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 Voorwoord 

Vanaf 1985 heb ik professioneel de ontwikkeling, de implementatie en het gebruik 

van grote, ICT intensieve, projecten binnen de Nederlandse overheid gevolgd. In 

eerste instantie als hoofd van de afdeling Informatiebeleid, Beleidsanalyse en 

Automatisering (IBA)  bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In 

die tijd was ik ook verantwoordelijk voor de gemeentelijke inbreng in de 

ontwikkeling van de GBA. Daarmee begon mijn belangstelling voor de grote ICT 

projecten binnen de overheid. Daarna werd ik onderzoeker/adviseur bij TNO waar 

ik onder meer een onderzoek naar de kosten en baten van de GBA bij de 

gemeenten heb uitgevoerd. Daarbij werd ook duidelijk dat dit niet zo eenvoudig 

was omdat de baten (en de kosten!) niet of nauwelijks werden geadministreerd.  

Later werd ik zelfstandig adviseur en de laatste periode, ruim tien jaar, consultant 

bij PBLQ (voorheen Het Expertise Centrum (HEC)). De rollen daarbij waren ook 

divers: opdrachtgever, programmamanager, onderzoeker, adviseur en auditor. In 

2008 had ik zelfs een korte periode bestuurlijke verantwoordelijkheid: als directeur 

I bij het ministerie van BZK en als eerste CIO Rijk.  

In de afgelopen jaren heb ik zeer vele grote, ICT intensieve, overheidsprojecten 

voorbij zien komen en ook aan vele projecten een bijdrage mogen leveren. Veel 

ging bij die projecten goed maar ook veel ging er fout. Mijn rol was daarbij altijd 

om te kijken hoe het beter zou kunnen en dat vaak ook zelf te sturen. Daar heb ik 

een fascinatie met het onderzoeksobject aan overgehouden. 

Ook mijn insteek bij het onderwerp, de opzet en het gebruik van businesscases, is 

goed te verklaren. In 1985 waren er nog maar weinig opleidingen op het terrein 

van informatisering en automatisering en ook een niet-vakspecialist, in mijn geval 

een algemeen econoom, kon zich toen relatief eenvoudig een positie op dit terrein 

verwerven. De invalshoek vanuit de economische wetenschap is echter altijd een 

rode draad in mijn werk gebleven. Niet zo vreemd dus om te onderzoeken of 

elementen uit de economie ook een bijdrage aan verbeteringen bij de opzet van 

grote, ICT intensieve, overheidsprojecten zouden kunnen leveren. 

De gekozen onderzoeksaanpak, “Design science”, past ook goed. Problemen met 

door de mens voortgebrachte objecten (artefacten) identificeren, verhelderen en 

tot (getoetste) verbeteringen te komen is in feite de vertaalslag naar het 

wetenschappelijk terrein van mijn professionele leven. Die keuze is dus ook niet 

zo vreemd.  

Fascinerend was de ontdekking van de “Reflective practioner” als 

onderzoeksaanpak, door Schön beeldend omschreven als de “Kentheorie van de 

praktijk”. In de jaren zeventig, toen ik als student-assistent Kentheorie en 

Wetenschapsleer verbonden was aan de universiteit van Utrecht, waren filosofen 

als Popper en Kuhn mijn grote helden. Dat er zich ook een “Kentheorie van de 

praktijk” zou ontwikkelen, wist ik toen nog niet. Het basiswerk van Schön is dan 



 

 

 

 

ook van 1982. Zijn benadering past echter heel goed bij iemand die terugkijkt op 

bijna veertig jaar praktijkervaring als professional en probeert zijn ervaringen te 

analyseren en vast te leggen.  

 

Veel dank ben ik in de eerste plaats verschuldigd aan mijn promotor, Henk Sol. 

Onze relatie betreffende het onderwerp is al oud omdat ik ook al in het begin van 

de negentiger jaren een poging deed om een proefschrift te schrijven met Henk 

als promotor. Dat dit toen niet lukte, lag bepaald niet aan hem. Toen ik het in 2010 

weer oppakte, bleek hij weer bereid tot steun en die heeft hij mij dan ook uitvoerig 

gegeven. Het moet ongetwijfeld veel lastiger zijn om een eigenwijze oudere 

promovendus te begeleiden dan een pas afgestudeerde maar hij heeft dat 

werkelijk uistekend gedaan. Zonder zijn stimulerende rol en inhoudelijke inbreng 

had ik dit onderzoek nooit tot een goed resultaat weten te brengen. 

Aan het eindresultaat heeft ook de Leescommisssie veel bijgedragen. Het proces 

is niet altijd even gemakkelijk maar het heeft ook hier zijn waarde bewezen. Veel 

dank dus aan Henk ter Bogt, Marijn Janssen en Marcel Thaens. 

Daarnaast ben ik veel verschuldigd aan mijn respondenten. In de eerste plaats 

aan een aantal collega’s van PBLQ HEC, die samen met mij over het onderwerp 

een boekje schreven en interessante cases aanleverden. Deels dezelfde 

collega’s, maar ook een paar andere, werkten ook enthousiast mee aan de try-out 

voor mijn toetsing. Speciale dank voor hun medewerking aan de eerste toetsing 

aan Patty Heemskerk-van Holtz, Dirk-Jan van der Linden, Ellen Boschker, Ellen 

Feller, Hubert van Beuzekom en Ton Monasso.  

Daarnaast (in willekeurige volgorde) aan Ton Tijdink, Paul Dam, Arjan Knol, Sam 

de Mooij, Joop van Lunteren, Jaap Uijlenbroek, Roel Bekker, Maarten Hillenaar, 

Pieter Frijns, Koos van der Steenhoven, Wim Kuijken, Rob Kuipers, Sylvia 

Bronmans, Edmond Wellenstein, Anita Wouters, Dirk-Jan de Bruijn, Tom van 

Poecke, Raymond Deleu, Hylke Wierda, Paul Wielaard, Leo Smits, André 

Hendriks, Arjan Knol, Pros Katumba, Wolfgang Ebbers en Maarten Groothuis.  

 

Last but not least ben ik natuurlijk ook veel dank verschuldigd aan Hanny. Zij heeft 

mijn voornemen om een promotieonderzoek uit te voeren altijd ondersteund, 

moreel en materieel. Zonder haar was het nooit gelukt.  

 

           Rob Meijer 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Met name door rapporten van de Algemene Rekenkamer (Algemene 

Rekenkamer, 2007, 2008) is er opnieuw belangstelling gekomen voor de 

automatisering binnen de overheid, in het bijzonder de Rijksoverheid. Die 

rapporten kwamen tot stand op verzoek van de Tweede Kamer. Deze was 

gealarmeerd door berichten in de pers dat de overheid jaarlijks miljarden verspilde 

aan ICT.  

 

Op 9 juli 2007 verzocht de Tweede Kamer de Algemene Rekenkamer om, mede 

op basis van eerder onderzoek van de Algemene Rekenkamer en (inter)nationale 

literatuur, een onderzoek in te stellen naar de volgende vragen (Kamerstuk 26643, 

nr. 92): 

1. Wat zijn de belangrijkste achterliggende oorzaken van problemen met ICT-

projecten bij de rijksoverheid? 

2. Wat is de kwaliteit van de informatievoorziening over dergelijke projecten aan 

de Tweede Kamer en de bruikbaarheid van de administraties in dit verband? 

3. Welke aanbevelingen kunnen op basis van de antwoorden op de twee 

voorgaande vragen gedaan worden? 

4. Hoe worden de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de uitgaven voor ICT-

projecten bijgehouden in de administraties? Welke indicatie kan de Algemene 

Rekenkamer geven van vermijdbare kosten en vermijdbare vertragingen? Welk 

beeld geeft dit van de mogelijkheden 

en beperkingen van een breed onderzoek naar de vermijdbare kosten en 

vermijdbare vertragingen voor ICT-projecten bij de rijksoverheid sinds 2000? 

 

In het eerste van de twee rapporten wordt veel aandacht gegeven aan het gebruik 

van businesscases als zakelijke rechtvaardiging voor de projecten. De 

Rekenkamer ziet dit als een belangrijke voorwaarde voor het slagen van 

projecten. 

De minister van BZK nam in brieven aan de Kamer onder meer deze aanbeveling 

over en stelde het gebruik van businesscases verplicht voor de grote projecten 

binnen de overheid. 

De vraag is nu of deze verplichtingen hebben gewerkt. Dat is de primaire 

aanleiding tot dit onderzoek.  

