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De werker, de werkwijze, het werk  Aanpak bij RWS/CD/Bedrijfsvoering

- Een goed eindresultaat is afhankelijk van een kloppende werkwijze, uitgevoerd 

door vaardige medewerkers

- Dat betekent dat het géén zin heeft om aan proces- en organisatieverbetering te 

werken, als niet tevens wordt gewerkt aan de mensen, die binnen die organisatie 

in die processen werken

- RWS/Corporate Dienst heeft ervoor gekozen om, voorafgaand aan het in kaart 

brengen van de architectuur van de bedrijfsvoering, alle betrokken stakeholders 

uit die BV-keten middels opleiding en training in te wijden in één uniforme 

aanpak, de NOVIUS-methode

- Bij andere onderdelen van Rijkswaterstaat vinden vergelijkbare initiatieven 

plaats, zodat uiteindelijk de architectuur van zowel de primaire als van de 

bedrijfsvoeringsprocessen op één uniforme wijze wordt opgepakt.

- Navolgende presentatie is een interne presentatie ten behoeve van de start van 

dit project



Aanleiding

 PFO (Portfolio Overleg) heeft gevraagd om per 1 juli 2019 een (sub-)BIP 

(Business&Informatieplan) op te leveren voor alle nu bekende (BV/IV-sub-

)domeinen

 Tevens heeft het PFO gevraagd per 1 juli 2019 een programmeringsvoorstel 

voor 2020 – 2024 op te leveren

 Echter, het BIP maakt onderdeel uit van een samenstel van producten 

(Business Empowerment Framework), die allen hun eigen functie hebben. 

 De produkten:

- Business & InformatiePlan (BIP)  visie

- Concern bedrijfsarchitectuur  samenhang en eigenaarschap

- Veranderportfolio en startarchitecturen (PSA’s)  voorgenomen realisatie

- Veranderprogramma’s/-projecten  feitelijke realisatie

 Om meerwaarde te halen uit de diverse producten is begrip van de 

samenhang en een zuivere benadering ervan essentieel

 Doel: 

 Regie nemen op ontwikkelproces

 Beheerst veranderen

 Middel: samenwerken/intervisie/meten



Business Empowerment Framework
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Wat is het Business & Informatieplan?

Het Business & Informatie Plan is een hulpmiddel 

om organisaties te helpen hun strategie te vertalen 

naar een concrete veranderkalender 

(veranderplannen/programma’s).



In het kort is Business & Informatie Planning:

“…een bedrijfskundige aanpak, 

gericht op het rationeel en integraal uitwerken van de 

business strategie 

in keuzen voor de bedrijfsvoering en 

informatievoorziening…“

Het idee komt er in het kort op neer dat je de strategische doelstellingen 

formuleert en vervolgens gezamenlijk de projecten definieert en

prioriteert die daar het meest aan bijdragen. 



Een Business & Informatieplan:

 beschrijft de business strategie

 ontwerpt de gewenste situatie – SOLL 

 analyseert de bestaande situatie – IST

 definieert het verschil daartussen - GAP

 formuleert (strategische) projecten waarmee de gewenste situatie 

bereikt wordt – migratie van IST naar SOLL 



Strategie en doelstellingen

Op het hoogste niveau wordt de

strategie van de organisatie SMART 

beschreven. 



Brug tussen business en ICT

In de horizontale toepassing richt BIP 

zich op alle aspecten van een 

organisatie, dus:

 de dienstverlening aan 

opdrachtgevers

 de bedrijfsprocessen en de 

organisatie daarvan

 de informatievoorziening 

(gegevens, applicaties)

 de technologische infrastructuur. 

En daarbij in hun onderlinge 

samenhang, zodat veranderingen 

consistent kunnen worden 

doorgevoerd. 



Uitgangspunten

De vertaling van strategie naar 

programma’s is een te grote stap. 

Daarom wordt de strategie eerst 

vertaald naar uitgangspunten (zeg 

maar ontwerpcriteria) waaraan 

bijvoorbeeld producten, processen en 

informatiesystemen moeten voldoen. 

