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LEESWIJZER 
Het (concept) inrichtingsplan beschrijft op hoofdlijnen hoe het toekomstige SSC ICT er uit 
komt te zien. Het vormt een belangrijk onderliggend document voor de besluitvorming rond 
de businesscase.  

Het inrichtingsplan is gebaseerd op alle voorgaande mijlpaaldocumenten uit het project en 
de reeds genomen besluiten door de stuurgroep-BRI. 

In hoofdstuk 4 staan de vertrekpunten die zijn gebruikt voor het ontwerp van het SSC ICT, 
terwijl in hoofdstuk 5 staat beschreven hoe de besturing en het management van het SSC 
zijn gedacht. 

Hoofdstuk 6 bevat een schets van wat de structuur van de SSC ICT organisatie wordt en 
hoe deze globaal intern en mij haar omgeving opereert. Hoofdstuk 7 beschrijft met enige 
mate van detaillering de primaire processen van het SSC ICT (dit zijn de processen die 
waarde toevoegen). Hoofdstuk 8 tenslotte beschrijft zeer globaal de ondersteunende 
(PIOFACH) bedrijfsaspecten, die grosso modo ingevuld zullen worden op de manier die bij 
de gemeente Amsterdam gebruikelijk is. 

Begrippenlijst 
Voor een toelichting op sommige in dit document gehanteerde begrippen wordt verwezen 
naar het document “a. Begrippenlijst, V0.2, 6 december 2004”. 
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1 Managementsamenvatting 

Over het inrichtingsplan 
Het inrichtingsplan voor het Shared Service Center ICT van de gemeente Amsterdam 
(SSC ICT) geeft inzicht in de structuur en de opzet van het toekomstige SSC ICT. 
Daarmee wordt een mijlpaal gerealiseerd op basis waarvan besluitvorming door de 
stuurgroep-BRI kan plaatsvinden. Het inrichtingsplan bevat vooral het ontwerp van de 
(toekomstige) SSC ICT organisatie. Het implementeren van dit ontwerp (inclusief de 
realisatie van de noodzakelijke stroomlijning) is aan de orde in het transitie-
/transformatieplan. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking tussen het 
projectteam SSC ICT en de projectgroep SSC ICT.  

Missie van het SSC ICT 
De onderstaande missie is ontleend aan het Ondernemingsplan SSC ICT: 

Ambitie-1: Het SSC ICT wordt/is opgezet om een gemeentebrede ICT-architectuur te 
realiseren en te voorzien in de ‘gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services’1 van de 
diensten, bedrijven en stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Die architectuur is voor 
de gemeente urgent en noodzakelijk om de ontwikkelingen in de dienstverlening aan 
burgers, bedrijven en instellingen (vooral in ketenprocessen) te kunnen volgen! 

Ambitie-2: Dit tegen – uiteindelijk - duidelijk lagere kosten en hogere kwaliteit (afgezet 
tegen het niveau 2004) en op basis van overeenkomsten (SLA’s) en vooraf 
overeengekomen prijzen. Dit is noodzakelijk om de Ombuigingsdoelstelling te realiseren. 

Besturing van het SSC ICT  
Een eerste advies van de afdeling Juridische Zaken wijst in de richting van het vertrouwde 
model van een zelfstandige gemeentelijke dienst. Dit impliceert een samenstel van een 
diensttakverordening per SSC én een convenant waarin de samenwerking tussen de 
deelnemende partijen  wordt vorm gegeven. In dat convenant worden afspraken met de 
deelnemers in het SSC ICT vastgelegd, die betrekking hebben op de invloed van de 
deelnemers op het reilen en zeilen van het SSC ICT. Die invloed betreft ondermeer de 
aangeboden services, de prijs daarvan en de kwaliteit van de aangeboden services.  

Omdat het model ‘diensttak’ onvoldoende invulling geeft aan de bestuurlijke verhoudingen 
binnen de gemeente en het grondbeginsel van SSC’s, dat de deelnemers als afnemers 
een sturende invloed hebben op het reilen en zeilen van het SSC ICT, is aan de afdeling 
Juridische Zaken gevraagd om hiertoe een passend besturingsmodel te ontwikkelen.  

Raad van deelnemers en dagelijks bestuur 
De directeuren van de deelnemende diensten (c.q. secretarissen van stadsdelen) vormen 
de raad van deelnemers van het SSC ICT. In principe komt deze raad één maal per jaar 
bijeen. Tijdens deze bijeenkomst legt de directie verantwoording af voor het gevoerde 
beleid en ontvangt décharge hiervoor. De leden van de raad kiezen uit hun midden 3 leden 
voor het dagelijks bestuur.  

Managementteam SSC ICT 
Het managementteam van het SSC ICT bestaat uit de directeur van het SSC ICT, de 
manager van het backoffice, de service delivery manager en de relatiemanager. De 
directeur van het SSC ICT benoemt één van de overige leden van zijn/haar leden 

                                                 
1 Voor de gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services, zie de notitie ICT-infrastructuur; 
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managementteam als plaatsvervanger c.q. adjunct-directeur. 

Profiel SSC ICT 
Het SSC ICT verleent ICT-services aan gemeentelijke afnemers. Bij de werkzaamheden 
van het SSC ICT voor haar afnemers wordt gebruik gemaakt van standaardwerkwijzen. 
Die standaards kunnen - indien noodzakelijk en mogelijk - in overleg tussen het SSC ICT 
en de afnemers, per afnemer (binnen marges) worden aangepast. Hierdoor kan het SSC 
ICT optimaal gebruik maken van schaalgrootte, zodat de doelstellingen worden 
waargemaakt. 

De georganiseerde interactie als geheel tussen de SSC ICT organisatie, haar leveranciers 
enerzijds en haar afnemers anderzijds wordt in dit plan aangeduid met ‘serviceorganisatie’. 
Het SSC ICT Amsterdam wordt een servicegerichte organisatie, die - bij voorkeur – in een 
regierol zorgdraagt voor ICT-serviceverlening aan de deelnemende diensten resp. 
stadsdelen. De ICT-serviceverlening aan de afnemers gebeurt op basis van langlopende 
contracten inclusief SLA’s. Daartoe sluit het SSC ICT zelf langlopende contracten af met 
gemeentelijk externe ICT-leveranciers.  

Omdat aan de zijde van de afnemers van het SSC ICT (nog) geen eenduidigheid bestaat 
qua organisatie van de vraag en qua relatie met het SSC ICT, wordt op dit punt in dit 
voorstel gewerkt met generiek benoemde rollen (demand manager, regievoerder e.d.). 

Het organogram van het SSC ICT kent, naast de directie en staven, 3 belangrijke 
onderdelen:  

o het relatiemanagement: onderhoudt de relaties met afnemers en leveranciers;  

o de delivery: verzorgt de feitelijke verlening van de ICT-services;   

o het ‘backoffice’: verzorgt alle ondersteunende processen in het SSC ICT. 

Primaire bedrijfsprocessen 
De primaire bedrijfsprocessen die in het SSC ICT worden onderkend zijn: 

 het ontwerpen, (laten) implementeren en in stand houden van de ICT-architectuur; 

 het in stand houden c.q. uitbreiden van de ICT-serviceverlening aan afnemers (service 
level management); 

 het (laten) voortbrengen van de ICT-services (service proces management). 

De service level management processen en service proces management processen zijn 
gebaseerd op ITIL en dienen te worden gezien in samenhang met het service quality plan 
(SQP) in de servicecatalogus van het SSC ICT. 

Ondersteunende bedrijfsprocessen 
Naast de primaire processen zijn er de min of meer bekende ondersteunende processen 
(PIOFACH) binnen het SSC ICT. Deze worden zoveel mogelijk ingericht conform het 
gangbare in de gemeente Amsterdam. 

Realisatie van de inrichting 
De realisatie van de inrichting wordt onderverdeeld in drie deels overlappende fases. De 
eerste is de aanloopfase, waarin het SSC ICT gereed wordt gemaakt voor de eerste 
transitie. In de daarop volgende transitiefase worden mensen en middelen van de 
(toekomstige) afnemers administratief overgeheveld naar het SSC ICT. In de laatste fase, 
de transformatiefase, vindt de feitelijke stroomlijning plaats van de SSC ICT-organisatie en 
van de ICT-services. In die laatste fase wordt ook onderzocht of en zo ja, hoe uitbesteding 
zinvol kan zijn. Bij enkele hoofdstukken wordt stilgestaan bij de realisatie van dit 
inrichtingsplan, vooruitlopend op het transitie-/transformatieplan. 
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2 Inleiding 

2.1 Doel van dit document 

Het inrichtingsplan voor het Shared Service Center ICT van de gemeente Amsterdam 
(SSC ICT) heeft tot doel om: 

1. inzicht te geven in de structuur van het toekomstige SSC ICT; 

2. een overzicht te bieden van de verschillende aspecten die aan de orde moeten komen 
bij de feitelijk opzet van het SSC ICT.  

3. een basis geven voor de  besluitvorming door de stuurgroep-BRI; 

4. een beeld te geven voor zowel de (toekomstige) medewerkers van het SSC ICT als 
voor de bij het SSC ICT betrokken diensten en stadsdelen in hun rol als (potentiële) 
deelnemer in het SSC ICT. 

Het begrip ‘inrichten’ of ‘inrichting’ heeft meerdere betekenissen, hetgeen tot verwarring 
kan leiden. Daarom wordt in dit inrichtingsplan bij voorkeur met de volgende begrippen 
gewerkt: 

• Procesmatige betekenissen (‘inrichten’): 

1a) Ontwerpen (construeren); 

2a) Implementeren (initieel effectueren, neerzetten) 

3a) Organiseren (in de operationele fase) 

• Vorm-betekenis (‘inrichting’):  

1b) Ontwerp (model, structuur); 

2b) Implementatie (Set-up, initiële vormgeving); 

3b) Organisatie (in de operationele fase). 

In dit inrichtingsplan is met name het ontwerp van de structuur van de (toekomstige) SSC 
ICT organisatie aan de orde. De implementatie vindt plaats in de aanloopfase. 

2.2 Opzet van dit document 

Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van de missie en de doelen voor het SSC ICT zoals 
deze werden geformuleerd in het Ondernemingsplan, waarna in hoofdstuk 4 de kaders en 
uitgangspunten die bij het ontwerp van het SSC ICT in dit document zijn gebruikt. 
Hoofdstuk 5 gaat in op de wijze waarop het SSC ICT wordt geleid, zowel in bestuurlijke als 
inhoudelijke zin. In hoofdstuk 6 wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop het 
SSC ICT zich manifesteert, waarna vervolgens in de hoofdstukken 7 en 8 respectievelijk 
de primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen zijn beschreven. 

2.3 Positionering van dit document 

Dit inrichtingsplan beschrijft de initiële structuur van het SSC ICT. De ICT-activiteiten van 
de deelnemende diensten ‘verhuizen’ tijdens de transitie naar het SSC ICT. De 
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implementatie en de transitie liggen uiteraard in het verlengde van elkaar en moeten 
daarom qua werkwijze en tempo in samenhang worden gezien. De overgang van ICT-
activiteiten van de deelnemende diensten naar het SSC ICT wordt beschreven in het 
transitieplan. De stroomlijning van de ICT-services (organisatorisch en technisch) in het 
SSC ICT wordt apart beschreven in het Transformatieplan. 

Dit document ‘inrichtingsplan’ staat dus niet op zichzelf, maar is een mijlpaaldocument in 
een reeks van mijlpaaldocumenten die tijdens het project SSC ICT worden samengesteld, 
zie het volgende plaatje: 

 

Fase-5
Afbouw

Fase-4
Implementatie

Fase-3
Realisatie

Fase-1
Initiatief / Start

Business-
case

Inrichtings-
voorstel

Services-
catalogus

Transitie-
plan

Plan van Aanpak
(SSC-project)

Nulmeting:
Ist-situatie

Ondernemings-/
bedrijfsplan

Project-
afbakening

Acceptatie-
plan

Test-
plan

Project-
plannen

Conversie-
plan

Project-
plan-1

Evaluatie
plan

Afbouwplan
(i.v.t)

Fase-2a
Voorbereiding

Fase-2b
Uitwerking

Initiatief
Voorstel

Samenhangende set

 
Figuur 1 Overzicht Mijpaaldocumenten project SSC ICT 

 

De volgende documenten geven de kaders aan voor dit Inrichtingsplan SSC ICT:  

 het mijlpaaldocument “ondernemingsplan SSC ICT”, versie 1.3, 9 november 2004);  

 “ICT-infrastructuur” (projectdocument), versie 1.0, 15 oktober 2004; 

 “Tranches” (projectdocument), versie 1.2, 29 september 2004; 

 het mijlpaaldocument “servicecatalogus” 

 “serviceportfolio SSC ICT” versie 0.2, 25 oktober 2004; 

 “service quality plan SSC ICT, versie 0.5, 5 november 2004; 

 “service level agreement *format* (standaard SLA), versie  0.3, 25 oktober 2004 

 

Het inrichtingsplan beperkt zich tot datgene dat noodzakelijk is om het SSC ICT initieel op 
te zetten.  

2.4 Over de procedure 

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking tussen het projectteam SSC ICT en 
de projectgroep SSC ICT. Zo ook het verdere inhoudelijke beheer.  

Dit plan wordt ter fiattering voorgelegd aan de stuurgroep-BRI. 

Bij het van start gaan van het SSC ICT wordt dit plan in beheer geven aan het 
management van het SSC ICT.  
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3 Missie en doelen SSC ICT 
In het ondernemingsplan zijn de missie en doelen van het SSC ICT als volgt omschreven: 

Missie 
Ambitie-1: Het SSC ICT wordt/is opgezet om een gemeentebrede ICT-architectuur te 
realiseren en te voorzien in de ‘gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services’2 van de 
diensten, bedrijven en stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Die architectuur is voor 
de gemeente urgent en noodzakelijk om de ontwikkelingen in de dienstverlening aan 
burgers, bedrijven en instellingen (vooral in ketenprocessen) te kunnen volgen! 

Ambitie-2: Dit tegen – uiteindelijk - duidelijk lagere kosten en hogere kwaliteit (afgezet 
tegen het niveau 2004) en op basis van overeenkomsten (SLA’s) en vooraf 
overeengekomen prijzen. Dit is noodzakelijk om de Ombuigingsdoelstelling te realiseren. 

Mission statement 
Uit bovenstaande missie is het volgende ‘mission statement’ afgeleid: 

“Wij zijn voor deelnemende3 diensten en stadsdelen een professionele verlener4 van ICT-
services die zich qua prijs/kwaliteit kan meten met de externe markt. Wij bieden 
gemotiveerde ICT-collega’s een uitdagende werkomgeving en uitstekende 
groeimogelijkheden.” 

Doelen 
Het SSC ICT stelt zich ten doel: 

 duidelijk bij te dragen aan de ombuigingsdoelstellingen van de gemeente. Dit betekent: 
op een aantoonbare wijze substantieel lagere kosten en hogere opbrengsten te 
realiseren (t.o.v. het niveau 2004); 

 het realiseren van een gemeentebrede ICT-architectuur; 

 het ontwikkelen en beheren van een servicecatalogus die voorziet in de 
gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services van de diensten, bedrijven en 
stadsdelen; 

 het aanbieden van haar ICT-services aan haar afnemers tegen een vooraf 
overeengekomen prijs/kwaliteitsverhouding; 

 de eigen uitvoering van ICT-services tot het minimum terug te brengen resp. te 
beperken door uitbesteding; 

 haar medewerkers professionele groeikansen te bieden; 

 een betrouwbare en gewilde leverancier te zijn voor ICT ondersteuning voor alle 
diensten, bedrijven en stadsdelen die behoren tot de gemeente Amsterdam; 

 een kwaliteitsverbeteringsprogramma overeenkomstig het CCM ICT Services te 
voeren. 

 

                                                 
2 Voor de gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services, zie de notitie ICT-infrastructuur; 
3 Vooral voor de gemeentelijke organisaties die elkaars informatie nodig hebben bij de uitvoering van hun processen; 
4 die een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur aanlegt en beheert die goed beveiligd is en die tegelijkertijd  
  makkelijker samenwerking tussen deelnemers mogelijk maakt. 
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4 Kaders voor het SSC ICT ontwerp 

4.1 De kaders voor dit plan 

De kaders voor dit inrichtingsplan SSC ICT zijn ontleend aan de randvoorwaarden en 
uitgangspunten in het ondernemingsplan SSC ICT. Deze zijn hieronder, voorzover relevant 
voor dit inrichtingsplan, samengebracht 

4.1.1 Algemeen  
 Het Bestuurlijk Team wil uiterlijk eind 2007 een SSC ICT met een compleet 

servicepakket operationeel hebben; 

 Het SSC ICT biedt (aantoonbaar uitzicht op) een substantiële bijdrage aan de 
ombuigingsoperatie: grote besparingen én (tegelijk) kwaliteitsverbetering.  

1. Efficiency: ICT-services van het toekomstige SSC ICT moeten op termijn sneller, 
beter én goedkoper zijn dan in de bestaande situatie. Het SSC ICT mag niet 
trager, logger en/of duurder zijn/worden; 

2. Besparingen: tenminste € 0,5 mln  in 2006; 

3. Kwaliteitsverbetering: “meer én – vooral merkbaar voor burgers - beter doen voor 
minder geld. Daarbij maximaal gebruik makend van moderne ICT en zonder zich 
te laten beperken door organisatiegrenzen” (faciliteert ketenprocessen5); 

 Deelnemers in het operationele SSC ICT kunnen de samenwerking in het SSC ICT 
uitsluitend beëindigen na goedkeuring door B&W (opting-out scenario).  

 In de transitie worden bij de overdracht van mensen en middelen ook de bijbehorende 
lopende budgetten overgedragen aan het SSC ICT 

4.1.2 Besturing en management 
 Tijdens het invoeren van het shared service concept ICT blijven de bestuurlijke 

verhoudingen in de gemeente Amsterdam ongewijzigd; 

 De gemeentelijke besturingsprincipes voor SSC’s zijn van toepassing op het SSC ICT 
(vervat in een separate notitie). 

 Het SSC ICT wordt, in afwachting van nadere advisering door de afdeling Juridische 
Zaken aan de stuurgroep SSC ondergebracht in een aparte diensttak in samenhang 
met een convenant; 

 De georganiseerde invloed van afnemers staat bij het SSC ICT voorop; 

4.1.3 Primaire processen 
 De continuïteit van de ICT-ondersteuning bedrijfsvoering van deelnemende diensten 

mag op geen enkele wijze nadelig worden beïnvloed; 

 De implementatie van gemeentebreed informatiebeleid inclusief ICT-architectuur. 

