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Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert Nederland ICT voor het Expertisecentrum  

Organisatie & Personeel een ICT Markttoets over de vernieuwing van de Carrière Sites van de 

Overheid. De ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die standaardoplossingen aanbieden 

op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, multi-channel content-

management en loopbaanontwikkeling. 

 

 

Het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P), onderdeel van de 

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, beheert de Carrière Sites van de Overheid door middel van een platform. 

Dit platform bestaat sinds 2001 en is door de jaren heen uitgegroeid tot een verzameling van 

websites en applicaties die de rijksbrede werving (waaronder arbeidsmarktcommunicatie) en 

loopbaanontwikkeling van rijksmedewerkers ondersteunt. Het gaat om Werken voor 

Nederland, Werken bij de overheid, Rijkstalentencentrum, Mobiliteitsbank, Functiegebouw Rijk, 

WerkPlus en de bijbehorende BackOfficesystemen. 

 

Het CSO-platform is door een verouderde technologie slecht te beheren en niet toekomst-

geschikt. Dit maakt het noodzakelijk om het platform te vernieuwen. Er is een aanbesteding 

uitgeschreven voor de verwerving van een rijksbrede Werving- en Selectietooling1. Dit project 

heeft invloed op de scope van de vernieuwing van het CSO, omdat een deel van de Backoffice-

systemen van het huidige CSO-platform straks onderdeel uitmaakt van de toekomstige 

Werving- en Selectietooling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
1 Op 11 juli 2017 is een rijksbrede ATS/WenS aanbesteding gepubliceerd. De nieuwe CSO zal hiermee moeten 

koppelen. Hierbij moeten de functionaliteiten van CSO een aanvulling vormen op de functionaliteiten van de WenS-

oplossing. 

https://www.ubrijk.nl/actueel/nieuws/2017/06/29/naar-een-rijksbrede-tooling-voor-werving-en-selectie-wens
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Figuur: samenhang huidige CSO-platform en nieuwe WenS tooling  

 

Het visiedocument beschrijft de visie op basis waarvan EC O&P het CSO-platform wil  

vernieuwen en de daaruit voortvloeiende verzameling van vereiste en gewenste 

functionaliteiten die het vernieuwde platform moet omvatten. 

 

EC O&P wil marktpartijen ten behoeve van de vernieuwing van het CSO-platform een aantal 

open vragen voorleggen. Doel van deze marktconsultatie is om meer informatie te verkrijgen 

over en zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden, passend binnen de ambitie van het Rijk.  

 

Het Rijk heeft voor de marktconsultatie een instrument dat in afspraak met en onder  

verantwoordelijkheid van branchevereniging Nederland ICT wordt ingezet: de ICT Markttoets 

(voorheen ICT Haalbaarheidstoets). Om de markt te consulteren organiseert Nederland ICT 

dan ook namens EC O&P op donderdag 5 oktober 2017 een ICT Markttoets. Tijdens deze ICT 

Markttoets legt EC O&P een aantal open vragen voor aan de markt. 

De resultaten van deze ICT Markttoets kunnen verder richting geven aan de 

verwervingsstrategie van het CSO.  

https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/09/Visiedocument-ICT-Markttoets-vernieuwing-CSO.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/09/Overzicht-gewenste-functionaliteiten-voor-ICT-Markttoets.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/09/Overzicht-gewenste-functionaliteiten-voor-ICT-Markttoets.pdf
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1. In hoeverre sluit de visie van EC O&P op de vernieuwing van het CSO-platform aan bij de 

mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt? 

1.1. Waar ziet u aansluiting of gebrek aan aansluiting? 

1.2. Wat betekent de meer of mindere aansluiting volgens u voor de beoogde verwerving? 

 

2. Is de gevraagde verzameling functionaliteiten, al dan niet gebundeld in een nieuwe CSO-

oplossing, haalbaar en toekomstbestendig? 

2.1. Is deze verzameling als samenhangend gebundeld geheel te verkrijgen of maken ze 

altijd onderdeel uit van een grotere suite? 

2.2. Welke functionaliteiten zijn nu reeds beschikbaar en welke functionaliteiten komen in 

de toekomst beschikbaar?  

2.3. Hebben we functionaliteiten niet opgenomen die nu reeds beschikbaar zijn of 

binnenkort beschikbaar komen en die onverbrekelijk verbonden zijn met de genoemde  

functionaliteiten? 

2.4. Waar raakt de verzameling functionaliteiten van het CSO-platform de reeds gestarte 

aanbesteding Rijksbrede Werving en Selectie /ATS (Applicant Tracking System)?  