 

In dit hoofdstuk wordt allereerst de beschouwingswijze betreffende het onderwerp 

aangegeven. Er zijn meerdere invalshoeken mogelijk. Daarna wordt de scope van 

het onderzoek aangegeven. Het onderwerp is in beginsel zeer breed en een 

duidelijke focus door een heldere scope is dus noodzakelijk.  
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Daarna wordt een paragraaf gewijd aan de onderzoeksaanpak en de 

onderzoeksvragen en in de laatste paragraaf wordt de verdere indeling van deze 

dissertatie uiteengezet.  

1.2 Beschouwingswijze 

Het object van onderzoek is het gebruik van businesscases betreffende grote, ICT 

intensieve, overheidsprojecten. Dit object kan echter op verschillende wijzen 

worden beschouwd.  

De wijze van beschouwing is de manier waarop wordt gekeken naar de 

werkelijkheid. Een beschouwingswijze kan dan worden gezien als een 

samenhangend theoretisch kader dat verschijnselen, in dit geval het artefact 

“businesscase”, op een bepaalde wijze beschrijft en ze een betekenis geeft.  

In dit onderzoek is gekozen voor het 4W model, zoals geformuleerd door 

Seligman, Wijers en Sol (Seligmann, e.a., 1989). 

 

 Way of Thinking. Hoe duidt men de inhoud van het artefact? Welke 

doelstellingen kan het dienen? 

 Way of Modelling. Hoe wordt de werkelijkheid gemodelleerd en beschreven 

met behulp van het artefact? 

 Way of Working. Op welke wijze wordt het artefact gebruikt? 

 Way of Governance. Hoe worden inhoud en gebruik van het artefact gestuurd? 

1.3 Scope 

Het domein van het onderzoek is het gebruik van businesscases voor identificatie, 

legitimatie, realisatie, exploitatie en evaluatie van grote, ICT intensieve,  projecten 

van de Nederlandse overheid in de jaren vanaf 2008 t/m 2012.  

Bij “gebruik” gaat het zowel om de inhoud als om het proces betreffende de 

businesscases. Soms wordt ook gewezen op een derde element “context” 

(Pettingrew, 1985). “Inhoud” wordt in dit onderzoek gehanteerd als “Opzet” van 

een businesscase”. “Proces” wordt gezien als “Wijze van gebruik”. Met “Context” 

wordt gedoeld op de politieke, bestuurlijke en sociale omgeving waarbinnen een 

businesscase wordt ontwikkeld en gebruikt. Dit element komt aan de orde bij de 

beschrijving van de cases. Zie hiervoor ook Yin (Yin, 2003). 

Het begrip “businesscase” wordt in Hoofdstuk 2 nader uitgewerkt. Hier volstaat om 

op te merken dat het gaat om de zakelijke rechtvaardiging van projecten. Meestal 

wordt daarvoor het woord “businesscase” gehanteerd maar soms ook “ex ante 

evaluatie” (Thaens, 1998).  

Met “identificatie, legitimatie, realisatie, exploitatie en evaluatie” wordt gedoeld op 

de fasen van een IT-managementcyclus. We volgen hierbij de indeling van 

Swinkels voor het managen van investeringen in ICT (Swinkels, 2000). Overigens 

zou in deze reeks ook nog een fase na de exploitatie kunnen worden opgenomen: 

afstoten/beëindiging. Deze is niet geanalyseerd.     



Businescases en ICT intensieve overheidsprojecten      Pagina  3  

 

 

Met “grote” wordt primair gedoeld op een bepaald minimum van € 20 mln. voor 

ontwikkeling en implementatie in totaal. Daarmee wordt aangesloten bij het beleid 

van het ministerie van BZK vanaf 2008. Deze grens wordt ook gebruikt voor de 

jaarlijkse rapportages aan de Tweede Kamer. 

Met “ICT intensieve projecten” wordt gedoeld op projecten waar de inzet van ICT 

substantieel is (zonder dit exact te benoemen). Overigens bevatten tegenwoordig 

vrijwel alle grote projecten van de overheid een aanzienlijke ICT component.  

Voor Nederlandse projecten is gekozen omdat het institutionele kader betreffende 

de besluitvorming over ICT projecten tussen landen sterk kan verschillen en dit 

een goede analyse aanzienlijk bemoeilijkt. Uiteraard zijn er wel bepaalde 

overeenkomsten en komen die ook, zij het beperkt, aan de orde om te bezien of 

de Nederlandse situatie uitzonderlijk is. 

Het argument voor de keuze van “overheids” projecten is dat deze in het 

algemeen ook andere soorten baten kennen dan louter financiële. Dat noodzaakt 

tot afwegingsmechanismen die breder zijn dan louter financieel. Ook sluit dit 

domein aan bij de eigen ervaringen van de onderzoeker.  

Voor de datum van 2008 is gekozen omdat in 2008 de Algemene Rekenkamer op 

verzoek van de Tweede Kamer het laatste van de twee eerder genoemde 

kritische rapporten uitbracht over de gang van zaken betreffende de grote, ICT 

intensieve, projecten van de overheid (Algemene Rekenkamer 2007, 2008). Aan 

de hand daarvan is toen door het ministerie van BZK beleid gemaakt dat onder 

meer betrekking had op het gebruik van businesscases (Kamerstuk 26643, nr. 

128 en 135, 2008). 2012 is als slotdatum gekozen omdat het onderwerp nog 

voortdurend in beweging is. Zo is de Tweede Kamer in 2013 begonnen aan een 

nieuw parlementair onderzoek naar het welslagen van grote ICT projecten.  

1.4 Onderzoeksaanpak  

In deze paragraaf gaan wij in op de onderzoeksaanpak en de redenen voor de 

keuze daarvan. Achtereenvolgens komen aan de orde de onderzoeksfilosofie, de 

kennistheoretische en ontologische uitgangspunten en de onderzoeksstrategie. 

Samen vormen deze de onderzoeksaanpak. Daarna gaan wij in op de hoofdlijnen 

van de uitvoering van de aanpak.  

 

De algemene aanpak binnen dit onderzoek kan worden gezien als passend 

binnen die van “design science” (Simon, 1996). Dit is echter geen strategie of 

methodiek maar een onderzoeksfilosofie. “Design science” en “natural science” 

zijn te beschouwen als twee afzonderlijke, maar complementaire, 

onderzoeksfilosofieën.  

March en Smith zien design science als een onderzoeksfilosofie waarbinnen door 

de mens voortgebrachte constructen (artefacts) worden gebruikt om menselijke 

problemen op te lossen (March & Smith, 1995). Zij zien dit als een tegenstelling 

met de natuurwetenschappen waarin dingen beschreven worden zoals ze zijn. In 

hun woorden: “how en why things are” (March & Smith, 1995, p.253). 
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Voorbeelden van artefacts zijn volgens hen modellen en methoden. Een 

businesscase kan worden gezien als het artefact waarvan in design science 

sprake is. 

De probleem gerichte benadering van design science wordt ook gezien als een 

manier om de relevantie van het onderzoek naar informatiesystemen te vergroten 

(Benbasat & Zmud, 1999). 

Wij hebben in dit onderzoek voor deze onderzoeksfilosofie gekozen omdat deze 

het beste aansluit bij aanleiding en doel van het onderzoek: het beter laten 

verlopen van de grote, ICT intensieve, overheidsprojecten door een betere opzet 

en gebruik van businesscases. Die grote projecten komen vaak te laat (of zelfs 

geheel niet) tot stand, kennen grote kostenoverschrijdingen en leveren vaak niet 

op wat er van verwacht wordt. De bijdrage van businesscases aan de oplossing 

van deze problemen is nog gering, zoals ook door de Algemene Rekenkamer 

wordt geconstateerd (Algemene Rekenkamer, 2012). Dit zien wij in dit onderzoek 

als het probleem moet worden opgelost. Hoe kunnen businesscases zo worden 

opgezet en gebruikt dat zij wel bijdragen aan het oplossen van de geconstateerde 

problemen met de grote, ICT intensieve, projecten van de overheid? Het centrale 

probleem is niet het slecht verlopen van grote projecten maar het niet goed 

opzetten en gebruiken van businesscases om te helpen die problemen op te 

lossen.  

De focus daarbinnen is het ontwikkelen van een instrument waarmee bestuurlijk 

verantwoordelijken op zo eenvoudig mogelijke wijze kunnen beoordelen of 

businesscases de juiste opzet hebben en op de juiste wijze worden gehanteerd. 

