16 april 2019

Voor de digitale economie

Op dinsdag 16 april 2019 organiseert Nederland ICT voor het Rijksvastgoedbedrijf een ICT
Markttoets over de aanbesteding van een softwareoplossing voor het beheer van de
buitenruimte.

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert naast bouwwerken een grote verscheidenheid aan
buitenruimte. Voor het beheer van deze buitenruimte is het Rijksvastgoedbedrijf op zoek
naar een goede ICT-ondersteuning. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een
aanbesteding uit te schrijven hiervoor.
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft behoefte aan een werkende softwareoplossing voor het
beheer van de volledige buitenruimte. Dit beheer omvat o.a. groen, wegen, ondergrondse
infrastructuur, kust- en oeverwerken, natuurterreinen en sportaccommodaties. Voor het RVB is
het van groot belang dat de oplossing zich naar de gebruiker als één geheel gedraagt. RVB heeft
daarom een voorkeur voor één ondersteunend pakket dat maximaal aansluit op de bestaande
ICT-voorzieningen, zoals het in gebruik zijnde GIS-systeem. Het is echter de vraag of een bestof-breed inzet niet beter aansluit op het specifieke beheer per (een van de onderkende)
domeinen.
Het RVB heeft helaas ervaring met eerdere niet geslaagde aanbestedingen en ontwikkelprojecten op dit gebied. Het project hanteert de volgende uitgangspunten:
•

Het RVB kiest één hoofdaannemer;

•

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het werkend opleveren en houden van
zowel de integrale oplossing als de specifieke software voor minimaal 4 jaar;

•

In samenwerking met de interne ICT-deskundigen van het RVB en SSC ICT;

•

Het project bestaat uit een aantal opleveringen volgens een passende fasering.

Bijlage ICT-ondersteuning beheer van buitenruimte, projectschets beschrijft de gevraagde
functionaliteit en applicatieomgeving waarbinnen de oplossing zal gaan functioneren.
Het RVB wil graag feedback van marktpartijen krijgen ten behoeve van de voorgenomen
aanbesteding om op basis daarvan haar verwervingsstrategie zo nodig bij te kunnen sturen.
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 het RVB op dinsdag 16 april 2019 een ICT Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets
legt het RVB een aantal open vragen voor aan de markt.
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RVB wil de functionele scope en aanpak van het project graag toetsen aan de hand van een
aantal vragen:
1. Is de beschreven functionaliteit als standaard software beschikbaar in de markt?
1. Op welke wijze kan in de integrale oplossing voorzien worden?
2. Waar wijkt de vraag van het RVB af van u bekende implementaties?
3. Wat zijn de meest uitgekristalliseerde functionele gebieden?
4. Zijn de gedefinieerde standaarden al geïmplementeerd?
2. Kan in dergelijke software en implementatieondersteuning via hoofdaannemerschap
worden voorzien?
1. Hoe ziet u de verhouding tussen product- en dienstenleveranciers?
2. Wat zijn de voor- en nadelen van hoofdaannemerschap voor het RVB?
3. Evenzo voor de marktpartijen?
3. Is een gefaseerde aanpak met deelopleveringen het meest geschikt?
1. Wat is een geschikte fasering?
2. Wat zijn de effecten op de aanpak van één softwareoplossing danwel een bestof-breed oplossing?
In de bijlage ICT-ondersteuning beheer van buitenruimte, projectschets vindt u de
achtergrondinformatie.

Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die diensten en/of softwareproducten bieden
die passen binnen de geschetste scope van de bedoelde softwareoplossing voor het beheren
van buitenruimte:
De deelnemende medewerker is als ICT-specialist werkzaam bij een dergelijke marktpartij én
heeft kennis en ervaring m.b.t. het domein beheer buitenruimte. Denk aan een functie als
informatie- of business consultant, adviseur, productowner, solution architect, technisch
projectleider, implementatieconsultant.
Deelnemers kunnen met mandaat namens hun organisatie(s) spreken. 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 bijlage heeft gelezen, beschikbaar is voor één
dagdeel workshop en voor de review van de conceptrapportage. 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 ICT-ondersteuning beheer buitenruimte voor het RVB.
Per organisatie kan één persoon worden aangemeld. Er kunnen ongeveer 20 marktpartijen
deelnemen. Bij eventuele overinschrijving wordt een selectie gemaakt ten behoeve van een
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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 dinsdag 16 april van 13.00 tot 17.00 uur 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 de
marktpartijen onderling 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 het RVB aan
en zorgt dat deze door de gehele markt kan worden ingezien.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met vrijdag 5 april 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 9 april 2019 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.
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