 

3. Is de implementatie eind 2018 haalbaar? 

3.1. Heeft u de voorkeur voor een implementatie middels een ‘big bang’ of ziet u ook  

mogelijkheden om het huidige CSO-platform gefaseerd te vervangen? 

3.2. Welke functionaliteiten worden bij een gefaseerde implementatie volgens u 

logischerwijs als eerste opgeleverd en welke zullen in een latere fase beschikbaar 

kunnen komen? 

3.3. Is het haalbaar om uiterlijk eind 2018 een eerste nieuwe CSO-oplossing op te leveren 

die voldoet aan het ontwerpprincipe van een generiek raamwerk met een flexibel  

samen te stellen, dynamisch en modulair aanbod? 

 

U wordt verzocht om de achtergrondinformatie (het visiedocument en de verzameling van  

vereiste en gewenste functionaliteiten) door te nemen. 

https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/09/Visiedocument-ICT-Markttoets-vernieuwing-CSO.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/09/Overzicht-gewenste-functionaliteiten-voor-ICT-Markttoets.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/09/Overzicht-gewenste-functionaliteiten-voor-ICT-Markttoets.pdf
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Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die standaardoplossingen aanbieden op het 

gebied van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, multi-channel contentmanagement en 

loopbaanontwikkeling. 

De deelnemende medewerker van een marktpartij heeft zicht op en/of de verantwoordelijkheid 

over de investeringen en (door)ontwikkelingen van de betrokken software. De deelnemende 

medewerker heeft de functie van Solution Architect, Manager Business Development, Manager 

Strategie, Manager Productmanagement of is als Projectmanager verantwoordelijk voor 

implementatie van de standaardoplossing.  

Voor een goede uitvoering van de ICT Markttoets is het van belang dat de aangemelde  

persoon zich één dagdeel kan voorbereiden op de vragen, de bijlagen heeft gelezen, 

beschikbaar is voor één dagdeel workshop en voor de review van de concept rapportage (half 

oktober 2017). Daarnaast dient hij/zij de benodigde informatie uit hun eigen organisatie te 

hebben  

opgehaald en te beschikken over de gevraagde expertise, zodat de deelnemers kritisch, open 

en inhoudelijk kunnen discussiëren over de CSO. Per organisatie kan één persoon worden  

aangemeld. Er kunnen ongeveer 20 marktpartijen deelnemen. Bij eventuele overinschrijving 

wordt een selectie gemaakt ten behoeve van een representatieve vertegenwoordiging van de 

markt. Voor deze ICT Markttoets is Nederland ICT uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers 

met een deels, of zuivere commerciële rol. 

No shows worden, gezien de beperkte ruimte voor aanwezigen, niet op prijs gesteld. Eenmaal 

aangemeld betekent ook dat de deelnemer wordt verwacht aanwezig te zijn en een actieve  

bijdrage te leveren tijdens de workshop. 

De ICT Markttoets vindt plaats op 5 oktober 2017 van 13.00 tot 17.00 uur op een locatie in  

Den Haag. Tijdens een workshop komen de vragen op interactieve wijze aan de orde. Vanaf 

12.30 uur is er een inloop met koffie en een broodje. Na afloop van de ICT Markttoets is er  

gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. 

Op basis van de resultaten van de workshop stelt Nederland ICT binnen twee weken een  

conceptrapportage op die aan de deelnemers wordt voorgelegd. Op individuele basis kunnen 

zij schriftelijk reageren en aanvullingen geven. Nederland ICT verwerkt waar mogelijk de  

aanvullingen van de workshopdeelnemers, biedt vervolgens de eindrapportage aan EC O&P 

aan en zorgt dat deze door de gehele markt kan worden ingezien. 
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Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met maandag 25 september 9.00 uur via e-

mail aanmelden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT. 

Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop 

daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. Aanmeldingen waarbij deze naam en 

functie niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de 

doelgroep, worden terzijde gelegd.  

Bij vragen, of als u overleg wilt voeren over een workshopdeelnemer dan kunt u contact 

opnemen met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT. 

Op 28 september 2017 krijgen de aangemelde bedrijven bericht of ze worden uitgenodigd 

voor deelname. De definitieve rapportage van de ICT Markttoets wordt door Nederland ICT  

gepubliceerd, zodat alle geïnteresseerden hier kennis van kunnen nemen. 

mailto:ictmarkttoets@nederlandict.nl?subject=Aanmelding%20ICT%20Markttoets%20vernieuwing%20CSO
mailto:ictmarkttoets@nederlandict.nl?subject=Aanmelding%20ICT%20Markttoets%20vernieuwing%20CSO