Overigens zijn een juiste opzet en een juiste wijze van gebruik natuurlijk geen 

garantie voor het welslagen van projecten. Daarvoor zijn ook andere zaken nodig 

en kan een project zelfs slagen zonder businesscase (hoewel dat niet erg 

waarschijnlijk is).  

 

Uiteraard is het van belang om te bezien wat de “science” component in “design 

science” is. Knol formuleert het als volgt: “Design science aims to solve real-world 

problems through the creation of artefacts and in doing so aims to achieve 

scientific contributions” (Knol, 2013, p.11).  Hij citeert daarbij Hevner en 

Chatterjee: “knowledge and understanding of a design problem and its solution 

are acquired in the building and application of an artefact” (Hevner & Chatterjee, 

2010, p.5).  

In dit onderzoek wordt kennis gegenereerd door het bouwen en toetsen van een 

model voor de opzet en het gebruik van businesscases. 

 

Gonzalez en Sol wijzen er op dat hierbij ook een kennistheoretisch en ontologisch 

standpunt moet worden ingenomen betreffende “the way that the validation 

strategy is conceived, and, later on, accepted” (Gonzalez & Sol, 2012, p.403). Met 

“kennistheoretisch” wordt hier gedoeld op de wijze waarop kennis wordt verkregen 

en met “ontologisch” op de wijze waarop de relatie tussen kennis en werkelijkheid 

wordt gezien. Er kunnen drie belangrijke kennistheoretische opvattingen en hun 
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bijbehorende ontologie worden onderscheiden (Gonzalez & Sol, 2012): 

“Positivism”, “Interpretivism” and “Pragmatism”. De volgende tabel geeft een 

overzicht van de verschillende aspecten van de drie combinaties. 

 

 Positivism Interpretivism Pragmatism 

Definition Truth is out there 

(Wynn, 2001) 

Single, uniform reality 

that researchers 

attempt to measure in 

a precise, objective, 

and neutral manner.  

Truth is interpreted. 

Both the researcher 

and the human actors 

in the phenomenon 

under study interpret 

the situation 

(Nandhakumar & 

Jones, 1997).  

“Truth […] is what 

works 

in practice” (March & 

Smith, 1995) Beliefs 

guide our desires and 

shapes our actions 

(Gonzalez & Sol, 

2012). 

 

Researcher 

Involvement  

 

Researcher 

independent on what 

is being researched 

on.  

Researcher is part of 

the research process  

 

Researcher actively 

involved;  

 

Alternative 

Philosophy  

 

Direct Realism – 

What you see is what 

you get. What we 

experience through 

our senses portrays 

the world accurately.  

 

Constructivism –

inquirer and the 

phenomenon under 

inquiry are 

inseparable. 

 

Critical Realism – 

What we experience 

are sensations, the 

images of the things in 

the real world. Critical 

researchers 

emphasize action 

research: The action 

researcher attempts to 

create organizational 

change and to study 

the process (Kizito, 

2009).  

Research 

Methods  

Quantitative Qualitative Pluralist 

Research 

Choice  

Deductive hypothesis  Inductive hypothesis  

 

Inductive hypothesis  

 

Sample size  

 

Study large samples 

in order to generalize 

conclusions  

Small samples with 

less need to 

generalize  

 

Small samples  

 

Figuur 1: Overzicht kennistheoretische opvattingen 

“Positivism” veronderstelt dat “the truth is out there” en dat onderzoekers die door 

middel van wetenschappelijke methoden kunnen vastleggen. “Interpretivism”stelt 
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dat zowel de onderzoeker als de menselijke actoren de situatie interpreteren 

(Nandhakumar & Jones, 1997). “Pragmatism” stelt dat onze overtuigingen onze 

wensen en handelingen modelleren (Gonzalez & Sol, 2012). “Pragmatism” stelt 

daarom dat de belangrijkste bepaler van de onderzoeksaanpak de 

onderzoeksvraag is.  

 

In dit onderzoek hebben wij als vertrekpunt de pragmatische benadering 

genomen. Het doel daarvan is om acties te formuleren om belangen te dienen 

vanuit een waarheidsbegrip dat stelt dat “Truth is what works in practice” (March & 

Smith, 1995, p.255). 

Voor deze benadering is gekozen omdat deze het beste aansluit bij de lange 

ervaring en de doelstellingen met het onderzoek van de onderzoeker. De 

waarheid is hier “wat werkt”.  

 

Als onderzoeksstrategie binnen deze onderzoeksfilosofie en daarbinnen 

vertrekkend vanuit een pragmatische benadering als kennistheoretisch 

uitgangspunt is gekozen voor een inductief-hypothetische aanpak (Sol, 1982). 

Ook deze benadering is gericht op “problem solving” en sluit aan bij de 

doelstellingen en ervaringen van de onderzoeker bij dit onderzoek. Ook binnen de 

informatiewetenschappen wordt deze benadering als onderzoeksmethode 

gebruikt (Hevner,  2004).  

Mueller en Urbach geven in hun overzichtsartikel betreffende theorievorming 

binnen het IS onderzoek uitgebreid aandacht aan de inductieve benadering en 

zien dat als een valide onderzoeksaanpak. Daarbinnen positioneren zij ook de 

theorieaanpak die is gebaseerd op cases (Mueller en Urbach, 2013, p.9). 

 

De benadering binnen dit onderzoek kan schematisch als volgt worden 

weergegeven. 
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Op deze wijze wordt de onderzoeksfilosofie uitgevoerd, startend “from a set of 

observations from which patterns are extracted (inductive reasoning) to formulate 

tentative hypotheses (designs) that are tested and generalized” (Gonzalez & Sol, 

2012, p.408).  

Voor deze aanpak is gekozen omdat het probleemveld op voorhand niet duidelijk 

was: hoe moest het probleemveld precies worden afgebakend, wat moet worden 

verstaan onder een “businesscase” en welke invalshoek zou het meest vruchtbaar 

zijn? Wel duidelijk was op voorhand dat het onderwerp breed moest worden 

benaderd. Dat maakte een brede, meer theoretische en deductieve benadering 

moeilijk. In combinatie met een krachtige theorie levert deductief redeneren 

zekere conclusies op (DePoy en Wilson, 2007). Als niet duidelijk is welke theorie 

relevant is, en zelfs niet of deze bestaat, is dit echter een moeizame weg om tot 

verbeteringsvoorstellen te komen. Daarnaast past deze benadering slecht bij die 

van de “reflective practioner). Een reflective practioner heeft voor zijn onderzoek 

als vertrekpunt immers de eigen ervaringen en probeert daarin verbanden te zien 

en daarvan te leren.  

Een meer inductieve benadering sluit beter aan omdat op deze wijze eerst het 

probleemveld kon worden verkend en kon worden bezien welke patronen daarin 

zichtbaar waren. Op grond hiervan kunnen dan verbeteringsmogelijkheden 

worden geformuleerd. 

Uiteraard zijn er ook bezwaren tegen de inductieve aanpak. Het aantal 

waarnemingen kan nooit compleet zijn en er is dus altijd ruimte voor onzekerheid 

(Gauch Jr., 2002). 

De voor- en nadelen van beide benaderingen tegen elkaar afwegende hebben wij 

gekozen voor de inductief-hypothetische aanpak met als belangrijkste redenen de 

onduidelijkheid over de relevante theorie en het beter aansluiten bij de benadering 

van de “Reflective practioner”.  

 

Figuur 2: De onderzoeksaanpak 
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De positie van de onderzoeker is daarbij dus die van een “reflective practioner”, 

die voor de kennisontwikkeling voor een belangrijk deel teruggrijpt op zijn eigen 

ervaringen en daarop reflecteert. Voor een beschrijving van het begrip “Reflective 

practise, zie Schön (Schön, 1983). Deze ervaring is in dit onderzoek voor een 

belangrijk deel vastgelegd in de vorm van een beschrijving en analyse van enkele 

cases.  

 

Volgens Yin  zijn case studies rijke, empirische beschrijvingen van fenomenen die 

gebaseerd zijn op een variëteit van gegevens bronnen (Yin, 2003). Deze cases 

kunnen worden gebruikt om theorie inductief te ontwikkelen. Volgens Mueller en 

Urbach (2013) is case studie onderzoek een valide vorm van onderzoek van 

informatiesystemen omdat (1) het onderzoekers de mogelijkheid geeft om 

informatiesystemen in hun natuurlijke setting te bestuderen en theorieën uit de 

praktijk te ontwikkelen, (2) de onderzoeker in staat stelt om “hoe” en “waarom” 

vragen te beantwoorden om de complexiteit van processen te beschrijven, en (3) 

onderzoek te doen op een terrein waarop nog weinig onderzoek is gedaan 

(Mueller en Urbach, 2013). Zie voor dit laatste ook Benbasat (1987). 

