onvoldoende;

 >  Governance en projectmanagement 
vertoonden gebreken en tekortkomingen in 
opzet en uitvoering van het project;

 >  Het (project)eigenaarschap was gedurende het 
proces onvoldoende geborgd en ingevuld

 >  Het risicobewustzijn en -management binnen 
de gemeente is respectievelijk ontoereikend en 
onvoldoende uitgewerkt.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit het 
onderzoek blijkt dat de transitie en migratie vanaf 
het begin onderschat werden, met name aangaan-
de de technische complexiteit. Gezien deze onder-
schatting waren planning en budget van begin af 
aan niet realistisch. In de toekomst is het daarom 
van belang dat geïnvesteerd wordt in de opstart- 
en ontwerpfase van het traject en zorg te dragen 
voor kritische reflectie met betrekking tot:
 >  Aanbestedingsvorm en -inhoud (onder meer: 

wat wordt aanbesteed en op welke wijze?)
 >  Planning (onder meer: is de planning 

realistisch?)
 >  Budget (onder meer: is het budget realistisch?)
 >  Projectorganisatie: sturing/beheersing/toezicht 

en controle (onder meer: wat gebeurt in het 
geval risico’s optreden?) 

Invulling van deze rol kan op diverse manieren 
geschieden, onder andere door het versterken van 
de eigen organisatie (meer eigen kennis en kunde), 
door kaders en normen te ontwikkelen (onder 
meer vragenlijsten voor zaken bij de start van 
projecten) en/of door de inzet van externe onder-
steuning en/of het organiseren van reflectie (onaf-
hankelijke ex ante evaluaties en/of audits). Een 
uitdaging voor de gemeente Almere waar ook het 
Rijk en andere decentrale overheden mee worste-

len is het vraagstuk van kennisbehoud en -ont-
wikkeling. Het gebrek aan basis- en specialistische 
kennis over ICT en de mogelijkheden ervan is een 
faalfactor voor ICT-projecten. Bij Vernieuwing 
ICT is naar voren gekomen dat er sprake is van 
gebrek aan eigen kennis binnen de gemeente voor 
grote (ICT)-projecten. De gemeente dient een 
realistische visie te hebben op de wijze waarop de 
benodigde kennis en kunde voor grote en/of 
risicovolle (ICT)-projecten wordt georganiseerd 
en geborgd.

Aanbeveling: Het college dient met een visie 
en verbeterplan te komen met betrekking tot 
de voorbereiding en start van grote en/of 
risicovolle (ICT)-projecten.

Aanbeveling 2: Ontwikkel kaders en normen 
voor sturing, beheersing en verantwoording 
van grote en/of risicovolle projecten 

Aansluiting met conclusies
 >  De raad (en mogelijk de wethouder 

Bedrijfsvoering) is op meerdere momenten 
(namelijk in juli 2013 en bij de begroting 2014) 
verkeerd geïnformeerd doordat cruciale termen 
voor goed risicomanagement - risicobedrag en 
geldgevolg van risico’s - door elkaar zijn 
gehaald;

 >  De wethouder Bedrijfsvoering werd regelmatig 
geïnformeerd, stelde vragen en stuurde op het 
project Vernieuwing ICT, maar de 
informatievoorziening aan de raad had beter en 
explicieter moeten zijn.

Binnen de gemeente Almere zijn onvoldoende 
kaders en normen opgesteld voor grote en/of 
risicovolle projecten, zoals de Vernieuwing ICT. De 
bestaande kaders en normen zijn bovendien te 
algemeen van aard. Geadviseerd wordt om voor 
grote en/of risicovolle projecten in Almere moni-
tors, rapportages en/of regelingen in te stellen met 
betrekking tot de wijze waarop en onder welke 
voorwaarden projecten worden gestart, de wijze, 
momenten en frequentie van rapportage aan de 
raad, alsook over de wijze van afronding en evalu-
atie. Hiervoor kan ter inspiratie gekeken worden 
naar het Rijk (Regeling Grote Projecten) en andere 
grote gemeenten (zoals Amsterdam en Rotter-
dam).
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Bij het opstellen van een regeling voor projecten, 
moet voorkomen worden dat de te ontwikkelen 
kaders en normen als ‘afvinklijstje’ en administra-
tieve last zonder meerwaarde worden beschouwd. 
De kaders en normen dienen juist betere sturing, 
beheersing en verantwoording over projecten 
mogelijk te maken door college, ambtelijke orga-
nisatie én raad. 

Aanbeveling: Het college dient met een visie 
en verbeterplan te komen met betrekking tot 
de wijze waarop grote en/of risicovolle (ICT-)
projecten worden gestart, alsook ten aanzien 
van de wijze, momenten en frequentie van 
rapportage aan de raad en wijze van evaluatie 
en afronding van deze projecten. 

Aanbeveling 3: Ontwikkel en pas kaders en 
normen toe voor uitvoering van grote en/of 
risicovolle projecten

Aansluiting met conclusies
 >  De gekozen opzet voor de transitie en migratie, 

namelijk een combinatie van de twee, werkte 
complexiteit in de hand en bracht risico’s en 
kosten met zich mee;

 >  Governance en projectmanagement 
vertoonden gebreken en tekortkomingen in 
opzet en uitvoering van het project;

 >  Gebreken en tekortkomingen zijn bij zowel de 
opdrachtnemers als de opdrachtgever te 
constateren in onder meer het onderschatten 
van de technische complexiteit;

 >  Het (project)eigenaarschap was gedurende het 
proces onvoldoende geborgd en ingevuld.

Het projectmanagement voor grote en/of risico-
volle projecten kan beter ingericht en toegepast 
worden. Pas vanaf juli 2013 met de herstart van 
Vernieuwing ICT is strakker en beter gestuurd met 
toepassing van meer projectrapportages. De ge-
meente Almere zou buiten het ICT-domein wel 
enkele projecmanagemenmethodieken toepassen 
(zoals binnen het sociaal domein). Onderzocht kan 
worden in hoeverre lessen hierover binnen de 
gemeente verder gedeeld en ontwikkeld kunnen 
worden.

Vanaf juli 2013 werd het contact met de gemeen-
tesecretaris en wethouder Bedrijfsvoering geïnten-
siveerd voor het project. In de voorbereiding en 

startfase blijken er verschillende beelden te hebben 
bestaan binnen de gemeente wie verantwoordelijk 
was voor een succesvolle transitie en migratie en 
werd gedacht dat Fujitsu primair verantwoordelijk 
was. Gegeven de opzet van het contract met het 
transitie en migratieplan van Fujitsu, de contrac-
tuele relatie van de gemeente met Atos als latende 
leverancier en de verantwoordelijkheden en eigen 
belangen droeg de gemeente Almere zelf een 
belangrijke verantwoordelijkheid voor een succes-
volle transitie en migratie. 

Aanbeveling: Het college dient op basis van 
een heldere visie een verbeterplan op te stel-
len voor inrichting en uitvoering van project-
management voor grote en/of risicovolle 
(ICT-)projecten.

Aanbeveling 4: Herevalueer de kaders voor 
risicomanagement en –verantwoording 
binnen de gemeente

Aansluiting met conclusies
 >  De betrokkenheid en kritische reflectie van de 

ambtelijke top, te weten de gemeentesecretaris 
en de directeur Bedrijfsvoering, bij de 
voorbereiding en start van het project was 
onvoldoende;

 >  Governance en projectmanagement 
vertoonden gebreken en tekortkomingen in 
opzet en uitvoering van het project;

 >  Er is sprake van aanwezigheid van cultuur-
aspecten als ‘planningsoptimisme’ en ‘ICT-
enthousiasme’ alsook gebrek aan ‘zakelijkheid’;

 >  Het risicobewustzijn en -management binnen 
de gemeente is respectievelijk ontoereikend en 
onvoldoende uitgewerkt;

 >  De wethouder Bedrijfsvoering werd regelmatig 
geïnformeerd, stelde vragen en stuurde op het 
project Vernieuwing ICT, maar de 
informatievoorziening aan de raad had beter en 
explicieter moeten zijn;

 >  De raad (en mogelijk de wethouder 
Bedrijfsvoering) is op meerdere momenten 
(namelijk in juli 2013 en bij de begroting 2014) 
verkeerd geïnformeerd doordat cruciale termen 
voor goed risicomanagement - risicobedrag en 
geldgevolg van risico’s - door elkaar zijn 
gehaald.
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De raad (en mogelijk de wethouder Bedrijfsvoe-
ring) is op meerdere momenten verkeerd geïnfor-
meerd over de uitputting van het budget voor het 
project Vernieuwing ICT doordat cruciale termen 
voor goed risicomanagement als risicobedrag en 
geldgevolg van risico’s door elkaar zijn gehaald. Dit 
door elkaar halen van elementaire termen voor 
risicomanagement op meerdere momenten (bij de 
programmarekening 2012, de raadsbrief van 9 juli 
2013 en programmabegroting 2014) toont een 
gebrek in het risicobewustzijn en -management. 
Geadviseerd wordt om de kaders voor risicoma-
nagement en risicobewustzijn bij de gemeente 
verder te onderzoeken bij andere projecten en deze 
waar nodig aan te scherpen.

Aanbeveling: Per direct bij communicatie 
over risico’s van projecten inzichtelijk maken 
wat het betekent voor het risicobedrag en pas 
in tweede instantie inzichtelijk maken wat het 
betekent in termen van geldgevolg.

Aanbeveling 5: Versterk een cultuur met aan-
dacht voor kritische reflectie en zakelijkheid

Aansluiting met conclusies 
 >  De betrokkenheid en kritische reflectie van de 

ambtelijke top, te weten de gemeentesecretaris 
en de directeur Bedrijfsvoering, bij de 
voorbereiding en start van het project was 
onvoldoende;

 >  Er is sprake van aanwezigheid van 
cultuuraspecten als ‘planningsoptimisme’ en 
‘ICT-enthousiasme’ alsook gebrek aan 
‘zakelijkheid’; 

 >  Het risicobewustzijn en -management binnen 
de gemeente is respectievelijk ontoereikend en 
onvoldoende uitgewerkt.

In zowel de voorbereiding als de daadwerkelijke 
transitie en migratie was te weinig aandacht voor 
zakelijkheid en werd te weinig kritische reflectie en 
tegenspraak georganiseerd. Het is daarom aan te 
bevelen door middel van een cultuurveranderings-
traject zowel zakelijkheid als kritische reflectie 
beter te borgen in de organisatie. Zakelijkheid 
betekent niet automatisch dat er geen sprake meer 
is van het werken op basis van vertrouwen; het is 
niet het één of het ander. In andere grote steden 
als Amsterdam zijn er naar aanleiding van het falen 
bij grote projecten als de Noord/Zuidlijn lessen 

getrokken om kritische reflectie en tegenspraak 
beter te organiseren. Bij de inhoudelijke uitwerking 
van de andere aanbevelingen (bijvoorbeeld kaders 
en normen voor grote en/of risicovolle projecten) 
kan het zinvol zijn om momenten in te bouwen in 
het proces van grote en/of risicovolle projecten om 
kritische reflectie te faciliteren.

Aanbeveling: Het college dient te investeren 
in een organisatie met waarborgen voor 
kritische reflectie en tegenspraak voor grote 
en/of risicovolle (ICT-)projecten. De verant-
woordelijkheid voor deze tegenspraak en 
kriti sche reflectie moet worden belegd op 
hoog bestuurlijk en ambtelijk niveau om 
vol doende (ambtelijke) doorzettingsmacht te 
creëren.

Aanbeveling 6: Versterk aandacht voor leve-
ranciers- en contractmanagement naast 
contractvorming 

Aansluiting met conclusies
 >  Er was onvoldoende bewustzijn van het belang 

van contractmanagement;
 >  Governance en projectmanagement 

vertoonden gebreken en tekortkomingen in 
opzet en uitvoering van het project;

 >  Gebreken en tekortkomingen zijn bij zowel de 
opdrachtnemers als de opdrachtgever te 
constateren in onder meer het onderschatten 
van de technische complexiteit.

Dat het contract tussen de gemeente Almere en de 
leverancier na ondertekening zo snel mogelijk is 
opgeborgen, wijst op onvoldoende bewustzijn van 
het belang van contractmanagement. Bovendien 
was de afdeling Inkoop en Aanbestedingen op deze 
wijze niet in staat betrokken te raken en blijven bij 
het leveranciers- en contractmanagement, on-
danks dat zij wel de nodige expertise hadden 
kunnen inbrengen. Hierbij geldt dat een contract 
ook gedurende de looptijd gemanaged en onder-
houden moet worden omdat het de basis van de 
samenwerking vormt. Aandacht voor contractma-
nagement zou volgens betrokkenen reeds meer 
aandacht krijgen en verbeterd worden binnen de 
gemeente door het eerder betrekken en behouden 
van de afdeling Inkoop en Aanbestedingen bij 
projecten, waardoor bestaande kennis beter benut 
kan worden.
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Aanbeveling: Het college dient de raad te 
informeren over de voorgestelde verbeterin-
gen voor contract- en leveranciersmanage-
ment (onder meer rol van afdeling Inkoop en 
Aanbestedingen) en voort te gaan op de inge-
slagen weg om het contractmanagement te 
verbeteren.

V.3.  >  AANBEVELINGEN VOOR DE RAAD
Voor de raad is het advies om een betere invulling 
te geven aan de kaderstellende en controlerende 
taak door te bepalen hoe hij over grote en risico-
volle ICT-projecten geïnformeerd wenst te 
worden zowel voorafgaand, tijdens als na afloop 
van het project. Bovendien dient de raad na te 
denken over de wijze waarop hij geïnformeerd wil 
worden over het risicomanagement en de financi-
ele gevolgen van mogelijke risico’s. De raad kan 
hierbij kijken naar de rol van de Tweede Kamer en 
andere gemeenteraden (als Amsterdam en Rotter-
dam) waar regelingen zijn voor grote en/of risico-
volle projecten en afspraken over wijze van verant-
woording en informatievoorziening aan de raad. 
Het gaat er niet om dat de raad vaker wordt geïn-
formeerd, maar beter.

Daarnaast dient de raad er rekening mee te 
houden dat de Vernieuwing ICT een bedrijfsvoe-
ringstraject is geweest waar de raad niet over 
geïnformeerd zou zijn geweest als het volgens 
planning en budget was verlopen. De raad dient 
daarom te bepalen of en hoe hij geïnformeerd 
wenst te worden over veranderingen in (onder-
steunende) bedrijfsvoeringsprocessen. 

Bij toekomstige projecten dient de raad zich 
bewust te zijn van de kenmerken en complexiteit 
van ICT. Bij Vernieuwing ICT zijn er geen signalen 
dat wensen vanuit de raad hebben geleid tot extra 
vertraging en uitloop van het project (bijvoorbeeld 
specifieke eisen aan inhoudelijke IT-oplossingen). 

V.4.  >  AFSLUITEND
Het is van belang aandacht te hebben voor de fase 
waar de gemeente Almere nu in zit: met de afron-
ding van de transitie en migratie is de beheersfase 
gestart. Ook de beheersfase is een fase waar risico’s 
aan zijn verbonden. Bovendien moeten ook in deze 
fase keuzes worden gemaakt en restactiviteiten 
worden opgepakt. De beheersfase moet niet als 
status quo worden beschouwd, maar als een fase 
waarin contractmanagement van belang blijft en 
tevens de kennis met betrekking tot IT blijvend 
moet worden geborgd binnen de gemeente.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Almere 
veel leergeld heeft betaald voor het project Ver-
nieuwing ICT in termen van tijd, middelen alsook 
mensen. De gemeente Almere dient geleerde 
lessen ter harte te nemen en verbeteringen door te 
voeren om zodoende (grote en/of risicovolle) 
(ICT)projecten beter te kunnen beheersen.

Het oppakken van de hier geformuleerde aanbeve-
lingen, die elkaar versterken, vormt geen garantie 
dat er in de toekomst geen overschrijdingen van 
planningen en budgetten bij vergelijkbare projec-
ten zullen zijn: 100% zekerheid is immers een 
illusie. Het zorgt er echter wel voor dat de ge-
meente Almere (raad, college én ambtelijke orga-
nisatie) beter in control is. De gemeente kan 
zodoende betere afwegingen bij de start van een 
project maken, kan risico’s en problemen bij grote 
en/of risicovolle projecten eerder opmerken en kan 
tijdig (bij)sturen.
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VI.  ›  Reactie college van B&W

 

   
 

Rekenkamercommisie gemeente Almere 
t.a.v. de heer C.A. Jansen 
    
     
  
 

Bestuurlijke reactie op rekenkameronderzoek naar de Vernieuwing ICT in 
de gemeente Almere 
 
Geachte heer Jansen, 
 
Op 11 juni 2015 hebben wij van de Rekenkamercommissie de Bestuurlijke Nota 
inzake het rekenkameronderzoek naar het project ‘Vernieuwing ICT’ ontvangen. In 
het kader van bestuurlijke wederhoor, reageren wij hierbij op de beschouwing, 
conclusies en aanbevelingen in deze nota. 
 
Allereerst willen wij van de gelegenheid gebruik maken om de rekenkamercommissie 
te bedanken voor het rapport en daarmee voor een evaluatie van het project 
‘Vernieuwing ICT Almere’. 
 