                                                 
5 Een ketenproces is: “een reeks van volgtijdelijke handelingen gericht op een gemeenschappelijk doel, dat wordt 

uitgevoerd door partijen die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren.” 
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 De ‘kernservices’ en ‘basisservices’ van het SSC ICT worden door alle deelnemers 
afgenomen (zie voor ‘kernservices’ en ‘basisservices’ het mijlpaaldocument 
Serviceportfolio), tenzij dit strijdig is met het belang van de individuele deelnemers; 

 Aanvullend kunnen ‘optionele services’ worden afgenomen, indien die door twee of 
meer deelnemers worden afgenomen en de andere deelnemers daarmee akkoord 
gaan; 

 FBA biedt binnen de gemeente exclusief services voor Wide Area Network  (WAN = E-
net) en telefonie. De serviceverlening van het SSC ICT zal worden gebaseerd op ITIL-
standaards6;  

 Het SSC ICT stroomlijnt (technisch) de door de deelnemers ingebrachte ICT-
infrastructuur (“legacy”) op basis van de nog te ontwerpen gemeentebrede ICT-
architectuur;  

 Het SSC ICT sluit zoveel mogelijk aan bij de relevante internationale en landelijke 
(Rijks-) ontwikkelingen op het gebied van de ICT-standaards; 

 De door B&W vastgestelde standaards voor ICT en ICT-projecten gelden onverkort 
voor het SSC ICT.  

 Het toekomstige SSC ICT wordt periodiek onafhankelijk extern gebenchmarkt om de 
afnemers inzicht te bieden in de prijs/prestatieverhouding;  

4.1.4 Ondersteunende processen 

Personeel  
 De gevolgen voor de formatie worden vóór definitieve besluitvorming over de 

businesscase inzichtelijk gemaakt; 

 De medewerkers, die thans in de deelnemende diensten werkzaamheden verrichten 
die direct samenhangen met ICT-services van tranche-1, gaan op voortvarende wijze 
over naar het SSC ICT; 

 Betreffende medewerkers van de deelnemende diensten gaan bij de transitie 
administratief en qua aansturing over naar het SSC ICT; 

 Voor medewerkers, die ICT-werkzaamheden verrichten die passen binnen meerdere 
tranches, worden voorafgaand aan de transitie apart afspraken gemaakt. In principe 
gaan ook zij administratief - naar rato ‘parttime’ - over naar het SSC ICT; 

 Vooraf wordt door CP&O in overleg met de bonden een sociaal plan opgesteld. 

 

Organisatie 
 SSC ICT maakt optimaal gebruik van ‘best practices’. Bij de transformatie worden zo 

veel mogelijk de huidige interne ‘best practices’ in het SSC ICT geïmplementeerd.; 

 Het 9-vakken-model van UvA fungeert als referentiekader: 

 Het management van lopende uitbestedingscontracten, voor ICT-services vallend 
binnen tranche-1, worden in de transitie overgedragen aan het SSC ICT; 

 Reeds beschikbare middelen gaan bij de transitie zonder nadere condities over van de 
deelnemende dienst naar het SSC ICT. Eventuele ‘problemen’ worden binnen het SSC 
ICT opgelost. Dit geldt ook voor lopende verplichtingen zoals nog niet geleverde 
bestellingen; 

                                                 
6 ITIL = Information Technology Infrastructure Library (een raamwerk voor ICT-servicemanagement). 
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 De verantwoordelijkheid van de regiefunctie aan de vraagzijde (demand management) 
wordt per deelnemer bij één persoon belegd; 

 

Financiën 
 Bij de verrekening van kosten voor verleende ICT-services wordt de administratieve 

‘rompslomp’ tot het minimum beperkt; 

 In de totale ICT-kosten wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele 
(vraagafhankelijke) exploitatiekosten;  

 In de planning en controlcyclus van het SSC ICT wordt een meerjarige gemeentebreed 
ICT-investeringsprogramma opgenomen, gebaseerd op een gemeentelijke ICT-
architectuur;  

 Het opzetten van shared services vraagt investeringen, die zich veelal verspreid bij de 
SSC-afnemers terugverdienen. De constructie van de voorfinanciering voor deze 
investeringen en van de begrotingstechnische verrekening moet hiermee rekening 
houden; 

 Het SSC ICT wordt een dienst met budgetfinanciering, waarbij de budgetten aan het 
begin van het jaar beschikbaar worden gesteld door de deelnemers. Aan het eind van 
het jaar worden de afgenomen ICT-services op basis van werkelijke kosten met de 
afnemers verrekend (nacalculatie);   

 Activa – hardware, systeemsoftware e.d. - worden door de deelnemers bij de transitie 
administratief tegen boekwaarde aan het SSC ICT overgedragen; 

 Het SSC ICT moet in financieel opzicht herkenbaar zijn en blijven: in de planning en 
controlcyclus wordt een jaarlijkse exploitatiebegroting (vaste kosten) opgenomen 
inclusief de bijbehorende wijze van financiering en een prijslijst van variabele (op 
vraagbasis te leveren) ICT-services. Dit loopt zoals gebruikelijk mee in de huidige 
procedures: jaarplan, realisatie, tussentijdse cijfers, jaarrekening/jaarverslag etc.;  

 Over de transitieperiode worden door de betreffende nieuw-deelnemende dienst geen 
kosten voor overhead (huisvesting, energie, kantoormiddelen, papier,etc.) voor ICT-
medewerkers en ICT-voorzieningen aan het SSC ICT in rekening gebracht; 

 De kosten van het sociaal plan resp. (deel)plannen worden wel becijferd, maar niet 
opgenomen in de aanloopkosten in de business case;  

4.2 Uitgangspunten 

Onderstaande uitgangspunten voor dit inrichtingsplan zijn aanvullend op de vorige 
paragraaf geformuleerd. 

4.2.1 Algemene uitgangspunten 
 Het SSC ICT heeft de regie over de ICT-infrastructuur van de deelnemende 

diensten/stadsdelen; 

4.2.2 Uitgangspunten voor primaire processen 
 Uitwijk is géén standaardvoorziening van het SSC ICT; 
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 Vóór de ingebruikname beschikt het SSC ICT over een volledig dossier afspraken en 
procedures (DAP, zie ook bijlage B)  ten behoeve van de aansturing (regie) van de 
externe leveranciers; 

4.2.3 Uitgangspunten voor ondersteunende processen 

Personeel  
 Alle SSC ICT medewerkers, die werkzaam zijn in de uitvoering van de primaire 

processen, zijn ITIL-gecertificeerd of worden daar voor opgeleid. 

Organisatie 
 Het SSC ICT heeft de beschikking over - al dan niet eigen - fysiek datacenters; 

 De raamovereenkomsten, die per deelnemende dienst/stadsdeel worden opgesteld,  
zijn op te vatten als integraal onderdeel van de verordening resp. het convenant van 
het SSC ICT; 

Communicatie 
 De uitingen (publicaties, notities, circulaires e.d.) van het SSC ICT geschieden zoveel 

als mogelijk in elektronische vorm (e-mail en Intranet); 

4.2.4 Uitgangspunten voor systemen 
 Het SSC ICT kiest tijdens de inrichting een samenhangende methode voor het meten 

en bewaken van de kwaliteit van de serviceverlening. Zij zet deze op tijdens de 
implementatie (aanloopfase) van het SSC ICT en zorgt er voor dat deze bij de 
ingebruikname van het SSC ICT operationeel is;  

 Het SSC ICT maakt tijdens de implementatiefase een keuze voor de benodigde eigen 
methoden, hulpmiddelen, standaards en systemen, zie paragraaf 8.3. 

4.3 De realisatie van dit inrichtingsplan 

De realisatie van de inrichting kent een aantal opeenvolgende – elkaar deels overlappende 
– fases: de eerste fase is de zgn. ‘aanloopfase’, daarna volgt de transitie, gevolgd door de 
transformatie  

De realisatie kent organisatorische en ICT-technische aspecten.  

Aan het eind van de hoofdstukken 5, 7 en  8 is een paragraaf opgenomen waarin beknopt 
de relatie wordt gelegd tussen de inhoud van het hoofdstuk en de realisatie daarvan. 

De navolgende figuur, toont het verband tussen de realisatie en de onderdelen 
(paragrafen) van dit inrichtingsplan. Ook wordt de relatie gelegd met de Servicecatalogus, 
een mijlpaaldocument van het project SSC ICT (dit document bestaat uit: Serviceportfolio, 
Service Quality Plan, SLA-format, ICT-standaards). 
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Figuur 2 Samenhang realisatie van de inrichting met inrichtingsplan en service catalogus 

4.3.1 Aanloopfase 
In deze fase van de realisatie worden noodzakelijke voorbereidingen getroffen, alvorens 
met de transitie kan worden begonnen.  

4.3.2 Transitiefase 
De transitie-fase betreft de administratieve ‘verhuizing’ van mensen en middelen van de 
deelnemende diensten naar het SSC-ICT, voor zover behorend tot tranche-1 (zie de notitie 
ICT-infrastructuur). 

4.3.3 Transformatiefase 
De transformatie richt zich op de organisatorische en de ICT-technische stroomlijning.  

De organisatorische stroomlijning betreft onder meer de besturing, primaire en secundaire 
processen. Die stroomlijning zal zijn gebaseerd op de organisatorische opzet zoals 
beschreven in de hoofdstukken 7 t/m 8.  

De ICT-technische stroomlijning betreft de hardware, software en datacommunicatie. Die 
stroomlijning zal worden gebaseerd op een te ontwerpen gemeentebrede ICT-architectuur, 
zie ook paragraaf 7.1. 

De ICT-technische stroomlijning kan in eigen beheer worden uitgevoerd, maar kan ook 
worden uitbesteed. Tijdens de transformatiefase zal per geval daarover moeten worden 
besloten.  
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5 Besturing en management van het SSC  

5.1 Besturingsmodel SSC ICT  

De beleidsgroep SSC heeft in opdracht van de stuurgroep-SSC een verkenning uitgevoerd 
naar besturingsmodellen voor de gemeentelijke SSC’s. Het definitieve model is nog niet 
bepaald.  

Een eerste advies van de Juridische Afdeling wijst vooralsnog in de richting van het 
vertrouwde model van een zelfstandige gemeentelijke dienst. Dit impliceert een samenstel 
van een diensttakverordening per SSC én een convenant waarin de samenwerking tussen 
de deelnemende partijen (de ‘startgroep’) wordt vorm gegeven. In dat convenant worden 
afspraken met de deelnemers in het SSC ICT vastgelegd, die betrekking hebben op de 
invloed van de deelnemers op het reilen en zeilen van het SSC ICT. Die invloed betreft 
ondermeer de aangeboden services, de prijs daarvan en de kwaliteit van de aangeboden 
services..  

Het model ‘diensttak’ geeft echter onvoldoende invulling aan: 

 De bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente (14 stadsdelen + centrale stad); 

 Het grondbeginsel van SSC’s, dat de deelnemers als afnemers expliciet en 
georganiseerd sturende invloed hebben op het reilen en zeilen van het SSC ICT.  

Daarom is de afdeling Juridische Zaken gevraagd om hiertoe een passend 
besturingsmodel te ontwikkelen. Indien de bestuurlijke verantwoordelijkheid gelijkelijk ligt 
bij B&W en de Stadsdeelbesturen, dan is het model passend voor gelijkwaardige 
deelname van de stadsdelen in het SSC ICT. (Bijvoorbeeld een naar de gemeentelijk-
interne verhoudingen vertaalde vorm van een ‘agentschap’ of ‘WGR’). 

5.2 Bestuurlijke verankering 

In dit inrichtingsplan wordt er derhalve voor alsnog vanuit gegaan, dat het SSC ICT een 
diensttak wordt. Dit besturingsmodel impliceert dat het SSC ICT onder de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid valt van B&W.  

5.3 Raad van deelnemers 

De directeuren van de diensten (c.q. secretarissen van stadsdelen) die deelnemen in het 
SSC vormen de raad van deelnemers. Deze raad is te vergelijken met de ‘aandeelhouders’ 
van een vennootschap. De RvD zal zich in de eerste bijeenkomst uitspreken over 
reglementering en de gang van zaken binnen de RvD zelf. Bij uitbreiding van het aantal 
deelnemers in het SSC ICT wordt de RvD overeenkomstig uitgebreid met de resp. 
directeuren van de diensten c.q. secretarissen van stadsdelen die alsdan instappen in het 
SSC ICT. In principe komt deze raad twee maal per jaar bijeen. Tijdens de ene 
bijeenkomst, die ten spoedigste na afsluiting van de jaarrekening van het SSC ICT wordt 
gehouden, legt de directie verantwoording af voor het gevoerde beleid en vraagt 
goedkeuring hiervoor. In de volgende bijeenkomst wordt de begroting voor het volgende 
jaar gepresenteerd en ontvouwt de directie haar plannen voor het nieuwe jaar. 
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5.4 Dagelijks bestuur 

De leden van de raad van deelnemers kiezen uit hun midden 3 leden voor het dagelijks 
bestuur. Het dagelijks bestuur is vergelijkbaar met de raad van commissarissen van een 
vennootschap. De leden worden voor een periode van maximaal 4 jaar benoemd. Het 
dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het bewaken van de gang van zaken van het 
SSC ICT en vormt de selectie- en adviescommissie voor het benoemen van de directie van 
het SSC ICT. De benoeming zelf wordt in de verordening resp. convenant geregeld. 

5.5 Managementteam SSC ICT 

Het managementteam van het SSC ICT bestaat uit de directeur van het SSC ICT, de 
manager van het backoffice, de service delivery manager en de relatiemanager. De 
directeur van het SSC ICT benoemt één van de overige leden van zijn/haar leden 
managementteam als plaatsvervanger c.q. adjunct-directeur. Hieronder staan deze 
verantwoordelijkheden beschreven: 

Directeur SSC ICT 

Verantwoordelijk voor: 

 de dagelijkse gang van zaken in het SSC ICT en alle daarmee samenhangende ICT-
serviceverlening aan de afnemers; 

 het onderhouden van de contacten met de bestuurders en het onderhouden van de 
relatie met de afnemers op topniveau; 

 het aansturen van de ICT-architectuur en innovatie van het SSC ICT. 

Manager backoffice SSC ICT 

Verantwoordelijk voor: 

 alle ondersteunende (ondersteunende) processen in het SSC ICT. ….. 
 de dagelijkse aansturing van het backoffice 

Service delivery manager SSC ICT 

Verantwoordelijk voor: 

 alle ICT-serviceverlening door of namens het SSC ICT, ongeacht of het SSC ICT deze 
ICT-services zelf voortbrengt en of door derden laat voortbrengen; 

 de dagelijkse aansturing van de service delivery organisatie. 

Relatiemanager SSC ICT 

Verantwoordelijk voor: 

 alle relaties die het SSC ICT heeft met partijen binnen en buiten de gemeente 
Amsterdam. Dit zijn enerzijds de afnemers (“klanten”) van het SSC ICT en anderzijds 
de toeleveranciers; 

 de dagelijkse aansturen serviceorganisatie. 
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5.6 Realisatie van besturing en management  

Direct na positieve besluitvorming om een SSC ICT in te richten moet de besturing worden 
ingericht. Dit heeft de hoogste prioriteit, omdat in zo een vroeg mogelijk stadium de 
toekomstige verantwoordelijken voor het SSC ICT bij de realisatie kunnen worden 
betrokken. 

5.6.1 Aanloopfase 
Activiteiten die in de aanloopfase ondermeer moeten worden uitgevoerd zijn: 

 Oprichten van de diensttak SSC ICT (verordening en convenant); 

 Oprichtingsvergadering Raad van Deelnemers; 

 Kiezen Dagelijks Bestuur; 

 Werving en selectie topmanagement SSC ICT (directie en MT); 

 Idem secretariaat SSC ICT; 

 Idem ICT-architect. 

5.6.2 Transitiefase 
In de transitiefase moet veel aanacht worden besteed aan het implementeren van de 
‘interne’ regie-functies bij de afnemers (demand management) en van de ‘externe’ 
regiefunctie van het SSC ICT (contractmanagement). 

In de transitiefase zorgt het management van het SSC ICT voor de verdere personele 
invulling van het SSC ICT. Vanzelfsprekend geschiedt deze invulling zoveel als mogelijk 
met de medewerkers die gedurende de transitie administratief ‘verhuizen’ van de 
deelnemende diensten. Slechts bij uitzondering zal elders binnen de gemeente of 
daarbuiten worden geworven. 

5.6.3 Transformatiefase 
De Transformatie zal qua proces, vorm en inhoud weinig invloed hebben op de besturing 
en het management van het SSC ICT. 
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6 Profielschets en organisatiebeschrijving  
Het SSC ICT Amsterdam wordt een servicegerichte organisatie, die bij voorkeur in een 
regierol zorg draagt voor ICT-serviceverlening aan de deelnemende diensten resp. 
stadsdelen. In dit hoofdstuk wordt de ICT-serviceorganisatie, die voor deze 
serviceverlening nodig is, beschreven. 

6.1 Externe organisatie van het SSC ICT 

In deze paragraaf wordt de externe organisatie van het SSC ICT beschreven. Dit betreft de 
plaats van het SSC ICT tussen de ICT-leveranciers enerzijds en de afnemers van ICT-
services anderzijds, zie het volgende plaatje: 

SSC ICT

leveranciers diensten &
stadsdelen  

Figuur 3 Positie SSC ICT ten opzichte van leveranciers en afnemers. 

 

De ICT-serviceverlening van het SSC ICT aan de afnemers gebeurt op basis van 
langlopende contracten inclusief SLA’s. Daartoe sluit het SSC ICT langlopende contracten 
af met gemeentelijk externe ICT-leveranciers (dit zijn ‘underpinning contract’s’ (UPC’s)). Zo 
komt de regiefunctie van het SSC ICT tot stand.  

6.2 Regie-functies: intern en extern 

De term ‘regiefunctie’ wordt gebruikt voor het organiseren van aanbestedingen, het 
inrichten van de governance (beheersing) van het geregisseerde en het managen van 
contracten met externe ICT-leveranciers.  

Onderscheid moet worden gemaakt tussen gemeentelijk-interne leveranties (het SSC ICT 
als leverancier) en de gemeentelijk-externe leveranties (het SSC ICT als 
afnemer/regisseur). In beide gevallen is sprake van een regiefunctie, die hierna 
gemakshalve als volgt worden aangeduid: ‘interne regie’ en ‘externe regie’. Zie 
onderstaand plaatje: 
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In de aanloopfase worden de beide regiefuncties geïmplementeerd alvorens de transitie 
van ICT-activiteiten naar het SSC ICT plaatsvindt.  