De onderzoeker was actief betrokken bij de cases. Het onderzoek had dus de 

vorm van Action Research. Voor een definitie hiervan zie Carr en Kemmis (Carr & 

Kemmis, 1986): “Action research is simply a form of self-reflective enquiry 

undertaken by participants in social situations in order to improve the rationality 

and justice of their own practices, their understanding of these practices, and the 

situations in which the practices are carried out” (Carr and Kemmis, 1986, p.162). 

 

De vraag kan worden gesteld op welke wijze door dit onderzoek kennis kan 

worden gegenereerd. Mueller en Urbach beschrijven dat in hun overzichtsartikel 

over theorievorming betreffende informatiesystemen (Mueller & Urbach, 2013).   

 

De inductief-hypothetische aanpak genereert hypotheses. Uitgaande van deze 

hypotheses als theorie, moet deze theorie worden geëvalueerd. Voor een 

overzicht van de wijze waarop theorieën betreffende informatiesystemen kunnen 

worden getoetst, zie Mueller en Urbach (2013). In dit onderzoek is gekozen voor 

toetsing. De vraag is daarna hoe deze toetsing vorm moet worden gegeven. 

Daarvoor is in dit onderzoek gekozen voor een praktijktoetsing in de vorm van een 

toetsgroep. De doelstelling van dit onderzoek betreft een oplossing van het 

probleem in de Nederlandse context. Een toetsing in de Nederlandse praktijk is 

dan te verkiezen boven toetsing aan bestaande theorieën, voor zover deze al 

beschikbaar zijn. Wel moet uiteraard worden gekeken naar bestaande alternatieve 

oplossingen voor het probleem, zoals kostenbaten analyses. 

Een toetsing in verschillende projecten is uiteraard ook een optie. Het soort 

projecten dat in dit onderzoek is bestudeerd en waar verbeteringsvoorstellen het 

meest van waarde zijn, is echter langlopend van aard. Enkele jaren is een 

minimum looptijd voor definitie, ontwikkeling en invoering. Dit gaat de beperkingen 

van een promotieonderzoek te boven. 
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Het gebruik van toetsgroepen kan worden gezien als een valide vorm van 

toetsing. Zie hiervoor bijvoorbeeld Hevner, March, Park en Ram (Hevner, 2004). 

Bij het uitvoeren van de toets moeten waarborgen worden ingebouwd om de bias 

van de onderzoeker zo min mogelijk van invloed op het resultaat te doen zijn.  

 

Onze onderzoeksaanpak is dus gebaseerd op deze ontwerpaanpak, met 

aandacht voor de organisatorische context. Een businesscase wordt dus niet 

alleen gezien als een artefact maar er is ook aandacht voor het gebruik ervan in 

een organisatorische omgeving (de “context”).  

Mede op grond van de aanleiding tot dit onderzoek en de ervaring van de 

onderzoeker is daarom bij de start in beeld gebracht wat het vigerende 

overheidsbeleid in Nederland is met betrekking tot het gebruik van businesscases, 

inclusief de problemen die businesscases zouden moeten oplossen en waarop de 

“problem solving” aanpak is gericht. Dit was de initiatie fase van het onderzoek. 

 

Bij die start bleek dat er betreffende het onderzoeksobject weinig specifieke 

theorievorming bestaat. Wel is in meer algemene zin over zaken als 

investeringsselectie (de eerste invalshoek), politieke besluitvorming (de tweede) 

en de governance van grote projecten (de derde) veel gepubliceerd. Over de 

verschillende aspecten van het gebruik van businesscases in algemene zin en 

zeker specifiek voor ICT intensieve overheidsprojecten echter niet. 

 

Daarom werd als onderzoeksaanpak niet gekozen voor een aanpak vanuit 

bestaande theorie, maar voor één die start vanuit de empirie, waarna 

gegeneraliseerd en geconceptualiseerd wordt. Dit is de kern van de inductief-

hypothetische aanpak. 

Eerst is gekeken naar de wijze waarop businesscases in de praktijk hebben 

bijgedragen aan besluitvorming over de investering, aan besluitvorming in het 

kader van het politiek proces en aan uitvoering van het project. Ook is gekeken 

naar de feitelijke gang van zaken bij het gebruik en naar de problemen daarbij, 

zoals door direct betrokkenen ervaren. Om aan deze praktijkervaringen te komen, 

is gekozen voor het bestuderen van een aantal cases. Samen met de bevindingen 

betreffende het overheidsbeleid leidde dit tot een beschrijvend empirisch model 

van de opzet en het gebruik van businesscases. 

 

De volgende stap was deze bevindingen te generaliseren en conceptualiseren in 

de vorm van een wijze van opzet en gebruik van businesscases zoals momenteel 

gebruikelijk binnen de Nederlandse overheidspraktijk (in de tekst het “Nederlands 

model” genoemd). Deze stap kan worden gezien als het formuleren van het 

beschrijvend conceptueel model.  

 

De daarop volgende stap binnen de aanpak was het identificeren van 

mogelijkheden van verbetering van opzet en werkwijze vanuit theoretische kaders.  
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Het eerste kader is het economische. Is er voldoende zakelijke rechtvaardiging 

voor de investering? Wat is de beste optie voor de investering? Daarbij moet ook 

worden gekeken naar de verschillende kosten en baten van alle betrokken 

partijen. Een tweede kader is het bestuurskundige. Hoe komen wij tot een goed 

besluit over de investering waarbij ook voldoende draagvlak ontstaat bij alle 

stakeholders? Hoe moet de politiek/bestuurlijke controle worden ingericht om te 

zorgen dat het project slaagt? 

Een derde theoretisch kader is het organisatorische. Hoe zorgen wij er voor dat 

ontwikkeling, implementatie en exploitatie volgens planning en binnen budget 

verlopen en dat de baten optimaal worden gerealiseerd? 

Daarbinnen werd ook een onderscheid gemaakt tussen de vier aspecten van het 

4W model. Op deze wijze werd een aantal mogelijke verbeterpunten voor de 

bestaande praktijk geïdentificeerd. In combinatie met de suggesties van 

betrokkenen vanuit de casuïstiek leidde dit tot een aantal verbeterpunten. Op 

grond van deze verbeterpunten is daarna een concreet voorstel voor verbetering 

geformuleerd in de vorm van het bepalen van de “M-index©”.  

Deze stap kan worden aangeduid als het prescriptief conceptueel model. 

 

Deze “M-index©” is daarna getoetst en geëvalueerd. Hierna zijn de conclusies 

geformuleerd over de bruikbaarheid er van.  

1.5 Onderzoeksvragen 

Het is inherent aan de gekozen onderzoeksaanpak dat een scherpe en 

inhoudelijke afbakening van de onderzoeksvragen in het begin niet goed mogelijk 

is.  De onderzoeksvragen zijn dus in het begin vrij algemeen geformuleerd:  

 

1. Op welke wijze dragen businesscases momenteel bij aan de 

besluitvorming, de sturing en de implementatie over en van grote ICT 

projecten binnen de Nederlandse overheid?  

2. Welke verbeteringen betreffende de opzet en het gebruik van 

businesscases zijn in deze context mogelijk? 

 

Verder in het onderzoek, in paragraaf 4.8,  worden de vragen aangescherpt.  

1.6 Indeling 

Het proefschrift is als volgt ingedeeld: 

In hoofdstuk 2 wordt het begrip “businesscase” geïntroduceerd en nader 

uitgewerkt naar de aspecten “gebruik” en “opzet”. Daarbij wordt zowel gekeken 

naar de toepassing van het begrip in de praktijk als naar wetenschappelijke 

definities. In dit hoofdstuk worden ook invalshoeken van de beschouwingswijze 

beschreven.  
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In Hoofdstuk 3 worden de huidige problemen rond grote, ICT intensieve, projecten 

binnen de overheid beschreven. Daarbij wordt in beeld gebracht welke rol het 

bestaande Nederlandse overheidsbeleid daarbij heeft toegedacht aan het gebruik 

van businesscases. In eerste instantie worden daarbij de rapporten van de 

Rekenkamer behandeld. Ook komen de ervaringen in andere landen op 

hoofdlijnen in beeld.  