Ook in Almere worden informatie en ICT een steeds belangrijker onderdeel van de 
gemeentelijke organisatie. Uiteraard in alle dienstverleningsprocessen naar de 
inwoners en bedrijven, maar bijvoorbeeld ook in de ondersteuning van het werk van 
de raad. Het garanderen van een goede (digitale) dienstverlening naar inwoners en 
bedrijven in de stad, was ook het belangrijkste uitgangspunt in het transitie- en 
migratieproces. Gelukkig is onze dienstverlening, ondanks de hobbels in het project, 
nooit in het geding geweest. 
Het project ‘Vernieuwing ICT Almere’ heeft geleid tot verbeteringen in de ICT-
basisvoorziening. De evaluaties van het project bevestigen de noodzaak om de 
gehele ICT-voorziening en het informatiemanagement op orde te hebben. Wij 
hebben daarom niet gewacht met het verder verbeteren van de ICT-voorziening en 
het informatiemanagement totdat alle evaluaties zijn afgerond. Zo werken wij aan 
het actueel houden van het ICT-landschap,  het versterken van de ICT-expertise 
en hebben wij geïnvesteerd in de rol van Chief Information Officer (CIO) in de 
organisatie. De eerste effecten van deze maatregelen zijn reeds zichtbaar. 
 
Om tot een echt volwassen ICT-organisatie tot komen die aansluit bij het 
toenemende belang van data en informatie en de ambities van Almere, zal er verder 
meerjarig geïnvesteerd moeten worden. Hierover gaan wij de komende periode graag 
met de raad in gesprek. 
 
Er zijn zeker lessen te leren uit de wijze waarop het project is verlopen. Het 
rekenkameronderzoek is een van de interne en externe evaluaties waar wij graag ons 
voordeel mee doen om beleid, organisatie en processen te verbeteren. Naast 
herkenbare  conclusies en aanbevelingen,  bevat het rapport naar onze mening soms 
een wat eenzijdige analyse van de feiten. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan uw 
conclusies over risicomanagement en de door u genoemde cultuuraspecten. 
Daarnaast konden wij uit de nota niet altijd goed afleiden wat het referentiekader is 
geweest waaraan u getoetst heeft. 

Stafdienst Bedrijfsvoering  
 
Madeleine van Breugel 
 Telefoon (036) 547 1887 
 Fax (036)   
E-mail mfvbreugel@almere.nl 

 
Stadhuisplein 1 
Postbus 200 
1300 AE Almere 
Telefoon  14 036 
Fax (036) 539 99 12 
 
E-mail info@almere.nl 
www.almere.nl 
 
 
 

Datum 
 18 augustus 2015 
 
Uw brief van/kenmerk 
   
  
Ons kenmerk 
  
 
Bijlage(n) 
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Reactie van ons college op uw beschouwing en conclusies 
a. Gemaakte keuzes bij de voorbereiding en start van het project 
a.1 De gekozen opzet voor de transitie en migratie, namelijk een combinatie van de twee, 
werkte complexiteit in de hand en bracht risico’s en kosten met zich mee. 
Het contract dat wij destijds met Atos hebben afgesloten was financieel gezien zeer 
scherp maar voorzag enkel in basis ICT-voorziening. Voor extra ondersteuning 
(zoals het uitvoeren van upgrades) moest worden betaald. In een tijd waarin de 
middelen schaarser werden en wij zelf beperkte kennis in huis hadden, leidde dit tot 
een achterstand van het ICT-landschap. Bij de start van het project was er daardoor 
sprake van een flinke achterstand op wat gebruikelijk is in de markt.  
Tijdens het project bleek het verschil met de nieuwe omgeving zelfs groter dan 
verwacht en dat heeft geleid tot meer noodzakelijk reparatiewerk. Wij zijn van 
mening dat wij op dat moment niet een andere keuze hadden dan die voor een 
combinatie van transitie en migratie. 
 
Uw punt over het in de hand werken van complexiteit door de gekozen 
governancestructuur kunnen wij niet goed duiden. In onze optiek is het 
samenwerken met de latende en nieuwe leverancier in een tripartite project 
noodzakelijk bij een transitie. 
 
a.2 De originele planning van de doorlooptijd van de transitie en migratie van zes 
maanden was onrealistisch en onvoldoende getoetst was binnen de eigen organisatie. 
Vanuit een technische focus op de transitie en migratie is de planning verklaarbaar. 
Achteraf gezien delen wij uw mening dat dit erg ambitieus was gezien de 
complexiteit van de transitie en migratie. 
Het project is kritisch door ons gevolgd. Vanaf het moment dat de planning niet 
haalbaar bleek, hebben de directeur Bedrijfsvoering, de gemeentesecretaris en de 
verantwoordelijk wethouder een aantal interventies gepleegd 
 
a.3 De planning voor de aanbesteding hield al rekening met een langere inzet van de 
latende leverancier en daarmee met extra kosten. 
Het is gebruikelijk dat de latende leverancier nog ingezet wordt tijdens de transitie. 
Om de dienstverlening richting bewoners, bedrijven en instellingen in te stad te 
kunnen blijven garanderen en continueren, was het onmogelijk om te stoppen met 
de latende leverancier op het moment van de start van de transitie. 
Aangezien wij de aanbesteding gedeeltelijk hebben moeten overdoen, was  
het gevolg dat de inzet van Atos langer nodig was dan vooraf gedacht en gewenst. 
 
a.4 De gekozen aanbestedingsprocedure van een concurrentiegerichte dialoog bracht risico’s 
met zich mee en daarnaast was onvoldoende helder waarom deze procedure boven andere 
aanbestedingsprocedures – met mogelijkheden voor contact met marktpartijen – was 
gekozen. 
Uw conclusie verbaast ons enigszins. In uw bijlage1: Tijdlijn “feitelijke gebeurtenissen 
op basis van analyse documenten”, heeft u bij 16 november 2011 duidelijk verwoord 
welke uitgangspunten door ons zijn vastgesteld voor de contractering van de nieuwe 
leverancier. Daarnaast hadden wij lering getrokken uit onze samenwerking met Atos, 
waarbij de insteek vooral financieel gericht was. Het was een weloverwogen keuze 
om bij het nieuwe contract in te zetten op samenwerking. 
Wetende dat we onvoldoende kennis in huis hadden hebben wij er voor gekozen ons 
door een adviesbureau te laten begeleiden. Er is een uitgebreide marktverkenning 
uitgevoerd, waaronder een expertsessie in aanwezigheid van de toenmalige 
wethouder Bedrijfsvoering. Met als doel een zo zorgvuldig mogelijke keuze te 
maken. 
 
a.5 Er was onvoldoende bewustzijn van het belang van contractmanagement. 
We delen uw mening dat er in de eerste fase bij dit contract te weinig capaciteit op 
contractmanagement is ingezet. Tijdens het project is geconstateerd dat deze 
expertise op dit contract versterkt moest worden en zijn tussentijds maatregelen 
genomen om het contractmanagement uit te breiden. 
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a.6 De betrokkenheid en kritische reflectie van de ambtelijke top, te weten de 
gemeentesecretaris en de directeur Bedrijfsvoering, bij de voorbereiding en start van het 
project was onvoldoende. 
Uw conclusie delen wij niet. De gemeentesecretaris was, zoals u aangeeft in Bijlage 
1: “Tijdlijn: feitelijke gebeurtenissen op basis van analyse documenten,” op 9 februari 
2011 al betrokken bij de voorbereidingen van het project. In de periode daarna heeft 
deze betrokkenheid zich gecontinueerd. Daarbij werd zij ook geïnformeerd in het 
reguliere overleg met de directeur Bedrijfsvoering. 
De directeur Bedrijfsvoering was vanaf het begin intensief betrokken; zowel bij de 
voorbereiding als bij de start van de transitie. Hij heeft vanaf het begin de hardheid 
van de planning en de uitvoering daarvan bevraagd bij de projectorganisatie. Op het 
moment dat er twijfel ontstond, is de sturing van de directeur op de projectleiding 
geïntensiveerd.  
 
b. Governance en projectuitvoering 
b.1 Governance en projectmanagement vertoonden gebreken en tekortkomingen in opzet en 
uitvoering van het project. 
Uw conclusie wordt gedeeld voor de inrichting en uitvoering van het project tot juli 
2013. Juist dit is de aanleiding geweest om te interveniëren. In uw beschrijving 
“verloop Vernieuwing ICT Almere 2011 – 2014”, beschrijft u in de alinea over de 
herstart van het project in juli 2013 expliciet welke projectmanagementmethode 
wordt gebruikt en hoe er wordt gerapporteerd.  
 
In uw beschouwing trekt u de conclusie dat de continuïteit en de 
multidisciplinariteit – mede door inzet van veel externen op sleutelposities- niet 
waren geborgd. Naar onze mening heeft juist deze inzet geleid tot continuïteit en 
multidisciplinariteit van het project. Naar aanleiding van de evaluatie van het project 
in juni/juli 2013 werd duidelijk dat het project niet alleen op de aanwezige interne 
expertise gerealiseerd kon worden. Daarop zijn wij begin 2014 een intern onderzoek 
gestart naar de kwaliteit van de ICT-organisatie. Op basis van deze bevindingen is 
een verbeterplan opgesteld dat momenteel wordt uitgevoerd. Bij de 
programmabegroting 2015 zijn in het kader van dit verbeterplan, middelen gevraagd 
en toegekend door de raad om de eerste verbeterslag te realiseren. 
 
Ten aanzien van de manier waarop is omgegaan met risico’s, benadrukken wij dat 
vanaf het begin van het project is gewerkt aan het in beeld brengen van risico’s en 
het nemen van mitigerende maatregelen. Bij aanvang van de transitie heeft er een 
gemeentebrede risico-inventarisatie plaatsgevonden. Risico’s zijn inhoudelijk 
uitgewerkt en beheersingsmaatregelen zijn in kaart gebracht. De risico’s zijn 
conform de kadernota weerstandsvermogen gekwantificeerd en toegelicht in de 
diverse P&C producten. 
 
b.2 Gebreken en tekortkomingen zijn bij zowel de opdrachtnemers als de opdrachtgever te 
constateren in onder meer het onderschatten van de technische complexiteit. 
U hebt gelijk met uw constatering dat er sprake was van onderschatting van de 
technische complexiteit. Wij denken dat dit het gevolg was van het onvoldoende 
toegerust zijn als organisatie om een project als Vernieuwing ICT Almere te kunnen 
uitvoeren. Ook de nieuwe leverancier heeft vooraf de technische complexiteit van 
een gemeentelijke organisatie onvoldoende overzien. 
Het is daarnaast een feit dat de diensten van Atos veel langer zijn afgenomen dan 
vooraf gedacht en gewenst was. De suggestie die u wekt in uw onderbouwing dat dit 
volledig aan Atos heeft gelegen, is ons inziens een eenzijdige analyse van een 
complexe situatie. 
Het is correct dat Fujitsu het eigen team heeft vervangen na het 
aanbestedingstraject. Dit is echter niet ongebruikelijk omdat een aanbestedingsteam 
een heel andere functie en competenties heeft dan een implementatieteam. 
Onze verwachtingen over de beschikbare expertise van onze nieuwe leverancier zijn 
in eerste instantie niet altijd waargemaakt. Wij kunnen echter constateren dat 
Fujitsu inspanningen heeft gepleegd - en nog altijd pleegt - om aan onze 
voorwaarden op dit punt goede invulling te geven. 
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b.3 Er is sprake van aanwezigheid van cultuuraspecten als ‘planningsoptimisme’ en ‘ICT-
enthousiasme’ alsook gebrek aan ‘zakelijkheid’ 
De term ‘planningsoptimisme’ delen wij met u als het gaat om de eerste planning 
voor de transitie en migratie. Ten aanzien van de planning die is gemaakt naar 
aanleiding van de evaluatie in juni/juli 2014 hebben wij een genuanceerder beeld. Zo 
bleek dat er in de praktijk veel aandacht werd gevraagd voor specifieke 
werkzaamheden. Hiervoor was de gemeente ook afhankelijk van op te leveren 
producten van andere partijen. Wanneer deze ondanks afspraken uitblijven, heeft dit 
effect op de realisatie. 
De onderbouwing voor het ‘ICT-enthousiasme’ delen wij niet. Het uitstellen van 
reguliere ICT-werkzaamheden was geen ICT-enthousiasme of gebrek aan 
realisme, maar een gevolg van de ontbrekende middelen en het verouderde ICT-
landschap. Overigens is een ‘freeze’ van het ICT-landschap niet ongebruikelijk bij 
een transitie en migratie in verband met de beheersbaarheid. 
 
b.4 Het (project)eigenaarschap was gedurende het project onvoldoende geborgd en ingevuld 
Het projecteigenaarschap zat in de eerste fase niet op het juiste niveau. Hoewel wij 
advies hebben ingewonnen hoe de transitie en migratie vorm te geven als 
projecteigenaar, concluderen wij dat daarin op dat moment niet de juiste keuzes zijn 
gemaakt. 
Alleen de interne ICT-expertise was ontoereikend voor de uitvoering van het 
project. Vanaf de eerste evaluatie van het project is het eigenaarschap op alle niveaus 
wel duidelijk zichtbaar. 
In uw bijlage 1:Tijdlijn:“feitelijke gebeurtenissen op basis van analyse documenten” lezen 
wij op meerdere plaatsen dat duidelijk op papier staat waar verantwoordelijkheden 
liggen. 
 
b.5. Het risicobewustzijn en –management binnen de gemeente is respectievelijk 
ontoereikend en onvoldoende uitgewerkt. 
Bij risicobewustzijn gaat het naar onze mening om de omgang met risico’s. Juist ten 
aanzien van risicobewustzijn en -management is vanaf de start van het project 
gewerkt aan het in beeld brengen van risico’s en het nemen van mitigerende 
maatregelen. Bijvoorbeeld de risicosessie met de risicomanager die wordt genoemd 
in uw feitenrelaas. 
De risico’s zijn conform de kadernota weerstandsvermogen gekwantificeerd en 
inhoudelijk toegelicht in de diverse planning en control producten. Het twee keer 
verwisselen van de termen staat wat ons betreft los van het risicobewustzijn. Wij zijn 
van mening dat het doortrekken van uw conclusie naar de gehele organisatie niet op 
zijn plaats is. De terminologie verwisseling of gehanteerde synoniemen zijn 
vervelend, maar hebben ons inziens hooguit tot verwarring c.q. vragen kunnen 
leiden in de toepassing van de kadernota. Het heeft niet tot andere inzichten of 
conclusies in de planning en control producten geleid. 
 
c. Informatievoorziening en verantwoording aan de raad en bestuurlijke sturing 
c.1 De wethouder Bedrijfsvoering werd regelmatig geïnformeerd, stelde vragen en stuurde op 
het project Vernieuwing ICT, maar de informatievoorziening aan de raad had beter en 
explicieter moeten zijn. 
De informatievoorziening aan de raad heeft plaatsgevonden conform de huidige 
kaders. Er is voor gekozen om de reguliere planning en control documenten te 
gebruiken, omdat deze ook in de tijd op elkaar aansloten. Wanneer wij dit 
onvoldoende achtten, hebben wij de raad geïnformeerd via een raadsbrief. 
 
c.2  De raad (en mogelijk de wethouder Bedrijfsvoering) is op meerdere momenten 
(namelijk in juli 2013 en bij de begroting 2014) verkeerd geïnformeerd doordat cruciale 
termen voor goed risicomanagement – risicobedrag en geldgevolg van risico’s – door elkaar 
zijn gehaald. 
Wij zijn van mening dat de raad geïnformeerd is op de momenten waarop dit 
noodzakelijk was. Het budgetrecht van de gemeenteraad is in geen enkel geval in het 
geding geweest. Omdat de autorisatie door de gemeenteraad heeft plaatsgevonden, 
is de projectoverschrijding rechtmatig. 
Het per abuis verwisselen van de termen, kan verwarrend zijn, maar hieruit mag 
naar onze mening niet de conclusie worden getrokken dat de raad (en mogelijk de 
wethouder Bedrijfsvoering) meerdere malen verkeerd zijn geïnformeerd. 
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Reactie van ons college op uw aanbevelingen 
Bij het opstellen van onze reactie op uw aanbevelingen hebben we ons laten leiden 
door uw beschouwing en de externe evaluatie die wij door PwC op het project 
hebben laten uitvoeren. Op verzoek stellen wij dit rapport van de evaluatie graag ter 
beschikking aan de raad. 
 
Aanbeveling 1: Zorg voor een betere voorbereiding van projecten (‘investeer aan de 
voorkant’). Ons college dient met een visie en verbeterplan te komen met betrekking tot de 
voorbereiding en start van grote en/of risicovolle (ICT)-projecten. 
U schrijft in uw aanbeveling dat een goede voorbereiding het halve werk is. Dit 
uitgangspunt onderschrijven wij van harte. Wij zijn inmiddels gestart met 
verbetermaatregelen om de kwaliteit van de ICT-organisatie en het 
informatiemanagement te verbeteren. 
Uit uw evaluatie, maar ook uit een door ons geïnitieerde evaluatie, blijkt dat het 
belangrijk is om bij soortgelijke projecten onder meer een goede interne ICT 
expertise te hebben, de onafhankelijke kwaliteitsrol in een project goed in te vullen 
en gebruik te maken van tussentijdse evaluaties. Ook een duidelijke visie op 
informatie en ICT is daarbij een belangrijke richtlijn. 
Deze aspecten hebben samen met uw aanbevelingen onze aandacht waarbij wij 
ervan overtuigd zijn dat hierin een verbeterslag kan worden gemaakt. 
 