6.2.1 ‘Externe regie’-functie 
De ‘externe regie’-functie in het SSC ICT regisseert de inkoop van ICT-services voor de 
deelnemende diensten. Het SSC ICT sluit ten behoeve van hen contracten af met externe 
ICT-leveranciers (vgl. E-net). Daardoor wordt ‘massa’ bereikt met de schaalvoordelen van 
dien. 
Deze regiefunctie organiseert aanbestedingen, sluit contracten en bewaakt de uitvoering 
van die contracten (contractmanagement). Zij heeft kennis en capaciteit in huis om 
continuïteit in de ICT-serviceverlening te bieden en te kunnen adviseren over deze 
serviceverlening. Zij volgt actief de marktontwikkelingen, neemt initiatieven en vertaalt ICT-
plannen naar oplossingen. De regieorganisatie heeft een faciliterende functie naar de 
gemeentelijke organisaties. De aandacht is hierbij gericht op gemeenschappelijke 
vraagstukken.  

6.2.2  ‘Interne regie’-functie 
Interne regie is van toepassing op ICT-services die door de gemeentelijke organisaties 
door afnemers worden afgenomen van het SSC ICT. Door de interne regiefunctie ontstaat 
bij de afnemers het demand-management. 

6.3 Serviceorganisatie SSC ICT 

De georganiseerde interactie als geheel tussen de SSC ICT organisatie, haar leveranciers 
enerzijds en haar afnemers anderzijds wordt in dit plan aangeduid met ‘serviceorganisatie’.  

Het SSC ICT verleent ICT-services aan gemeentelijke afnemers. Bij de werkzaamheden 
van het SSC ICT voor haar afnemers wordt gebruik gemaakt van standaardwerkwijzen. 
Die standaards kunnen - indien noodzakelijk en mogelijk - in overleg tussen het SSC ICT 
en de afnemers, per afnemer (binnen marges) worden aangepast. Hierdoor kan het SSC 
ICT optimaal gebruik maken van schaalgrootte, zodat de doelstellingen worden 
waargemaakt. In de onderstaande illustratie is dit op hoofdlijnen schematisch 
weergegeven: 
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Figuur 5 ICT-serviceorganisatie 

6.4 ICT-Organisatie bij de afnemers 

Aan de zijde van de afnemers van het SSC ICT bestaat (nog) geen eenduidigheid in de 
organisatie voor de relatie met het SSC ICT. De aan de afnemerszijde noodzakelijke 
regiefunctie is in de huidige op verschillende manieren ingericht. Onder regiefunctie wordt 
hier verstaan het vertalen van de behoeften van de eindgebruikers aan ICT-faciliteiten naar 
ICT-services en het toezien om de juiste serviceverlening daarvan door het SSC ICT. 
Soms is de verantwoordelijkheid hiervoor thans belegd bij het hoofd Middelen, soms bij het 
hoofd I&A en soms elders. Voor de duidelijkheid wordt in dit document gewerkt met de 
rollen die vermeld staan in bovenstaand schema bij de afnemersorganisatie. Per 
raamcontract wordt gespecificeerd welke functionarissen (incl. de benaming in hun eigen 
organisatie) de verschillende verantwoordelijkheden hebben. 

6.4.1 Rollen bij de afnemers 
Het SSC ICT onderscheid bij de afnemers, naast de directies van diensten en 
stadsdeelsecretarissen, de volgende rollen: 

6.4.1.1 Demand manager 

Bevoegdheden 
 Het namens afnemer aangaan van verplichtingen met het SSC ICT en (eventuele) 

andere externe ICT-leveranciers; 

 Het namens afnemer de verwachting van de eindgebruikers vaststellen en de 
eindgebruikerstevredenheid meten. 
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Verantwoordelijkheden 
 Het bewaken en toetsen van de door het SSC ICT gerealiseerde serviceverlening; 

 Het maken van nieuwe of bijgestelde afspraken over de serviceverlening door het SSC 
ICT indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven; 

 Het afsluiten van overeenkomsten en bijbehorende SLA’s met ICT-leveranciers; 

 Het beheren van operational level agreements (OLA’s)7 ten behoeve van de door de 
afnemers gebruikte ICT-services; 

 De verantwoordelijk voor het beheer van de documentatie afkomstig van de 
leveranciers niet zijnde het SSC ICT. 

Taken 
 Het communiceren en waar nodig afstemmen met gebruikers of groepen gebruikers 

over de beschikbaarheid en de inhoud van de serviceverlening; 

 Het regelmatig afstemmen en voeren van overleg met de servicemanager van het SSC 
ICT; 

 Het sturen en managen van externe ICT-leveranciers; 

6.4.1.2 Regievoerder 

Bevoegdheden 

Het namens de afnemer bewaken en onderhouden van de ICT-serviceverlening van het 
SSC ICT aan de afnemer op operationeel niveau. 

Verantwoordelijkheden 

 Het operationeel bewaken en toetsen van de door het SSC ICT gerealiseerde 
serviceverlening; 

 Het maken van nieuwe of bijgestelde afspraken met de servicemanager van het SSC 
ICT over de serviceverlening door het SSC ICT indien de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven; 

 Het invullen van de voorwaarden (aan de zijde van de afnemer) die het SSC ICT stelt 
om de overeengekomen te realiseren serviceniveaus te kunnen halen.  

 Bewaken en zonodig bijsturen van de afgesproken serviceverlening door het SSC ICT; 

 De acceptatie en bespreking van de  rapportage over de ICT-serviceverlening door het 
SSC ICT; 

 Het onderzoeken, vaststellen en voorstellen aan het SSC ICT van mogelijkheden tot 
verdere verbetering en betere borging van de serviceverlening op het gebied van 
effectiviteit, efficiëntie en ICT-serviceaanbod. 

Taken 

 De dagelijkse communicatie en waar nodig afstemmen met gebruikers of groepen 
gebruikers over de beschikbaarheid van de ICT-serviceverlening; 

 Het regelmatig afstemmen en voeren van overleg met de servicemanager van het SSC 
ICT; 

                                                 
7 Operational Level Agreements (OLA’s) zijn afspraken binnen de afnemersorganisatie. In een OLA wordt 

vastgelegd hoe verschillende (ICT-)leveranciers met elkaar samen dienen te werken. 
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 Het volgen van kwaliteit van ICT--services (service management en 
serviceniveaubeheer); 

 Goedkeuren, aanvullen en verspreiden (binnen de eigen organisatie) van service level 
rapportages of samenvattingen daarvan. 

6.5 Organisatie van het SSC ICT 

Het SSC ICT bestaat uit de volgende eenheden of onderdelen: 

directie

delivery relatie managementback office

personeel &
organisatie

contract
management

service
centrum

service
management

service
delivery operations

ICT 
architectuur

interne regie externe regie 1e-lijns support
2e lijns support
3e lijns support
Servicedesk

controlinnovatie

Figuur 6 Organisatieschema SSC ICT 

 

Hieronder volgt een korte toelichting per onderdeel. In bijlage A is een overzicht 
opgenomen van de functies met een tabel die aangeeft welke functies per genoemd 
onderdeel in de SSC ICT organisatie voor kunnen komen. Indien na de transitiefase 
besloten wordt tot stroomlijning van de SSC ICT-organisatie (onderdeel van de 
transformatiefase), dan kan per onderdeel de inzet van medewerkers als volgt worden 
gedacht: 

Onderdeel Centraal Ambulant Detachering 

Directie   
P&O  
Control  
ICT-architectuur   
Innovatie   
Back office   
Delivery mngt  
Service delivery
Operations  
Relatie mngt  
Service mngt   
Contract mngt  
Service centrum  
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6.5.1 Directie 
De directie van het SSC ICT is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het 
SSC ICT, het onderhouden van de contacten met de bestuurders en het onderhouden van 
de relatie met de afnemers op topniveau. De directie wordt bijgestaan door twee 
stafafdelingen. 

6.5.1.1 ICT architectuur 

Het SSC ICT is verantwoordelijk voor het ontwerpen, het (doen) implementeren en het 
beheren en bewaken van de architectuur van de ICT-infrastructuur. Dit omvat de ICT-
infrastructuur die door de deelnemende diensten in de ‘startgroep’ in het SSC ICT wordt 
ingebracht. 

6.5.1.2 Innovatie 

Innovatie richt zich op het onderzoeken van mogelijke verbeteringen binnen het SSC ICT. 
Deze verbeteringen kunnen betrekking hebben op SSC ICT interne processen, maar ook 
op het gebruik en inzet van hardware en software. 

6.5.1.3 Personeel & Organisatie (P&O) 

P&O is verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de uitvoering van het personeelsbeleid 
van het SSC ICT. Gegeven de uitgangspunten (‘voortvarende overgang naar SSC ICT’ en 
‘eerst transitie, dan transformatie’) en de daarmee samenhangende verwachte activiteiten, 
moet deze functie van meet af aan goed en professioneel worden ingericht. 

6.5.1.4 Control 

De staf “control” is verantwoordelijk voor de financiële, organisatorische en ICT-control.  

De financiële en organisatorische control monitort in de SSC ICT-organisatie of (vooraf 
gestelde) doelen worden gehaald en welke niet. Zij onderzoekt de oorzaken daarvan. 
Hiertoe voert deze afdeling effectiviteitmetingen en efficiencymetingen uit en richt het 
benodigde meetinstrumentarium in.  

Tevens bewaakt Control aan de hand van audits of het SSC ICT zich houdt aan de interne 
normen en standaards. 

6.5.2 Back office 
Het back office van het SSC ICT verzorgt de uitvoering van de ondersteunende 
bedrijfsfuncties zoals, administratie, financiën, communicatie etc, zie ook hoofdstuk 8. 

6.5.3 Delivery 
Bij delivery zijn alle werkzaamheden ondergebracht die betrekking hebben op het feitelijk 
verlenen van de ICT-services aan afnemers. Daartoe bestaat delivery uit twee onderdelen 
die nauw met elkaar samenwerken. 

6.5.3.1 Service delivery  

Service delivery draagt zorg voor de exploitatie en het onderhoud van alle hardware en 
software die aan het SSC ICT is toevertrouwd. Zo is service delivery is verantwoordelijk 
voor (laten) uitvoeren van het dagelijks onderhoud, het verwerken van patches, fixes e.d. 
maar ook voor de batchverwerking uitgevoerd, de noodzakelijk werkzaamheden voor het 
maken van back-ups, en (indien noodzakelijk) voor het uitvoeren van restores.  

Verder produceert en onderhoudt service delivery: 
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 de service level agreements (SLA’s) met de afnemers; 

 het service quality plan (SQP); 

 quality improvement sideletters (QISL); 

 service level rapportages (SLR); 

 operational level agreements (OLA’s)  voor de interne werkzaamheden bij het SSC ICT 
en voor de werkzaamheden in relatie met andere ICT-services van derden worden 
door het SDC ingericht en bijgehouden.  

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking van het hele SSC ICT en voor de 
toepassing van ITIL en CCM behoren tevens tot service delivery. Tevens treedt service 
delivery op alshet bedrijfsbureau voor alle interne werkzaamheden in het SSC ICT. 

6.5.3.2 Operations 

Operations is verantwoordelijk voor de permanente bewaking van de werking van alle 
apparatuur, inclusief de netwerken die door het SSC ICT worden beheerd. Daarvoor 
worden voortdurend de datastromen gemonitord, alsmede de werking van de verbindingen 
en de in het netwerk opgestelde apparatuur. 

6.5.4 Relatie management 
Relatie management beheert en onderhoudt alle relaties met (vanuit het SSC ICT bezien) 
externe relaties zoals gemeentelijke-interne afnemers en externe toeleveranciers. Met 
name door dit onderdeel wordt de “externe” regiefunctie ingevuld. Dit gebeurt op zowel 
tactisch als (dagelijks) operationeel niveau. Relatie management heeft daarvoor drie 
onderdelen die nauw samenwerken. 

6.5.4.1 Service management 

Dit onderdeel is belast met de ‘interne regie’, zie paragraaf 6.2.2. Aan iedere afnemer van 
het SSC ICT wordt een servicemanager toegewezen. De servicemanager is het 
enkelvoudige aanspreekpunt (single point of contact: SPOC) voor alle tactische en 
strategische zaken in de relatie tussen de afnemer en het SSC ICT. Daartoe behoren 
onder andere het voeren van de periodieke voortgangsoverleggen op basis van 
rapportages, de SLA-reviews, wijzigingen in de serviceverlening etc. 

6.5.4.2 Contract management 

Dit onderdeel is belast met de ‘externe regie’, zie paragraaf 6.2.1. Bij contract management 
vindt het beheer en onderhoud plaats van de contracten met derden. Deze contracten 
kunnen betrekking hebben op de levering van ICT-services, hardware, software en overige 
faciliteiten. 

6.5.4.3 SSC ICT Servicecentrum 

Het SSC ICT servicecentrum (SIS) is het scharnierpunt voor alle operationele contacten en 
activiteiten met de afnemers. Het SIS kent drie afdelingen. Het SSC ICT servicecentrum 
maakt een onderscheid naar 1e, 2e en 3e-lijns ondersteuning. 

1e lijnsondersteuning 

De servicedesk van het SSC ICT is het zgn. ‘single point of contact’ voor gebruikers die 
verantwoordelijk is voor: 

 verstoringsmeldingen (incidentafhandeling); 

 vragen; 

 aanvragen, wijzigingsverzoeken, projectaanvragen; 
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 verzoeken om informatie; 

 klachten; 

 registratie van ICT-objecten; 

 communicatie; 

 enz. 

De servicedesk is de spil in dienstverlening naar de gebruikers en stuurt beheerpartijen 
aan zoals het operating center, service delivery center, etc., maar ook de andere 
onderdelen van het SSC ICT servicecentrum zelf (SSC ICT-loket en SSC On-site support).  

De servicedesk wordt ondersteund met geautomatiseerde hulpmiddelen voor het 
registreren van calls en het opslaan van oplossingen in kennisbanken voor hergebruik c.q. 
publicatie in Frequent Asked Questions (FAQ) overzichten. 

2e lijnsondersteuning 

Het 2e lijnsondersteuning heeft betrekking op het afhandelen door specialisten van calls die 
niet binnen de gestelde grenzen door de 1e lijn kunnen worden opgelost. Kerntaak is 
reactief beheer, met als doel zo snel mogelijk de calls af te handelen. Indien nodig komt 
men bij elkaar om met alle specialisaties het issue op te lossen. De 2e lijnsondersteuning 
kan grofweg in 3 soorten worden opgedeeld: 

 functionele 2e lijnsondersteuning, die vooral betrekking heeft op inhoudelijke vragen 
over de werking van en het werken met computerapplicaties. Veelal zal deze 
ondersteuning worden gegeven door applicatiebeheerder en/of -ontwikkelaars; 

 technische 2e lijnsondersteuning die betrekking heeft op inhoudelijke vragen over de 
werking van hardware; 

 On-site support. Het SSC on-site support wordt hier toe gerekend. Dit zijn SSC ICT-
medewerkers die op locatie beheeractiviteiten uitvoeren. Indien werkzaamheden niet 
op afstand kunnen worden uitgevoerd, wordt voor standaard werkzaamheden gebruik 
gemaakt van locale beheerders. Indien de werkzaamheden specifiek zijn, zoals de 
IMAC-werkzaamheden en speciaal serveronderhoud, gaat een Field Service Engineer 
naar de betreffende locatie. 

3e lijnsondersteuning 

3e lijnsondersteuning heeft betrekking op specialistische ondersteuning op het gebied van 
hardware (apparatuur) of software (applicaties). Soms wordt deze ondersteuning gegeven 
door 'goeroes' van het SSC ICT op de verschillende ICT gebieden. Zij ondersteunen 
delivery bij het uitvoeren van actief beheer, maar zij verlenen ook ondersteuning indien bij 
verstoringen zeer specifieke kennis nodig is. Veelal zal voor 3e lijnsondersteuning 
teruggegrepen op de ondersteuning van de leveranciers van hard- en software. 

Servicedesk 

De Servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor afnemers voor operationele vragen, 
meldingen van verstoringen, problemen en aanvragen van wijzigingen. De servicesdesk 
handelt deze af, bewaakt de uitvoering in de SSC ICT organisatie en zorgt voor de 
terugkoppeling naar de afnemers. Hiertoe voert de servicedesk de volgende taken uit: 

 Beantwoorden van vragen over ICT-voorzieningen; 

 Aannemen van wijzigingsverzoeken en serviceverzoeken; 

 Aannemen van meldingen (mutaties, storingen, problemen, incidenten en klachten) en 
het registreren en bewaken van de afhandeling c.q. oplossing van die meldingen; 

 Analyse van de incidenten (het SSC ICT servicecentrum probeert zoveel mogelijk de 
incidenten zelf op te lossen); 
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 Status controle van een melding en het geven van een ‘follow-up’; 

 Doorzetten en bewaken van meldingen naar de 2e lijn, naar een functionele of locale 
beheerder van de afnemer of naar derde partijen;  

 Hiërarchisch of functioneel escaleren indien de afspraken in de SLA dat vereisen; 

 Terugkoppelen van meldingen naar de eindgebruiker of regievoerder en afsluiten van 
de melding; 

 Verspreiden van nuttige informatie over ICT-voorzieningen aan eindgebruikers en 
regievoerders nen; 

 Het informeren van de demand manager(s) van afnemer(s) ingeval van incidenten met 
een prioriteit ‘1-Kritiek’en ‘2-Ernstig’; 

 Verlenen van inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van applicaties voor zover 
deze onderdeel zijn van de door het SSC ICT geleverde ICT-services. 

SSC ICT loket 

Het SSC ICT loket is de fysiek toegankelijke plaats waar afnemers hun ICT-apparatuur 
kunnen aanbieden voor onderhoud en reparatie en/of nieuwe apparatuur kunnen afhalen. 
Het SSC ICT loket voert uitsluitend werkzaamheden uit in opdracht van en na melding aan 
de servicedesk.  

SSC on-site support 

Dit onderdeel verleent services uitsluitend, indien noodzakelijk en slechts in opdracht van 
de servicedesk, op locatie bij afnemers. 

6.6 Overlegstructuur 

6.6.1 Bestuurlijk overleg 
Eén maal per jaar komt de Raad van deelnemers (zie 5.3) bijeen. Dit gebeurt nadat de 
jaarrekening over het voorgaande jaar door de accountants is goedgekeurd. In de raad van 
deelnemers legt de directie van het SSC ICT verantwoording af over het gevoerde beleid 
en ontvangt - indien de Raad daarmee akkoord gaat - décharge. Tevens worden deze 
vergaderingen benut om de samenstelling van het dagelijks bestuur - indien reglementair 
aan de orde - te wijzigen. 