Hoofdstuk 4 beschrijft en analyseert een aantal cases aan de hand van de 

invalshoeken uit de beschouwingswijze. Dit wordt gegeneraliseerd in de vorm van 

een algemene aanpak voor de opzet en het gebruik van een businesscase in de 

huidige praktijk (het “Nederlands model”). Ook worden de geconstateerde 

problemen en oplossingsrichtingen in beeld gebracht. 

De hoofdstukken 5 t/m 7 geven een overzicht van de belangrijkste theoretische 

inzichten betreffende de voorbereiding, besluitvorming, ontwikkeling, 

implementatie en evaluatie van ICT investeringen vanuit een economisch, een 

bestuurskundig en een organisatorisch kader.  

Hoofdstuk 8  bevat de confrontatie van de bestaande werkwijze uit hoofdstuk 3, 

het “Nederlands model”,  met de theoretische inzichten uit hoofdstuk 4. Op grond 

hiervan wordt een verbeterd Nederlands model geformuleerd in de vorm van de 

“M-index©”. 

Hoofdstuk 9 beschrijft de toetsing van dit model.  

In hoofdstuk 10 worden de conclusies van het onderzoek geformuleerd, inclusief 

het antwoord op de onderzoeksvragen. Daarbij horen ook observaties van de 

onderzoeker, inclusief enkele aanbevelingen voor nader onderzoek.  
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2 Het begrip “Businesscase” 

Een heldere definitie van het begrip “businesscase” betreffende ICT projecten 

bleek in het begin van het onderzoek in de wetenschappelijke literatuur niet of 

nauwelijks te vinden.  

 

Op grond van deze constatering besloten wij in eerste instantie te bezien hoe het 

begrip in de praktijk wordt gebruik, met name door een aantal 

overheidsorganisaties. Dat er weinig wetenschappelijk fundament voor het begrip 

“businesscase” leek te bestaan, wil immers niet zeggen dat er in het dagelijks 

spraakgebruik geen betekenis aan wordt gehecht. Het meest gebruikelijk is 

“zakelijke rechtvaardiging voor een investering”. In dit hoofdstuk geven wij in de 

eerste paragraaf een beschrijving van het begrip businesscase, zoals dat in de 

praktijk wordt gebruikt. Dat leidt ook tot een bepaalde definitie van het begrip. 

 

Recentelijk is er meer aandacht voor het onderwerp gekomen wat betreft de 

theorievorming. Aan de hand van een door Berghout en Tan uitgevoerd 

literatuuronderzoek beschrijven wij de huidige stand van het wetenschappelijk 

denken over businesscases voor ICT investeringen (Berghout & Tan, 2013). Zij 

ontwikkelen aan de hand van dit overzicht ook een model waarin de elementen 

van de inhoud van een businesscase worden benoemd.  

 

In de derde paragraaf confronteren wij het praktijkgebruik van het begrip met dat 

in de theorievorming en proberen tot een synthese te komen i de vorm van een 

definitie van opzet en gebruik. 

 

Een businesscase kent niet alleen een bepaalde inhoud maar ook een bepaalde 

wijze van gebruik. Een businesscase is bedoeld om projecten voor investeringen 

succesvol te definiëren en tot een goed resultaat te laten komen. Dan moet wel 

duidelijk zijn wat wordt bedoeld met “succes” en “goed resultaat” en op welke 

wijze deze gemeten kunnen worden. In de vierde paragraaf van dit hoofdstuk 

gaan wij daar op in.  

 

In de vijfde paragraaf gaan wij in op de vraag op welke wijze wij het onderwerp in 

dit onderzoek verder hebben beschouwd. Op dit punt zijn meerdere keuzen 

mogelijk. Wij beschrijven welke invalshoeken daarbij zijn gekozen. In de 

hoofdstukken 5 t/m 7 proberen wij de aansluiting te vinden met bepaalde 

elementen binnen wetenschappelijke kaders. 

 

In dit hoofdstuk proberen wij dus antwoord te geven op vier vragen: 

1. Wat wordt in de praktijk bedoeld met het begrip “businesscase voor ICT 

investeringen”? 
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2. Wat is op dit punt de stand van het denken binnen de theorievorming? 

3. Hoe kan de toegevoegde waarde van de inzet van een businesscase worden 

bepaald? 

4. Hoe hebben wij businesscases binnen dit onderzoek verder analytisch 

beschouwd? 

2.1 Het begrip “businesscase” in de praktijk  

Bij het analyseren van het begrip “businesscase” achten wij het zinvol om in de 

eerste plaats een onderscheid te maken tussen opzet en wijze van gebruik van 

businesscases. In de volgende twee subparagrafen geven wij eerst een aantal 

definities aan die wij aantroffen over de opzet en daarna over de wijze van 

gebruik.  

2.1.1 Opzet van een businesscase 

Definities van het begrip “businesscase” zijn slechts beperkt te vinden en zijn ook 

zelden eenduidig. Ze geeft de Glossary Best Management Practise1 in Engeland 

er verschillende, afhankelijk van de context waarin ze worden gebruikt (Cabinet 

Office, 2012): 

2.1.1.1 Definitie Cabinet Office 

“Generic – A business case captures the reasoning for initiating a project or task. 

It is often presented in a well-structured written document, but may also 

sometimes come in the form of a short verbal argument or presentation. The logic 

of the business case is that, whenever resources or effort are consumed, they 

should be in support of a specific business need.” 

 

“ITIL – Justification for a significant item of expenditure. The business case 

includes information about costs, benefits, options, issues, risks and possible 

problems.” 

 

“Portfolio, Programme and Project Management (PPM) – The justification for 

an organizational activity (strategic, programme, project or operational) which 

 

 
1
 De Glossary beschrijft zelf de achtergrond van dit overzicht: “The Best Management Practice 

portfolio is owned by the Cabinet Office, part of HM Government. Formerly owned by CCTA and 
then OGC, the Best Management Practice functions moved to the Cabinet Office in June 2010. 
The Best Management Practice portfolio includes guidance on IT service management and project, 
programme, risk, portfolio and value management. There is also a management maturity model as 
well as related glossaries of terms.” 
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typically contains costs, benefits, risks and timescales, and against which 

continuing viability is tested.” 

 

Deze zelfde Glossary geeft ook een definitie van Cost Benefit Analysis. Dit is 

interessant omdat ook in Nederlandse publicaties dit begrip vaak wordt gebruikt. 

De Glossary formuleert het als volgt:  

 

“Cost Benefit Analysis - An activity that analyses and compares the costs and 

the benefits involved in one or more alternative courses of action.” 

 

Het belangrijkste verschil is dus dat het Cabinet Office een cost benefit analysis 

ziet als alleen een vergelijking van kosten en baten van verschillende 

investeringsopties. Een businesscase gaat echter ook in op de redenen voor de 

investering en op de risico’s.  

2.1.1.2 Definitie OGC 

Het Office of Government Commerce (OGC) beschreef de opzet van een 

businesscase in de vorm van een overzicht van de belangrijkste onderdelen 

(National Archives, 2011): 

1. Strategic fit: Wat zijn exact de doelstellingen van de investering en hoe sluiten 

deze aan bij de strategie van de organisatie? 

2. Options appraisal: Uit welke opties voor de investering is gekozen en op welke 

gronden is de geprefereerde gekozen? 

3. Commercial aspects: Welke besluiten zijn er genomen wat betreft de sourcing 

en wat zijn de randvoorwaarden bij eventuele uitbesteding? 

4. Affordability: Wat zijn de kosten van de voorgenomen investering en zijn 

daarvoor voldoende middelen beschikbaar? 

5. Achievability: Is het mogelijk om het project uit te voeren binnen de gestelde 

randvoorwaarden, hoe zullen de beoogde baten worden bereikt en wat zijn de 

belangrijkste risico’s? 

 

Een andere definitie van OGC is geformuleerd in het kader van hun methodiek 

voor projectmanagement Prince2 (Office of Government Commerce, 2007): 

 “The justification for an organisational activity (project) which typically contains 

costs, benefits, risks and timescales, and against which continuing viability is 

tested.” 

2.1.1.3 Definitie Algemene Rekenkamer 

De Algemene Rekenkamer geeft in Bijlage 2 van haar rapport van 2007 ook een 

definitie van een businesscase (Algemene Rekenkamer, 2007, p.37): 

 “Een businesscase is de zakelijke rechtvaardiging van een project. Het gaat 

hierbij om een onderbouwing van nut en noodzaak van een project, ondersteund 
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door een kosten-batenanalyse waarin niet alleen financiële maar ook kwalitatieve 

kosten en baten worden meegewogen.” 