Aanbeveling 2: Ontwikkel kaders en normen voor sturing, beheersing en verantwoording 
van grote en/of risicovolle projecten. Ons college dient met een visie en verbeterplan te 
komen met betrekking tot de wijze waarop grote en/of risicovolle(ICT)projecten worden 
gestart, alsook ten aanzien van de wijze, momenten en frequentie van rapportage aan de 
raad en wijze van evaluatie en afronding van deze projecten. 
 Zoals uw aanbeveling luidt, kijken wij als college steeds kritisch naar hoe wij risico’s 
in projecten nog beter kunnen beheersen en wat daar voor nodig is. 
Graag gaan wij met de raad in gesprek over hoe wij u nog beter kunnen informeren 
over de sturing, beheersing en verantwoording van projecten van een zekere omvang 
en met een bestuurlijke component. Wij stellen ons voor dat wij met u heldere 
afspraken maken over de frequentie van rapporteren alsmede de gewenste diepgang 
van de rapportage over consequenties in tijd, geld en inhoud (kwaliteit). Daarbij 
merken wij op dat grote en/of risicovolle projecten van elkaar verschillen en dat er 
naast basisafspraken wellicht ook maatwerkafspraken per project gemaakt moeten 
worden. 
 
Aanbeveling 3: Ontwikkel en pas kaders en normen toe voor uitvoering van grote en/of 
risicovolle projecten. Ons college dient op basis van een heldere visie een verbeterplan op te 
stellen voor inrichting en uitvoering van projectmanagement voor grote en/of risicovolle 
(ICT-)projecten. 
Wij leren graag van de wijze waarop dit ICT-project is verlopen. Wij hebben 
daarom bij een groot programma als bijvoorbeeld de Floriade extra aandacht 
besteed aan de inrichting en governance van het programma, zowel op ambtelijk als 
bestuurlijk niveau. Tevens werken wij voortdurend aan verdere professionalisering 
van onze kennis en vaardigheden op het gebied van programma-, project- en 
procesmanagement door onder meer uitwisseling met andere gemeenten, de 
ontwikkelingen op het vakgebied nauw te volgen en door ervaringen met projecten 
en programma’s in verschillende sectoren (ruimtelijk, sociaal, ICT) met elkaar te 
delen. 
Specifiek op het terrein van ICT en informatiemanagement is een 
professionaliseringsopdracht meegegeven in de opdracht aan onze CIO. 
 
Aanbeveling 4: Herevalueer de kaders voor risicomanagement en –verantwoording binnen 
de gemeente. Per direct bij communicatie over risico’s van projecten inzichtelijk maken wat 
het betekent voor het risicobedrag en pas in tweede instantie inzichtelijk maken wat het 
betekent in termen van geldgevolg. 
Zoals eerder aangegeven is ons college bereid om met de raad in gesprek te gaan hoe 
wij u nog beter kunnen informeren over de sturing, beheersing en verantwoording 
van projecten. Het communiceren over risico’s en wat daarvan financieel het gevolg 
is maakt daarnaar onze mening onderdeel van uit. Daarnaast willen wij nogmaals 
benadrukken dat wij doorlopend onderzoeken hoe wij risico’s in projecten nog beter 
kunnen beheersen en wat daar voor nodig is. 
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Aanbeveling 5: Versterk een cultuur met aandacht voor kritische reflectie en zakelijkheid. 
Ons college dient te investeren in een organisatie met waarborgen voor kritische reflectie en 
tegenspraak voor grote en/of risicovolle (ICT-)projecten. De verantwoordelijkheid voor deze 
tegenspraak en kritische reflectie moet worden belegd op hoog bestuurlijk en ambtelijk 
niveau om voldoende (ambtelijke) doorzettingsmacht te creëren. 
Uiteraard willen wij leren van de wijze waarop het project is verlopen. Zoals wij in 
onze reactie op uw eerste aanbeveling al aangaven, zien wij zeker meerwaarde in het 
inrichten van de onafhankelijke kwaliteitsrol in projecten en in tussentijdse 
evaluaties. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de expertise op onze 
verschillende vakgebieden te versterken om zo meer tegenspraak en reflectie te 
organiseren. 
De rol van opdrachtgever voor een tussentijdse evaluatie kan op bestuurlijk en/of 
ambtelijk niveau worden belegd. In onze optiek zal dit de reflectie op projecten 
vergroten. Specifiek voor ICT projecten zal hier aan vanuit de CIO functie invulling 
worden gegeven. 
  
Aanbeveling 6: Versterk aandacht voor leveranciers- en contractmanagement naast 
contractvorming. Ons college dient de raad te informeren over de voorgestelde verbetering 
voor contract- en leveranciersmanagement (onder meer rol van afdeling Inkoop en 
Aanbestedingen) en voort te gaan op de ingeslagen weg om het contractmanagement te 
verbeteren. 
Het contract- en leveranciersmanagement heeft op dit moment vanuit diverse 
invalshoeken de aandacht en er zijn en worden maatregelen genomen om hierin 
verbeterslagen te maken. Uiteraard informeren wij de raad graag over de 
voorgestelde verbeteringen en effecten daarvan. 
 
Wij hopen met deze reactie een bijdrage aan uw onderzoek en de daarop volgende 
bespreking in de gemeenteraad te hebben gegeven. Wij zien uw eindrapport met 
belangstelling tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Almere, 
 
 
 
 
 
de secretaris,     de burgemeester, 
A.J. Grootoonk     A. Jorritsma – Lebbink 
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Bijlage 1  ›   Tijdlijn: feitelijke gebeurtenissen op basis van 

analyse documenten

Hieronder wordt aan de hand van bestudeerde documenten een beeld gegeven van gebeurtenissen gedurende het traject 
Vernieuwing ICT. 
Tijdlijn

Datum
levering/ 
bespro-
ken 

Context Naam document Samenvatting van de inhoud

2011
2010 Algemeen: 

Ontwikkelin-
gen in 2010

‘Actielijst portefeuil-
lehoudersoverleg 
Stafdienst Bedrijfsvoe-
ring’,
d.d. 30 september 
2010
‘Portefeuillehouders-
overleg Stafdienst 
Bedrijfsvoering’,
d.d. 13 januari
‘Actielijst portefeuil-
lehoudersoverleg 
Stafdienst Bedrijfsvoe-
ring’,
d.d. 3 maart 2011

Vanaf 2010 is de gemeente Almere bezig met de evaluatie van de toenmalige 
ICT-dienstverlening en voorbereiding voor het vinden van een nieuwe ICT-
dienstverlener voor inrichting, beheer en onderhoud van de werkplekken en 
het rekencentrum. De toenmalige ICT-dienstverlener was Atos

Op 30 september 2010 wordt de wethouder Bedrijfsvoering geïnformeerd over 
het tijdspad ten behoeve van aanbesteding ICT. Het contract met Atos loopt per 
1 december 2012 af. Een aantal aandachtspunten worden besproken waaron-
der een evaluatie met Atos, een marktverkenning en de realisatie van de haal-
baarheid van het tijdspad in ogenschouw te nemen 

Op 13 januari en 3 maart 2011 wordt de wethouder opnieuw bijgepraat over de 
stand van zaken

Februari 
2011

Evaluatie ICT 
en dienst-
verlening ATOS

‘ICT 2013: Eindverslag 
evaluatie ICT’
Gemeente Almere, 
februari 2011

In het kader van de nieuwe ICT-dienstverlening vanaf 2013 en afloop van het 
vijfjarig contract met Atos heeft de afdeling Regie ICT van de gemeente Almere 
een evaluatie uitgevoerd naar de huidige ICT-dienstverlening

Ten aanzien van Atos zijn de belangrijkste aanbevelingen:
- De gemeente Almere moet de interne communicatie verbeteren
-  De gemeente Almere moet meer de regie nemen in ICT-projecten en ICT-

processen
-  Zorg voor een bestendig beleid voor informatievoorziening en gebruik dat 

beleid bij het maken van beslissingen
- Zorg voor een informatie- en systeemarchitectuur en gebruik die als leidraad
-  Probeer ook op strategisch niveau een gesprekspartner te worden voor de 

uitbestedingspartner

Diverse geuite klachten over Atos betreffen onder meer gebrek aan kennis over 
de werking en uitdagingen van de gemeente Almere en ontbreken van partner-
ship. Tegelijkertijd wordt gesteld dat Atos in gevallen onterecht de schuld van 
problemen kreeg en dat ook opdrachtgeverschap vanuit de gemeente verder 
dient te verbeteren
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9-2-2011 Presenta-
tie voor DTA 
(Directieteam 
Almere)

‘ICT 2013: Evaluatie 
ICT’
Stafdienst Bedrijfs-
voering  
Afdeling Regie ICT

In een presentatie voor de gemeentesecretaris en dienstdirecteuren van 
Almere (DTA) wordt onder meer de aanbeveling meegegeven op het gebied van 
ICT ‘geen koploper te zijn, maar slim te volgen’. Vervolgacties voor de afdeling 
Regie ICT betreffen verschillende uitbestedingsvarianten:
- Verlenging van huidig contract
- Insourcen
- Combinaties in- en outsourcen
- Verkavelen
- Volledig outsourcen

Er is ook een planning voor het project ‘ICT 2013’ (Vernieuwing ICT) opgeno-
men. In de planning wordt rekening gehouden met de volgende mijlpalen:
-  In juni 2011 starten met de aanbestedingsstrategie en kiezen van uitgewerkte 

uitbestedingsvarianten
-  In december 2011 de aanbestedingsstukken publiceren; na een voorselectie 

en eerste beoordeling van inschrijvers wordt in april/mei 2012 de offertevraag 
uitgezet voor oplevering van een offerte in juni/juli 2012

-  Op 1 september 2012 dient de opdracht voor de leverancier in te gaan en start 
de transitie naar de nieuwe dienstverlener welke op 28 februari 2013 gereed 
dient te zijn

-  Het lopende contract met Atos eindigt op 1 december 2012; de dienstverle-
ning met Atos is tot en met 28 februari 2013 voorzien

30-5-2011 Vragen naar 
ervaringen 
en lessen van 
andere overhe-
den en partijen

Verslag ervaringsuit-
wisseling ICT Sourcing
Gemeente Almere, 
Stafdienst Bedrijfsvoe-
ring 9 juni 2013

In het kader van de keuze om het bestaande contract met de huidige ICT-
dienstverlener te verlengen, de ICT-dienstverlening opnieuw aan te besteden 
of de ICT-dienstverlening opnieuw zelf te gaan uitvoeren, had de gemeente 
Almere een aantal organisaties uit verschillende branches uitgenodigd om in 
een open sessie ervaringen over en weer uit te wisselen.

Bij deze sessie is vanuit Almere onder meer de wethouder Bedrijfsvoering en 
directeur Bedrijfsvoering aanwezig. 

8-6-2011 Onderbouwing 
Regie ICT voor 
outsourcing en 
niet verlengen 
contract ATOS

‘ICT 2013 Next step’
Gemeente Almere, 8 
juni 2011

In de presentatie voor de gemeentesecretaris en dienstdirecteuren van de 
gemeente stelt Regie ICT dat het zelf organiseren van ICT-werkplekken (ins-
ourcen) geen optie is en dat het outsourcen beter aansluit bij de verwachtingen 
van de organisatie. Genoemde redenen om een externe leverancier in te zetten 
betreffen onder meer 
- Levering en beheer werkplek past niet in de ambitie van Almere en Regie ICT
-  Te klein om een datacenter te rechtvaardigen
-  Gebrek aan kennis om opnieuw te insourcen en de gemeente is niet aantrek-

kelijk voor een ICT ‘er
- Alles opnieuw inrichten/investeren geeft druk op de organisatie
- Hoge (transitie-) kosten voor insourcen (personeel en hardware)
- Er zal ook een aanbesteding zijn voor het insourcen 
- Door gebrek aan kennis veel kosten voor extern ondersteuning

Bij de keuze voor het outsourcen kiest Regie ICT ervoor om het aflopende con-
tract met Atos niet automatisch te verlengen met 2 jaar. Genoemde redenen:
-  De verlenging van Atos houdt tevens een verhuizing in naar een ander data-

center (noodzakelijke technologie refresh). Bij de afdeling Regie ICT is onvol-
doende vertrouwen dat de verhuizing vrijwel geen impact heeft op de bedrijfs-
voering

-  Naast de verhuizing zullen er ook nog een aantal bedrijfsprojecten uitgevoerd 
moeten worden. De afdeling Regie ICT heeft de ervaring dat Atos slecht in 
staat is om dergelijke grote projecten goed uit te voeren.

- Grote twijfel bij de inschattingen en onderbouwingen van Atos
- Verlenging levert de gemeente onvoldoende financieel voordeel op

16-6-2011 Bespreking 
scenario’s ICT 
met wethouder 
Bedrijfsvoering

‘Actielijst portefeuille-
houdersoverleg Staf-
dienst Bedrijfsvoe-
ring’,
d.d. 16 juni 2011

De wethouder wordt geïnformeerd over de verschillende scenario’s (inbeste-
ding, verlenging en aanbesteding). De wethouder geeft aan het lastig te vin-
den de verschillende scenario’s te bespreken als hij er voorafgaand geen stuk 
over heeft ontvangen. Alle opties zijn bekeken en doorgerekend. De wethouder 
Bedrijfsvoering geeft aan na het zomerreces graag de tijd te nemen om door te 
praten over de aanbesteding.
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16-11-2011 ICT-sourcings-
strategie met 
uitgangspunt-
nen voor con-
tractering

‘ICT-sourcingstrategie: 
Uitgangspunt voor de 
contractering van de 
ICT-dienstverlening in 
de periode 2013-2019’
Stafdienst Bedrijfs-
voering Afdeling Regie 
ICT, datum onbekend

In de uitgangspunten voor de ICT-sourcingsstrategie is in de uitgangspunten 
voor de contractering van de ICT-dienstverlening onder meer het volgende 
opgenomen:
-  Almere zal zijn innovatieve karakter ook op ICT-gebied op een slimme wijze 

vasthouden (fast follower)
-  De directeur SBV beslist en contracteert. Verantwoordelijkheid en sturing van 

de sourcing is in handen van Regie ICT. De communicatie en opdracht-ver-
strekking van Almere naar de ICT- dienstverlener(s) verloopt altijd via Regie 
ICT. Regie ICT draagt verantwoording voor de interne afstemming naar alle 
belanghebbenden

-  Regie ICT zorgt voor een kwalitatief uitstekende informatievoorziening, die 
medewerkers in staat stelt om al hun taken snel en efficiënt uit te voeren en 
die rekening houdt met bestuurlijke en technologische ontwikkelingen.

-  Maatwerkoplossingen worden kritisch beoordeeld. Innovatie wordt in principe 
niet gecontracteerd. Regie ICT ondersteunt bewezen technologie (geen pilot 
of beta release);

-  Uitgangspunt is de ongestoorde dienstverlening van de huidige producten-
diensten-catalogus (PDC)

-  Almere is op operationeel niveau opdrachtgever. Het Serviceplein ICT vormt 
het ‘single point of contact’ voor de dienstverlener

-  De dienstverlener heeft aantoonbare ervaring met dienstverlening bij de 
lokale overheid. De dienstverlener geeft ons een hoge prioriteit en professi-
onaliteit in operatie en escalatie. De dienstverlener relatie is Angelsaksisch 
(‘rule based’)

-  De gemeente financiert de transitiekosten zelf. Het uitgangspunt is ‘pay-per-
use’.

-  De gemeente gaat uit van een langdurige relatie, contractueel tot 10 jaar 
(4+3+3) waarbij het contract wordt opgedeeld met twee verlengingen

-  De inkoopvoorwaarden van de gemeente Almere zijn leidend (waaronder de 
onbeperkte aansprakelijkheid)

Uit de marktverkenning is het volgende naar voren gekomen
-  Geen succes story bekend waarbij werkplek en datacenter apart zijn aanbe-

steed;
-  Regievoering door externe partij is ook geen succes story bekend
-  De inschrijvers voor de werkplek datacenter kavel hebben allen een goede 

standaard oplossing, maar niet alle inschrijvers zijn goed in het afwijkende;
-  De inschrijvers zijn goed in verkopen, maar deze representeert niet altijd de 

uitvoerende organisatie;
-  Niet alle leveranciers zijn goed in het aansturen van onderleveranciers.

Aanbestedingsvorm: Voor de aanbesteding wordt gekozen voor een concurren-
tie gerichte dialoog in combinatie met gunnen op waarden. Genoemde reden hier-
voor is: ‘het unieke van deze aanbesteding is dat de waarde, die de gemeente 
Almere toekent, in dialoog met de prijs van de leverancier kan worden afge-
stemd.’

5-12-2011 Verslag stuur-
groep

‘Verslag stuurgroep-
vergadering project 
ICT 2013 d.d. 5 decem-
ber 2011’,
Gemeente Almere 
december 2011

In het stuurgroepverslag van december 2011 wordt gemeld dat de selectielei-
draad op 12 december 2011 zal worden gepubliceerd

8-12-2011 Bespreking
met de wet-
houder 
Bedrijfs voering

‘Actielijst portefeuille-
houdersoverleg 
Stafdienst Bedrijfs-
voering’,
d.d. 8 december 2011

De ICT-sourcingsstrategie met bijbehorende planning worden toegelicht en 
doorgesproken. Genoemde voorbeelden van strategische uitgangspunten 
betreffen dat de werkplek plaats-, tijd- en device onafhankelijk, de dienstverle-
ningsrelatie wordt Angelsaksisch en de dienstverlener dient ervaring te hebben 
met het werken met de lokale overheid. Aangegeven wordt dat mogelijk de hui-
dige wensen en servicedoelen vragen om verruiming van het budget. 