6.6.2 Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur (zie 5.4) komt minstens één maal per kwartaal bijeen, samen met de 
directeur van het SSC ICT en zijn/haar plaatsvervanger. Hierbij wordt de algehele gang 
van zaken in het SSC ICT besproken en kunnen de leden van het dagelijks bestuur de 
directie met adviezen terzijde staan. 

6.6.3 MT 
Het Managementteam van het SSC ICT komt minstens één maal per twee weken bijeen 
om de bedrijfsvoering en alles wat daar mee samenhangt te bespreken en zonodig bij te 
sturen. 

6.6.4 SLR-overleg 
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Het SLR-overleg (service level rapportage) waarborgt op operationeel niveau de 
continuïteit van de ICT-servicesverlening aan afnemers. Maandelijks wordt tussen iedere 
afnemer en het SSC ICT de algemene gang van zaken aan de hand van de service level 
rapportage (SL-Report) besproken. 

6.6.5 Demand managers overleg 
Het doel van het demand managers overleg is het waarborgen van de continuïteit van het 
verlenen van ICT-services aan afnemers op strategisch niveau. In feite kan dit overleg 
worden gezien als een soort ‘klantenraad’. Het gaat in dit overleg niet om bestuurlijke 
aspecten, doch uitsluitend over inhoudelijke. 

6.6.6 Regievoerders-overleg 
Halfjaarlijks overleg vindt plaats over de algehele gang van zaken tussen enerzijds alle 
regievoerders van de deelnemers met anderzijds alle servicemanagers van het SSC ICT.  

6.6.7 Tactisch overleg 
Halfjaarlijks vindt tactisch overleg plaats tussen enerzijds de decentrale demand managers 
en anderzijds de servicemanager en de deliverymanager van het SSC ICT (niveau 
hoofden Middelen resp. hoofden I&A). 

6.6.8 Wijzigings advies commissie (WAC) 
Elk kwartaal overlegt een wijzigings advies commissie (WAC) ten behoeve van 
operationele wijzigingen. De reguliere WAC heeft qua samenstelling een vaste kern 
(basissamenstelling), die bestaat uit: 

Afnemer(s) SSC ICT 

demand managers (of een vertegenwoordiging uit 
hun midden) 

wijzigingsmanager (voorzitter) 

regievoerders (of een vertegenwoordiging uit hun 
midden) 

servicemanager(s) (indien noodzakelijk) 

 probleem manager (indien wijzigingsverzoek n.a.v. 
probleem) 

overige vertegenwoordigers indien nuttig in relatie 
met de te bespreken onderwerpen 

overige vertegenwoordigers indien nuttig in relatie met 
de te bespreken onderwerpen 

6.6.9 ICT-standaards overleg 
In dit halfjaarlijks overleg worden de door het SSC ICT gehanteerde ICT-standaards 
actueel gehouden. De ICT-standaards worden 2 keer per jaar geëvalueerd en beoordeeld 
door het SSC ICT. Van deze evaluatie en beoordeling wordt een rapport gemaakt dat aan 
alle demand managers en regievoerders van de afnemers wordt gezonden. Een ‘ICT-
standaards’ overleg wordt altijd afgerond met een hernieuwde vaststelling van (al of niet 
gewijzigde) ICT-standaards. Alle actuele ICT-standaards zijn voor iedereen toegankelijk via 
het Intranet van het SSC ICT. Het overleg wordt tweemaal per jaar gehouden. 

6.6.10 Jaarlijkse conferentie 
Voor het onderhoud van de relaties op topniveau tussen het SSC ICT en haar 
deelnemers/afnemers wordt er door het SSC ICT jaarlijks een SSC ICT-conferentie 
georganiseerd. In deze conferentie wordt de algemene gang van zaken in het SSC ICT 
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besproken. Ook de ontwikkelingen op het gebied van (ICT-)service-providing in het 
algemeen en ICT shared services in het bijzonder komen aan de orde. Meestal zal de 
directie van het SSC ICT een externe spreker (of sprekers) uitnodigen om een inleiding te 
houden over een bepaald issue of aspect rond shared services ICT. 
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7 Primaire bedrijfsprocessen 
Een bedrijfsproces wordt gezien als een (systematische) serie taken die moet leiden tot 
een concreet product of een concrete dienst.  

Er bestaan twee soorten bedrijfsprocessen, namelijk primaire en ondersteunende 
bedrijfsprocessen. Het primaire bedrijfsproces is de verzameling bedrijfsactiviteiten die 
zorgt voor de feitelijke waardetoevoeging. Een ondersteunend bedrijfsproces is een 
verzameling bedrijfsactiviteiten die ondersteunend is voor het primaire proces. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven hoe de primaire processen van SSC ICT worden ingericht. 

De primaire bedrijfsprocessen die bij het SSC ICT worden onderkend zijn: 

 Paragraaf 7.1: het ontwerpen, het toezien op de implementatie en in stand houden van 
de ICT-architectuur (vergelijk: architect in het bouwproces); 

 Paragraaf 7.2: het in stand houden c.q. uitbouwen van de ICT-serviceverlening aan 
afnemers (service level management); 

 Paragraaf 7.3: het (laten) voortbrengen van de ICT-services (service proces 
management). 

De ondersteunende processen worden beschreven en in hoofdstuk 8: personeel, 
informatie, organisatie, financiën, algemene zaken, communicatie en huisvesting. 

Indien na de transitiefase besloten wordt tot stroomlijning van de SSC ICT-organisatie 
(onderdeel van de transformatiefase), dan kan per proces de inzet van medewerkers als 
volgt worden gedacht: 

 

Bedrijfsproces Paragraaf Centraal Ambulant Detachering 

ICT -architectuur     

• ontwerpen ICT-architectuur 7.1.1  

• implementatie van de ICT-
architectuur 

7.1.2  

• in stand houden van de ICT-
architectuur 

7.1.3   

Acceptatie en accorderen     

• Acceptatie door afnemer 7.2.1.1 

• Acceptatie door SSC ICT 7.2.1.2 

Probleem- en 
wijzigingsmanagement

    

• Service Issues 7.2.2.1  

• Change of Scope 0  

Planning van ICT-services     

• Planningsprocedures 7.2.3.1  

• Planningsmanagement 7.2.3.2   

• Contingency planning 7.2.3.3   

• Beschikbaarheids 
management 

7.2.3.4   

Financieel en contract 
management
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Bedrijfsproces Paragraaf Centraal Ambulant Detachering 

• Budgetmanagement 7.2.4.1   

• Facturering 7.2.4.2    

• Garantie 7.2.4.3   

Teammanagement     

• Delivery  7.2.5.1  

• Service management 7.2.5.2  

Risico management     

• Borging van 
risicomanagement  binnen 
lopende SLA’s 

7.2.6.1  

Leveranciers-/contract-
management

7.2.7   

7.1 ICT-architectuur 

ICT-architectuur is een onderdeel van architectuur in brede zin; afbakening is derhalve 
noodzakelijk. Onder ICT-architectuur wordt onder meer niet begrepen de architectuur van: 
bedrijfsprocessen, organisatieonderdelen, gegevens, systeemfuncties e.d.  

ICT-architectuur is voor de gemeente van strategische betekenis. Naar aanleiding van het 
vooronderzoek SSC ICT heeft B&W eind juni 2004 de opdracht gegeven om 
gemeentebreed informatie management en systeemarchitectuur in te voeren.  

Voor het SSC ICT komt dit neer op het scheppen en beheren van de gemeentebrede ICT-
architectuur als kerntaak resp. primair proces. Dit proces omvat het ontwerpen, het toezien 
op de implementatie en in stand houden van de ICT-infrastructuur (vergelijk: architect in 
het bouwproces). Deze kerntaak komt rechtstreeks voort uit de missie van het SSC ICT: 
“Het SSC ICT wordt/is opgezet om een gemeentebrede ICT-architectuur te realiseren en te 
voorzien in de ‘gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services’ van de diensten, bedrijven 
en stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Uiteraard zullen de ICT-architecten van het 
SSC ICT nauw samenwerken met de concernafdeling Informatiebeleid. 

Sommige diensten/stadsdelen hanteren een expliciet beschreven ICT-architectuur. Bij 
anderen is deze slechts rudimentair of geheel niet beschreven. Dan moet de ICT-
architectuur worden afgeleid uit de bestaande constellatie. 

7.1.1 Ontwerpen ICT-architectuur 
Bij het ontwerpen van de ICT-architectuur geldt het zgn. ‘9-vakken model’ van de 
Universiteit van Amsterdam8 als referentiemodel, zie onder.  

Voorafgaand aan het initieel ontwerpen van een ICT-architectuur worden eerst de 
bestaande ICT-architecturen binnen de startgroep geïnventariseerd en vergeleken.  

Vanwege de gemeentebrede werking van de ICT-architectuur licht een periodiek 
architectenoverleg in de lijn van de verwachtingen, te organiseren door het SSC ICT.  

 

                                                 
8 Primavera, Prof. Dr. Ir. R. Maes 

  Pagina 32 van 66 
20 maart 2006 



   
Programma Shared Service Center ICT  

  Project fase-2b Startgroep 
  06inrichtingsplansscictv2[1].0.doc. 
. 

ICT
Service

Management

Business
Informatie/

Communicatie Technologie

Strategie
(richten)

Structuur
(inrichten)

Uitvoering
(verrichten)

inrichten en 
besturen

ICT-services

beheer en 
exploitatie

ICT-services

 
Figuur 7 : 9-vakken model 

In figuur 4 is het gebied waarop ICT-architectuur betrekking heeft gearceerd. 

7.1.2 Implementatie van de ICT-architectuur  
De feitelijke implementatie van de ICT-architectuur behoort niet tot de taak van het SSC 
ICT, maar het SSC ICT zal daar wel op toezien. Het behoort wel tot haar taak om de ICT 
van het SSC ICT zelf in te passen in de gemeentebrede ICT-architectuur. 

7.1.3 In stand houden van de ICT-architectuur  
De behoeften aan en het gebruik van ICT in de bedrijfsprocessen bij de afnemers zijn 
voortdurend aan veranderingen onderhevig. Zo ook de technologische ontwikkelingen rond 
ICT. Daarom zal de ICT-architectuur door het SSC ICT op gezette tijden worden gereviewd 
en waarnodig bijgesteld door de ICT-architecten van het SSC ICT. 

7.2 Service level management 

In dit hoofdstuk worden de bedrijfsprocessen beschreven die gericht zijn op het op peil 
houden van de bruikbaarheid van de ICT-services. Dit betreft de processen die onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de servicemanager, zoals het op peil houden van de relatie 
met afnemer, het zorgen voor kwaliteit en het omgaan met additionele serviceverlening. 

7.2.1 Acceptatie en accorderen 
Acceptatie houdt in het goedkeuren van een op te leveren service of product. In het kader 
van de onderhavige serviceverlening wordt bedoeld: 

 acceptatie van een nieuwe c.q. vernieuwde ICT-service; 
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 acceptatie van een of meer nieuw in beheer te nemen stuks apparatuur; 

 acceptatie van een of meer nieuw in beheer te nemen nieuwe versies van 
programmatuur; 

7.2.1.1 Acceptatie door afnemer 

Nadat het SSC ICT de technische acceptatie heeft uitgevoerd (zie paragraaf 7.2.1.2), 
verricht een vertegenwoordiger van de afnemer(s) de acceptatie: 

 testen of de producten werken volgens de specificatie van de leveropdracht. Na goed 
bevinden tekent ( een vertegenwoordiger) van de afnemer en/of de regievoerder voor 
akkoord. 

Een en ander is in een goedgekeurd acceptatie-testplan vervat. Het resultaat van de 
acceptatietest wordt vastgelegd in een acceptatietestrapport. 

7.2.1.2  Acceptatie door het SSC ICT  

De procedure, waarmee een ICT-product/dienst dat aangekocht is van of ontwikkeld is 
door een in- of externe partij, is als volgt: 

 controleren van de eigenschappen en werking conform de specificaties van de 
(aan)leverende partij; 

 controleren (op papier) of de productspecificaties overeenkomen met de specificaties 
die aanleiding waren voor de bestelling of opdracht; 

 na installatie: testen (operationeel) of de productprestaties overeenkomen met de 
vereisten die aanleiding waren voor de bestelling of opdracht. 

7.2.2 Probleem- en wijzigingsmanagement 
Dit deel beschrijft het beheer van veranderingen in de SSC ICT serviceverlening, die 
resulteren in een wijziging van de raamovereenkomst. Technische veranderingen komen in 
paragraaf 7.3.3 aan de orde.  

7.2.2.1 Service Issues  

Bij onduidelijkheid of onenigheid over de resultaten of verloop van de serviceverlening 
waar de SLA geen uitsluitsel biedt, is een procedure nodig om deze geschillen uit te 
zoeken en tot een besluit te brengen. De onduidelijkheid kan bestaan over gerezen 
verschil van mening over niet voorziene zaken bijvoorbeeld met betrekking tot 
serviceniveaus, releases of overige aspecten en over de consequenties voor de 
serviceverlening. De centrale vraag hierbij zal vaak zijn of de situatie wel of niet verwijtbaar 
is aan het SSC ICT dan wel aan afnemer. Het uitzoeken van deze problemen rond de 
serviceverlening verloopt via de volgende procedure: 

 beschrijf het probleem; 

 analyseer de oorzaak, de reikwijdte en de mogelijke gevolgen (kosten, tijd) van het 
probleem; 

 maak iemand verantwoordelijk voor het bewaken en volgen van het probleem; 

 laat het probleem analyseren/uitzoeken; 

 stel maatregelen (inclusief datumstelling) voor om het probleem te verhelpen; 

 neem een besluit over de maatregelen; 

 neem een beslissing over wie de kosten van de maatregelen voor zijn rekening neemt; 

 laat de maatregelen uitvoeren; 
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 controleer of de maatregelen het gewenste effect heeft; 

 evalueer de maatregelen. 

Wanneer de normale procedure geen oplossing biedt, is escalatie nodig. Hierbij wordt het 
volgende escalatieschema gehanteerd. 

Niveau afnemer SSC ICT 

0 eindgebruiker  medewerker SSC ICT Servicecentrum 

1 regievoerder  medewerker SSC ICT Servicecentrum 

2 demand manager  servicemanager  

3 directeur  directeur 

 

7.2.2.2 Change of Scope 

Grote wijzigingen in het volume van de ICT-serviceverlening kan aanleiding zijn om de 
SLA-afspraken te herzien. Onder grote wijzigingen van de serviceverlening kunnen worden 
verstaan (te normeren): 

 een toe- of afname van 10 % of meer van het aantal eindgebruikers bij een afnemer; 

 een toe- of afname van 10 % of meer van het aantal beheerde ICT Configuratie Items 
van een afnemer. 

7.2.3 Planning van ICT-services 
Het afstemmen van de langere termijn behoeftes van afnemers met betrekking tot 
bestaande ICT-services vindt planmatig plaats. 

7.2.3.1 Planningsprocedures 

De lange termijnplanning gebeurt aan de hand van de quality improvement side letter 
(QISL) bij de SLA.  

Tijdens het tactisch overleg vindt afstemming plaats over de serviceniveaus. Tijdens dit 
overleg worden ook afspraken gemaakt over verbeteringen of aanpassingen van de 
services die de komende periode opgepakt gaan worden. Indien de aanpassingen en/of 
verbeteringen de serviceverlening van de desbetreffende ICT-service aan andere 
afnemers beïnvloedt, wordt het proces ‘wijzigingsmanagement’ (zie 7.3.3) gevolgd.  De 
afspraken, indien van toepassing, worden vastgelegd in de ‘quality improvement side letter’ 
(QISL). Ze kunnen betrekking hebben op ieder onderdeel van de service/serviceverlening.  

Na ondertekening van de nieuwe SLA en QISL worden de QISL-punten projectmatig 
uitgevoerd. Na zes maanden wordt bij de volgende halfjaarlijkse evaluatie het resultaat van 
de uitgewerkte QISL-punten beoordeeld en indien van toepassing wordt de SLA aangepast 
aan de resultaten van die punten. Eventueel kan dan weer een aangepaste, ‘nieuwe’ QISL 
worden opgesteld.  

De QISL-acties kunnen door iedereen ingediend worden. Maar daarvan wordt, als 
onderdeel van de SLA, uiteindelijk besloten in onderling opverleg door de demand 
manager bij de afnemer(s) en door de servicemanager van SSC ICT. De volledige 
procedure voor het omgaan met de SLA en met QISL wordt beschreven in het (nog op te 
stellen) Procedurehandboek. 
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7.2.3.2 Planningsmanagement 

Als onderdeel van service level management wordt door de servicemanager de lange 
termijnplanning bewaakt. Dit gebeurt aan de hand van de innovatiekalender9. Op deze 
innovatiekalender staan bijvoorbeeld presentaties over nieuwe interessante ICT-
onderwerpen aan de afnemers. Op een dergelijke presentatie kan een 
haalbaarheidsonderzoek volgen om te onderzoeken of het besproken onderwerp op 
diverse gebieden (financieel, organisatorisch, standaardisatie) voordelen oplevert voor de 
afnemers. Indien het antwoord positief is, dan wordt het onderwerp ingebracht in het 
Innovatie-overleg. Daar kan besloten worden om er een QISL-punt van te maken en er 
vervolgens een project voor te definiëren. Onderwerpen die in de innovatiekalender zijn 
vermeld worden als punt in de QISL opgenomen.  

7.2.3.3 Contingency planning 

Bij het optreden van een calamiteit kan niet meer voldaan worden aan de serviceniveaus 
zoals afgesproken in de SLA. Indien een uitwijkplan is overeengekomen met afnemers zal, 
wanneer een calamiteit zich voordoet, worden gehandeld conform hetgeen is afgesproken 
in het noodplan (zie paragraaf 7.3.5.4). Over de opgetreden calamiteit zal worden 
gerapporteerd. 

Indien er sprake is van een calamiteit, dient de servicemanager met de betrokken 
afnemer(s) te overleggen welke gevolgen de calamiteit heeft voor de serviceverlening en 
welke (mogelijke) acties moeten worden uitgevoerd om de serviceverlening zo spoedig 
mogelijk te herstellen. Eventueel kan geëscaleerd worden naar de directeur van het SSC 
ICT en de demand manager(s) en /of regievoerder(s) van de afnemer(s) (zie ook 
escalatieschema in paragraaf 7.3.1.2). 