2.1.1.4 Definitie BZK 

In een later rapport van de Algemene Rekenkamer (Algemene Rekenkamer, 

2013) wordt verwezen naar een opzet zoals vast gelegd in het Handboek 

Portfoliomanagement Rijk (BZK/DGOBR, 2011). Daarin wordt de volgende opzet 

beschreven: 

 Een meerjarige kostenanalyse, waarin kosten zijn opgesplitst naar de 

verschillende projectfasen, inclusief de fase van het beheer; 

 Een batenanalyse, waarin zowel financiële als eventuele niet-financiële baten 

zijn opgenomen; 

 Informatie over de wijze waarop gedurende de looptijd in de financiering van 

het project zal worden voorzien; 

 Een marktverkenning en een onderzoek naar soortgelijke bestaande 

oplossingen bij andere ministeries en bedrijven; 

 Een alternatievenanalyse (inclusief een nulalternatief), waarin wordt 

aangegeven welke alternatieven zijn onderzocht en waarom deze zijn 

afgevallen; 

 Een overzicht van de voor het project voorziene contracten, waarbij wordt 

aangegeven wat de aard van deze contracten is en wat de consequenties zijn 

voor lopende contracten; 

 Informatie over de aanbestedingsstrategie. 

2.1.2 Analyse betreffende de opzet 

Er bestaan dus sterke overeenkomsten tussen de definities maar ook wel wat 

verschillen. Overeenstemming is voor een belangrijk deel er over de 

componenten: 

 Kosten en baten. 

 Benoemen van opties voor de investering, waaronder een nulalternatief, en 

redenen voor de keuze daar uit.  

 De wijze van financiering. 

 De wijze van sourcing. 

Overigens hanteert de Algemene Rekenkamer in haar rapport van 2007 een veel 

smallere definitie, die zich beperkt tot nut en noodzaak van het project.  

 

Minder overeenstemming is er over de volgende componenten: 

 Koppeling aan de doelstellingen van de organisatie (Cabinet Office en OGC 

wel, BZK niet). 

 Uitvoerbaarheid (Idem). 

 Risico’s (Idem).  

 Batenmanagement (alleen OGC). 
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 Inventarisatie van reeds beschikbare oplossingen (alleen BZK). 

 

Overigens is deze indeling in componenten nog vrij grof en komen niet alle 

overeenkomsten en verschillen aan de orde. Zo kan er overeenstemming zijn over 

het opnemen van kosten en baten maar verschil van inzicht in hoe deze 

begrippen te operationaliseren.  

Zo kan men kosten zien als louter financiële kosten maar ook als de kosten van 

bijvoorbeeld productieverlies. Idem wat betreft de “out of pocket expenses” of ook 

het meerekenen van de interne kosten. 

Wat betreft de baten spelen vergelijkbare vraagstukken. Gaat het om alleen de 

financiële baten of ook om de immateriële? Gaat het om de baten voor de 

betrokken organisatie alleen of ook om de maatschappelijke baten?  

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 komen wij op deze vragen terug.  

2.1.3 Gebruik van een businesscase 

Wij stelden al dat bij een businesscase zowel de inhoud als de wijze van gebruik 

van belang zijn. Deze opvatting vindt aansluiting bij die in de literatuur. 

 

Zo stelt de Engelse Treasury in het Greenbook (HM Treasury, 2003) wat betreft 

het gebruik. 

“The business case is a management tool and is developed over time as a living 

document as the proposal develops. The Business Case keeps together and 

summarises the results of all the necessary research and analysis needed to 

support decision making in a transparent way. In its final form it becomes the key 

document of record for the proposal, also summarising objectives, the key 

features of implementation management and arrangements for post 

implementation evaluation”. 

Sleutelbegrippen binnen deze definitie zijn “management tool”, “levend 

document”, “ondersteuning van de besluitvorming”, “transparantie” en 

“randvoorwaarden voor implementatie en evaluatie”.  

 

Deze definitie komt voort uit een traditie waarin businesscases zich vooral richten 

op investeringen. Wat is de beste investering in het licht van de strategie van de 

organisatie, van de beschikbare alternatieven in technische en organisatorische 

zin, van de belangen van alle stakeholders en van de aanwezige risico’s en 

onzekerheden? De businesscase is er dan vooral op gericht om in het proces van 

voorbereiding van het besluit een steeds scherper zicht te krijgen op al de 

genoemde factoren en dat met alle betrokkenen te delen. 

Ook de periode na de besluitvorming vormt onderdeel van de definitie. Zowel 

implementatie als evaluatie worden genoemd.  

 

Een andere definitie is die van het OGC die het gebruik van een businesscase als 

volgt beschrijft (The National Archives, 2011). 
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 The Business Case is used to obtain management commitment and approval 

for investment in business change including projects and programmes, through 

rationale for the investment.  

 The Business Case provides a framework for planning and management of the 

business change.  

 The ongoing viability of a project or programme will be monitored against the 

Business Case. 

De businesscase wordt hiermee dus ook een management tool voor ontwikkeling 

en implementatie van de investering. In de literatuur wordt daarvoor ook het 

begrip “business case management gebruikt. Het Cabinet Office geeft daarvan de 

volgende definitie (Cabinet Office, 2012): 

 

“business case management - The manner in which a programme’s rationale, 

objectives, benefits and risks are balanced against the financial investment, and 

how this balance is maintained, adjusted and assessed during the programme.” 

 

In alle definities betreft de businesscase een investering. Betreffende 

investeringen bestaat veel literatuur, vooral van economische aard. Wij noemden 

al het begrip “IT-managementcyclus”, waarmee wordt gedoeld op de fasen 

“identificatie, legitimatie, realisatie, exploitatie en evaluatie” van een investering. 

We volgen hierbij de indeling van Swinkels voor het managen van investeringen in 

ICT (Swinkels, 2000).     

 

Vertaald naar de investeringscyclus betekenen de genoemde definities dat een 

businesscase zowel bijdraagt aan het slagen van een project door te zorgen voor 

een goed voorbereide en transparante besluitvorming voor de initiële  investering 

als door te fungeren als hulpmiddel bij implementatie en beheer op zodanige wijze 

dat de beoogde baten van de investering ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.  

2.1.4 Werkdefinitie van “businesscase” 

Wij stelden al dat nog veel over de begripsinhoud betreffende businesscases 

onduidelijk is en slecht afgebakend en dat wij daar in latere hoofdstukken nog op 

terug komen. Om echter in de hoofdstukken daarvoor het Nederlandse 

overheidsbeleid en een aantal cases te beschrijven, moeten wij een voorlopige 

werkdefinitie van “businesscase” hanteren. Deze formuleren wij op basis van de 

praktijkanalyse als volgt:  

 

De opzet van een businesscase bestaat uit  

een beschrijving van de relatie tussen de investering en de 

strategie/doelstellingen van de organisatie,  

de beschrijving van de verschillende opties voor de investering, de keuze daaruit 

en de redenen daarvoor,  

uit een vergelijking van kosten en baten van de investering en  
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uit een beschrijving van de uitvoerbaarheid van de investering, inclusief de 

daaraan verbonden risico’s.  

 

Een businesscase wordt gebruikt voor: 

Initiële besluitvorming om al dan niet een investering te doen, waaronder de 

identificatie van de investering; 

Voor besluitvorming over de investering; 

In de fase van realisatie; 

Voor de exploitatie en voor; 

De evaluatie van de investering.  

 

Wanneer we deze twee concepten vertalen naar de Engelse context, kan “opzet” 

worden gezien als “the business case” en “gebruik” als “business case 

management”.  

 

Hoewel dit onderzoek niet specifiek gericht is op de context van opzet en gebruik 

van businesscases kan hierover wel iets worden gezegd wat betreft de context 

van het gebruik. Een businesscase kan in de eerste plaats worden gezien als een 

rationeel instrument waarmee zo objectief mogelijk de kosten en baten van een 

investering worden afgewogen en de realisatie op die punten bewaakt. Er zijn 

echter ook twee andere wijze van gebruik. Het politieke gebruik ervan is dat een 

positieve businesscase aangeeft dat goed over de investering is nagedacht en dat 

er zo effectief mogelijk gebruik wordt gemaakt van publieke gelden. Op deze wijze 

kan politiek verantwoording worden afgelegd over het besluit. Tot slot is het een 

procesmatig instrument om de verhouding tussen kosten en baten tijdens de 

uitvoering van de investering voortdurend te bewaken en op die basis mogelijk 

aanvullende maatregelen te nemen.  