De wethouder Bedrijfsvoering heeft nog een aantal vragen en zal hier verder 
over spreken met de directeur Bedrijfsvoering.
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13-12-2011 Publicatie 
selectielei-
draad

‘Selectieleidraad
Concurrentiegerichte 
dialoog ten behoeve 
van de aanbesteding
ICT-werkplek- en –
rekencentrumservices’
Gemeente Almere, 13 
december 2011
‘Nota van Inlichtingen 
t.b.v. selectieleidraad’
Gemeente Almere, 19 
januari 2012 
‘Tweede Nota van 
Inlichtingen t.b.v. 
selectieleidraad’
Gemeente Almere, 21 
januari 2012

In december wordt de selectieleidraad voor de Vernieuwing ICT gepubliceerd. 
In de selectieleidraad is onder meer het volgende opgenomen:
-  De aanbesteding vindt plaats conform de ‘concurrentiegerichte dialoog’ 
-  De aanbesteding vindt dus plaats in twee fasen: eerst een selectiefase, waarin 

een beperkt aantal gegadigden (vijf) wordt geselecteerd op grond van de in de 
selectieleidraad opgenomen selectiecriteria. De selectiefase wordt afgesloten 
met een bezwaartermijn van vijftien kalenderdagen.

-  Na afloop van deze termijn volgt de gunningsfase. Deze bestaat uit twee 
delen:

   •  In het eerste deel van de gunningsfase wordt het aantal partijen terugge-
bracht van vijf naar drie. In dit deel wordt aan de gegadigden gevraagd een 
plan van aanpak in te dienen met betrekking tot de transitie en inrichting 
en beheer van de werkplek- en rekencentrumservices. Aan de hand van de 
beoordelingscriteria worden de drie beste gegadigden geselecteerd voor 
het tweede deel van deze gunningsfase. De inhoud van het plan van aanpak 
dient als basis in het volgende deel van de gunningsfase. De opvolgende 
producten dienen ten minste van dezelfde kwaliteit of beter te zijn.

   •  In het tweede deel van de gunningsfase wordt aan de drie geselecteerde 
gegadigden gevraagd om een offerte uit te brengen. Op basis van de offer-
tes gaat de gemeente Almere een dialoog aan met de drie gegadigden. 
Tijdens het dialooggesprek kan een gegadigde vragen stellen, voorstellen 
doen of punten ter discussie stellen. Aan de hand daarvan vindt optimali-
satie van de offerteaanvraag plaats, met dien verstande dat de dialoog niet 
mag leiden tot een wezenlijke wijziging van de opdracht en dat informatie 
die niet ziet op specifieke oplossingen in principe met alle deelnemers aan 
de dialoog wordt gedeeld.

-  Na het voeren van de dialooggesprekken en eventuele optimalisatie van de 
offerteaanvraag wordt aan de gegadigden gevraagd hun definitieve offerte in 
te dienen. Onderhandelingen na deze indiening zijn niet toegestaan. Gunning 
vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). 
De beoordeling vindt plaats op basis van het principe ‘gunnen op waarde’.

De intentie is om op 20 juli 2012 tot voorlopige gunning over te gaan.

Naar aanleiding van de selectieleidraad zijn vragen gesteld door geïnteres-
seerde partijen en zijn nota van inlichtingen opgesteld en gedeeld met partijen 
in januari 2012
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2012
8-3-2012 Bespreking

met de wet-
houder 
Bedrijfs voering

‘Actielijst portefeuil-
lehoudersoverleg Staf-
dienst Bedrijfsvoering’,
d.d. 8 maart 2012

De stand van zaken rond de aanbesteding 2013 wordt gepresenteerd. De plan-
ning is ongewijzigd gebleven. Er wordt ingegaan op de verbeterpunten ten 
aanzien van de vorige aanbesteding in 2006, de deelnemende partijen, de opzet 
van de dialoogfase en wijze van gunning. Er is een risicosessie gehouden en de 
risicomanager wordt goed aangehaakt. De wethouder Bedrijfsvoering geeft aan 
periodiek op de hoogte gehouden te willen worden over de stand van zaken van 
de aanbesteding.

16-3-2012 Aanbestedings-
document en 
bijlagen

‘Beschrijvend docu-
ment Concurrentie-
gerichte dialoog ten 
behoeve van de aanbe-
steding ICT-werkplek 
en rekencentrumser-
vices en bijbehorende 
bijlagen’
Gemeente Almere, 16 
maart 2012

In het gepubliceerde beschrijvend document voor potentiële leveranciers is 
onder meer het volgende opgenomen:
-  Op 30 november 2012 loopt de overeenkomst met de huidige ICT-leverancier 

[Atos] van de gemeente Almere voor ICT-werkplek-rekencentrumservices for-
meel ten einde. De gemeente verwacht dat de nieuwe leverancier na een tran-
sitie & migratiefase de dienstverlening op 28 februari 2013 voortzet

-  De ICT-dienstverlener dient in de offerte een transitie en migratieplan te pre-
senteren 

-  De ICT-dienstverlener is verantwoordelijk voor alle operationele en tactische 
taken. De gemeente Almere bestuurt de organisatorische en technische kop-
pelvlakken en beheert de samenwerking met andere leveranciers

De gemeente kiest voor een concurrentiegerichte dialoog die bestaat uit drie fasen:
-  Plan van aanpak
-  Dialoogfase
-  Inschrijving

Regie ICT binnen de Stafdienst Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor sturing op 
ICT binnen de gemeente Almere. Belangrijke taken voor de afdeling Regie ICT zijn:
-  Aansturing van de dienstverleners
-  Strategisch – formuleren en bewaken van concerninformatiebeleid (inclusief 

informatiearchitectuur en informatiebeveiligingsbeleid)
-  Tactisch – projectenportfolio, projectmanagement, informatieadvies en regie 

op applicatiebeheer
-  Operationeel – generiek applicatiebeheer, gebruiksondersteuning en proces-

bewaking

Regie ICT hanteert op strategisch en tactisch niveau overleggen inzake ICT:
-  Change Advisory Board (CAB). Het doel van de CAB is om voorgang van de 

niet-standaard changes te plannen en te monitoren
-  Dienstverleningsoverleg (DVO). Het doel van het DVO is om de kwaliteit van de 

lopende dienstverlening te bespreken inclusief onderwerpen die betrekking 
hebben op de informatiebeveiliging en capaciteitsmanagement

-  Contractmanagementoverleg (CMO). Het CMO stelt vast of de dienstverle-
ningsovereenkomst de dienstverlening die daarin is beschreven nog afdoende 
afdekt

-  Programmaoverleg (PO). Het doel van het programmaoverleg is gezamenlijk 
sturen op de geplande en lopende projecten

-  Tactisch overleg (TO). Het doel van het TO is het bespreken en afhameren van 
alle lopende (escalatie)zaken, het voorbereiden van het strategisch overleg en 
het sturen op hoofdlijnen van de operationele dienstverlening

-  Partnerboard (PB). De PB is het hoogste escalatieniveau binnen de gover-
nance-structuur. Tenminste twee keer per jaar vindt er overleg op strategisch 
niveau plaats. Eén maal per jaar wordt de totale dienstverlening in de PB 
geëvalueerd

De afdeling Regie ICT is de enige partij die de opdrachtverstrekking richting 
de dienstverlener voor haar rekening neemt. De dienstverlener voorziet de 
gemeente Almere maandelijks op een vaste datum van rapportages waarin 
verantwoording wordt afgelegd over de geleverde dienstverlening en de daarbij 
horende facturatie.

In de bijlagen van het beschrijvend document is meer de opzet van de overeen-
komst voor ICT-dienstverlening 2013 opgenomen. In deze overeenkomst is geen 
onbeperkte aansprakelijkheid meer opgenomen, maar is een maximum bedrag 
van € 2,5 miljoen opgenomen. Daarnaast zijn in de bijlagen de regieafspraken 
en producten- en dienstenbeschrijvingen opgenomen. 
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22-3-2012 Plan voor over-
dracht werk-
zaamheden 
Atos 

‘Appendices exitplan 
gemeente Almere’
Atos, 22 maart 2012, 
versie 2.0

Het Exit-plan beschrijft als onderdeel van de contractuele verplichting die Atos 
heeft ten aanzien van de gemeente Almere, de te volgen procedures indien 
besloten wordt tot geheel of gedeeltelijke beëindiging van de Mantelovereen-
komst tussen de gemeente Almere en Atos. Het Exit-plan beschrijft de wijze 
waarop Atos na beëindiging tezamen met de gemeente Almere zal zorgen voor 
een continuering van deze dienstverlening bij de gemeente Almere of een door 
de gemeente Almere aan te wijzen opvolgend dienstverlener.

In het plan zijn beoogde verantwoorde verantwoordelijkheden voor Atos en de 
gemeente samen met de nieuwe leverancier benoemd.

April – juli 
2012

Verloop aanbe-
stedingsproces

Geselecteerde gegadigden hebben een plan van aanpak opgesteld voor het 
overnemen en leveren van de ICT-werkplekken- en rekencentrumdiensten. Op 
basis van de plannen van aanpak kiest de gemeente Almere er voor om met de 
volgende 3 partijen verder te gaan: Atos, OGD en Fujitsu. Met de drie partijen 
zijn ook door de gemeente Almere diverse afzonderlijke dialoogbijeenkomsten 
gehouden over de invulling van de mogelijke opdracht.

Gedurende het traject zijn door partijen vragen gesteld over het plan van aanpak 
en de aanbesteding en zijn nieuwe nota’s van inlichtingen gepubliceerd door de 
gemeente. Vervolgens is een uitnodiging tot inschrijving gepubliceerd op 4 juni 
2012. De drie partijen hebben vervolgens een offerte ingediend voor de levering 
van de ICT-werkplekken en rekencentrumdiensten (waaronder een transitie en 
migratieplan)

8-5-2012 Jaarrekening 
2011

‘Programmarekening 
2011 en Bijlagenboek’
Gemeente Almere, 8 
mei 2012

In de jaarrekening 2011 wordt ten aanzien van bedrijfsvoering gemeld dat de 
afdeling ICT in 2011 te maken heeft gehad met problemen bij de ICT-leveran-
cier en ICT-storingen in het najaar. In 2012 vindt de aanbesteding na ICT-plaats 
waarvoor middelen beschikbaar worden gehouden om de diverse upgrades van 
het systeem te realiseren tijdens de transitie in 2012

28-6-2012 Bespreking 
met de wet-
houder 
Bedrijfsvoering

‘Actielijst portefeuil-
lehoudersoverleg Staf-
dienst Bedrijfsvoering’,
d.d. 28 juni 2012

De directeur Bedrijfsvoering informeert de wethouder ICT dat de dialoog-
fase goed is verlopen. De voorlopige gunning wordt op 27 juli gepland en op 30 
augustus wordt het contract getekend.

27-7-2012 Voorlopige 
gunning aan de 
Operator Groep 
Delft BV

‘EA ICT Werkplek- en 
rekencentrumservices’
Brief van de gemeente 
Almere, 27 juli 2012

De gemeente Almere heeft het voorlopige besluit genomen om de opdracht te 
gunnen aan de Operator Groep Delft BV. De offerte is in vier van de vijf beoorde-
lingscategorieën als meest aansluitend beoordeeld. 

De andere twee inschrijvers hebben een termijn van 15 dagen gekregen om een 
eventueel kort geding aan te spannen, indien zij onoverkomelijke bezwaren heb-
ben. Beoogd wordt om ondertekening van het contract op 30 augustus 2012 te 
laten plaatsvinden.

17-8-2012 Kort geding 
met bezwaar

Dagvaarding Atos
Dagvaarding Houthoff 
Buruma, 17 augustus 
2012

Atos heeft de gemeente gedagvaard. Gesteld wordt dat de door de gemeente 
gehanteerde gunningssystematiek voor inschrijvers zeer onduidelijk was (zoals 
het geen zicht hebben op welke wegingsfactoren werden toegepast en hoeveel 
punten per (sub)beoordelingscriterium konden worden gescoord). Door het 
ontbreken van wegingsfactoren zou het transparantiebeginsel zijn geschonden. 
Daarnaast zou de gemeente een onjuiste weging van de beoordelingscriteria 
hebben gehanteerd, ten onrechte de prestaties uit het verleden van Atos mee-
genomen hebben en een ondeugdelijke motivering van het gunningsvoornemen 
te hebben opgesteld

23-8-2012 Bespreking 
met de wet-
houder 
Bedrijfsvoering

‘Actielijst portefeuil-
lehoudersoverleg Staf-
dienst Bedrijfsvoering’,
d.d. 23 augustus 2013

De wethouder Bedrijfsvoering wordt geïnformeerd over het kort geding. De zaak 
dient op 11 september met verwachte uitspraak twee weken later.

De wethouder geeft aan de raad graag tussentijds van het kort geding op de 
hoogte te stellen.
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11-9-2012 Informatie 
over de gun-
ning van het 
ICT contract en 
mogelijk kort 
geding

‘Informatie: Gunning 
van de aanbestedingen 
ICT 2013’
Brief aan de gemeen-
teraad, 11 september 
2012

Het college meldt de dreiging van een kort geding en mogelijke vertraging van 4 
maanden op het traject. De brief is onder geheimhouding met de raad gedeeld.

“Voor wat betreft de gunning van het kavel werkplek en rekencentrumservices: 
In deze aanbesteding zitten o.a. alle werkplekken en de daarbij horende beno-
digdheden, als het rekencentrum (ICT infrastructuur) waarop alle voorzienin-
gen, zoals werkplekken en applicaties draaien. Bij dit kavel is een voornemen 
tot gunning bekendgemaakt op 27 juli, echter één van de afgewezen partijen 
heeft een kort geding tegen dit besluit aangespannen, waardoor de
procedure tijdelijk stil is komen te liggen. Een kort geding hierover zou op 11 
september jl. hebben plaatsgevonden. De aard en omvang van deze opdracht, 
die direct raakt aan kernelementen van onze interne bedrijfsvoering en de
dienstverlening aan de klanten, is van dermate belang dat wij de volledige regie 
in handen houden. Om die reden hebben wij op 10 september jl. het gunnings-
voornemen ingetrokken waardoor de grond aan het kort geding ontviel. Wij zul-
len enkel de eindfase van deze aanbesteding opnieuw doen waardoor de gun-
ning van dit kavel ongeveer vier maanden vertraagd. Naar verwachting zullen 
wij u in januari nader informeren.”

12-10-
2012

Nieuw aanbe-
stedingsdocu-
ment

Uitnodiging tot 
inschrijving: Concur-
rentiegerichte dialoog 
ten behoeve van de 
aanbesteding ICT-
werkplek en rekencen-
trumservices
Gemeente Almere, 12 
oktober 2010

De gemeente Almere heeft een nieuwe uitnodiging tot inschrijving opgesteld 
gericht aan de drie gegadigden uit de dialoogfase van de lopende procedure.

1-11-2012 Bespreking 
met de wet-
houder 
Bedrijfsvoering

‘Actielijst portefeuil-
lehoudersoverleg Staf-
dienst Bedrijfsvoering’,
d.d. 1 november 2012

De stand van zaken van de nieuwe aanbesteding wordt toegelicht. Iedere partij 
heeft weer gelijke kansen. De definitieve gunning staat gepland voor 28 decem-
ber 2012. Het vraagstuk hoe om te gaan met de verlenging van Atos omdat de 
overdracht/freeze is uitgesteld door de vertraging van het aanbestedingsproces. 

5-12-2012 Voorlopige 
gunning aan 
Fujitsu Techno-
logy Solutions

‘EA ICT Werkplek- en 
rekencentrumservices’
Brief van de gemeente 
Almere, 5 december 
2012

De gemeente Almere heeft het voorlopige besluit genomen om de opdracht voor 
de ICT-werkplek en rekencentrum te gunnen aan Fujitsu Technology Solutions 
BV. De offerte heeft de meeste punten behaald (806,50 van de 1000 punten). 
Fujitsu heeft op Financiën 300 van de 300 punten behaald. 

De andere twee inschrijvers hebben een termijn van 15 dagen gekregen om 
een eventueel kort geding aan te spannen, indien zij onoverkomelijke bezwaren 
hebben. Beoogd wordt om ondertekening van het contract op 14 januari 2013 te 
laten plaatsvinden.

Aanbieding 
Fujitsu

‘Bijlage 9: Transitie- en 
migratieplan’
Fujitsu Technology 
Solutions B.V., 21 
november 2012, ver-
sie 3.0

Onderdeel van de aanbieding van Fujitsu is een transitie- en migratieplan. In het 
plan wordt uitgegaan van een start van de transitie en migratie per 1 februari 
2013 en uitgangspunt om de migratie per 1 augustus 2013 gerealiseerd te heb-
ben.

In het transitie en migratieplan is verder onder meer opgenomen
-  Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Er is een stuurgroep met een 

vertegenwoordiging van de gemeente, van de nieuwe leverancier (Fujitsu) en 
de latende leverancier (Atos). Daarnaast is er een programmateam met een 
programmamanager van de gemeente Almere. Deze persoon is verantwoorde-
lijk voor de projectborging. Projectborging is van belang om te bepalen of het 
project nog steeds voldoet aan de specificaties, de vereiste technische normen 
en de business case

-  Uitgegaan wordt onder meer dat de huidige dienstverlener actief mee werkt 
aan de benodigde kennisoverdracht en dat voor alle huidige processen en 
systemen bij de gemeente Almere handboeken, werkinstructies en documen-
tatie compleet beschikbaar en van kwalitatief voldoende niveau zijn

Fujitsu biedt het voorgestelde transitie en migratie plan aan tegen een vaste 
prijs. 
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5-12-2012 Toelichting 
afwijzing van 
Operator Groep 
Delft BV

‘Afwijzing EA ICT Werk-
plek- en rekencen-
trumservices’
Brief van de gemeente 
Almere, 5 december 
2012

De gemeente Almere geeft aan dat de Operator Groep Delft B.V. 732,18 van de 
1000 punten had bepaald met hun offerte en minder gescoord heeft dan de win-
nende partij. De relatieve prestaties van de offerte van de Operator Groep Delft 
B.V ten aanzien van de offerte van de winnaar zijn nader toegelicht.