7.2.3.4 Beschikbaarheids management 

De verantwoordelijkheden voor beschikbaarheidsbeheer zijn als volgt: 

Actie 
 

Responsible Accountable Consulted Informed 

Meten operations servicemanager  beschikbaarheids 
manager 

Rapporteren operations servicemanager  beschikbaarheids 
manager 

Analyseren kernteams  servicemanager  beschikbaarheids 
manager 

Identificeren 
Business 
Requirements  

 servicemanager afnemer(s)  

Identificeren 
Service 
Requirements 

 servicemanager afnemer(s) beschikbaarheids 
manager 

Identificeren 
objecten en 
componenten: 

 servicemanager configuratie 
manager 

 

Creëren matrix 
(CFIA) 

 servicemanager configuratie 
manager 

 

Opstellen 
Beschikbaarheid
s Plan 

 servicemanager kernteams afnemer(s) 

Uitvoeren plan  servicemanager afnemer(s)  

Review plan  servicemanager afnemer(s)  

                                                 
9 Moet tijdens de aanloopfase worden ingericht 
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Zie de begrippenlijst in bijlage Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. voor uitleg van 
verantwoordelijkheden (RACI). Voor het plannen van beschikbaarheidswaarden zie 
paragraaf 7.3.8. 

7.2.4 Financieel en contract management 

7.2.4.1 Budgetmanagement  

Het budget per afnemer wordt jaarlijks vastgesteld voor het begin van het nieuwe jaar. De 
gemaakte afspraken worden vastgelegd in het document behorend bij het geaccordeerde 
budget. 

7.2.4.2 Facturering 

Facturering van de verleende services zal maandelijks achteraf geschieden. Een 
uitzondering hierop zijn abonnementen en onderhoudscontracten met onderleveranciers in 
het kader van het contract met de afnemers; deze worden vooraf in rekening gebracht.  

Additionele werkzaamheden kunnen worden doorbelast als deze door de demand 
manager van afnemer zijn goedgekeurd. Deze goedkeuring zal worden geïnitieerd vanuit 
het WAC. De demand manager(s) geeft (geven) uiteindelijk zijn (hun) fiat. 

 

Nr.  Uitvoerende Activiteiten Omschrijving 

1 servicemanager  berekenen prijs per 
dienst 

op basis van het contract, de SLA en de prijsafspraken 
wordt de factuur opgesteld door de servicemanager. 
Deze factuur is een combinatie van de SLA 
gerelateerde kosten aangevuld met additionele 
diensten (gespecificeerd). Deze diensten kunnen uit 
additionele werkzaamheden van het SSC ICT bestaan 
of van leveranciers / onderaannemers afkomstig zijn. 
De servicemanager accordeert de conceptfactuur. 

2 servicemanager  doorsturen financiële 
administratie Het SSC 
ICT 

na accordering door de servicemanager wordt de 
factuur ter administratie en verzending aan de 
financiële administratie van het SSC ICT gestuurd. 

3 financiële 
administratie 

opmaken factuur deze maakt de factuur op en verzendt de factuur aan 
demand manager van de afnemer. 

4 demand 
managers 

stellen vragen over 
eventuele onjuistheid 

na ontvangst controleert de demand manager de 
rekening op juistheid. Binnen 14 dagen dient schriftelijk 
te worden gereageerd aan het SSC ICT. 

5 servicemanager  uitzoeken geschil zoekt het geschil uit en koppelt terug. Kosten voor 
deze extra werkzaamheden worden verhaald op de 
partij die de fout / het verschil heeft veroorzaakt. 

6 afnemer(s) betaalbaar stellen nadat de factuur akkoord is bevonden, vindt de 
betaling plaats op de wijze en volgens de voorwaarden 
zoals deze op de factuur zijn vermeld. 

7 demand 
manager 

doorbelasten binnen de 
afnemer(s) aan 
gebruikersorganisaties 

de demand manager gaat over tot doorbelasting van 
de kosten aan de eindgebruikersorganisaties. 

7.2.4.3 Garantie 

De garantiebepalingen en garantieprocedures staan beschreven in de 
raamovereenkomsten. 

7.2.5 Team management 
Team management is het managen van de medewerkers die actief zijn voor de afnemers. 
Daarin worden de volgende deelverantwoordelijkheden onderscheiden: 
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7.2.5.1 Delivery  

Zie paragraaf 6.5.3 

7.2.5.2 Service management 

Zie paragraaf 6.5.4.1. 

7.2.6 Risico management 
Risico management is het voortdurend analyseren of er risico's te onderkennen zijn in de 
lopende serviceverlening en de geplande uitbreiding van de serviceverlening van het SSC 
ICT. In het geval dat er risicosituaties aan de orde zijn, zal een nadere analyse moeten 
uitwijzen welke maatregelen er moeten worden genomen om deze risico's te 
vermijden en/of op welke wijze de kans van het risico tot een minimum kan worden 
verkleind. 

Risico-aandachtsgebieden zijn: consequenties van nieuwe serviceverlening (transitie, 
overname personeel en assets); de soort serviceverlening (m.n. de technische 
haalbaarheid, tariefstelling e.d.), de SSC ICT-aanbieding, de af te sluiten over-
eenkomsten, de aanpak, de diverse planningen (activiteiten-, financiële-, deliverables- en 
resourceplanning), de functionele en technische scope, randvoorwaarden en condities en 
daarbij behorende criteria, afnemersverwachtingen, SSC ICT imago, etc. 

Risicomanagement wordt uitgevoerd op zowel het opstellen/uitbrengen van een 
aanbieding of een voorstel aan een (potentiële) afnemer door het SSC ICT. Voordat 
een aanbieding naar een afnemer gaat, wordt aan de hand van een initiële risico taxatie 
het risico profiel van de aanbieding bepaald. Hierbij spelen zaken zoals, omvang, politieke 
gevoeligheid en resultaatverplichting een belangrijke rol bij het bepalen van het risico. Na 
het invullen van een initiële risico taxatie wordt het risico niveau duidelijk en wordt de 
verdere voortgang van het aanbiedingsproces bepaald. Wanneer een aanbieding c.q. 
voorstel overgaat in een raamovereenkomst en/of SLA, wordt afhankelijk van het 
risicoprofiel, deze overeenkomst vanaf het eerste moment gevolgd door structurele 
risicoanalyses uit te voeren en wordt indien daartoe aanleiding is een service management 
audits uitgevoerd. De risicoanalyse wordt uitgevoerd door de risicomanager. 

Een belangrijke taak van de risicomanager is het geven van ondersteuning in de zin van 
kennisoverdracht, het delen van ervaringen, het beschikbaar stellen van tools, templates 
en best practices.  

7.2.6.1 Borging van risicomanagement binnen lopende contracten 

Beperken van risico’s op de serviceverlening wordt als volgt vormgegeven: 

 in de maandelijkse service level rapportage kunnen risico’s vroegtijdig worden 
gesignaleerd (en afgestemd met afnemer); 

 eenmaal per kwartaal voert iedere servicemanager overleg met de risicomanager. 
Tijdens dit overleg worden o.a. de risico’s binnen het contract besproken.  

 tijdens audits kunnen ook risico’s gevonden worden; 

 (als opvolging van één of meer van de vorige stappen) de servicemanager laat een 
maatregelenplan opstellen met daarin concrete maatregelen om de gebleken risico’s te 
minimaliseren; een afschrift van dit maatregelenplan gaat naar de afdelingsmanager, 
de kwaliteits- en beveiligingsmanager en de risicomanager; 

 de servicemanager is verantwoordelijk voor invoering van deze maatregelen 
(bijvoorbeeld via een intern project); 
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 de risicomanager bewaakt of de maatregelen inderdaad ingevoerd worden binnen de 
serviceverlening aan afnemer; de risicomanager heeft bevoegdheid om de 
servicemanager te bewegen dit te doen. 

7.2.7 Leveranciersmanagement/Contractmanagemnt 
Het SSC ICT sluit overeenkomsten met externe leveranciers om de verplichtingen jegens 
afnemers waar te kunnen maken (underpinning contracts (UPC’s) met onderaannemers). 
Deze UPS’s worden beschouwd als integraal onderdeel van de  services van het SSC ICT 
aan haar afnemers. 

De volgende toeleveranciers worden door het SSC ICT ingeschakeld respectievelijk wordt 
door het SSC ICT mee samengewerkt om de serviceverlening aan de afnemer(s) te helpen 
vormgeven: 

Organisatie  Norm 

E-net onderleverancier Verzorgt datacommunicatielijnen tussen afnemers-
vestigingen (WAN). 

???   

   

   

De procedures waarmee de samenwerking met de leveranciers wordt vormgegeven staan 
beschreven in het Dossier Afspraken en Procedures Toeleveranciers (DAP). Een 
voorbeeld van een DAP hiervan is te vinden in Bijlage A. 

7.3 Service proces management 

Het SSC ICT baseert de uitvoering van de ICT-services op ITIL. Dit houdt in dat alle 
activiteiten op het gebied van beheer en exploitatie worden bestuurd vanuit de SSC ICT-
interne beheerprocessen. Service management waarborgt daarin het niveau en de kwaliteit 
van de serviceverlening. 

Indien na de transitiefase besloten wordt tot stroomlijning van de SSC ICT-organisatie 
(onderdeel van de transformatiefase), dan kan per proces de inzet van medewerkers als 
volgt worden gedacht: 

 

Bedrijfsproces Paragraaf Centraal Ambulant Detachering 

Afhandelen van meldingen en 
storingen

    

• SSC ICT servicecentrum 7.3.1.1  

• Proces incidentbeheer 7.3.1.2  

Probleemmanagement 7.3.2   

Wijzigingsmanagement 7.3.3 

Configuratie management     

• Proces configuratie 
management 

7.3.4.1  

Beveiligingsmanagement     
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Bedrijfsproces Paragraaf Centraal Ambulant Detachering 

• Toegang tot systemen 7.3.5.1  

• Backup en archivering 7.3.5.2  

• Virus controle 7.3.5.5  

Technical monitoring     

• Proces technical monotoring 7.3.6.1  

Capaciteitsplanning     

7.3.1 Afhandelen van meldingen en storingen  
Storingsmeldingen en hulpaanvragen worden aangemeld bij het SSC ICT servicecentrum. 
Het functioneren van de SSC ICT servicecentrum en de bijbehorende processen zijn 
beschreven in het (op te stellen) ‘SSC ICT servicecentrum handboek’. Hieronder worden 
de hoofdlijnen van deze processen weergegeven. 

7.3.1.1 SSC ICT servicecentrum 

Om afnemers optimaal te kunnen tijdens de serviceverlening, zorgt het SSC ICT voor een 
adequate ondersteuning van eindgebruikers en andere bij de uitvoering van ICT-services 
betrokken personen van haar afnemers. Deze voorziening wordt aangeduid met het SSC 
ICT servicecentrum.  

Doelen 

De doelen van het SSC ICT servicecentrum zijn: 

 Het bieden van één centraal aanspreekpunt voor de eindgebruikers en de 
regievoerders van de ICT-infrastructuur voor hulp, verzoeken en meldingen van 
storingen, problemen of wijzigingen; 

 Het efficiënt en effectief uitvoeren van incident control (aannemen, registreren, 
bewaken en oplossen van incidenten); 

 Het garanderen, binnen de gestelde normen, van de toegankelijkheid en de 
bereikbaarheid van het SSC ICT; 

 Een zo spoedig mogelijk herstel van de serviceverlening bij optredende afwijking 
hiervan; 

 Door de eindgebruikers en regievoerders van de afnemers bij incidenten te worden 
gezien als hét aanspreekpunt voor hun ICT-zaken. 

Proces op hoofdlijnen 

Eindgebruikers en regievoerders kunnen met vragen, verzoeken en meldingen bij het SSC 
ICT servicecentrum. Dit frontoffice is als ‘Single Point of Contact’ verantwoordelijk voor de 
registratie, routering, en bewaking van alle meldingen, telefonisch, via e-mail, per fax, per 
memo/brief.  

Meldingen die het SSC ICT servicecentrum niet binnen de overeengekomen tijdseenheid 
kan oplossen worden geautomatiseerd doorgezet naar de 2e lijn. De 2e lijn bestaat uit 
kennisteams met een vergaande specialisatie en evaring op verschillende ICT-gebieden 
zoals netwerken, operating systemen en werkplekken. Uitgangspunt is dat het oplossen 
van incidenten zoveel mogelijk binnen de 1e lijn plaatsvindt waarbij - indien mogelijk - de 
werkplek of de server op afstand wordt overgenomen (remote access). 

Indien de 2e lijn niet in staat is om de melding afdoende af te handelen, wordt via 
(functionele) escalatie de assistentie ingeroepen van 3e lijns-specialisten of van externe 
(product)leveranciers. 

  Pagina 40 van 66 
20 maart 2006 



   
Programma Shared Service Center ICT  

  Project fase-2b Startgroep 
  06inrichtingsplansscictv2[1].0.doc. 
. 
Tijdens het gehele proces bewaakt het SSC ICT servicecentrum de voortgang van de 
afhandeling. 

Bemensing 

Het SSC ICT voorziet in een zogenaamde ‘skilled’ Servicedesk waarbij op basis van 
overeengekomen normen het afhandelen van vragen en meldingen door de servicedesk-
medewerkers zo veel mogelijk in de 1e lijn wordt uitgevoerd. 

Voor de invulling van deze activiteiten maakt de SSC ICT servicecentrum gebruik van: 

 Verzorgd Nederlands sprekende medewerkers; 

 Gecertificeerde medewerkers (ITIL, Microsoft Certified Software Engineer. etc.); 

 Een geavanceerde telefooncentrale; 

 Het registratietool (meldingenregistratiesysteem10); 

 Een up-to-date gevulde kennisdatabase.  

Rooster en overloopcapaciteit 

Het SSC ICT servicecentrum is ??? uren per dag en ??? dagen per week geopend. Dit 
betekent dat op basis van een rooster in ploegendienst gewerkt wordt door de teams voor 
de afnemers. Ten behoeve van piekmomenten (bijvoorbeeld ’s morgens tussen 09.30 en 
10.00 u) is er altijd overloopcapaciteit aanwezig opdat eindgebruikers en regievoerders 
altijd te woord kunnen worden gestaan. 

Registratie 

Alle vragen en meldingen worden in het meldingenregistratiesysteem geregistreerd. Hierin 
zijn ook de in de SLA’s vastgelegde afspraken met de afnemers geregistreerd. Als de 
afhandeling van het melding niet binnen de gestelde gespreksduur lukt, zorgt het SSC ICT 
servicecentrum voor het doorzetten van de melding via het meldingenregistratiesysteem  
naar één van de kennisteams van het SSC ICT.  

Overdracht van meldingen gaat altijd via het meldingenregistratiesysteem. Eventueel vindt 
aanvullende communicatie plaats tussen de SSC ICT servicecentrum-medewerker en de 
2e-lijn of de 3e-lijn. In het meldingenregistratiesysteem staat de volledige behandelings-
historie van de melding. Hierdoor wordt de voortgang van de afhandeling niet vertraagd 
wanneer er wisseling van SSC ICT servicecentrummedewerker plaatsvindt. 

Maandelijks ontvangen de afnemers - als onderdeel van de service level rapportages - een 
overzicht waarin de meldingen aan de servicedesk staan, inclusief hun status. 

Kennis van de afnemers 

De kennis binnen het SSC ICT servicecentrum van de specifieke omgeving van de 
afnemers wordt op peil gehouden doordat vaste servicedesk medewerkers worden 
toegewezen aan afnemers. 

7.3.1.2 Proces Incidentbeheer 

Verstoringen van de verwachte serviceverlening vallen onder het proces incidentbeheer. 
Het proces incidentbeheer heeft tot doel de eindgebruikers zo snel mogelijk te helpen 
opdat zij hun reguliere werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

Dagelijkse ondersteuning op bedrijfskritische systemen  

De volcontinue ondersteuning is als volgt ingericht: 

                                                 
10 Moet tijdens de aanloopfase worden ingericht 
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 ??? uren per dag en ??? dagen per week SSC ICT servicecentrum voor meldingen 
(volgens de beschrijving in paragraaf 6.5.4.3); 

 operationele beheerteams (2e lijn) zijn aanwezig naar benodigde capaciteitsbehoefte. 

Startpunt 

Het SSC ICT servicecentrum is eigenaar van de incidenten. Dit betekent dat de 
medewerkers van de SSC ICT servicecentrum prioriteiten toekennen op de 
overeengekomen wijze en de voortgang van alle gemelde incidenten bewaken en 
controleren. Het SSC ICT hanteert vijf verschillende prioriteitcodes (zie bijlage C). De 
prioriteiten zijn toegesneden op de omvang van het incident voor de afnemersorganisatie 
en de urgentie voor het bedrijfsproces van de afnemer(s). Incidenten met prioriteit 1 en 
prioriteit 2 dienen binnen kalenderuren (i.p.v. kantooruren) te worden opgelost vanwege 
hun belang voor de bedrijfsvoering van de afnemers. 

Indien een en ander niet duidelijk is en in vooraf gedefinieerde gevallen neemt de SSC ICT 
servicecentrum contact op met vooraf aangewezen medewerkers van de afnemers, 
bijvoorbeeld de demand manager(s), om af te stemmen over de oplossing. 

2e-lijn 

Om afnemers zoveel mogelijk te laten profiteren van alle aanwezige kennis en ervaring, 
zijn er binnen het SSC ICT verschillende kennisteams gevormd. Deze teams hebben zich 
gespecialiseerd naar diverse gebieden. Zij kunnen bijvoorbeeld bestaan uit specialisten 
voor serverbeheer, netwerkbeheer, ICT-werkplekbeheer, enz. 

Ondersteuning op locatie 

Indien noodzakelijk zal een field engineer op de locatie van de afnemer komen om het 
incident te onderzoeken en op te lossen.  

Escalatie 

In geval van escalatie treedt het hierna beschreven hiërarchische escalatieproces in 
werking. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen interne escalatie (onderdeel van de 
procesgang) en externe escalatie (waarbij de afnemer(s) geïnformeerd wordt).  

Bedrijfsprocesbedreigende incidenten 

Onderkennen van een prioriteit 1 of 2 melding of een incident dreigt de in de SLA 
overeengekomen doorlooptijd te overschrijden 

De SSC ICT servicecentrum maakt de melding aan, lost deze zelf op of zet de melding 
door naar de 2e lijn met behulp van het meldingenregistratiesysteem. In geval van een 
melding met prioriteit ‘1-kritiek’ of ‘2-ernstig’ worden de demand managers van afnemers 
geïnformeerd. In geval van twijfel aangaande de vaststelling van prioriteit zal óók contact 
worden opgenomen met de demand managers van afnemers. Een melding met prioriteit 1 
wordt door de SSC ICT servicecentrum ook telefonisch gemeld bij het betreffende service 
team. In geval van een dreigende overschrijding van de in SLA’s overeengekomen 
doorlooptijden, escaleert de medewerker van de SSC ICT servicecentrum naar de incident 
manager. Dit gebeurt bijvoorkeur telefonisch of mondeling. Zij besluiten over de te 
ondernemen stappen. 