2.2 Theorievorming over de waarde van ICT investeringen 

Voor we overgaan op het bespreken van het begrip “businesscase” geven wij een 

korte beschouwing over de relatie van dit begrip met de informatiewetenschap.  

Vooral naar aanleiding van de zgn. “Productiviteitsparadox” van Solow 

(Brynjolfsson, 1992) is binnen de informatiewetenschappen veel gepubliceerd 

over de relatie tussen de inzet van ICT en het functioneren van organisaties. 

Daarbij ging het vrijwel uitsluitend over ondernemingen. Voor een 

literatuuroverzicht en een analyse daar van, zie Melville, Kraemer en Gurbaxani 

(Melville, 2004) en Oh en Pinsonneault (Oh, 2007).  

Wat opvalt in alle benaderingen is dat er veel aandacht is voor de waarde van de 

inzet van IT en voor de wijze waarop deze kan worden bepaald. Veel minder 

aandacht is er voor de proceskant: hoe komt men tot de selectie van een goede 

investering in ICT, hoe kan de ontwikkeling er van worden gestuurd en hoe 

worden de baten er van gemaximaliseerd? 
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Melville, Kraemer en Gurbaxani beschrijven het vakgebied als “business value 

research” en zien als inhoud ervan de studie naar de mechanismen die waarde 

van ICT genereren en het bepalen van de omvang daarvan (Melville, 2004, p. 

284). Zij beschrijven verschillende methoden van benadering van het onderwerp 

en benoemen ook de disciplines buiten de informatiewetenschap die daaraan 

hebben bijgedragen, zoals micro economie, industriële organisatietheorie en 

sociologie.  

Interessant is ook hun beschouwing over het begrip “ICT”. Zij onderscheiden 

binnen business value research vier verschillende vormen van conceptualisering 

van ICT: 

1. Als “tool”: de analyse richt zich op hard- en software en hun impact op de 

waarde binnen de organisatie. 

2. Als “proxi”: voor de inzet van ICT wordt een ICT gerelateerd concept gekozen, 

zoals “jaarlijks budget voor ICT”. Analytisch wordt dan bezien wat de relatie is 

tussen deze proxy en het functioneren van de organisatie. 

3. Als “ensemble”: hierbij wordt ook gekeken naar de relatie tussen inzet van ICT 

en waarde met inachtneming van andere factoren, zoals organisatiewijze en 

werkprocessen. Vaak is sprake van case studies. 

4. “Nominal”: ICT wordt wel genoemd maar niet geconceptualiseerd. Alleen de 

effecten er van komen in beeld, zoals “kostenreductie”.  

 

Melville, Kraemer en Gurbaxani analyseren ook de beperkingen van de eerste 

drie vormen van conceptualisering voor de analyse van de waarde van ICT. ICT 

als tool geeft volgens hen onvoldoende aandacht aan de omgevingsfactoren, ICT 

als proxi maakt volgens hen onvoldoende onderscheid tussen de verschillende 

soorten van ICT en de wijze van toepassing daarvan en ICT als ensemble maakt 

volgens hen onvoldoende duidelijk wat de rol van specifiek ICT personeel voor de 

waarde is.  

Zij definiëren ook het begrip “business value”, mede aan de hand van een analyse 

waarbij door onderzoekers een onderscheid wordt gemaakt tussen waarde op het 

terrein van efficiency (meestal binnen de organisatie) en effectiviteit (in de relatie 

tussen de organisatie en zijn omgeving): 

“We define IT business value as the organizational performance impacts of 

information technology at both the intermediate process level and the 

organizationwide level, and comprising both efficiency impacts and competitive 

impacts” (Melville, 2004, p.287).  

 

Oh en Pinsonneault stellen in hun artikel van 2007 dat ondanks 20 jaar onderzoek 

er nog steeds geen consensus bestaat over de strategische waarde van ICT. 

Binnen dat onderzoek maken zij een onderscheid tussen “resource-centered” 

benaderingen en benaderingen die “contingency-based” zijn.  

Met “resource-centered” bedoelen zij benaderingen die vooral gericht zijn op de 

directe bijdragen van ICT aan de resultaten van de organisatie, al dan niet in 

samenhang met andere strategische middelen. Met contingency-based” gaat het 
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vooral om het in lijn brengen van de investeringen in ICT met de strategie van de 

organisatie (“alignment”). Zij zien beide benaderingen overigens als 

complementair. De “contingency” benadering kan goed voorspellen wat de invloed 

is op de kosten binnen de organisatie, de “resource” benadering is vooral 

bruikbaar voor de opbrengsten en de winstgevendheid.  

 

Een andere benadering, die zich niet louter richt op het bepalen van de waarde 

van ICT, vinden we bij Irani (Irani, 2002). In dit overzichtsartikel gaat hij in op het 

belang van het onderzoek naar de evaluatie van ICT, mede in relatie tot de 

besluitvorming daar over.  

Irani stelt dat veel van de kosten en baten, met name de financiële, van 

investeringen in ICT zijn op te nemen in de gebruikelijke wijzen van administreren 

maar dat complicaties ontstaan door immateriële en niet-financiële baten en 

indirecte kosten.  

In een samenvatting van de beschikbare literatuur wijst Irani op de complexiteit 

van ICT investeringen waarbij organisatorische, politieke, technologische en 

verschillende stakeholders een rol spelen en er vaak belangrijke risico’s zijn die 

van invloed zijn op de waardering van de investering. 

Met instemming citeert hij ook Hochstrasser (Hochstrasser, 1992), die stelt dat er 

geen goede hulpmiddelen zijn die het management in staat stellen om ICT 

investeringen te evalueren, te prioriteren, te monitoren en te controleren.  

Mede aan de hand van een case studie trekt Irani de conclusie dat er geen goede 

generieke methoden zijn om ICT investeringen te beoordelen. ICT investeringen 

verschillen sterk. Van belang vindt hij het opstellen van een voor een bepaalde 

ICT investering relevante taxonomie van kosten en baten zodat alle effecten van 

de investering zichtbaar worden, ook de niet-financiële en immateriële.  

Xue, Liang en Boulton (Xue., 2008) wijzen op de complexiteit van het proces van 

besluitvorming over investeringen in ICT. Aan de feitelijke besluitvorming gaan 

verschillende fasen vooraf waarbij de karakteristieken van de investering, 

omgevingsfactoren en interne factoren een belangrijke rol spelen.  

 

Smithson en Hirschheim ontwikkelden een model om de literatuur betreffende de 

evaluatie van ICT te rangschikken. (Smithson & Hirschheim, 1998). 

Het model is gebaseerd op twee assen. De eerste is de lijn van objectieve 

aannames bij de evaluatie naar subjectieve aannames. De tweede lijn is die van 

de herkomst van benaderingen buiten het IS domein naar die binnen het IS 

domein zelf. Op deze manier kan een presentatie van verschillende methodieken 

voor de evaluatie van ICT investeringen worden gegeven. 

Smithson en Hirschheim ontwikkelden daarbij drie zones van benaderingen.   

De eerste zone is die van de efficiency. De benaderingen zijn gebaseerd op 

objectieve/rationele aannames. De tweede zone is die van de effectiviteit. Daarbij 

gaat het meer om “de goede dingen doen” dan “de dingen goed doen”. De 

benaderingen zijn iets minder gebaseerd op objectieve aannames dan in de 

eerste zone maar nog steeds redelijk rationeel.  
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Figuur 3: model van Smithson en Hirscheim betreffende evaluatie van IS 

 

In de derde zone, de “Understanding zone”, zijn de benaderingen meer subjectief 

en politiek en is er meer controverse over de resultaten. 

Dit model geeft ook een beeld van de relevantie van bepaalde 

wetenschapsgebieden voor de zakelijke waardering van ICT. Aan de linkerkant 

van het model zijn “Cost benefit analysis”, “Critical success factors”, “Risk 

analysis” en “Context, content, process” als belangrijke componenten van het 

gebruik van het begrip “businesscase” in de praktijk, herkenbaar. 
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Aan de rechterkant corresponderen daarmee als relevante wetenschapsgebieden 

“Economics”, “Management” en “Organisational behaviour”.  

2.3 Het begrip “businesscase” als theoretisch concept 

Het in de inleiding bij dit hoofdstuk genoemde artikel van Berghout en Tan bevat 

onder meer de resultaten van een uitvoerig literatuur onderzoek naar het gebruik 

van businesscases voor ICT investeringen. 