2012 Stuurgroep-
vergaderingen

Besluitenlijsten stuur-
groep

In 2012 is er in de periode januari-april maandelijks een stuurgroepvergadering 
geweest. Vanaf juli zijn er tot met november 2012 vier stuurgroepvergaderingen 
met besluitenlijsten geweest.

2013
14-1-2013 Projectorgani-

satie Transitie 
& Migratie

‘Projectorganisatie 
Transitie & Migratie: 
besturing en organi-
satie, monitoring, rap-
portage’
Gemeente Almere, 
Stafdienst Bedrijfsvoe-
ring, Afdeling Regie 
ICT, 14 januari 2013 
(concept)

Voor de besturing en organisatie van de transitie en migratie zijn de volgende 
principes vastgesteld:
-  Tripartite programmaorganisatie (gemeente Almere, Fujitsu en Atos)
-  Dagdagelijkse aansturing door tripartite programmateam
-  Voorzitterschap door gemeente Almere op programma- en stuurgroep niveau
-  Programmaorganisatie, met de focus op:
   •  horizontaal de streams met bezetting van alle partijen, welke scope bepa-

lend zijn en waarmee de belangen van alle partijen worden geborgd
   •  verticaal de projectteams van alle partijen, elk afzonderlijk onder aansturing 

van een transitiemanager
-  Waarborging dat beschikbaarheid en continuïteit van de gemeente Almere 

dienstverlening niet in het geding komt
-  Het belang van de gemeente Almere geborgd door:
   •  risico beheersing en kwaliteitsbewaking
   •  een programma office ondersteunend aan het programma
   •  heldere communicatie en aandacht voor acceptatie van omgevingen door de 

diensten
22-1-2013 Bekendma-

king gunning 
ICT-aanbeste-
dingen

‘Informatie: Gunning 
van de aanbestedingen 
ICT 2013’
Brief aan de gemeen-
teraad, 22 januari 2013

Het college meldt dat Fujitsu de nieuwe ICT-dienstverlener van de gemeente is 
geworden. 

“In september 2012 is de gemeenteraad geïnformeerd via een geheime raads-
brief over de voortgang van de aanbesteding voor ICT-werkplekken en reken-
centrumservices. De aanbesteding was stil komen te liggen doordat één 
inschrijver een kort geding heeft aangespannen. De gemeente heeft toen beslo-
ten om zelf de regie uit te kunnen voeren om de gunning deels over te doen. De 
uitvraag is opnieuw opgesteld waarbij eerdere ervaringen zijn meegenomen. 

Op 5 december 2012 is het voornemen tot gunning aan Fujitsu bekendgemaakt 
en op 21 december 2012 is deze gunning van rechtswege definitief geworden.”

Februari 
2013

Begroting 2013 ‘Programmabegroting 
2013 na amendemen-
ten en Bijlagenboek’
Gemeente Almere, 15 
november 2013 en 9 
januari 2013

In de begroting wordt gemeld dat het contract met de huidige ICT-dienstver-
lener Atos in 2013 verloopt. Tegen de voorlopige gunning is een kort geding 
aangespannen. Om de regie op het proces te kunnen behouden is door de 
gemeente Almere gekozen om de voorlopige gunning in te trekken en deel van 
de procedure over te doen. Dit betekent een vertraging van vier tot zes maan-
den op het gehele proces. De transitie en migratie periode wordt uitgesteld 
en gezien de stand van de huidige ICT-infrastructuur is dit een risico voor de 
dienstverlening van het hele concern.

Daarnaast wordt gemeld dat er rekening wordt gehouden met het operatio-
neel worden van de nieuwe ICT-netwerkomgeving van Almere (naar verwach-
ting medio 2013), waarna de omvorming van het beheersysteem in gang gezet 
kan worden. Deze omvorming zal moeten leiden tot een betere sturing op het 
beheer van de stad, het verbinden van de verschillende gegevensbronnen aan 
het beheerssysteem en het ontsluiten van gegevens voor partners en bewoners.
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7-2-2013 Bespreking 
met de 
(nieuwe) 
wethouder 
Bedrijfsvoering

‘Actielijst portefeuil-
lehoudersoverleg Staf-
dienst Bedrijfsvoering’,
d.d. 7 februari 2013

De nieuwe wethouder Bedrijfsvoering wordt geïnformeerd over de aanbesteding 
ICT. Er is een contract getekend met Fujitsu voor vier jaar met de mogelijkheid 
om deze tweemaal drie jaar te verlengen. Belangrijk bij deze aanbesteding is 
dat het nieuwe platform de basis is voor Anders Werken en toekomstbestendig 
is. De transitie en migratieperiode van Atos en Fujitsu zal na verwachting acht 
maanden duren. Wanneer alles is overgedragen aan Fujitsu gaat het nieuwe 
contract ook in. Gedurende de transitie en migratieperiode is ook een ICT 
Freeze van kracht. Alleen na toestemming van de Change Board zullen wijzigin-
gen worden doorgevoerd. Op dit moment draait alles nog op oude spullenboel. 
De verwachting is dat de komende periode helaas nog wel wat verstoringen zul-
len plaatsvinden. Er is echter een continuïteitsplan gemaakt om de dienstverle-
ning door te kunnen laten gaan.

21-2-2013 Stuurgroepen 
en overleggen

Overzicht overleggen 
stuurgroep en control-
lerteams
‘Inventarisatie proces-
sen en applicaties i.k.v 
ICT2013’, Gemeente 
Almere, interne memo, 
21 februari 2012

In het kader van het project ICT 2013 is het verzoek gedaan om de informatie-
adviseurs samen met applicatiebeheerders en Administratieve Organisatie - 
Interne Control (AO/IC)functionarissen een overzicht te laten maken van vast-
gestelde AO-processen en de daarbij gebruikte applicaties. Uit de acties komt 
onder meer naar voren:
-  Er is geen compleet overzicht van alle binnen Almere gehanteerde processen;
-  Een klein deel van alle processen is ook werkelijk beschreven en vastgelegd in 

systemen;
-  De actualiteit van de beschreven processen is lang niet altijd up to date;
-  De diepgang van de beschikbare procesbeschrijvingen is vaak niet toereikend 

en geeft geen volledig inzicht in alle gebruikte applicaties.

Door het niet beschikbaar hebben van deze procesbeschrijving is het vooraf niet 
duidelijk wat eventuele activiteiten in datacenter of andere infrastructuur voor 
gevolgen kan hebben in de gemeentelijke dienstverlening. Uiteraard wordt er 
van alles aangedaan om de informatie ‘scherp’ te krijgen, maar het is niet rea-
listisch om te denken dat we vóór de start van de migratie een sluitend inzicht 
hebben in processen en applicaties.

21-3-2013 Bespreking 
met de wet-
houder 
Bedrijfsvoering

‘Actielijst portefeuil-
lehoudersoverleg Staf-
dienst Bedrijfsvoering’,
d.d. 21 maart 2013

De wethouder wordt geïnformeerd dat er problemen zijn met Atos. Atos werkt 
niet mee aan een goede transitie. Atos doet absoluut het minimale. Er is geen 
directe actie nodig van de portefeuillehouder

8-4-2013 Kort geding 
van gemeente 
Almere aan 
Atos

Dagvaarding Gemeente Almere en Atos hebben gepoogd samen een retransitieplan op te 
stellen. Gedurende dit traject komen ze op een aantal punten niet tot overeen-
stemming en wil de gemeente het plan (nog) niet ondertekenen. Gemeente 
Almere gaat niet akkoord met de inhoud van het transitieplan omdat enerzijds 
niet duidelijk staat beschreven wat de resultaten van het plan zijn en anderzijds 
geen duidelijk kostenplaatje wordt gegeven (met name de uren en kosten voor 
de decommissioning). Atos schort haar werkzaamheden bij de gemeente op dat 
moment op. Hierop dagvaardt de gemeente Atos om te verplichten: 
-  haar werkzaamheden voor de retransitie te hervatten. 
-  mee te werken aan het afronden van het retransitieplan 
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18-4-2013 Bespreking 
met de wet-
houder 
Bedrijfsvoering

‘Actielijst portefeuil-
lehoudersoverleg Staf-
dienst Bedrijfsvoering’,
d.d. 18 april 2013

De wethouder Bedrijfsvoering wordt geïnformeerd over de stand van zaken van 
de transitie en migratie. Na de ICT aanbesteding vorig is de afdeling ICT dit jaar 
begonnen met de transitie en migratie. In deze opgave heeft de afdeling ICT te 
maken met drie partijen, te weten Fujitsu, Atos en de gemeente. In de prak-
tijk merkt de gemeente dat de latende partij niet zo maar loslaat. Atos heeft 
een retransitieplan aangeboden waarin ze de overgang van de applicaties van A 
(rekencentrum Atos) naar B (rekencentra Fujitsu) hebben opgenomen, de over-
gang van medewerkers van Atos naar Fujitsu en ook een paragraaf over decom-
misioning. Daarbij is een geschil ontstaan over de kosten die Atos rekent voor 
de overgang van de applicaties en de rol die ze de gemeente toe bedelen bij de 
Wet Overgang Ondernemingen. Atos is daarna gestopt met het meewerken aan 
de retransitie. Dit heeft er toe geleid dat er een kort geding is aangespannen 
door de gemeente tegen Atos. Overigens is de gemeente achter de schermen 
wel met Atos in gesprek om te onderzoeken waar we elkaar kunnen vinden.

In het kader van de transitie en migratie had Fujitsu in maart jl. een detailplan-
ning moeten leveren, maar dat lag er niet. Het proces kwam moeizaam op gang 
en had ook met de samenwerking tussen personen te maken. Onlangs is beslo-
ten om zowel bij Fujitsu als bij de gemeente de projectleiders voor de transitie 
en migratie te vervangen. Dat heeft een positief effect op het proces gegeven. 
Nu ligt er een door beide partijen geaccordeerde planning. De einddatum voor 
de transitie was gesteld op 1 augustus, maar is verschoven naar 1 september 
as.

Het nieuwe serverpark moet medio mei zijn ingericht, zodat er kan worden 
getest. Het ontbreken van medewerking van Atos is een risico. Als dat te lang 
duurt dan zorgt dat voor last voor de gemeente en heeft dat gevolgen voor de 
planning.

23-4-2013 Vonnis recht-
bank Amster-
dam

‘ Uitspraak’ In het vonnis wordt dieper ingegaan op de periode voorafgaand aan het kort 
geding. Een periode waarin de gemeente Almere en Atos trachten een retransi-
tieplan af te stemmen en ondertekenen. 
De rechtbank besluit: 
-  “ 5.7. Gezien het voorgaande ligt de vordering van de gemeente tot hervat-

ting van de werkzaamheden in het kader van de retransitie voor toewijzing 
gereed, Atos heeft ter zitting erkend dat zij reeds met een aantal retransitie-
werkzaarnheden was gestart:. De omstandigheid dat partijen (zie onder 2.16) 
steeds hebben besproken dat Atos haar werkzaamheden in het kader van dit 
retransitieplan (pas) na ondertekening daarvan zal uitvoeren, maakt niet dat 
Atos gerechtigd is haar werkzaamheden, in afwachting van ondertekening van 
een retransitieplan, gestaakt te houden. “ 

-  De rechtbank stelt dat de partijen zullen moeten door onderhandelen over het 
transitieplan.

Tevens stelt de gemeente Almere in haar kort geding dat zij niet de werknemers 
van Atos wil overnemen:
-  “Na beëindiging van de overeenkomst heeft Atos geen plaats voor medewer-

kers die werkzaam zijn geweest voor de gemeente. De gemeente stelt zich op 
bet standpunt dat zij niet veel kan doen nu Fujitsu niet wil meewerken aan de 
overname van personen. […] Vlak vóór de zitting heeft Atos zich bereid ver-
klaard de bepaling in artikel 6 van het retransitieplan waarin was opgenomen 
dat de overdracht van informatie en documentatie aan Fujitsu pas zal plaats-
vinden als overeenstemming is bereikt over de overgang van werknemers te 
schrappen en te vervangen door een verwijzing naar artikel 2.5 van het Exit-
plan. De gemeente heeft ter zitting verklaard dat zij met deze wijziging kan 
instemmen als er door Atos uit deze bepaling niet meer verplichtingen voor de 
gemeente worden afgeleid dan die redelijkerwijs uit de tekst uit kunnen wor-
den afgeleid. Deze kwestie tussen partijen zal derhalve niet meer bij de beoor-
deling van dit geschil worden betrokken,”

-  De rechtbank beslist dat Atos binnen twee werkdagen haar werkzaamheden 
dient te hervatten en bovendien dat de gemeente binnen twee werkdagen haar 
onderhandelingen met Atos over een retransitieplan dient te hervatten.

25-4-2013 Jaarrekening 
2012

‘Programmarekening 
2012 en Bijlagenboek’

In de jaarrekening 2012 wordt gemeld dat transitie en migratie van het reken-
centrum en de werkplekken [Vernieuwing ICT] een speerpunt zal zijn in 2013.
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6-5-2013 Logboek Wet-
houder 

‘Logboek ICT’,
Wethouder Bedrijfs-
voering en ICT, 2013-
2015

Vanaf de periode mei 2013 is een logboek beschikbaar met de informatiemomenten 
en acties van de nieuwe wethouder Bedrijfsvoering ten aanzien van de Vernieuwing 
ICT. Elementen uit dit logboek zijn in dit rapport opgenomen.

Op 6 mei 2013 constateert de wethouder Bedrijfsvoering dat ICT een groot 
onderwerp is binnen de portefeuille Bedrijfsvoering en wenst goed geïnfor-
meerd te worden. De wethouder hiervoor een aparte afspraak met de directeur 
Bedrijfsvoering.

7-5-2013 Aankondiging 
van boete-
beding 

‘Vooraankondiging 
Boetebeding’, 
Brief van de gemeente 
aan Fujitsu, 7 mei 
2013, kenmerk 
20130507-JT001

In de brief van de gemeente aan Fujitsu wordt gemeld dat in recente overleggen 
door Fujitsu is gemeld dat het wellicht niet mogelijk is de transitie en migratie 
op 1 augustus 2013 te hebben afgerond en dienstverlening afgerond te hebben. 
“Deels zijn informatieverzoeken door de gemeente Almere (dan wel de huidige 
dienstverlener) niet of niet tijdig en soms onvolledig aan Fujitsu verstrekt. Daar-
naast zijn een deel van factoren die bijdragen aan de vertraging door Fujitsu 
veroorzaakt:
-  Het vanaf de start van het project ontbreken van een gedegen detail project-

planning
-  In de ontwerp en definitiefase geen duidelijke lead door Fujitsu, wat leidt tot 

een ongecontroleerde werkdruk in de realisatiefase daarna
-  Het ontbreken van een gestructureerde manier van werken, welke leidt tot 

versnippering en verwarring van en over benodigde informatie

De gemeente staat op het standpunt dat als 1 augustus 2013 niet gehaald wordt 
de boeteclausule in werking treedt en de te lijden schade op Fujitsu zullen ver-
halen voor zover die het boetebedrag te boven gaat

16-5-2013 
en 4-6-
2013

Overleg Fujitsu 
en gemeente 
Almere

‘Correctie schrijven dd 
7 mei 2013, met ken-
merk Vooraankondi-
ging boetebeding’
Brief van de gemeente 
aan Fujitsu, 4 juni 
2013, kenmerk 
20130507-JT001
‘Verslag Overleg 
Fujitsu – Gemeente 
Almere’
Gemeente Almere, 
16 mei 2013

Op 16 mei 2013 vindt er overleg plaats tussen Fujitsu en de gemeente Almere 
waarin onder meer aangegeven wordt:
-  De transitie en migratie van het rekencentrum en de werkplekken is een las-

tige klus waarbij niet halen geen optie is
-  Het uitgangspunt voor de samenwerking tussen Fujitsu en de gemeente 

Almere blijft partnership
-  De gemeente geeft aan zich soms wel ernstige zorgen te maken over het tra-

ject en wil wel zichtbaar maken wat haar inspanning is geweest om de afge-
sproken termijnen te halen

-  Fujitsu geeft aan geen problemen te hebben met het boeteregime, maar wel 
met de manier waarop het nu is gegaan en vraagt om een andere aanvlieg-
route de volgende keer

-  Het besluit over het wijzigen van de overgangsdatum wordt gezamenlijk door 
de gemeente en Fujitsu genomen. Fujitsu en de gemeente Almere zullen nu 
sturen op een definitieve opleverdatum van 1 september 2013

-  De gemeente zal een nieuwe brief naar Fujitsu sturen waarin ze meedeelt dat 
ze de brief intrekt

Op 4 juni 2013 meldt de gemeente per brief dat het schrijven van 7 mei 2013 niet 
van toepassing is en dat het schrijven als niet verzonden beschouwd kan wor-
den.
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14-5-2013 Bespreking 
met wethouder 
Bedrijfsvoering

‘Actielijst portefeuil-
lehoudersoverleg Staf-
dienst Bedrijfsvoering’,
d.d. 14 mei 2013

De wethouder Bedrijfsvoering wordt bijgepraat over de transitie en migratie ICT 
2013.

In de planning was opgenomen dat op 15 mei de oplevering van de Greenfield 
plus (landingsplaats van de gemeentelijke applicaties) zou plaats vinden. Door 
de te late start van Fujitsu wordt dat niet gehaald. In de komende 14 dagen 
wordt inzichtelijk hoeveel extra tijd nodig is

Andere kant speelt het dispuut met Atos over werkzaamheden die zij moe-
ten verrichten voor de gemeente, maar die worden door hen getraineerd. Het 
is overigens vooral een financieel risico, want er is onenigheid over de kosten. 
Atos rekent daar te veel voor.