 De maximum doorlooptijd (volgens de SLA) is bereikt, maar het incident is niet 
opgelost en/of het betreft een incident met prioriteit 1 ‘Kritiek’:  

De incident manager escaleert bij 100% oplostijd telefonisch of mondeling naar de 
servicemanager en informeert de demand managers van afnemers. De 
servicemanager onderzoekt de oorzaken en maakt extra capaciteit vrij. De 
servicemanager is verantwoordelijk voor het oplostraject en onderhoudt hiertoe contact 
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met de teamleider van de oplosteams en de demand managers van afnemers. 

 De (oorspronkelijke) maximum doorlooptijd is overschreden en/of de nieuw opgegeven 
doorlooptijd is niet acceptabel en/of de verstoring blijft: 

De servicemanager escaleert naar de directie SSC ICT en informeert de demand 
managers van afnemers. Communicatie naar de eindgebruikers en regievoerders vindt 
op uitsluitend op zijn verzoek plaats en wordt uitgevoerd door de ICT Servicedesk.  

 De serviceverlening is in zeer ernstige mate verstoord, een mogelijke oplostijd kan niet 
worden afgegeven.  

Vanaf escalatiestap 4 is de escalatie niet meer in een procedure te vatten. In ieder geval 
wordt de regie gevoerd door de directeur SSC ICT die in zulke urgente gevallen de 
directie(s) van de afnemer(s) op de hoogte brengt. 

7.3.2 Probleem management11 
Het proces probleem management beoogt de stabiliteit van de ICT serviceverlening te 
maximaliseren door het achterhalen van fouten in de ICT infrastructuur. Probleem 
management richt zich op het uitzoeken van de oorzaak van een storing en de mogelijke 
consequenties van de oplossing van het probleem, het bepalen van de prioriteit en een 
inschatting maken van de benodigde oplossing. Binnen het proces probleem management 
is sprake van zowel reactief als actief beheer. Door trendanalyse op de informatie uit het 
Incidentbeheer proces kunnen problemen pro-actief worden opgelost.  

Voor probleem management wordt verwezen naar het “Probleem Management 
Handboek12”. Hierin staat beschreven hoe probleem management wordt gerealiseerd 
binnen het SSC ICT voor de afnemers. 

Probleem management maakt ook gebruik van het meldingenregistratiesysteem. Met 
behulp van de geregistreerde incidenten kan de probleemmanager een analyse maken van 
de eventuele problemen in de ICT-infrastructuur van afnemers en hier actie op 
ondernemen door middel van bijvoorbeeld het indienen van een wijzigingsverzoek (request 
for change: RFC) of het aanbieden van een workaround (tijdelijke oplossing).  

Alle problemen worden door de probleemmanager geëvalueerd, dit in samenwerking met 
vertegenwoordiger(s) van de afnemer(s) en eventueel in samenwerking met technische 
specialisten. De evaluatie omvat een technisch en een procedureel gedeelte (werkt alles 
weer naar wens? Hoe is dit tot stand gebracht?). Hierbij wordt gelet op inspanning, 
planning, kwaliteit en resultaat. De rapportage behelst alle problemen en wordt maandelijks 
aan de servicemanager opgeleverd, die deze gegevens opneemt in de service level 
rapportage aan afnemer(s). 

 probleem management proces en procedures zijn gedetailleerd beschreven in het 
Handboek Proces Management; 

 Procesrollen worden ondubbelzinnig toegewezen binnen het SSC ICT en bij de 
afnemers; 

 Alle procesmedewerkers worden adequaat opgeleid en beschikken over relevante 
ITIL-certificaten; 

 Het SSC ICT plant en controleert de kwaliteit van de resources en hun 
beschikbaarheid; 

 De registratie van problemen in het meldingenregistratiesysteem en de eveneens 
daarin vastgelegde SLA’s met afnemers garanderen een adequate procesbewaking. 

                                                 
11 Met ‘Probleem management’ zijn hier de ITIL-activiteiten ‘problem management’ bedoeld. 
12 Moet tijdens de aanloopfase worden ingericht 
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Maandelijks wordt in de service level rapportage melding gemaakt van behaalde 
serviceniveaus; 

 Conform het kwaliteitssysteem houdt het SSC ICT twee maal per jaar een interne 
audit. Daarnaast kunnen afnemers, indien zij dat wensen, een audit laten uitvoeren. 

7.3.3 Wijzigingsmanagement13 
Het proces wijzigingsmanagement beoogt het gestructureerd en gecontroleerd doorvoeren 
van wijzigingen op de beheerde ICT-infrastructuur op een dusdanige wijze dat het aantal 
verstoringen en afwijkingen van het dienstenniveau zo laag mogelijk wordt gehouden. 

De controle op en de daaruit voortvloeiende evaluatie van het wijzigingsproces is gericht 
op de normen uit het (initiële) SLA in relatie tot de praktijk. Maandelijks wordt hierover 
gerapporteerd aan de servicemanager(s). Het is de verantwoordelijkheid van de 
wijzigingsmanager om bij het niet nakomen van de afspraken, de teamleiders van de 
kernteams hierop aan te spreken en te inventariseren wat de oorzaak hiervan is. Bij 
herhaling escaleert hij naar de servicemanager(s) en zal tevens de reden van het niet 
nakomen bij hem/haar melden. 

De wijzigingsmanager werkt intensief samen met de betrokkenen van afnemers teneinde 
alle RFC’s en wijzigingen te coördineren, bewaken, controleren en evalueren. Dit is 
noodzakelijk omdat bijvoorbeeld een wederzijdse afhankelijkheid is tussen het 
wijzigingsmanagement en andere processen. 

7.3.3.1 Wijzigingsadvies commissie (WAC) 

Ten behoeve van operationele wijzigingen, is er in de service organisatie een 
wijzigingsadvies commissie (WAC) voorhanden. De reguliere WAC heeft een vaste 
basissamenstelling.  

Afnemer(s) SSC ICT 

demand managers (of uit hun midden gekozen 
vertegenwoordigers) 

wijzigingsmanager (voorzitter) 

Regievoerders (of uit hun midden gekozen 
vertegenwoordigers) 

servicemanager(s) (indien noodzakelijk) 

 probleemmanager (indien wijzigingsverzoek n.a.v. 
probleem) 

overige vertegenwoordigers indien nuttig in relatie 
met de te bespreken onderwerpen 

overige vertegenwoordigers indien nuttig in relatie met 
de te bespreken onderwerpen 

Ingediende, afgewezen, afgesloten en in behandeling zijnde wijzigingen van afnemers  
worden wekelijks besproken tussen de respectieve servicemanagers en regievoerders. 

 

7.3.3.2 Categorieën 

Afgezien van wijzigingsverzoeken (requests for change: RFC) kent het SSC ICT ook 
zogenaamde serviceverzoeken. Een voorbeeld van een serviceverzoek is het wijzigen of 
‘resetten’ van een wachtwoord of een aanvraag voor meer informatie. Serviceverzoeken 
worden doorgaans als een standaard wijzing behandeld. Daarnaast worden ‘normale’ en 
‘urgente’ wijzigingen onderkend. 

 

Type wijziging Omschrijving 

                                                 
13 Met ‘Wijzigingsmanagement’ zijn hier de ITIL-activiteiten ‘change management’ bedoeld. 
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1. Standaard wijzigingen  Een standaard wijziging op de infrastructuur is een wijziging die volgens een 
vaste procedure wordt uitgevoerd, relatief gebruikelijk is en de geaccepteerde 
oplossing voorziet in de behoefte van afnemer(s). Een goed voorbeeld hiervan is 
de reguliere update van de virusscanner op de ICT-werkplekken van de 
eindgebruikers. 
Bij een standaardwijziging vindt er een planning plaats en wordt de wijziging 
uitgevoerd volgens de desbetreffende werkinstructies. Er hoeft geen beslissing 
meer genomen te worden en de impact en prioriteit zijn bekend. Uitvoering van 
standaard wijzigingen vindt doorgaans plaats zonder tussenkomst van 
afnemer(s) direct of op een later tijdstip (buiten kantooruren tijdens een verlengd 
service window). 
De cruciale elementen van een “standaard wijziging” zijn: 
de taken zijn meerdere keren uitgevoerd en vastgelegd in procedures en of 

werkinstructies; 
autorisatie is op voorhand gegeven; 
het starten van de activiteiten wordt geïnitieerd door de ICT Servicedesk; 
verantwoordelijkheid met betrekking tot het budget ligt bij de initiator. 
Bij het SSC ICT blijven standaard wijzigingen door afnemers vooraf gedefinieerd 
en worden deze door het SSC ICT uitgewerkt in de vorm van werkinstructies. 
Onderkende standaardwijzigingen worden opgenomen in de SLA van afnemer. 

2. Normale wijzigingen Hierover worden per wijziging afspraken gemaakt tussen de afnemer(s) en het 
SSC ICT. Niet-standaard wijzigingen zijn bijvoorbeeld nieuwe versies die de 
leverancier van de betreffende software uitgeeft en die veelal een uitgebreider 
pakket aan functionaliteiten bieden. De implementatie hiervan vraagt om een 
gedegen voorbereiding omdat deze impact kan hebben op de gehele ICT-
infrastructuur en op de eindgebruikers. Dit vereist een projectmatige aanpak. Er 
bestaat een zodanig afbreukrisico dat extra eisen worden gesteld ten aanzien 
van onderhoud, test, implementatie en roll back, zodat de continuïteit van de 
operationele serviceverlening kan worden gegarandeerd. 
In alle gevallen wordt er een wijzigingscoördinator aangesteld om de 
uitvoerder(s) gedurende de wijziging(en) te begeleiden. Concreet kan hierbij 
worden gedacht aan bijvoorbeeld een kernteamleider of een projectleider. 
Na uitvoering wordt de aanvrager op de hoogte gesteld en de administratie 
wordt bijgewerkt. Na de implementatie vindt er een evaluatie plaats. 
Het gehele proces, de communicatie op dat gebied, de rapportages, de 
bewaking en de afstemming met andere processen wordt begeleid door de 
wijzigingsmanager. Dit zijn continue activiteiten. 

3. Urgente wijzigingen Bij uitzondering kan het noodzakelijk zijn direct in de operationele omgeving een 
wijziging door te voeren. Voor een urgente wijziging regelt de wijzigingsmanager 
een beperkte Risico en Impact analyse door onder andere een aantal 
specialisten te raadplegen. Zijn er op het eerste gezicht geen blokkerende 
zaken, dan wordt de wijziging ter autorisatie voorgelegd aan de 
wijzigingsmanager of een gedelegeerde.  
Om te bepalen of het een urgente wijziging betreft wordt gebruik gemaakt van 
een procedure “urgente wijzigingen”. Alle wijzigingen dienen na de oplossing 
van het probleem in alle omgevingen te worden aangebracht. De 
storingsbehandeling wordt op een later tijdstip alsnog volledig geregistreerd en 
gecontroleerd. 

Input voor het proces wijzigingsmanagement is: 

 wijzigingsverzoek (RFC). 

 

Activiteiten binnen het proces wijzigingsmanagement zijn: 

 acceptatie en registratie van wijzigingen; 

 autorisatie van wijzigingen; 

 planning van wijzigingen; 

 controle op uitvoer van wijzigingen (incl. bouwen, testen en implementatie); 

 evaluatie van uitgevoerde wijzigingen; 

 rapportage over uitgevoerde wijzigingen. 

 communicatie aangaande wijzigingen; 
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 processturing en verantwoording. 

 

Output van het proces wijzigingsmanagement is: 

 Informatie over onderhanden wijzigingen; 

 geautoriseerde wijzigingen; 

 WAC agenda’s en notulen; 

 wijzigingsmanagement rapportage; 

 wijzigingskalender (tijdlijn). 

 

Het proces speelt zich voornamelijk af in bij service delivery van het SSC ICT.  
Communicatie naar de afnemers geschiedt via de wijzigingsmanager of de 
servicemanager die de controle op het proces en de kwaliteit ervan borgen. 

De beslisser(s) over een wijziging neemt (nemen) de beslissing of de wijziging wel of geen 
doorgang mag en kan vinden. Dit vindt plaats uit hoofde van de functie en/of 
verantwoordelijkheid van de beslisser. Afhankelijk van de omvang van de wijziging kan de 
beslisser uit een aantal personen bestaan: 

Standard wijziging met een geringe 
impact 

wijzigingsmanager 

Minor wijziging met een gemiddelde 
impact 

wijzigingsmanager + WAC 

Major wijziging met een hoog risico   wijzigingsmanager + WAC + afnemers 
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7.3.3.3 Matrix lijn-procesverantwoordelijkheden 

Rollen 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 

 
Initiator 

A
annem

er van de m
eldeing 

S
ervicem

anager 

W
ijzigingsm

anager 

W
ijziging coördinator 

U
itvoerder 

B
eslisser 

Procesbeschrijving        

Indienen RFC’s R  A     

Accepteren;Filteren van RFC  R A R    

Classificeren; categorie en prioriteit  R  A    

Autorisatie I  A    R 

Plannen I  A R C   

Coördineren   A R C   

Bouwen   A I C R  

Testen I  A I C R  

Implementeren I  A I C R  

Evalueren I  A R C   

Afsluiten   A R    

Uitleg van RACI: 

 “R” - responsible (verantwoordelijke voor de uitvoering) 

 “A” - accountable (aanspreekbare eindverantwoordelijke) 

 “C” - to Communicate with (moet mee worden overlegd) 

 “I” - to be informed (moet worden geïnformeerd) 

 

7.3.3.4 De rol Initiator (indiener) 

Binnen het proces wijzigingsmanagement speelt de initiator (indiener) een belangrijke rol. 
De Initiator is degene die het wijzigingsverzoek indient. Dit kunnen zijn: 

 een demand manager van een afnemer; 

 projectleider; 

 servicemanager; 
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 probleemmanager; 

 medewerkers van de afnemer (standaard wijzigingen). 

Taken 

 Behoefte aan een wijziging vaststellen; 

 Adviseren over de prioriteit; 

 Verzamelen van eventuele benodigde gegevens; 

 Voorstel tot wijziging indienen (RFC). 

Bevoegdheden 

 Initiëren van een wijziging namens de afnemersorganisatie of vanuit het SSC ICT. 

Verantwoordelijkheden 

 Het zorgdragen voor de juiste informatie bij het verzoek tot wijziging. 

7.3.3.5 De rol van de aannemer (acceptant) 

De ICT Servicedesk medewerker verzorgt de initiële registratie van de aanvraag voor een 
wijziging. Tevens verzorgt deze de laatste registratie wanneer de wijziging afgemeld kan 
worden. Normale en urgente wijzigingen worden vastgelegd door de wijzigingsmanager. 

Taken 

 registreren van de wijzigingsverzoeken; 

 controleren op volledigheid van de informatie; 

 doorzetten van het wijzigingsverzoek aan volgende behandelaar; 

 communicatie naar afnemer(s) aangaande de voortgang van de wijziging; 

 afsluiten van het RFC in overleg met de initiator. 

Bevoegdheden 

 aannemen van een wijziging namens het SSC ICT. 

Verantwoordelijkheden 

 zorgdragen voor een correcte registratie van het wijzigingsverzoek; 

 verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van de afnemer(s). 

Rapportagelijn en overlegvormen 

 rapportage over uitgevoerde standaard wijzigingen. 

7.3.3.6 De rol wijzigingspecialist / uitvoerder 

Dit zijn personen die uitvoerder zijn in de verschillende specialismen voor het 
wijzigingsmanagement proces, bijvoorbeeld medewerkers van een beheerteam die een 
bijdrage leveren aan de uitvoering van wijzigingen. In de procesbeschrijving, procedures 
en werkinstructies wordt de specialist ook wel aangeduid als de uitvoerder.  

Taken 

 op de voorgeschreven wijze uitvoeren van procedures en werkinstructies t.b.v. het 
afhandelen van wijzigingen; 

 maken van een back-out plan; 
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 correct testen en implementeren van de wijziging; 

 terugdraaien wijziging indien noodzakelijk, in overleg met wijzigingsmanager; 

 registratie van de voortgang in het meldingenregistratiesysteem; 

 signaleren indien procedures en/of werkinstructies niet doelmatig of praktisch 
hanteerbaar zijn. 

Bevoegdheden 

 uitvoeren van activiteiten in het kader van het uitvoeren van aan hem/haar toegewezen 
wijzigingen. 

Verantwoordelijkheden 

 het binnen de afgesproken tijd oppakken en afhandelen van wijzigingen / 
werkzaamheden in het kader van wijzigingen; 

 het signaleren van stagnaties in de uitvoering en het communiceren daarvan naar de 
wijziging coördinator; 

 het communiceren over relevante voortgangsinformatie naar de wijzigingsmanager; 

 medeverantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het wijzigingsmanagement proces. 

7.3.3.7 Integratie met projectbesturing 

Sommige RFC’s zullen in projectvorm worden uitgevoerd. Dit betekent dat de wijzigingen 
onder projectmanagement en onder toezicht van wijzigingsmanagement zullen 
plaatsvinden. Onderdeel van de fasering is testen. Dit gebeurt aan de hand van een 
testplan en test sets; testen wordt afgesloten met een testrapport en een conclusie (al of 
niet geaccepteerd). Plannen van aanpak voor wijzigingen worden zowel door het SSC ICT 
als door de afnemer(s) geaccordeerd alvorens uitgevoerd te worden. 

7.3.4 Configuratiemanagement14 
Het doel van het configuratiemanagementproces is het onder controle brengen en houden 
van de ICT-infrastructuur en het verzorgen van de informatievoorziening over de ICT-
infrastructuur. Dit wordt bereikt door alle componenten in de ICT-infrastructuur onder 
controle te brengen van de organisatie en alleen geautoriseerde componenten deel uit te 
laten maken van de Configuration Management Database (CMDB). 

7.3.4.1 Proces Configuratiemanagement 

Het SSC ICT registreert de configuratie items (CI’s) in de CMDB en gebruikt hiervoor een 
zgn. “CMDB-tool”15 ter ondersteuning. Aangewezen medewerkers van afnemer(s) krijgen 
met behulp van een webinterface direct inzage in het CMDB-tool in de CI’s die voor hun 
organisatie in gebruik zijn. Daarmee beschikken zij altijd over direct inzicht in de actuele 
stand van de CMDB. 