Dit helpt bij het nadenken over de 

toekomstige inrichting en het maken 

van keuzes daarbij. 



Architectuur

Architectuur is het hulpmiddel om het 

verschil te ontdekken tussen de 

huidige en gewenste situaties. 



Veranderpunten

Het verschil tussen het nu en de 

toekomst wordt beschreven in termen 

van speerpunten (mogelijke 

verandertrajecten). 

Veranderpunten



Veranderportfolio

Het clusteren van de speerpunten 

levert projecten en/of programma’s op 

die we begroten op kosten en 

opbrengsten.



Toepassing van Business Informatie Planning – dat eigenlijk dus zowel 

een proces als een product is – biedt vijf voordelen:

1. Overzicht en samenhang

2. Scharnier tussen strategie en uitvoering

3. Scharnier tussen business en ICT

4. Communicatie en draagvlak

5. Beheerste en planmatige realisatie

Samenvattend



Integrale aanpak BIP BV/IV

informatiehuishoudingprocessen & organisatie

producten en diensten
Informatietechnologie

Uitgangspunten

Actiepunten

Strategisch kader

Veranderportfolio

Architectuur

Business (BV) 

= CD (+BS)

Info.voorziening (IV)

= CIV + DCI

BV meets IV

= CD + CIV

+ DCI

Zie: pagina 8



Roadmap BIP-BV/IV, bedrijfsarchitectuur, Portfolio en Programma-/projectplanning

Opdracht PFO om 

per sub-domein een 

BIP op te stellen als 

basis voor de 

programmering, 

alsmede een 

programmeringsvoor

stel

1/3/19

Eerste concept sub-BIPS’s

gereed op basis van uniforme 

inhoudsopgave. Resultaten 

geven inzicht in de BIP als 

INSTRUMENT

1/7/19

HRM
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1/9/19
31/12/19 1/4/20

BIP-BV

Bedrijfs-

architectuur

BIP-BV

PSA’s

Portfolio

Programma/

projectplan

BIP: voor het bestuur. 

Biedt een integraal beeld 

van de veranderbehoefte 

in het domein BV-IV

PSA: voor het PFO. 

Geeft nadere 

concretisering aan de 

veranderdoelstellingen

Programma/projectplan: 

voedt de mgt.cyclus. Tbv

de uitvoering

Concept-BIP afstemmen met AD-CD, 

CFO, Bestuur voor opdrachtverstrekking 

verdere doorontwikkeling. Tevens nieuwe 

ontwikkelingen ophalen.

Structureel aanhaken bij de strategische 

thema’s van het bestuur.

Deze BIP (en sub-BIP’s) voeden het 

managementcontract/programmerings-

proces
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Info. Verzamelen 

Concept-BIP 

afstemmen

Concept-

BIP-BV
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voorstel 2021 gereed
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COMM
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BIP-BV gereed en concept-

bedrijfsarchitectuur



Randvoorwaarden om te komen tot een effectieve inzet van het 

Framework

Randvoorwaarden:

- Kennisopbouw IVO/IPB

- Kennisverbreding ketenpartners, incl verwachtingenmanagement

- Open discussie, vanuit wederzijds vertrouwen

- Ketenbrede samenwerking (vanuit commitment, NIET vanuit hiërarchie)

- Eigenaarschap/governance



Hoe er te komen?

Om per 1 april 2020 een adequaat set van de 4 producten te realiseren is begeleiding nodig van een 

deskundige op gebied van het Novius-Raamwerk. Voor kennisoverdracht/opleiding aan het begin, 

begeleiding van de tot standkoming tijdens het traject en kwaliteitsborging aan het eind/bij oplevering.

De produkten:

- BIP BV/IV 2021 - 2025

- Concern bedrijfsarchitectuur RWS 2025

- Veranderportfolio 2021 – 2025 incl startarchitecturen (PSA’s)

- Veranderprogramma’s/-projecten 2021 en verder

Beoogd resultaat: kennisopbouw, hoogwaardige eindproducten en kennisborging.

Toegevoegde waarde: teamvorming en verbeterde samenwerking in de keten!