De wethouder vraagt of de opleverdatum van 1 september wordt gehaald. Dat 
was alleen mogelijk als de Greenfield plus op 15 mei zou worden opgeleverd. 
Er is een nieuwe opleverdatum vastgesteld op 1 oktober. De kosten van de ver-
traging bedragen grofweg 3 ton per maand. Er is in de risicoreserve rekening 
gehouden met drie maanden vertraging. Er is aangekondigd bij Fujitsu dat de 
gemeente eventueel boetes gaat opleggen.

In het vorige overleg is al gesproken over eventuele proactieve communica-
tie richting de raad. Er wordt vastgesteld dat op dit moment dat niet nodig is, 
behalve als het om het financiële aspect gaat. De wethouder geeft wel aan dat 
hij tijdig en ook periodiek geïnformeerd wil worden over het project

29-5-2013 Directeuren 
overleg Almere

Verslag DTA 29 mei 
2013
Gemeente Almere, 
29 mei 2013

De directeur Bedrijfsvoering meldt dat de opleverdatum van de transitie en 
migratie weer lijkt te gaan schuiven. De directeur Bedrijfsvoering heeft besloten 
een zware projectleider op het project te zetten.

Juli 2013 Bijstelling 
begroting Ver-
nieuwing ICT

‘Actualisatie project-
begroting ICT 2013’
Gemeente Almere, juli 
2013

In de bijstelling van de begroting (zie Paragraaf II.2.b) is over de Vernieuwing ICT 
het volgende opgenomen: 

“Eind mei 2013 zou door Fujitsu de Greenfield Plus omgeving worden opgele-
verd. Dit was een belangrijk ijkmoment omdat dit de basis (infrastructuur) is 
waar de applicaties op draaien. Bij de vaststelling van de oplevering is door de 
projectgroep besloten om voorlopig een “no go” te geven voor het testen van 
deze Greenfield Plus omgeving, aangezien deze niet volledig was opgeleverd.

Gezien de problematiek in het project waar gemeente Almere tegenaan loopt, 
is besloten om een externe manager aan te trekken om een plan van aanpak 
te maken teneinde de transitie en migratieperiode tot een goed einde te bren-
gen. Op 4 juli a.s. zal het plan aanpak gereed zijn; de begroting is vooruitlopend 
hierop bijgesteld. In deze bijstelling hebben wij rekening gehouden dat 80% van 
de transitie en migratie voltooid zal worden voor 15 december 2013. De reste-
rende 20% van de transitiewerkzaamheden zal klaar zijn op 1 maart 2014.”

20-6-2013 Logboek wet-
houder ICT

‘Logboek ICT’,
Wethouder Bedrijfs-
voering en ICT, 2013-
2015

De wethouder wordt geïnformeerd over de aanstelling van een nieuwe project-
manager om meer grip te krijgen op transitie en migratie ICT 2013. Uit de eer-
ste analyse zou blijken dat de aanbesteding prima is gedaan, maar in de uitrol 
van het project worden problemen geconstateerd. De governance van het project 
heeft verbetering nodig. In de samenwerking met de externe partners moet de 
gemeente een andere rol oppakken om tot een goed resultaat te kunnen komen. 
Daarnaast blijkt dat er geen overall detailplanning ligt en deze wel nodig is voor 
een succesvolle transitie en migratie.

De wethouder neemt kennis van de mededeling en verzoekt terugkoppeling op 4 
juli inzake de financiële gevolgen. 

4-7-2013 
en 8-7-
2013

Logboek wet-
houder ICT

‘Logboek ICT’,
Wethouder Bedrijfs-
voering en ICT, 2013-
2015

De directeur Bedrijfsvoering informeert de wethouder Bedrijfsvoering over de 
voorgestelde financiële oplossing (inzet van € 1,7 miljoen). Er zou € 2,6 miljoen 
gereserveerd zijn voor de risico’s inzake de transitie ICT. De wethouder gaat 
akkoord met de inzet van de financiële middelen.

Afgesproken wordt om in de raadsbrief over de halfjaargesprekken expliciet de 
financiële afwijking bij de transitie ICT expliciet te melden. 
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9-7-2013 Informatie over 
afwijkingen in 
beleid

‘Informatievoorziening 
naar aanleiding van 
halfjaargesprekken 
2013’
Brief aan de gemeente-
raad, 9 juli 2013

Er wordt ten aanzien van de ICT-transitie aan de raad gemeld: “We zijn gestart 
met de transitie en migratie van het rekencentrum en werkplekken naar de 
nieuwe leverancier (Fujitsu). Een aantal voorziene risico’s, zoals benoemd in de 
programmarekening 2012, doet zich voor ter hoogte van € 1,7 miljoen. Er is in 
de programmarekening 2012 een risicobedrag opgenomen van € 2,6 miljoen.”

22-8-2013 Brief aan 
Fujitsu

‘Afspraken planning 
Transitie Migratie Peri-
ode’
Brief gemeente aan 
Fujitsu, 22 augustus 
2013, kenmerk 3049506

In een brief aan Fujitsu wordt gemeld dat de partijen gezamenlijk in juni heb-
ben geconstateerd dat de planning met opleverdatum van 1 september niet 
meer haalbaar is. De gemeente Almere heeft op basis hiervan een analyse laten 
uitvoeren op het project met voorstel voor een vervolgaanpak. Op basis hiervan 
is gezamenlijk besloten om te komen tot een nieuwe aanpak met bijbehorende 
nieuwe planning.

Eerste 
helft 2013

Stuurgroepen 
en overleggen

Overzicht overleggen 
stuurgroep en control-
lerteams
‘Verslag tripartiete 
stuurgroep Fujitsu, Atos, 
Gemeente Almere’
Gemeente Almere, 
stuurgroep, 2 mei 2013

In de periode tot en met juni 2013 zijn er twee stuurgroepverslagen van januari 
en mei 2013 gevonden. Daarnaast is in februari overleg en advies geweest over 
Vernieuwing ICT bij het controllersoverleg.

Op 2 mei wordt in de stuurgroep nog rekening gehouden met een oplevering van 
de ICT-werkomgeving (Greenfield Plus) door Fujitsu op 15 mei.

4-9-2013 Program-
maplan VIT@

‘Programmaplan VIT@: 
Vernieuwing IT in 
Almere’
Gemeente Almere, 
versie 4 september 
2013

Het nieuwe programmaplan voor project Vernieuwing ICT Almere (VIT@) is 
opgesteld. 

Het programma VIT@ is er op gericht om de transitie en migratie van Atos naar 
Fujitsu projectmatig te laten verlopen. De transitie- en migratie betreft een aan-
tal verschillende elementen waaronder bouw van een nieuw datacentrum en 
ontwerp en bouw van nieuwe ‘standaard werkplekken’. In juni 2013 is onderzoek 
gedaan voor een vervolgaanpak voor het programma VITA. Beoogd was om de 
herinrichting van het programma uit te werken waarin onder meer het volgende 
is opgenomen
-  Inrichting project organisatie en bemensing
-  Inregelen project governance (overleggen, rapportages, etc.)
-  Relatie en afspraken met Atos bestaande uit hervatten gesprekken over inter-

operabiliteit en verlenging contract met betrekking tot ICT-dienstverlening en 
ondersteuning transitie en migratie

-  Bepalen van de mate van interoperabiliteit
-  Bepalen migratiestrategie datacenter, applicaties en gebruikers migraties
-  Opstellen van detailplannen voor de deelprojecten
-  Opstellen programma plan

Op 1 juli 2013 werd het programma herstart om de organisatie opnieuw en goed 
in te richten. Het programmaplan VIT@ bevat de informatie voor de Stuurgroep 
om de uitvoering van het te herstarten programma te kunnen autoriseren. 
Belangrijke pijlers onder de strategie zijn:
-  Het centraal stellen van de migratie van de gebruikersorganisatie
-  Een gefaseerde transitie / migratie
-  Interoperabiliteit om te zorgen dat de verschillende gebruikers, systemen en 

processen gedurende de migratie kunnen blijven samen werken

In de planning en werkzaamheden is de belangrijkste doelstelling van her-
starte programma het leveren van een ‘Proof of Concept’. Hierbij worden enkele 
gebruikers gemigreerd. Na een geslaagde Proof of Concept vindt de Pilot plaats 
om een groep representatieve gebruikers te migreren naar de nieuwe omge-
ving. Bij onoplosbare problemen kunnen de gebruikers teruggezet worden in de 
oude situatie. Bij een succesvolle pilot zal ook de rest van de gebruikers gefa-
seerd overgezet worden. Gebruikers kunnen overgezet worden als hun applica-
ties in de Atos omgeving beschikbaar zijn vanuit de Fujitsu omgeving.

In de planning wordt beoogd dat de Proof of Concept in november 2013 wordt 
opgeleverd en de pilot in december 2013. Beoogd wordt om dan de migratie per 
28 april 2014 geheel gerealiseerd te hebben.
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10-9-2013 Logboek wet-
houder ICT

‘Logboek ICT’,
Wethouder Bedrijfs-
voering en ICT, 2013-
2015

De wethouder wordt geïnformeerd over de voortgang van VIT@. Gemeld wordt 
dat: ‘tot de conclusie is gekomen dat er een vertraging in de planning is opge-
treden. Het opstellen van de Proof of Concept duurt langer. Het juiste tijdsbe-
stek van de Proof of Concept was niet in de planning terecht gekomen. De wet-
houder wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke acties zijn ingezet om 
een nieuwe kwalijke fout te voorkomen. Het betreft een fout door een medewer-
ker en daar is een stevig gesprek mee gevoerd.’

De wethouder verzoekt om goede checks in het project te bouwen. De wethou-
der wil het totale financiële overzicht van het project zien en toegelicht hebben. 
De wethouder bevestigt onder geen beding de € 1,7 miljoen te overschrijden en 
het tekort binnen het project of de bedrijfsvoering op te lossen. 

19-9-2013 Bespreking 
met de wet-
houder 
Bedrijfsvoering

‘Actielijst portefeuil-
lehoudersoverleg Staf-
dienst Bedrijfsvoering’,
d.d. 19 september 
2013

De wethouder stelt vragen over de actualisatie van de risicoparagraaf met 
betrekking tot ICT. Het lijkt of het risico groter is geworden. De directeur 
Bedrijfsvoering stelt dat er mogelijk een verkeerd beeld is ontstaan over de 
hoogte van het aanbestedingsvoordeel van ICT. Het is nog niet mogelijk om het 
definitieve aanbestedingsvoordeel van ICT vast te stellen omdat er nog zaken tij-
dens de transitie en migratie naar boven komen die moeten worden betaald.

1-10-2013 Begroting 2014 ‘Programmabegroting 
2014’ en ‘Programma-
begroting na amende-
menten en Bijlagen-
boek’
Gemeente Almere, 1 
oktober 2013 en 20 
november 2013

In de begroting 2014 wordt door het college gemeld dat bij het project VIT@, dat 
zich bezighoudt met de ICT transitie en migratie van het rekencentrum en werk-
plekken, een aantal risico’s zich heeft voorgedaan. Er zal een beroep gedaan 
moeten worden op de saldireserve voor € 1,7 miljoen. Voor de risico’s voor de 
ICT-transitie is rekening gehouden met een reserve van € 2,6 miljoen. 

Voor het zomerreces is een analyse van de problematiek gemaakt en op basis 
hiervan is het plan van aanpak bijgesteld. In de tweede helft van 2013 zal de 
focus van de organisatie liggen op het succesvol uitvoeren van dit plan van aan-
pak. In het voorjaar van 2014 moet de transitie en migratie volledig afgerond 
zijn. Daarna zal de prioriteit liggen bij de regie op het ICT-contract en de leve-
rancier. Het belangrijkste uitgangspunt is het goed borgen van een hoogwaar-
dige en stabiele ICT-ondersteuning voor de dienstverlening aan bewoners en 
onze organisatie.

Tweede 
helft 2013

Stuurgroep-
vergaderingen

Overzicht overleggen 
stuurgroep: 
‘Verslag Stuurgroep 
VITA’, Gemeente 
Almere, Stuurgroep, 23 
juli 2013
‘Stuurgroeprappor-
tage – VITA 20130926’, 
Gemeente Almere, 
Stuurgroep, 26 sep-
tember 2013.
‘Stuurgroeprappor-
tage – VITA 20131022’, 
Gemeente Almere, 
Stuurgroep, 22 oktober 
2013.
‘Stuurgroeprappor-
tage – VITA 20131119’, 
Gemeente Almere, 
Stuurgroep, 19 novem-
ber 2013
‘Stuurgroeprappor-
tage – VITA 20131203’, 
Gemeente Almere, 
Stuurgroep, 3 decem-
ber 2013
‘Stuurgroeprappor-
tage – VITA 20131217’, 
Gemeente Almere, 
Stuurgroep, 17 decem-
ber 2013

In het stuurgroepoverleg van 23 juli 2013 is met de nieuwe programmamanager 
voorgelegd dat voor iedere vergadering van te voren een voortgangsrapportage 
en agenda aan de stuurgroepleden worden toegestuurd. Juli en augustus wor-
den gebruikt om de projectorganisatie strakker in te richten. Tevens wordt deze 
periode wordt gebruikt voor de interoperabiliteit met Atos.

In de voortgangsrapportages wordt onder meer aan de hand van een ‘stoplich-
ten’ model (groen, geel, rood) over de stand van zaken rond tijd, geld, scope, 
kwaliteit en sfeer gerapporteerd. Daarnaast bevatte de voortgangsrapportages 
ook een overzicht van mijlpalen en risico’s.

In het voortgangsrapport van 26 september wordt gemeld: “Nu de plannen in 
de stuurgroep van 9 september zijn goedgekeurd was verwacht dat de hectiek 
zou afnemen en we doelgericht aan de uitvoering van de plannen konden begin-
nen. Niets is minder waar. Discussies over wie is verantwoordelijk voor wat en 
de kosten daarvan laaien opnieuw op. Kwaliteit van deliverables is onder de 
maat en de eerste vertragingen worden al gemeld. Het (begin september toe-
gevoegde) risico, “Integrale kwaliteit en samenwerking”, begint vormen aan te 
nemen die forse impact (kunnen) hebben op (doorloop*) tijd en geld van het VITA 
project. Deze zaken beïnvloeden ook de sfeer in het project.

In het voortgangsrapport van 22 oktober wordt rekening gehouden met reeds 
een vertraging van 1 maand op de oplevering van het datacenter. In het voort-
gangsrapport van 19 november zijn geplande mijlpalen voor september en okto-
ber nog niet gehaald.

In het voortgangsrapportages van 3 en 17 december wordt de status van het 
project op ‘rood’ gesteld. De acceptatie van het datacenter en de ‘Proof of Con-
cept’ is niet gerealiseerd. Er is nog geen nieuwe datum voor de Proof of Con-
cept. De score voor sfeer verslechtert door de spanningen in het team. 

In de tweede helft van 2013 werd ook het controllersoverleg op de hoogte 
gehouden van de herstart en voortgang van het project VIT@.
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Oktober – 
december 
2013

Logboek wet-
houder ICT

‘Logboek ICT’,
Wethouder Bedrijfs-
voering en ICT, 2013-
2015

Op 23 oktober 2013 bij terugkoppeling aan de wethouder meldt de projectmana-
ger dat hij zich zorgen maakt over de voortgang van het project. De projectma-
nager geeft aan dat hij zijn functie ter beschikking heeft gesteld, indien de rand-
voorwaarden bij zowel gemeente als Fujitsu niet verbeteren. Inmiddels zou de 
stuurgroep geïntervenieerd hebben en dat geeft de projectmanager voldoende 
vertrouwen om door te gaan. De stuurgroep gaat verder de randvoorwaarden 
aanscherpen zodat de projectuitvoering prioriteit krijgt bij de gehele organisatie.

De wethouder geeft aan dat hij verwacht dat alles op alles wordt gezet om te 
zorgen dat het project VIT@ prioriteit heeft. De planning en budget zijn leidend. 

Op 11 november meldt de accountant in het kader van de jaarrekeningencon-
trole 2013 dat ‘de migratie/transitie van de IT-organisatie een lang en zwaar 
en traject is waar de gemeente midden in zit. De langere looptijd van het pro-
ject heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van IT-medewerkers en financiële 
impact voor de gemeente’. De wethouder stelt zich te herkennen in de bevindin-
gen en geeft aan dat er verschillende interventies zijn gepleegd om de risico’s te 
beheersen en de beheersbaarheid te vergroten. 

Op 28 november 2013 wordt de wethouder geïnformeerd dat de Proof of Concept 
fase niet gerealiseerd is. Het benodigde datacenter was nog niet stevig genoeg 
en de migratie van een werkplek was nog niet van voldoende kwaliteit. Fujitsu 
zou alles op alles zetten om de planning te halen en kwaliteit te leveren. 

De wethouder en gemeentesecretaris komen tot de conclusie dat bestuurlijk 
overleg noodzakelijk is met Fujitsu. De gemeentesecretaris zal dit overleg voe-
ren. 

Op 16 december informeert de gemeentesecretaris dat met de directie (CEO) 
van Fujitsu is afgesproken dat de planning en termijn van 1 mei 2014 vast staan.

Op 19 december meldt de gemeentesecretaris dat de pre-Proof of Concept fase 
is geslaagd, zodat de Proof of Concept kan worden gepland.