Data uitwisseling tussen het CMDB-tool en mogelijke applicaties van afnemers of andere 
betrokken beheerpartijen kan onder meer plaatsvinden met behulp van standaard 
integratie adapters. Concreet betekent dit dat afnemers permanent inzage hebben in de 
actuele stand van zaken met betrekking tot CI’s die door hen worden gebruikt. 

De scope voor registratie in de CMDB is als volgt: 

 de hardware binnen de ICT-infrastructuur die onder beheer voor afnemers vallen (excl. 
de WAN-omgeving); 

                                                 
14 Met ‘Configuratiemanagement’ zijn hier de ITIL-activiteiten ‘configuration management’ bedoeld. 
15 Moet tijdens de aanloopfase worden ingericht 
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 alle software componenten, inclusief maatwerkcomponenten; 

 registratie van de mate van gebruik van de applicaties (licentiebeheer). 

De eigenschappen die worden opgenomen bevatten naast technische gegevens onder 
andere ook de financiële waarden, onderhoudsdata en contractgegevens. Toegang tot de 
CMDB hebben: 

 regievoerders van afnemers; 

 alle beheerteams; 

 het configuratiemanagement team; 

 het back-office van het SSC ICT; 

 het SSC ICT servicecentrum. 

De procedures die worden doorlopen om een zo volledig en efficiënt mogelijke CMDB op 
te leveren en bij te houden zijn: 

Identificatie en registratie 

Een configuratie item (CI) wordt pas opgenomen in de CMDB als de CI via het proces 
wijzigingsmanagement getest en goedgekeurd is. Naast de registratie in de CMDB worden 
de CI’s ook uiterlijk zichtbaar geïdentificeerd met behulp van een sticker of label. Indien het 
een software CI betreft, krijgt de gegevensdrager in de softwarebibliotheek een sticker. De 
intitiële opbouw van de CMDB zal als een separaat project worden gezien en onderdeel 
vormen van de transitie. 

Statusbewaking 

Statusbewaking maakt het mogelijk om de status in de levenscyclus – van bestelling tot 
archief – waarin een CI zich bevindt te bepalen. Door de datum van statusveranderingen 
bij te houden, ontstaat een goed beeld van de levenscyclus van een CI. 

Beheersing 

Uitsluitend door het via wijzigingsbeheer geautoriseerde wijzigingen in de ICT-
infrastructuur en dus de CMDB worden toegestaan.  

Verificatie 

Periodiek wordt door middel van steekproefsgewijze controles nagegaan of de gegevens in 
de CMDB nog overeenkomen met de actuele situatie en de status van de ICT-
infrastructuur. Hierover rapporteert de configuratiemanager naar de Servicemanager. 

Rapportage 

De configuratiemanager rapporteert naar de servicemanager met informatie over de 
geregistreerde CI’s met samenvattingen, overzichten en voorstellen voor verbeteringen.  

Een nader besluit ten aanzien van de wijze waarop de CMDB initieel gevuld zal worden 
komt terug tijdens de transitiefase. 

7.3.5 Beveiligingsmanagement 
Beveiligingsmanagement functioneert op of boven een minimaal te bereiken 
beveiligingsniveau (de zogenaamde ‘security baseline’). Deze security baseline wordt 
gedetailleerd beschreven in SLA. 

7.3.5.1 Toegang tot de systemen 

Het SSC ICT heeft een standaard beveiligingsservice security access & control (logische 
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toegangsbeveiliging); deze bestaat uit drie taken: 

 ten eerste het uitvoeren van user audits waarbij gecontroleerd wordt of de rechten van 
de users overeenkomen met de eindgebruikersprofielen; 

 ten tweede het uitvoeren van directory audits waarbij op directory niveau gecontroleerd 
wordt of de users de juiste rechten hebben; 

 ten slotte worden er procedures en controles uitgevoerd met betrekking tot de security 
waarbij de toegang tot de systemen gecontroleerd wordt.  

Deze activiteiten worden ook uitgevoerd op de netwerkcomponenten: LAN, routering, IP-
management, access list en gebruik van firewalls. De functionaliteit van logische 
toegangsbeveiliging wordt gedetailleerd opgenomen in de SLA. 

Procedure 

De details voor de procedure voor logische toegangsbeveiliging is onderdeel van het 
kwaliteitssysteem dat om beveiligingsredenen vertrouwelijk is. De procedure kan daarom 
niet gepubliceerd worden. Wel kan (kunnen) de afnemer(s) de procedure inzien ten 
kantore van het SSC ICT onder toezicht van de kwaliteits- en beveiligingsmanager. 

7.3.5.2 Backup en archivering 

Servers/ Databases 

Backup van servers is verantwoordelijkheid van het SSC ICT. 

Clients 

De verantwoordelijkheid voor de backup van individuele ICT-werkpleken ligt bij de 
eindgebruikers. Van elk type ICT-werkplek wordt een image bewaard bij het SSC ICT 
Servicecentrum. Het niveau van en de vereisten voor backup’s en restore’s worden 
gedetailleerd beschreven in de security baseline in de SLA. 

Procedure 

De gedetailleerde procedure voor backup en restore is onderdeel van het 
kwaliteitssysteem dat om beveiligingsredenen vertrouwelijk is. De procedure kan daarom 
niet gepubliceerd worden. Wel kan (kunnen) de afnemer(s) de procedure inzien ten 
kantore van het SSC ICT onder toezicht van de kwaliteits- en beveiligingsmanager. 

Backup procedures 

In individuele gevallen kan gebruik gemaakt worden van het SSC ICT Servicecentrum om 
de oorspronkelijke standaardconfiguratie terug te zetten. 

7.3.5.3 Geheimhouding 

Geheimhoudingsprocedures worden gedetailleerd beschreven in de security baseline in de 
SLA. 

7.3.5.4 Noodplan 

Er is geen standaardnoodplan aanwezig. Wel is er een (optionele) ICT-service ‘uitwijk’ 
beschikbaar. Op verzoek van afnemer(s) wordt hieraan vorm gegeven.  

7.3.5.5 Virus controle 

Er is standaard virusscanner programmatuur geïnstalleerd op alle in beheer zijnde ICT-
werkplekken. 
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7.3.6 Technical monitoring 
Beschikbaarheidsbeheer (availability management) stelt zich tot doel te zorgen voor een 
optimaal, kosteneffectief en gedefinieerd niveau van beschikbaarheid van de ICT 
serviceverlening waardoor de afnemer(s) in staat is om zijn organisatie/bedrijfs 
doelstellingen te bereiken 

7.3.6.1 Proces 

1. Identificeren Business Requirements 

De servicemanager dient inzicht te verkrijgen in de 
eindgebruikersbehoeftes. Dit kan enerzijds door 
informatie van de afnemer(s) te verkrijgen uit 
bijvoorbeeld de strategieplannen of anderzijds 
trendanalyse uit te voeren. 

2. Identificeren Service Requirements 

De servicemanager dient het gebruik van ICT-
services (de producten en diensten voor de 
afnemer(s)) te bepalen. Er dient inzicht te bestaan in 
werkpatronen en piekbelasting om er zodoende voor 
te zorgen dat passende service afspraken kunnen 
worden gemaakt en gegarandeerd. 

3. Identificeren objecten en componenten 

De beschikbaarheidsmanager dient samen met de 
configuratiemanager de componenten en objecten 
(of samengestelde objecten) van beheer te bepalen. 
De servicemanager en de kernteams valideren 
gezamenlijk het overzicht van de componenten en 
objecten (of samengestelde objecten) en de te 
meten normen. 

4. Creëren CFIA Matrix (Component Failure Impact 
Analysis) 

Deze methode gaat uit van een 
beschikbaarheidmatrix waarin per dienst wordt 
bijgehouden welke onderdelen van strategisch 
belang zijn en wat voor rol zij spelen. 

PLAN  

Het doel van deze stap is het duidelijk krijgen van wat 
de beschikbaarheidbehoeften van de afnemer(s) zijn 
en welke onderdelen van strategisch belang zijn voor 
de diensten. 

 

 

 

5. Opstellen Beschikbaarheidsplan 

In eerste instantie bevat het plan een weergave van 
de actuele situatie. In latere instantie kunnen 
verbeteractiviteiten voor bestaande diensten en 
richtlijnen onderdeel uitmaken van het plan voor 
nieuwe diensten en richtlijnen voor 
onderhoudsactiviteiten. Dit plan dient te worden 
afgestemd met de SLA van voor het betreffende 
contract 

1. Implementeren door de kernteams van de tools 
voor het meten van de beschikbaarheid na akkoord 
van de wijzigingsmanager. 

2. Implementeren door de kernteams van 
maatregelen voor het borgen van de 
beschikbaarheid na akkoord van de 
wijzigingsmanager. 

WIJZIGING 

Het doel van deze stap is het borgen van de kwaliteit 
van de op te leveren diensten.  

 

 

 

 3. Het reviewen van wijziging-, release- of 
projectplannen met betrekking tot impact op 
bestaande of toekomstige systemen ten aanzien van 
beschikbaarheidseisen na aanleiding van verzoek 
van de wijzigingsmanager. 
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4. Aanvragen van wijzigingen door de kernteams bij 
de wijzigingsmanager 

1. Meten door operations van de beschikbaarheid: 
Hierbij gaat het met name om het meten van de 
downtime (niet-beschikbaarheid) of uptime 
(beschikbaarheid) en de verstoringstijd (MTTR) 

2. Rapporteren door operations van de 
beschikbaarheid: De meetresultaten moeten 
gerapporteerd worden. Hierbij kan worden gedacht 
aan: 

Percentage (niet)beschikbaarheid; 
Tijdsduur van (niet)beschikbaarheid; 
Aantal storingen en oorzaak. 

3. Analyseren door de kernteams van de 
verstoringen: de gerapporteerde gegevens moeten 
geanalyseerd worden en hieruit moeten mogelijke 
problemen met de beschikbaarheid gedefinieerd 
worden. 

RUN 

In deze stap vindt het uitvoeren van het proces plaats. 

 

 

Bijsturen door de kernteams met betrekking tot 
verstoringen: Hierbij zullen de kernteams 
maatregelen moeten voorstellen en uitvoeren, 
(indien nodig via wijzigingsmanagement proces). Te 
denken valt hier aan verbeteringen ten aanzien van 
monitoring drempelwaarden teneinde dreigende 
verstoringen eerder te onderkennen 

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de stappen van het beschikbaarheids 
management proces. 

 
Figure 8 Overzicht van stappen in het beschikbaarheids management proces 

  Pagina 53 van 66 
20 maart 2006 



   
Programma Shared Service Center ICT  

  Project fase-2b Startgroep 
  06inrichtingsplansscictv2[1].0.doc. 
. 

7.3.7 Capaciteitsplanning16 
Het proces capaciteitsmanagement omvat de verantwoordelijkheid voor het zowel actief 
als reactief bewaken van de capaciteit van de ICT-infrastructuur om te komen tot een 
kosteneffectieve inzet van de ICT-middelen. Op basis van het ICT-beleid van de 
afnemer(s) wordt de capaciteitsplanning bepaald, zodat die aansluit bij de ontwikkeling van 
de behoeften van de bedrijfsvoering van de afnemer(s). Capaciteitsmanagement verbetert 
de relatie tussen de afnemer(s) en het SSC ICT omdat in een vroeg stadium wordt 
meegedacht met de afnemer(s) en er op juiste wijze geanticipeerd kan worden op 
veranderende wensen. 

Een aantal primaire componenten zijn in het proces te onderkennen: 

 Het op basis van beleidsvoornemens en het geaggregeerde ICT-beleidsplan begroten 
van de toekomstige workload. Bij het bepalen van de gewenste ICT-
capaciteitsbehoefte wordt tevens gekeken naar externe factoren die van belang zijn 
voor het bepalen van deze behoefte. De begroting hanteert de huidige capaciteit aan 
ICT middelen als uitgangspunt; 

 Het opstellen van een capaciteitsplan waarin het SSC ICT de verwachte workload en 
resources aangeeft; 

 Het op basis van het capaciteitsplan en de door de afnemer(s) vastgestelde behoefte 
implementeren van de benodigde ICT-capaciteitsbehoefte; 

 Het permanent monitoren van de performance en de verwerkingscapaciteit van ICT 
services (workload) en de ondersteunende infrastructuur componenten; 

 Het op basis van de bestaande workload en de gemeten performance- en 
capaciteitgegevens eventueel aanpassen van de vastgestelde waarden om de 
bestaande ICT-infrastructuur zo efficiënt en effectief mogelijk te gebruiken; 

7.3.7.1 Aantallen en ontwikkelingen 

Van belang is dat trends onderkend worden, zowel in de bedrijfsmatige ontwikkeling van 
de afnemer(s) als in de technologie ontwikkelingen. Daarnaast is van belang dat een in de 
voorbereidende fase een capaciteitsmodel opgesteld wordt waarin ontwikkelingen 
gesimuleerd kunnen worden en vastgesteld kan worden welke invloed deze hebben op de 
vastgestelde basiswaarden (baselines). Capaciteitsmanagement maakt de volgende 
voordelen meetbaar:  

Kostenreductie; 

 de capaciteit sluit beter aan bij de behoefte; 

 betere serviceverlening; 

 optimaal gebruik van de ICT-services door de eindgebruikers van de afnemer(s); 

 de beschikbare capaciteit wordt efficiënter benut; 

 verminderd risico bij verhoogde effectiviteit. 

Wanneer de rapportages een groei laten zien van bijvoorbeeld het aantal ICT-werkplekken, 
dan kan in onderling overleg tussen de servicemanager en de afnemer-
vertegenwoordiger(s) tijdens het tactisch overleg deze trend besproken worden. In 
gezamenlijk overleg kan tot eventuele actie besloten worden. 

Het proces is zowel reactief (meten en rapporteren) als actief (analyseren en voorspellen). 
Het succes van capaciteitsmanagement is afhankelijk van een aantal factoren. Dit zijn de 
zogeheten key performance indicatoren: 

                                                 
16 Met ‘Capaciteitsplanning’ zijn hier de ITIL-activiteiten ‘capacity planning’ bedoeld. 
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 Voorspelbaarheid van de vraagstelling van De afnemer(s); werklast ontwikkelingen en 
trends signaleren; 

 Techniek; de mogelijkheden om de prestaties van alle ICT-diensten te meten en 
inspringen om snelle veranderingen t.a.v. de technologie, blijven kunnen voldoen aan 
de SLA ondanks verouderde technologieën; 

 Kosten; reductie van niet te gebruiken of te dure overcapaciteit, tijdig kunnen opstellen 
van investeringsplannen, reductie van paniekaankopen; 

 Operationeel; performanceproblemen voortijdig voorzien en daarmee het aantal 
incidenten te reduceren, continu kunnen voldoen aan de vraag van De afnemer(s) en 
de mate waarop het proces serieus genomen wordt. 

Uit de capaciteitsdatabase worden overzichten gemaakt voor beheer en het management. 

7.3.7.2 Voorstellen voor verbetering van de capaciteit 

Op basis van het capaciteitsplan, op basis van capaciteitsmetingsgegevens en op basis 
van binnengekomen RFC’s kan het nodig zijn om voorstellen (RFC’s) in te dienen om de 
capaciteit van de services of de service-objecten (CI’s) aan te passen aan de zich 
ontwikkelende behoefte. Het RFC heeft de vorm van een voorstel dat minimaal de 
volgende aspecten behandelt: 

 een beknopte beschrijving van de huidige capaciteit; 

 een karakterisering van de voorgestelde vernieuwing (hoeveel capaciteit komt 
beschikbaar, hoe lang zal deze capaciteit naar verwachting voldoen); 

 een overzicht met de impact op invoering op de organisatie, werkwijze, personeel en 
bedrijfskosten van de afnemer(s); 

 grove inschatting van kosten eenmalig en op lange termijn indien voorstel wordt 
geïmplementeerd; 

 grove inschatting van impact en kosten op lange termijn indien voorstel niet wordt 
geïmplementeerd; 

 aanbevelingen inzake invoering; 

 indien relevant, een globaal stappenplan van invoering. 

Het ingediende voorstel wordt ingebracht als RFC. Eventueel kan het als punt worden 
opgenomen in de QISL.  

7.3.8 Operations 
Operations zijn de activiteiten die door het SSC ICT worden uitgevoerd om de ingebruik 
zijnde configuratie items operationeel te houden. Deze activiteiten zijn onder andere: 

 Operate Hardware 

 Maintain Environmental Controls And Security Systems 

 Manage Remote Operations Requirements 

 Prepare Workload Schedules 

 Process Workload Schedules 

 Manage Media 

 Manage Output Requirements 

 Monitor Systems 

 Handle Error Conditions 
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 Liaise With Other Support Groups 

 Liaise With Supplier Support Engineers 

 Establish And Operate Software Applications Acceptance Procedures 

 Implement/Release Wijzigingen 

 Produce Reports 

7.3.8.1 Procedures 

Uitwerking van de SSC ICT-procedures en van de werkinstructies vormt onderdeel van het 
implementeren van het SSC ICT. Een belangrijk deel daarvan zal tijdens de aanloopfase 
worden opgezet. 

7.4 Realisatie van de primaire bedrijfsprocessen 

7.4.1 Aanloopfase 
In de aanloopfase worden, in samenwerking met het toekomstige management van het 
SSC ICT, de voorbereidingen getroffen om voor de transitie de basis te leggen voor de 
uitvoering van de primaire processen. Daarbij valt o.a. te denken aan: 

 Bepalen en kiezen van systemen, methodes en technieken; 

 Uitwerken van de meest noodzakelijke procedures uit het SQP; 

 Voorbereiden van de eerste transities; 

 Inrichten van de supportfuncties. 

Verder wordt in de aanloopfase een begin gemaakt met het ontwerpen van de 
gemeentebrede ICT-architectuur, zie paragraaf 7.1. 

7.4.2 Transitiefase 
Vanaf het begin van de transitie starten de primaire processen. Die start zal nauwgezet 
moeten worden gevolgd en bewaakt, om snel en waarnodig bij te stellen. In deze fase 
worden de ‘interne’ regiefuncties bij de afnemers ingericht (demand management) en de 
‘externe’ regiefunctie van het SSC ICT zelf (contractmanagement). Gedurende de transitie 
zullen deze functies voor het eerst vanuit het SSC ICT gaan opereren. Die moeten zonodig 
worden ‘getuned’. De feitelijke overdracht - aan het eind van de transitie – van de 
verantwoordelijkheid van de ‘ICT-serviceverlening’ (zie de SLA’s) door de 
afnemersorganistie(s) naar het SSC ICT volgt nadat deze beide regiefuncties 
probleemloos functioneren. Verder zullen alle bovengenoemde processen in dit hoofdstuk 
operationeel moeten worden.  

