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Het BIT valt nu nog onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister van BZK is verantwoordelijk voor de 
correctheid en actualiteit van het Rijks ICT-dashboard . Het door departementale 2

CIO’s verstrekken van juiste en tijdige informatie over ICT-systemen op het Rijks 
ICTdashboard, is vergelijkbaar met het correct informeren van Tweede Kamer door 
het kabinet. 

In het IT-Deltaplan wordt gepleit voor een BIT nieuwe stijl. 

Het BIT nieuwe stijl 
Het nieuwe BIT bouwt met CIO-rijk een specifiek, nieuw dashboard op of breidt 
bovengenoemd dashboard uit zodat alle mission critical systemen van de overheid 
geregistreerd staan. Dit dashboard blijft actueel. 

De toetsingsscope van het nieuwe BIT breidt zich uit en begint met 
portfoliomanagement, dus het selecteren en uitwerken van ideeën leidend tot een 
gezond gevuld portfolio van kandidaat ICT-projecten. Uit dat portfolio worden de 
kandidaat-projecten getoetst op de kans van succes vanaf opdrachtverlening via 
architectuur/ontwerp tot realisatie. Na de oplevering en de ingebruikname blijft het 
nieuwe BIT aandacht schenken aan kosteneffectief beheer en het 
continuïteitsbewust, operationeel management. 

Daartoe hanteert het BIT een principle-based toetsingskader  voor alle gebieden van 3

de ICT bij de overheid. Het BIT beoordeelt alle opdrachten boven de 5 miljoen op 
haalbaarheid De projecteigenaar apprecieert met eigen specialisten zoals architecten 
hoe hij haalbaarheid/bouwbaarheid realiseert. Het BIT hanteert een nuchter en 
zakelijk toetsingskader, waarbij IT-projecten onder de loep worden genomen 
gedurende de gehele toetsingsscope. 

Met de uitbreiding van de toetsingsscope en de aanbeveling dit voor alle mission 
critical systemen (dat kunnen ook systemen zijn kleiner van 5M€ maar die op 
risicoprofiel geselecteerd worden), houdt het BIT de regie op de noodzakelijke 
toetsen. Zelf verzorgt zij een deel vanuit een aangevulde en versterkte, eigen 
capaciteit. Het resterende deel van de toetsen wordt vanuit het CIO-stelsel binnen de 
ministeries ingevuld met het instrument CIO-oordelen. BIT beoordeelt tevens de 
effectiviteit van deze CIO-oordelen. 

Ten slotte 

 https://www.bureauicttoetsing.nl/
1

 https://www.rijksictdashboard.nl/2

 https://www.bureauicttoetsing.nl/toetsproces/toetskader - verdient wellicht uitbreiding door nieuwe 3

scope.
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Het motto is: laat een ICT-project, of een idee daartoe, vroegtijdig toetsen. De 
toetsingsvraag in het IT-Deltaplan: ‘Staat het project goed in de startblokken?’, 
onderschrijf ik ten volle. Ik zou dat zelfs willen aanvullen door de opdracht tot een 
ICT-project door het BIT tegen het licht te laten houden. Zowel het verzoek om een 
projectvoorstel in te sturen (RfI ) als de uiteindelijke opdrachtverstrekking. 4

Dit past bij de volkse wijsheid: ‘draai de kraan dicht, voor je gaat dweilen’. 

 Request for Information. Dit verzoek om informatie om te beoordelen of de leverancier überhaupt in 4

aanmerking komt om te gaan offreren, gaat aan het RfP (Request for Proposal) vooraf.