2014
Januari 
- maart 
2014

Stuurgroep-
vergaderingen 
van januari tot 
en met maart 
2014

Overzicht overleggen 
stuurgroep: 
‘Stuurgroeprappor-
tage – VITA 20140106’, 
Gemeente Almere, 
Stuurgroep, 6 januari 
2014
‘Stuurgroeprappor-
tage – VITA 20140121’, 
Gemeente Almere, 
Stuurgroep, 21 janu-
ari 2014
‘Uitkomst Go / No-Go 
meeting VIT@’, datum 
onbekend
‘Stuurgroeprappor-
tage – VITA 20140204’, 
Gemeente Almere, 
Stuurgroep, 4 febru-
ari 2014
‘Stuurgroeprappor-
tage – VITA 20140318’, 
Gemeente Almere, 
Stuurgroep, 18 maart 
2014

In het voortgangsrapport van de stuurgroep van 6 januari 2014 is te zien dat het 
datacentrum op 11 december 2013 is opgeleverd en de ‘Proof of Concept’ op 
20 december 2013 (met beoogde datum van 25 november 2013). Status van het 
project blijft ‘rood’.

In het voortgangsrapport van 21 januari wordt aangegeven dat de focus op de 
Pilot planning ligt. De pilot had een beoogde startdatum van 9 december 2013. 
De voorlopige nieuwe startdatum is 10 – 17 februari 2014.

Op 24 januari was een eerste ‘go/no go’ meeting voor de pilotfase. Hierbij wordt 
getoetst of alle noodzakelijke elementen van POC & Pilot beschikbaar en getest 
zijn. Daarbij is een cruciaal criterium dat de Pilot HET bewijs moet zijn dat we 
beheerst, en kwalitatief goed, snel grotere aantallen gebruikers uit kunnen rol-
len. Uit deze sessie is een unanieme no go gekomen. 

De ‘no go’ is gemeld in het controllersoverleg van 3 februari en het voortgangs-
rapport van 4 februari. Daarbij werd ook gemeld dat de initiële opleveringen van 
het programma van onvoldoende kwaliteit zijn waardoor veel energie (en dus 
tijd) in bijsturing, rework, besteed moet worden.

In het voortgangsrapport van 17 februari wordt gemeld dat het besluit is geno-
men om te starten met de Pilot op 20 februari. In het voortgangsrapport van 18 
maart wordt gemeld dat de pilot migratie is uitgevoerd en overwegend succes-
vol is. Er is nu zicht op de finale oplevering door het hebben van een integrale 
planning; hiervoor dient wel goedkeuring te komen.
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Januari 
– maart 
2014

Logboek wet-
houder ICT

‘Logboek ICT’,
Wethouder Bedrijfs-
voering en ICT, 2013-
2015

Op 13 januari 2014 wordt aan de wethouder geïnformeerd dat de Proof of 
Concept, uitgevoerd in afgeslankte vorm in termen van aantal gebruikers en 
scope, is geslaagd. De brief van Fujitsu, naar aanleiding van het overleg van de 
gemeentesecretaris en Fujitsu, geeft een inspanningsverplichting aan, maar de 
gemeente vraagt om een resultaatsverplichting.

Op 10 februari wordt gemeld dat de gemeentesecretaris opnieuw contact heeft 
gezocht met Fujitsu. Beide partijen bevestigen dat de planning van 1 mei hard 
is en zetten zich maximaal in. Wethouder Bedrijfsvoering benadrukt het kwali-
teitsaspect van de migratie.

Op 6 maart meldt de gemeentesecretaris dat de transitie ICT stagneert en pro-
blematiseert.

Op 11 maart rapporteert de projectmanager aan de ICT dat na afronding van de 
Proof of Concept en succesvolle Pilot migratie een nieuwe planning is opgesteld 
voor transitie en migratie van applicaties. In de nieuwe planning worden de 
applicatie migratie en transitie op 1 september opgeleverd en zou het VIT@-pro-
ject rondt 1 oktober 2014 afgerond zijn. De uitloop van de planning heeft financi-
ele kosten, welke geraamd zijn op € 2 miljoen. 

Op 12 maart meldt de wethouder dat de ontstane situatie zeer onwenselijk en 
niet acceptabel is, het zaak is te komen tot een goede en gedegen oplossing 
en het vertrouwen in de projectleider is geminimaliseerd. De wethouder geeft 
onder meer aan dat hij een extra toelichting behoeft op de financiën, een extra 
externe check wil op de kosten en planning, het college geïnformeerd wordt bij 
de eerste bespreking van de Voorjaarsnota, de raad pro-actief geïnformeerd 
wordt en de wethouder zelf dagelijks geïnformeerd wil worden.

Op 13 maart wordt de wethouder geïnformeerd over het inschakelen van PwC 
voor een verdiepend onderzoek.

Op 14 maart wordt de wethouder geïnformeerd dat de projectleider zich ziek 
heeft gemeld en op 17 maart dat de projectleider zijn overdrachtsdocument 
heeft ingeleverd. Hiermee wordt de samenwerking formeel beëindigd.

Op 18 maart heeft het college kennisgenomen van de stand van zaken van ICT.

Op 25 maart wordt gemeld dat er een nieuwe projectmanager is aangesteld 
voor het project VIT@.
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25-3-2014 Brief aan de 
gemeenteraad

‘Informatie inzake 
project Vernieuwing IT 
Almere’
Brief aan de gemeen-
teraad, 25 maart 2014

De raad wordt geïnformeerd over vertraging op het project VIT@.

“Vooraf hechten wij er aan om u te melden dat de kwaliteit en de borging van 
de (digitale) dienstverlening aan inwoners en bedrijven voor ons college van het 
grootste belang is. Wij zien ICT daarom weliswaar als een technisch onderdeel 
van de gemeentelijke bedrijfsvoering dat ondersteunend is aan onze primaire 
processen maar wel een onderdeel dat te allen tijde op orde dient te zijn. De 
vitaliteit van de ICT-infrastructuur en de software levert een bepalende bijdrage 
aan de kwaliteit van onze (digitale) dienstverlening.

Momenteel wordt de daadwerkelijke transitie en migratie van de werkplek-
ken en het rekencentrum uitgevoerd. Door de complexiteit van de transitie en 
migratieopgave, is er een stevige aansturing op het project. Het project wordt 
per fase uitgevoerd en elke fase wordt zorgvuldig voorbereid en getest mid-
dels ‘pilots’. Dankzij deze aanpak is dit deel van de transitie en migratie goed 
op gang. De migratie van werkplekken en bijhorende standaardsoftware wordt 
volgens plan gecontinueerd. 

Na afronding van de laatste testfase (Proof of Concept en de Pilot Migratie) is 
echter geconcludeerd dat de planning van de migratie van met name de, soms 
zeer complexe, applicaties (software) moet worden bijgesteld. Dit betekent dat 
de looptijd van het project moet worden verlengd tot minimaal september van 
dit jaar. De uitloop heeft financiële consequenties. Wij zijn in afwachting van een 
rapportage over onder meer de gekozen migratiestrategie voor de bedrijfsap-
plicaties, de planning, de benodigde financiële middelen, de risico’s en daarbij 
de mogelijke beheersmaatregelen. De uitkomsten van deze rapportage worden 
betrokken bij de Voorjaarsnota 2015-2018, die op 3 april a.s. beschikbaar is voor 
uw raad.”

27-3-2014 Logboek wet-
houder ICT

‘Logboek ICT’,
Wethouder Bedrijfs-
voering en ICT, 2013-
2015

Op 27 maart rapporteert PwC aan de wethouder, gemeentesecretaris en con-
cerncontroller. Conclusie en advies van PwC stelt dat 1 september 2014 met 
huidige planning en aanpak niet haalbaar is. Noodzakelijke condities voor suc-
ces zijn onvoldoende ingevuld. Advies is om in te grijpen en bij te sturen.

28-3-2014 Vragen vanuit 
de raad

‘Schriftelijke vragen: 
Informatie inzake pro-
ject IT Vernieuwing 
Almere’ 
Schriftelijke vragen, 
3396108, 28 maart 
2013
‘Beantwoording schrif-
telijke vragen inzake 
project vernieuwing IT 
Almere’
Brief, 22 april 2014

Er worden schriftelijke vragen gesteld over het project VIT@. Er wordt gevraagd 
naar oorzaken en aspecten in hoeverre de problemen voorzien hadden kunnen 
worden en in hoeverre de oplossingsrichtingen realistisch zijn. 

De vragen worden door het college op 22 april 2014 beantwoord.

31-3-2014 Aanpassing 
projectbegro-
ting VTI@

‘Actualisatie pro-
ject VIT@’, Gemeente 
Almere, 31 maart 2014

Op 3 maart 2014 is de projectbegroting in samenwerking met de projectmana-
ger Vit@ geactualiseerd. Het vertrekpunt betreft de begroting van juli 2013 met 
een omvang van € 5,2 miljoen. Uit de actualisatie blijkt dat de begroting ontoe-
reikend is als gevolg van een langere doorlooptijd. De begroting van juli 2013 
was doorgerekend tot 1 maart 2014. Deze planning wordt niet gehaald. Met 
name de migratie van bedrijfsapplicaties vergen een verlenging van de door-
looptijd tot september 2014, hetgeen € 2,1 miljoen aan extra kosten met zich 
meebrengt. Gebleken is dat er geen harde garantie kon worden afgegeven over 
de haalbaarheid van deze datum.

Op 27 maart heeft PwC haar bevindingen gepresenteerd. PwC heeft onder 
andere aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met een einddatum 
van de transitie en migratie per 1 november 2014. Deze begroting is geactuali-
seerd op deze einddatum. Tevens is daarbij rekening gehouden met een maand 
ontmanteling, waardoor we per 1 december 2014 afscheid kunnen nemen van 
Atos. De begroting is bijgesteld tot een bedrag van € 8,3 miljoen, derhalve een 
tekort van € 3,2 miljoen. De begroting is een taakstelling opgelegd van € 0,4 
miljoen. De netto projectbegroting bedraagt € 7,9 miljoen
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1-4-2014 Evaluatie van 
de applicatie-
migratie

Onderzoek naar Appli-
catiemigratie Vit@
PwC, Bestuurlijke ver-
sie, versie 1.0, 1 april 
2014

Naar aanleiding van informatie dat er een vertraging in het project VIT@ wordt 
verwacht en de begroting moet worden verhoogd, heeft de directeur bedrijfs-
voering een onafhankelijke kritische evaluatie gevraagd op de migratieplannen 
voor de migratie. 

“Almere heeft voor het VIT@ programma gekozen om de overstap naar een 
nieuwe externe IT-leverancier direct te combineren met een ingrijpende ver-
nieuwing van de IT infrastructuur en werkplekomgeving. Deze combinatie zorgt 
voor een verhoogde complexiteit in de af te leggen weg naar succes. “

PwC stelt dat de ingeslagen weg feitelijk de enige weg is, maar dat daarbin-
nen duidelijk ingegrepen dient te worden en rekening dient te worden gehouden 
met een afronding pas in het najaar 2014. Bij een gelijkblijvende aanpak kan de 
bedrijfscontinuïteit niet worden gegarandeerd. De voorliggende begroting en 
bijbehorende risicoparagraaf dient naar boven te worden bijgesteld. Daarnaast 
dient er een uitwijkscenario achter de hand te worden gehouden en moet er op 
continue basis gekeken worden op welke wijze het nog resterende werkpakket 
kan worden verkleind. Een aandachtspunt is verder het ‘welzijn’ van de mede-
werkers op het project. De inspanningsboog van de deelnemers staat al gedu-
rende een lange periode gespannen en bereikt het einde van de beschikbare 
rek.”

1-4-2014 Logboek wet-
houder ICT

‘Logboek ICT’,
Wethouder Bedrijfs-
voering en ICT, 2013-
2015

Het advies van PwC wordt besproken door de wethouder met de gemeentese-
cretaris, concerncontroller en directeur bedrijfsvoering. Aanwezigen geven aan 
te verwachten met de voorgestelde interventies het project te kunnen doorlood-
sen

De rapportagemomenten worden verhoogd naar één keer per week.
2014 
(datum 
onbekend)

Reactie op rap-
portage PwC

‘Uitwerking en opvol-
ging doelstelling 
second opinion PWC’
Interne notitie, datum 
onbekend

De eerste concept versie van het PwC rapport heeft er direct toe geleid dat er 
acties zijn ingezet en ondernomen. De belangrijkste actie was gericht op alle 
activiteiten met betrekking tot de uitrol van de nieuwe werkplek. 

Kern van de nieuwe plannen en programmabesturing bestaat uit onder meer
-  De planning wordt herzien door onderdelen anders in te delen
-  Bij ieder project komt een strakke activiteiten planning op dag basis, zodat er 

dagelijks gestuurd kan worden.
-  De planning krijgt een belangrijke plek in het PMO, waar uit snel geanticipeerd 

en strak gestuurd moet worden
-  Transparante rapportage bijvoorbeeld door een online rapportage tool
-  Onafhankelijke kwaliteitsbewaking door Gateway of vergelijkbare onafhanke-

lijke reviews en bijvoorbeeld Microsoft audits

In de nieuwe planning wordt rekening gehouden dat de gehele transitie en 
migratie (inclusief decommissioning van Atos) per 1 november 2014 gereed zou 
zijn.
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1-4-2014 Technische 
voorjaarsnota 
2015 – 2018

Technische voorjaars-
nota 2015 – 2018
Gemeente Almere, 1 
april 2014

Op 25 maart 2014 is de raad geïnformeerd over de uitvoering van de daad-
werkelijke transitie en migratie van de werkplekken en het rekencentrum. De 
complexiteit vereist een stevige aansturing van het project. Na afronding van 
de laatste testfase (Proof of Concept en Pilot Migratie) is geconcludeerd dat 
de planning van de migratie van met name de, soms zeer complexe, applica-
ties (software) moet worden bijgesteld. De migratie vertraagt door de complexe 
onderlinge samenhang binnen en tussen de applicaties. Dit betekent dat de 
looptijd van het project moet worden verlengd tot eind 2014.

Er zijn beheersmaatregelen getroffen om onder meer samenwerking met Atos 
te continueren en ondersteuning van Windows XP te verlengen.

Na verdiepend onderzoek over de migratiestrategie, planning en financiële 
middelen concludeert het college dat de gekozen migratiestrategie de juiste is, 
maar dat de uitvoering van de migratie van de applicaties en de planning daar-
van aangepast dient te worden. De volgende interventies worden gepleegd: een 
herziening van de migratieplanning, inbouwen van meer noodzakelijke verwer-
kings- en reparatietijd tussen de diverse eenheden in de migratie, een uitbrei-
ding van de capaciteit binnen het programma (bij de gemeente en leveranciers), 
creëren van voldoende tijd om de werklast te verwerken, eventuele reparaties 
te kunnen doen en de geleerde lessen te effectueren en voorbereiding van een 
‘uitwijk’-scenario.

De gestelde meerkosten voor deze interventies bedragen € 3,2 miljoen. Binnen 
de reguliere ICT-begroting kan hiervan € 0,4 miljoen worden afgedekt.

22-4-2014 Gesprek wet-
houder met de 
accountant

‘Logboek ICT’,
Wethouder Bedrijfs-
voering en ICT, 2013-
2015

De accountant meldt dat de ‘De IT-migratie naar verwachting pas eind 2014 
afgerond zal zijn. Door het complexe en intensieve traject zal naar verwachting 
€ 3,2 miljoen meer benodigd zijn voor de migratie. Een uitgevoerde verdiepende 
analyse bevestigt, met een serie condities, de door de gemeente ingeslagen 
weg.’ 

24-4-2014 Beantwoording 
raadsvragen

‘Beantwoording tech-
nische vragen bij Tech-
nische Voorjaarsnota’s 
2015-2018’
Gemeente Almere, 22 
april 2014

Op 3 april 2014 is de Technische Voorjaarsnota 2015-2018 aan de raad aangebo-
den. Op voorhand van de politieke bespreking zijn technische vragen gesteld en 
beantwoord door het college.

De raad heeft 10 vragen gesteld over de extra investeringskosten voor Vit@ en 
verdere vertraging van het traject. Het college stelt dat door de complexiteit van 
de transitie- en migratiefase de planning is vertraagd en dit financiële conse-
quenties heeft voor de projectbegroting. De Proof of Concept fase was goed 
verlopen waarbij bewezen zou zijn dat de applicaties op de nieuwe werkplek-
ken samen kunnen werken met de nog niet gemigreerde applicaties, servers en 
databases die nog bij de oude leverancier staan.

De projectbegroting voor Vit@ bedraagt € 8,4 miljoen. Hierin zijn meerkosten 
van € 3,2 miljoen opgenomen; hiervan worden € 0,4 miljoen gedekt uit de regu-
liere bedrijfsvoeringsmiddelen. Kosten zijn er voor het programmateam, appli-
catieleveranciers, Atos, Fujitsu en overig (o.a. verlenging licenties, extra storage 
& back-up capaciteit, etc.)

13-5-2014 
en 5-6-
2014

Voorgeno-
men motie en 
Motie Leefbaar 
Almere, PVV, 
PvdA, D66, 
CDA en Chris-
tenunie

Motie ‘Voorjaarsnota 
2015-2018, ICT, over-
gang van leverancier’ 
‘Collegereactie op 
moties en amende-
menten bij Technische 
Voorjaarsnota 2015-
2018’, 13 mei 2014
Motie ‘Voorjaarsnota 
2015-2018, ICT, over-
gang leverancier’
5 juni 2014, 
RG-77/2014
Besluitenlijst gemeen-
teraad Almere d.d. 5 
juni 2014

Een voorgestelde motie is om de rekenkamer onderzoek te doen naar het ICT 
VIT@-project en uit te zoeken waarom dit project uit de hand heeft kunnen 
lopen.