In het geval activiteiten door een deelnemende dienst reeds zijn uitbesteed, zal in deze 
fase de overdracht van het contract- en service-management naar het SSC ICT 
plaatsvinden. 

Per deelnemende dienst wordt tijdens de transitiefase een raamovereenkomst opgesteld 
plus de bijbehorende service level agreements (SLA’s). 

7.4.3 Transformatiefase 
De transformatie richt zich op de organisatorische en de ICT-technische stroomlijning.  

De organisatorische stroomlijning betreft onder meer de besturing, primaire en secundaire 
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processen. Die stroomlijning zal zijn gebaseerd op de organisatorische opzet zoals 
beschreven in de hoofdstukken 7 t/m 8.  

De ICT-technische stroomlijning betreft de hardware, software en datacommunicatie. Die 
stroomlijning zal worden gebaseerd op een te ontwerpen gemeentebrede ICT-architectuur, 
zie paragraaf 7.1. De ICT-technische stroomlijning kan in eigen beheer worden uitgevoerd, 
maar kan ook worden uitbesteed. Tijdens de transformatiefase zal per geval daarover 
moeten worden besloten. 

ligt het zwaartepunt bij de omvorming en stroomlijning van de uitvoering van de ICT-
servies. Stroomlijning betekent:  

o De uitvoering van de ICT-serviceverlening inrichten conform de “standaard”-
werkwijze  van het SSC ICT (zie Servicecatalogus).  

o De bestaande ICT (overgedragen tijdens de transitie) ombouwen naar de – nog te 
ontwerpen gemeentebrede ICT-architectuur resp. de ICT-standaards. 

Ook wordt in de transformatiefase onderzocht of uitbesteding van deze activiteiten mogelijk 
is. Per uitbesteding wordt een businesscase opgesteld en kunnen met een zgn. ‘call for 
tender’ potentiële leveranciers worden uitgenodigd een aanbieding te doen. Hierbij worden 
uiteraard de regels van het Sociaal Plan en de inkoopregels van de gemeente Amsterdam 
gehanteerd. 

In deze fase wordt veel aandacht besteed aan de HR-aspecten. Primair richt zich dit op de 
verhoging van de professionaliteit van de individuele medewerkers. Per medewerker wordt 
een plan opgesteld om - indien relevant - de professionaliteit te verhogen. Dit is niet alleen 
belangrijk voor de verhoging van het professionaliteitsniveau van het SSC ICT zelf, maar 
ook voor de carrièrekansen van de individuele medewerker. Dit vereist specialistische 
ondersteuning. 

Tenslotte: het SSC ICT zal bij een zekere omvang over een eigen Ondernemingsraad 
moeten beschikken. 
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8 Ondersteunende bedrijfsprocessen 
In dit hoofdstuk staan de ondersteunende bedrijfsprocessen, ook wel bekend als de 
PIOFACH taken. In het algemeen zullen deze processen conform het gangbare in de 
gemeente Amsterdam worden ingevuld. 

8.1 Personeel 

8.1.1 Professionalisering 
Het SSC ICT volgt het vigerende Personeelsbeleid van de gemeente Amsterdam.  

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan verdere professionalisering van de ICT-
medewerkers, zie ook het Ondernemingsplan. 

8.1.2 Functietyperingen  
In dit inrichtingsplan zijn een aantal personele functies geschetst, met name in hoofdstuk 6  
en in de primaire bedrijfsprocessen zoals die staan in hoofdstuk 7.  

In bijlage A is een overzicht opgenomen waarin deze functies kort staan beschreven, 
alsmede een tabel die indiceert in welke delen van het SSC ICT deze functies voor kunnen 
komen.  

8.2 Huisvesting 

Beleidsmatig richt het SSC ICT zich (uiteindelijk) op de kerntaak ‘regie van ICT-
serviceverlening’, niet op de eigen ‘uitvoering’ daarvan. Dit impliceert, dat de huisvesting 
daarop wordt ingericht. Tijdens de aanloopfase en de transitie betreft dit de huisvesting van 
de onderdelen: directie, staf (ICT-architectuur, Innovatie, P&O, Control), de Back Office, 
het management van de onderdelen Delivery en Relatiemanagement.  

8.3 Eigen systemen, methoden en standaards 

De onderstaande systemen worden ingezet in de primaire processen van het SSC ICT:  

 een callmanager-telefoonsysteem ter ondersteuning van de Servicedesk; 

 een Configuration Managament Database (CMDB) tool, dat naadloos kan 
communiceren met het meldingenregistratiesysteem; 

 een meldingenregistratiesysteem voor het vastleggen van de meldingen bij de 
servicedesk. Dit tool werkt geïntegreerd met de CMDB; 

 een kennissysteemapplicatie, teneinde de kennis in het SSC ICT te verzamelen, op te 
slaan en te ontsluiten; 

 een geïntegreerd netwerkmanagement systeem om de netwerken volledig te beheren 
en te bewaken; 
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 te gebruiken “tokens” voor de veilige (externe) toegang tot netwerken, bijvoorkeur in 
samenspraak met de ontwikkelingen bij E-net; 

 een projectbeheersingsmethode voor het uitvoeren van projecten; 

 softwaredistributietools voor het bewaken en onderhouden van softwareconfiguraties 
die op hardware zijn geïnstalleerd; 

 tools voor technische monitoring van apparatuur; 

 standaards en hulpmiddelen voor de opzet. Het onderhoud en de distributie van 
documentatie; 

 

Systemen die worden ingezet in de ondersteunende processen worden in de aanloopfase 
geselecteerd (bijvoorbeeld: financieel pakket, urenregistratie, e.d.). 

8.4 Realisatie van de ondersteunende bedrijfsprocessen 

8.4.1 Aanloopfase 
In de aanloopfase worden de ondersteunende bedrijfsprocessen geïmplementeerd. Dan 
wordt in feite het Back-office van het SSC ICT ingericht. Dit moet gelijke tred houden met 
de groei en omvang van het SSC ICT. Hoewel er geanticipeerd moet worden op de groei, 
mag er geen overdreven overhead of overkill ontstaan. Schaalbare oplossingen zijn 
essentieel, omdat na de groei weer een krimp van activiteiten kan ontstaan door de 
voorgenomen uitbestedingen. 

In de aanloopfase worden basis-systemen ingericht (financiën, personeel, uren- en 
activiteiten registratie, kosten calculatie) en administratieve procedures voorbereid. Tevens 
wordt in deze fase voortvarend de communicatie opgepakt en wordt in overleg met het 
toekomstige management de huisvestingsbehoefte ingevuld. 

8.4.2 Transitiefase 
In de transitiefase van de primaire processen zullen de ondersteunende systemen, 
processen en procedures operationeel moeten worden. Ze worden daarbij op hun 
praktische toepassing getest en waarnodig bijgesteld. 

8.4.3 Transformatiefase 
Tijdens de transformatie ligt veel nadruk op het vergroten van de effectiviteit en de 
efficiency van het backoffice. Hier zal duidelijk aangetoond moeten worden dat 
schaalgrootte ook op dit vlak leidt tot kwaliteitsverhoging en kostenverlaging. Hierbij moet 
flexibel worden geanticipeerd  op de voorgenomen uitbestedingen die tot gevolg zullen 
hebben dat de omvang van de activiteiten in het backoffice op termijn weer afnemen. 
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A. Overzicht van functies / rollen 
Functies met een *) gemerkt, zijn per definitie ‘rollen’ in de serviceorganisatie die door 
(vooraf bepaalde) functionarissen kunnen worden vervuld 

ICT architect 

het ontwerpen, het (doen) implementeren en het beheren en bewaken van de architectuur 
van de ICT-infrastructuur. Dit omvat de ICT-infrastructuur die door de deelnemende 
partijen in het SSC ICT wordt ingebracht. 

Onderzoeker ICT-infrastructuur 

Controller 

Secretarieel medewerker 

Financieel manager 

Administratief medewerker 

Medewerker communicatie 

Hoofd service delivery centrum SSC ICT 

Medewerker service delivery centrum SSC ICT 

Kernteam medewerker 

Het uitvoeren van 2e lijnsactiviteiten om de serviceverlening te realiseren en te waarborgen 
en (indien noodzakelijk) het aanvragen van wijzigingen. Het op gecontroleerde wijze 
aanbrengen van goedgekeurde wijzigingen in de infrastructuur. Escalatie starten op het 
moment dat overeengekomen serviceverlening in gevaar draagt te komen bij incidenten 
en/of calamiteiten. 

Delivery manager 

Het namens de afnemer(s) afstemmen van serviceafspraken en procedures zowel binnen 
het SSC ICT als met externe ICT-leveranciers voor zover deze betrekking hebben op de 
uitvoering van de SLA’s. 

Kernteamleider 

Het operationeel aansturen van de voor de afnemer(s) ingezette medewerkers (over de 
verschillende teams heen) voor de uitvoering van SLA’s. Het uitvoeren van personele 
wijzigingen, beoordelingen, personeelsaangelegenheden (voorzover in het kader van het 
contract met de afnemer(s). 

Beschikbaarheidmanager*) 

De beschikbaarheidmanager heeft tot taak er voor te zorgen dat de beschikbaarheid van 
de ICT serviceverlening een optimaal, kosteneffectief en gedefinieerd niveau heeft, 
waardoor de afnemers in staat zijn om hun organisatiedoelstellingen te bereiken. 

Probleemmanager*) 

De probleemmanager heeft een coördinerende, bewakende, controlerende en evaluerende 
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rol ten aanzien van de probleem management processen. Hij is verantwoordelijk voor het 
gehele proces op uitvoerend niveau, vanaf aanmelding en registratie tot afmelding en 
communicatie. Bij de bewaking van het proces ziet de probleemmanager toe op de 
werkzaamheden van de uitvoerende teams met betrekking tot het eigen proces. De 
probleemmanager houdt toezicht op het gebruik van procedures en de tools op basis van 
de vastgestelde procesinrichting. 

Wijzigingsmanager*) 

De wijzigingsmanager heeft een spilfunctie in het wijzigingsproces en verzorgt de 
aansturing van de uitvoering van wijzigingen binnen de kernteams. Een wijzigingsmanager 
neemt deel aan de WAC uit hoofde van zijn expertise of functie. Tevens kan hij benaderd 
worden ingeval van een urgente wijziging. 

Configuratiemanager 

De configuratiemanager heeft als primaire verantwoordelijkheid de informatie over de door 
het SSC ICT beheerde ‘configuration items’ (CI) voortdurend up-to-date te houden in de 
Configuration Management Database (CMDB). Verder draagt hij er zorg voor dat alleen 
geautoriseerde CI’s deel uit maken van de CMDB. 

Risicomanager*) 

Het maken van analyses en inschattingen van de risico’s ie kunnen ontstaan indien het 
SSC ICT nieuwe verplichtingen aan wil gaan. Een belangrijke taak van de risicomanager is 
het geven van ondersteuning in de zin van kennisoverdracht, het delen van ervaringen, het 
beschikbaar stellen van tools, templates en best practices.  

Release manager*) 

De verantwoordelijkheid van de releasemanager is het beheren van  alle productie 
software binnen operationele omgevingen. Hij ziet er op toe dat uitsluitend gecontroleerde 
software wordt gedistribueerd, waarbij hij ervoor zorgt dat men kan terug vallen op 
originele versies in geval van problemen. Hij bewaart en beheert de originele versies van 
software. Deze zijn opgeslagen in de DSL (Definitive Software Library). Daarnaast bewaakt 
hij het proces van de beschikbaarstelling van software. 

Kwaliteits- & beveiligingsmanager 

De kwaliteits- en beveiligingsmanager is verantwoordelijk voor het handhaven c.q. 
verbeteren van de kwaliteit en de beveiliging bij het SSC ICT. Daarnaast heeft hij een 
onafhankelijke interne review functie. Eén `a twee maal per jaar worden zowel de kwaliteit 
als de beveiliging geaudit. De kwaliteits- en beveiligingsmanager rapporteert over aan de 
afnemers. 

Kennismanager 

De kennismanager heeft als primaire taak  de betrouwbaarheid van het 
kennismanagement-systeem te waarborgen door goede kennismanagement processen in 
te richten en te onderhouden en de werking en het gebruik ervan te controleren en te 
bevorderen. 

Lid kennisteam 
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Hoofd operations 

Medewerker operations 

Servicemanager 

Een servicemanager is namens het SSC ICT verantwoordelijk voor het onderhouden en 
waar mogelijk uitbouwen van de relatie met één van de afnemers van het SSC ICT. Hij 
maakt. Zijn natuurlijke gesprekspartner is de regievoerder bij de afnemer en maakt met 
hem afspraken voor nieuwe of bijgestelde afspraken over de ICT-services die verleend 
worden door het SSC ICT. Hij bewaakt de afgesproken serviceverlening door het SSC ICT 
en stuurt die zonodig bij. Verder rapporteert hij over de serviceverlening aan de afnemer en 
doet voorstellen tot verdere verbetering en betere borging van de serviceverlening op het 
gebied van effectiviteit, efficiëntie en serviceaanbod. 

Hoofd contractmanagement 

Contractmanager 

Hoofd SSC ICT Servicecentrum 

Medewerker Servicedesk 

Eerste aanspreekpunt van de Servicedesk. Registreert binnenkomende meldingen en 
controleert deze op volledigheid van de informatie. Stuurt de 2e lijn aan voor het oplossen 
van meldingen c.q. incidenten Sluit binnengekomen meldingen (incidenten, verzoeken, 
wijzigingen, klachten) af als deze afgemeld zijn en informeert zowel de melder als de 
regievoerder over status en voortgang van melding. 

Incident manager*) 

De Incident manager is het eerste aanspreekpunt om bij escalaties van incidenten (buiten 
de afgesproken procedures) handelend en oplossend op te treden. Daarnaast controleert 
hij of de door afnemer gevraagde serviceverlening ook daadwerkelijk wordt geleverd en 
analyseert de vastgelegde incidenten. Afspraken ten aanzien van deze serviceverlening 
zijn vastgelegd in de SLA en de serviceverlening wordt gerapporteerd met de periodieke 
service level rapportage. 

Hoofd SSC ICT loket 

Medewerker SSC ICT loket 

Hoofd SSC on-site support 

Field engineer.  

Indien noodzakelijk zal een field service engineer op de locatie van de afnemer komen om 
het incident te onderzoeken en op te lossen. De field engineers worden aangestuurd vanuit 
het SSC ICT servicecentrum en rapporteren over hun acties en bevindingen direct aan de 
SSC ICT servicecentrum. 
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Personele functies:  
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directeur SSC ICT x           

ICT architect  x          

onderzoeker ICT infrastructuur   x         

manager backoffice SSC ICT    x        

secretarieel medewerker    x x    x   

financieel manager    x        

administratief medewerker    x        

medewerker communicatie    x        

service delivery manager SSC ICT     x       

hoofd service delivery centrum SSC ICT      x      

medewerker service delivery centrum SSC ICT      x      

kernteam medewerker      x      

delivery manager      x      

kernteamleider      x      

beschikbaarheids manager      x      

probleemmanager      x      

wijzigingsmanager      x      

configuratiemanager      x      

risicomanager      x      

release manager      x      

kwaliteits- & beveiligingsmanager      x      

kennismanager      x      

lid kennisteam      x      

hoofd operations       x     

medewerker operations       x     

relatie manager SSC ICT        x    

servicemanager         x   
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contract manager          x  

hoofd SSC ICT Servicecentrum           x 

incident manager           x 

hoofd servicedesk           x 

medewerker servicedesk.            x 

hoofd SSC ICT loket           x 

medewerker SSC ICT loket.           x 

hoofd SSC on-site support           x 

field engineer           x 
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B. Inhoudsopgave DAP 
Het dossier afspraken & procedures (DAP) is een standaard documentatie-template dat 
binnen het SCC ICT wordt gehanteerd. In deze bijlage is de standaardinhoudsopgave 
opgenomen van het document. 
1 Inleiding 
1.1 Doelgroep 
1.2 Opbouw van het document 
1.3 Relatie met andere documenten 
 
2 Algemene afspraken tussen afnemers en het SSC ICT over leveranciersmanagement  
 
3 Algemene uitgangspunten 
 
4 Hardware 
4.1 Gegevens leveranciers 
4.2 Verdeling beheertaken 
4.3 ICT Servicedesk 
4.4 Bestellingen 
4.5 Structureel onderhoud door de leveranciers 
4.6 Verbruiksmaterialen 
4.7 Service level rapportage 
4.8 Verbetering samenwerking 
 
5 Software 
5.1 Gegevens leveranciers 
5.2 Verdeling beheertaken 
5.3 ICT Servicedesk 
5.4 Bestellingen 
5.5 Structureel onderhoud door de leveranciers 
5.6 Software van de leveranciers in beheer bij het SSC ICT 
5.7 Nieuwe releases, patches en upgrades 
5.8 Verbruiksmaterialen 
5.9 Service level rapportage 
5.10 Verbetering samenwerking 
 
6 Telecommunicatieverbindingen 
6.1 Gegevens leveranciers 
6.2 Verdeling beheertaken 
6.3 ICT Servicedesk 
6.4 Bestellingen 
6.5 Structureel onderhoud door de leveranciers 
6.6 Software van de leveranciers in beheer bij het SSC ICT 
6.7 Verbruiksmaterialen 
6.8 Service level rapportage 
6.9 Verbetering samenwerking 
 
7 Overige toepassingen 
7.1 Gegevens leveranciers 
7.2 Specifieke afspraken met leveranciers 
7.3 Verdeling beheertaken 
7.4 Service niveau 
7.5 ICT Servicedesk 
7.6 Bestellingen 
7.7  Structureel onderhoud door de leveranciers 
7.8 Verbruiksmaterialen 
7.9  Service level rapportage 
7.10  Verbetering samenwerking 
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C. Prioriteitentabel 
Prioriteiten volgend uit urgentie en impact 
 

Urgentie 
Impact 

Hoog Midden Laag 

hoog 1 1 2 
midden 2 3 3 
laag 4 4 5 

 
 
 
 

IMPACT  
 Hoog  

Bedrijfsbrede gebeurtenis 

Technische downtijd in kantoortijd  

 Midden  

Technische downtijd buiten kantoortijd  

 Laag  

Geen technische downtijd   

 

URGENTIE  
 Hoog  

Voortgang werkzaamheden bedrijfsproces 

Kritisch procesmoment 

Bedreiging Service Level beschikbaarheid 

 Midden  

Voortgang werkzaamheden meerdere medewerkers, geen bedrijfskritische 
processen 

 Laag  

Voortgang werkzaamheden 1 medewerker, geen bedrijfskritische processen 
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