Het college stelt dat de rekenkamercommissie over haar eigen onderzoeks-
programma en werkzaamheden gaat en de bespreking van de motie in de raad 
afwacht. Het college geeft wel ter overweging mee om het onderzoek uit te voe-
ren nadat de ICT-transitie is afgerond om het gehele traject te overzien en over 
de volle breedte lering te trekken.

Op 5 juni verzoekt de raad de rekenkamer:
-  Een onderzoek te doen naar het ICT VIT@-project, waarbij uitgezocht wordt 

waarom dit project zo uit de hand heeft kunnen lopen;
-  Het onderzoek te starten na afronding van de transitie

De motie is aangenomen met algemene stemmen.
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Mei – 
oktober 
2014

Stuurgroep-
vergaderingen

Overzicht overleggen 
stuurgroep: 
‘Verslag stuurgroep 
VIT@’, Gemeente 
Almere, Stuurgroep, 12 
mei 2014
‘Stuurgroeprappor-
tage – VITA 20141003’, 
Gemeente Almere, 
Stuurgroep, 3 oktober 
2014

In de periode van maart tot 4 april was er wel een stuurgroep, maar die kwam 
niet bij elkaar. Lopende zaken werden in een tri-partite overleg besproken. 
Vanaf 12 mei is de stuurgroep weer bij elkaar gekomen. In het overleg van 12 
mei nam de nieuwe programmamanager namens de gemeente voor het project 
VIT@ deel. In dit overleg is aangegeven dat er strakker gestuurd gaat worden op 
het project VIT@. Dit houdt in dat:
-  De ambtelijk opdrachtgever laat zich dagelijks bijpraten door de programma-

manager
-  De stuurgroep VIT@ leden ontvangen wekelijks de voortgangsrapportage
-  Wekelijks worden de wethouder en gemeentesecretaris bijgepraat
-  Tweewekelijks vindt stuurgroep VIT@ overleg plaats

In de voortgangsrapportages van 2 mei tot en met de laatste van 3 oktober 2014 
heeft het project steeds de ‘groene’ status gehad. In het voortgangsrapport van 
3 oktober wordt gemeld dat dit de laatste voortgangsrapportage is die vanuit het 
projectteam VIT@ wordt opgeleverd. Komende periode tot 1 november is de aan-
dacht voornamelijk gericht op het Project Eindrapport en Dechargedocument, 
Restpuntenlijst en verdere decommissioning van Atos. In het mijlpalenoverzicht 
wordt rekening gehouden met finale afronding op 31 oktober 2014. 

April – 
september 
2014 

Logboek wet-
houder ICT

‘Logboek ICT’,
Wethouder Bedrijfs-
voering en ICT, 2013-
2015

In de periode april - september wordt de wethouder wekelijks geïnformeerd 
over de voortgang. Er zijn geen bijzondere acties van de wethouder.

Op 22 september wordt gemeld dat per 1 oktober de dienstverlening met Atos 
wordt beëindigd. Daarmee is de transitie van Atos naar Fujitsu afgerond. De 
focus van het project verschuift naar de backlog van achterstanden van 9 maan-
den.

2-10-2014 Begroting 2014 ‘Programmabegroting 
2014’ en ‘Programma-
begroting na amende-
menten en Bijlagen-
boek’
Gemeente Almere, 2 
oktober 2014 en 14 
november 2014

In de begroting wordt gemeld dat het project Vit@ nagenoeg is voltooid. De extra 
beschikbare middelen zijn ingezet voor beheersmaatregelen om waar nodig 
reparaties te doen en om een eventueel uitwijkscenario bij nieuwe tegenvallers 
in het proces op te kunnen vangen.

Het risicobedrag van € 0,8 miljoen is bijgesteld naar € 0,3 miljoen.

7-10-2014 Afronding pro-
ject Vit@

‘Afronding project Ver-
nieuwing IT Almere 
(Vit@)
Brief aan de raad, 7 
oktober 2014

Het college heeft op 7 oktober kennisgenomen dat de transitie en migratie van 
de ICT-functie per 1 oktober is gerealiseerd. De volledige technische transitie 
en migratie van de werkplekken en rekencentrumdiensten naar het datacen-
ter van de nieuwe leverancier Fujitsu is in september afgerond. De laatste hand 
wordt gelegd aan het ontmantelen van het oude rekencentrum bij Atos. Het col-
lege kan nu gaan sturen op de samenhang en verankering van de gemeente-
brede informatievoorziening. Het risicobedrag is met € 0,5 miljoen verlaagd.

Het college is voornemens om ook zelf het project Vit@ te evalueren.
24-10-
2014

Programma-
einderapport 
ViT@

‘Programma-ein-
derapport VIT@’, 
Gemeente Almere, 24 
oktober 2014

Het programma-einderapport is bedoeld om de stuurgroep formeel op de 
hoogte te stellen van het programma einde en van de ‘performance’ van het 
programma afgezet tegen het herijkte programmaplan vanaf 1 april 2014, inclu-
sief de oorspronkelijk geplande kosten en de bijgestelde begroting. Tevens heeft 
dit document als doel de restpunten die nog openstaan vast te stellen en te 
beleggen in de organisatie. 

Het programma is binnen de planning van PwC van 1 november afgerond. Het 
programma is binnen de (extra) beschikbare gestelde budgetten gerealiseerd. 

Aanbevelingen van het programmateam betreffen dat nu de projectsturing zal 
eindigen en daarmee de escalatie mogelijkheden en korte lijnen tussen de 
gemeente en Fujitsu ook verdwijnen, het zaak is om de eerste maanden goed 
strakke regie te voeren op de gezamenlijk afgesproken processen en de bij-
behorende afspraken. De praktijk zal nieuwe inzichten met zich mee brengen 
die bijsturen van de gemaakte afspraken noodzakelijk maakt. Daarnaast is het 
voor Fujitsu zaak om gevoel te krijgen voor de core business van de gemeente 
om snel en adequaat te kunnen handelen bij wijzigingen en verstoringen van de 
geleverde voorzieningen. Het programmateam beveelt verder aan om de rest-
punten die nog moeten worden afgerond zoveel mogelijk in een projectstructuur 
af te handelen. 
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3-11-2014 
en 11-11-
2014

Logboek wet-
houder ICT

‘Logboek ICT’,
Wethouder Bedrijfs-
voering en ICT, 2013-
2015

Op 3 november is op verzoek van de wethouder een afspraak opgezet om een 
evaluatie in te stellen langs de ambtelijke en bestuurlijke kant van het project 
VIT@ door een externe partij. Op 11 november zijn concept onderzoeksvragen 
geformuleerd:
-  Bestuurlijke vraag: Welke lessen zijn te leren uit het verloop van het transi-

tietraject met name op de momenten van informeren en besluiten tot review? 
De antwoorden hierop zijn de basis van de vraag welke aanbevelingen kunnen 
worden gedaan op bestuurlijk niveau als het gaat om grote en complexe aan-
bestedingen binnen de gemeente Almere.

-  Ambtelijke vraag: Welke lessen zijn te leren uit het verloop van het transitie-
traject van Atos naar Fujitsu over verloop van dit project en welke aanbevelin-
gen kunnen worden gedaan met betrekking tot een duurzame inrichting van 
onze totale ICT-organisatie

Op 18 december wordt onderzoeksopdracht van PwC geaccordeerd.
4-12-2014 Raadsvoorstel 

en besluit van 
de gemeen-
teraad voor 
instelling van 
een rekenka-
meronderzoek

‘Benoeming leden 
rekenkameronderzoek 
en globale onder-
zoeksopzet Vernieu-
wing IT (project Vit@)
Voorstel aan de 
Gemeenteraad, 13 
november 2014, 
RV-75/2014
‘Notulen plenaire 
gedeelte Politieke 
markt’, 4 december 
2014

Instemming van de gemeenteraad met de benoeming van de leden voor de 
rekenkamer en globale opzet van het onderzoek naar de Vernieuwing ICT (pro-
ject Vit@) door de Rekenkamer van de gemeente Almere.

Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aanvaard.

Mei – 
oktober 
2014

Stuurgroepver-
gaderingen

Overzicht overleggen 
stuurgroep: 
‘Verslag stuurgroep 
VIT@’, Gemeente 
Almere, Stuurgroep, 12 
mei 2014
‘Stuurgroeprappor-
tage – VITA 20141003’, 
Gemeente Almere, 
Stuurgroep, 3 oktober 
2014

In de periode van maart tot 4 april was er wel een stuurgroep, maar die kwam 
niet bij elkaar. Lopende zaken werden in een tri-partite overleg besproken. 
Vanaf 12 mei is de stuurgroep weer bij elkaar gekomen. In het overleg van 12 
mei nam de nieuwe programmamanager namens de gemeente voor het project 
VIT@ deel. In dit overleg is aangegeven dat er strakker gestuurd gaat worden op 
het project VIT@. Dit houdt in dat:
De ambtelijk opdrachtgever laat zich dagelijks bijpraten door de programma-
manager
De stuurgroep VIT@ leden ontvangen wekelijks de voortgangsrapportage
Wekelijks worden de wethouder en gemeentesecretaris bijgepraat
Tweewekelijks vindt stuurgroep VIT@ overleg plaats

In de voortgangsrapportages van 2 mei tot en met de laatste van 3 oktober 2014 
heeft het project steeds de ‘groene’ status gehad. In het voortgangsrapport van 
3 oktober wordt gemeld dat dit de laatste voortgangsrapportage is die vanuit het 
projectteam VIT@ wordt opgeleverd. Komende periode tot 1 november is de aan-
dacht voornamelijk gericht op het Project Eindrapport en Dechargedocument, 
Restpuntenlijst en verdere decommissioning van Atos. In het mijlpalenoverzicht 
wordt rekening gehouden met finale afronding op 31 oktober 2014. 

April – 
september 
2014 

Logboek wet-
houder ICT

‘Logboek ICT’,
Wethouder Bedrijfs-
voering en ICT, 2013-
2015

In de periode april - september wordt de wethouder wekelijks geïnformeerd 
over de voortgang. Er zijn geen bijzondere acties van de wethouder.

Op 22 september wordt gemeld dat per 1 oktober de dienstverlening met Atos 
wordt beëindigd. Daarmee is de transitie van Atos naar Fujitsu afgerond. De 
focus van het project verschuift naar de backlog van achterstanden van 9 maan-
den.

2-10-2014 Begroting 2014 ‘Programmabegroting 
2014’ en ‘Programma-
begroting na amende-
menten en Bijlagen-
boek’
Gemeente Almere, 2 
oktober 2014 en 14 
november 2014

In de begroting wordt gemeld dat het project Vit@ nagenoeg is voltooid. De extra 
beschikbare middelen zijn ingezet voor beheersmaatregelen om waar nodig 
reparaties te doen en om een eventueel uitwijkscenario bij nieuwe tegenvallers 
in het proces op te kunnen vangen.

Het risicobedrag van € 0,8 miljoen is bijgesteld naar € 0,3 miljoen.
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7-10-2014 Afronding pro-
ject Vit@

‘Afronding project Ver-
nieuwing IT Almere 
(Vit@)
Brief aan de raad, 7 
oktober 2014

Het college heeft op 7 oktober kennisgenomen dat de transitie en migratie van 
de ICT-functie per 1 oktober is gerealiseerd. De volledige technische transitie 
en migratie van de werkplekken en rekencentrumdiensten naar het datacen-
ter van de nieuwe leverancier Fujitsu is in september afgerond. De laatste hand 
wordt gelegd aan het ontmantelen van het oude rekencentrum bij Atos. Het col-
lege kan nu gaan sturen op de samenhang en verankering van de gemeente-
brede informatievoorziening. Het risicobedrag is met € 0,5 miljoen verlaagd.

Het college is voornemens om ook zelf het project Vit@ te evalueren.
24-10-
2014

Programma-
einderapport 
ViT@

‘Programma-ein-
derapport VIT@’, 
Gemeente Almere, 24 
oktober 2014

Het programma-einderapport is bedoeld om de stuurgroep formeel op de 
hoogte te stellen van het programma einde en van de ‘performance’ van het 
programma afgezet tegen het herijkte programmaplan vanaf 1 april 2014, inclu-
sief de oorspronkelijk geplande kosten en de bijgestelde begroting. Tevens heeft 
dit document als doel de restpunten die nog openstaan vast te stellen en te 
beleggen in de organisatie. 

Het programma is binnen de planning van PwC van 1 november afgerond. Het 
programma is binnen de (extra) beschikbare gestelde budgetten gerealiseerd. 

Aanbevelingen van het programmateam betreffen dat nu de projectsturing zal 
eindigen en daarmee de escalatie mogelijkheden en korte lijnen tussen de 
gemeente en Fujitsu ook verdwijnen, het zaak is om de eerste maanden goed 
strakke regie te voeren op de gezamenlijk afgesproken processen en de bij-
behorende afspraken. De praktijk zal nieuwe inzichten met zich mee brengen 
die bijsturen van de gemaakte afspraken noodzakelijk maakt. Daarnaast is het 
voor Fujitsu zaak om gevoel te krijgen voor de core business van de gemeente 
om snel en adequaat te kunnen handelen bij wijzigingen en verstoringen van de 
geleverde voorzieningen. Het programmateam beveelt verder aan om de rest-
punten die nog moeten worden afgerond zoveel mogelijk in een projectstructuur 
af te handelen. 

3-11-2014 
en 11-11-
2014

Logboek wet-
houder ICT

‘Logboek ICT’,
Wethouder Bedrijfs-
voering en ICT, 2013-
2015

Op 3 november is op verzoek van de wethouder een afspraak opgezet om een 
evaluatie in te stellen langs de ambtelijke en bestuurlijke kant van het project 
VIT@ door een externe partij. Op 11 november zijn concept onderzoeksvragen 
geformuleerd:
Bestuurlijke vraag: Welke lessen zijn te leren uit het verloop van het transitie-
traject met name op de momenten van informeren en besluiten tot review? De 
antwoorden hierop zijn de basis van de vraag welke aanbevelingen kunnen wor-
den gedaan op bestuurlijk niveau als het gaat om grote en complexe aanbeste-
dingen binnen de gemeente Almere.
Ambtelijke vraag: Welke lessen zijn te leren uit het verloop van het transitietra-
ject van Atos naar Fujitsu over verloop van dit project en welke aanbevelingen 
kunnen worden gedaan met betrekking tot een duurzame inrichting van onze 
totale ICT-organisatie

Op 18 december wordt onderzoeksopdracht van PwC geaccordeerd.
4-12-2014 Raadsvoorstel 

en besluit van 
de gemeen-
teraad voor 
instelling van 
een rekenka-
meronderzoek

‘Benoeming leden 
rekenkameronderzoek 
en globale onder-
zoeksopzet Vernieu-
wing IT (project Vit@)
Voorstel aan de 
Gemeenteraad, 13 
november 2014, 
RV-75/2014
‘Notulen plenaire 
gedeelte Politieke 
markt’, 4 december 
2014

Instemming van de gemeenteraad met de benoeming van de leden voor de 
rekenkamer en globale opzet van het onderzoek naar de Vernieuwing ICT (pro-
ject Vit@) door de Rekenkamer van de gemeente Almere.

Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aanvaard.
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2015
Januari 
2015

Begroting ‘Realisatie budget 
Vit@’ 

Hierin staat het uiteindelijke financiële overzicht van het project Vit@. Opgeno-
men zijn de bijgestelde begroting naar aanleiding van het onderzoek van PWC 
en de uiteindelijke realisatie van de kosten. 

25-3-2014 Financiële 
afrekening pro-
ject VIT@

‘Voorlopige financië le 
afrekening project 
vernieuwing IT Almere 
VIT@’
Brief aan de gemeente-
raad, 6 januari 2015

De raad wordt geïnformeerd over de voorlopige financiële afwikkeling van het 
project VIT@.

“Er zijn nog enkele kleine werkzaamheden die begin 2015 worden afgerond. Dit 
gegeven, en het feit dat wij van enkele externe partijen de definitieve afrekenin-
gen nog moeten ontvangen, maakt dat er nog geen volledige definitieve eind-
afrekening beschikbaar is. Wel kunnen wij op basis van de beschikbare gege-
vens alvast concluderen dat wij binnen het door uw raad toegekende budget zijn 
gebleven.

Er was in totaal € 8,0 miljoen beschikbaar voor de gehele transitie en migratie. 
Het voorlopige resultaat bedraagt € 0,75 miljoen positief. Bij de programmare-
kening 2014 zullen wij u over het definitieve resultaat informeren. Daarbij is de 
verwachting dat er gereserveerde middelen voor een aantal risico’s, opgenomen 
in het weerstandsvermogen, kunnen vrijvallen.”
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Bijlage 2  ›   Overzicht gesproken personen 

In de tabel hieronder staat weergegeven met welke stakeholders voor het onderzoek interviews zijn afgenomen. Deze 
interviews dienden ter aanvulling op de documentenanalyse.

Naam Functie 

De heerJamal Aarbaj Concerncontroller gemeente Almere

De heer Walter van den Biggelaar Contractmanager Fujitsu

De heer Louis Felten Juridisch adviseur gemeente Almere

De heer Rene Burgler Directeur bedrijfsvoering, gemeente Almere 

De heer Raymond van Gils Externe transitiemanager 

Mevrouw Anja Grootoonk Gemeentesecretaris Almere

De heer Joost Pigmans Externe programmamanager

De heer Mark Pol Wethouder bedrijfsvoering

De heer Paul Prooij Externe programmamanager

De heer Henk van de Ven Service Delivery Manager Atos

De heer Peter Verkoulen SVP Strategic Sales Engagements Atos

De heer Marc Wit Hoofd Inkoop en aanbesteding

De heer Hans Zwart oud-Hoofd Regie ICT gemeente Almere
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