In het artikel onderschrijven zij onze eerdere observatie dat over het onderwerp 

betrekkelijk weinig is gepubliceerd: “Although research on IT evaluation is gaining 

momentum, studies on business cases remain scarce.” (Berghout & Tan, 2013, 

p.490).  

2.3.1 Overzicht van methodieken voor businesscases 

Op basis van een zoekactie op trefwoorden binnen 500.000 periodieken en 12 

miljoen boeken, selecteerden zij in totaal 119 artikelen die de evaluatie van ICT 

betroffen. Tot de onderzochte periodieken behoorden onder meer het European 

Journal of Information Systems (EJIS), Information Systems Journal (ISJ), 

Information Systems Research (ISR), Information & Management (I&M), Journal 

of the Association of Information Systems (JAIS), Journal of Information 

Technology (JIT), Journal of Management Information Systems (JMIS), Journal of 

Strategic Information Systems (JSIS) en MIS Quarterly (MISQ). 

Van deze 119 artikelen betrof het overgrote deel de justificatie van ICT 

investeringen in algemene zin (zoals bedoeld in de vorige paragraaf). In totaal 

troffen zij slechts acht verschillende methodieken voor de ontwikkeling van 

businesscases aan. In onderstaand overzicht zijn de namen van de auteurs met 

literatuurverwijzing, een definitie (wanneer beschikbaar), de doelstellingen van 

een businesscase (indien expliciet) en de samenstellende elementen (met 

definitie) opgenomen. De teksten stammen uit het artikel van Berghout en Tan 

(p.490-491), tenzij voorzien van een paginanummer. Dan verwijzen zij naar de 

oorspronkelijke publicatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. (Barnes, 1995) 

Definitie: ‘‘An internal proposal that is submitted to management for a 
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decision.’’ (p. 12) 

Doelstellingen: A well developed business case must therefore provide 

answers to four fundamental questions: the extent to which (1) an 

organization is in need of the projected benefits from an IT investment; (2) 

the organization possesses the capability to realize those projected 

benefits; (3) the investment is risky in nature; and (4) projected benefits are 

being attained at optimum cost 

Onderwerpen 

 

 Management summary  

 

 

 

 Business needs  

 

 

 

 

 

 

 

 Supply options  

 

 Costs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Benefits 

Definitie 

 

 Condensed overview of the 

intended IT investment by laying 

out key objectives, issues and 

timetables 

 Description of the business goals 

behind the intended IT 

investment Requirements:  

Clarification of the scope of the 

intended IT investment including 

its functional, technical and 

operational requirements to meet 

targeted business goals 

 Identification of potential 

suppliers who can best satisfy 

business requirements 

 Estimation of one-off (initial) 

(e.g., communication equipment, 

hardware installations, software 

licenses and legal fees), 

recurring (running) (e.g., support 

and maintenance of both 

hardware and software) and 

other related costs (e.g., 

personnel and training) 

 Projection of tangible financial 
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 Risk analysis 

benefits to be obtained from the 

intended IT investment 

 Assessment of impacts, 

uncertainties and other 

consequences associated with 

the intended IT investment 

 
2. (Remenyi, 1999) 

Definitie: ‘‘Justification for pursuing a course of action in organizational 

context to meet stated organizational objectives or goals.’’ (p. 6) 

Doelstellingen: “a well-developed business case stresses an alignment 

between the strategic targets of an organization and its intended  IT 

investment”   

Onderwerpen 

 

 Business outcome 

 

 

 

 

 Stakeholders:   

 

 

 

 

 

 Strategic Alignment:  

 

 

 Technology  

 

 

 

 

Definitie 

 

 Specification of the desired effect 

of an intervention or change to a 

business process or practice 

brought about by the intended IT 

investment 

 Identification of all parties 

involved in the intended IT 

investment and clarification of 

requirements for information 

exchange and collaboration 

among them 

 Description of how the intended 

IT investment will fulfil business 

goals 

 Determination of the suitability of 

the technology to be invested in 

and the feasibility of the 

organization’s implementation 

plans 
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 Risks:   Assessment of business, 

developmental and architectural 

uncertainties associated with the 

intended IT investment 

 
3. (Cresswell et al., 2000) 

Definitie: A well-reasoned argument that attempts to convince the audience 

of the benefits of investment while educating them about the changes, costs 

and risks that will be part of the effort 

Onderwerpen 

 

 Problem statement and 

objectives 

 

 Approach and alternatives 

 

 

 Stakeholders  

 

 

 

 

 Benefits and costs 

 

 

 

 

 Risks 

 

 

 

Definitie 

 

 Description of existing problems 

faced by the organization and the 

business goals to be attained to 

resolve them 

 Specification of opportunities for 

intended IT investments and 

selection of a viable approach to 

achieve targeted business goals 

 Identification of all parties 

involved in the intended IT 

investment and clarification of 

key concerns and avenues for 

possible collaboration 

 Estimations of implementation 

and maintenance costs of the 

intended IT investment and 

individual and collective benefits 

for key stakeholders 

 Assessment of uncertainties 

associated with the intended IT 

investment together with 

suggestions for how to mitigate 
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 Project planning: 

such uncertainties 

 Determination of milestones, 

resource capacity and timelines 

for the intended IT investment 

 
4. (Schmidt, 2003) 

Definitie: ‘‘the basic objective of a business case is to shape the decision 

making process by bringing to light various organizational concerns related 

to the intended IT investment 

Onderwerpen 

 

 Introduction and overview 

 

 

 

 

 

 Assumptions and methods 

 

 

 

 

 Business impacts 

 

 

 Sensitivity, risks and 

contingencies 

 

 

 

 

 

 

Definitie 

 

 Specification of the business 

goals to be attained from the 

intended IT investment and 

outlining a viable course of action 

to evaluate the impact on the 

organization 

 Description of pre-conceptions 

related to the intended IT 

investment and explanation of 

the methods utilized to estimate 

its financial costs 

 Projection regarding economic 

returns from the intended IT 

investment 

 Assessment of uncertainties 

associated with the intended IT 

investment by: (1) mapping out 

the spectrum of possible 

deviations from initial projections; 

(2) specifying the risks to be 

borne in the investment given the 

possibility of such deviations; and 
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 Conclusions and 

recommendations:  

(3) proposing remedial actions 

that could be taken to mitigate 

these risks 

 Determination of the feasibility of 

the intended IT investment by: 

(1) weighing its financial costs 

against attainable business 

benefits; and (2) assigning roles 

and responsibilities to 

stakeholders in a manner that 

contributes to the success of the 

investment 

 
5. (Australian Government, 2008) 

Definitie: ‘‘A business case supplies valuable information on the costs, 

benefits and risks associated with an intended IT investment” 

Onderwerpen 

 

 Objectives and approach 

 

 

 

 Preparation and strategic 

alignment 

 

 

 

 

  

 Demand, benefits and IT gap 

analysis 

 

 

Definitie 

 

 Condensed overview of the 

intended IT investment by laying 

out priorities, benefits, costs and 

risk pressures 

 Description of the assumptions 

and rationale behind the intended 

IT investment together with 

clarification on how the 

investment aligns with 

governmental policies and 

service delivery objectives 

 Identification of demand sources 

and end-user characteristics that 

warrant attention and the 

formulation of a benefits 
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 IT options analysis 

 

 

 

 Schedules and governance 

 

 

 

 

 Risk identification and mitigation 

 

 

 

 

 Cost estimates 

 

 Consolidation 

realization plan including key 

performance indicators (KPIs) 

 Determination of technological 

shortcomings to be addressed 

via the intended IT investment to 

meet targeted business goals 

 Specification of timeline for the 

intended IT investment and 

identification of governance 

mechanisms to cope with project 

planning and stakeholder 

interactions 

 Assessment of uncertainties 

associated with the intended IT 

investment together with an exit 

strategy in case the investment 

turns out to be unfavourable 

 Estimation of cost and economic 

viability of the intended IT 

investment 

 Summary of the business case, 

including approval signatures 

from designated decision makers 

 
6. (Frisk, 2009) 

Definitie: The business case is a formative and pluralistic evaluation method 

that reflects decision makers’ projections of how the intended IT investment 

culminates in improved efficiency (i.e., doing things right) and effectiveness 

(i.e., doing the right things) for the organization. 

Onderwerpen 

 

 Strategic match 

 

 

Definitie 

 

 Description of how the intended 

IT investment matches targeted 

business goals 
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 Impact on the surroundings 

 

 

 Organizational impact  

 

 

 Benefits and costs 

 

 

 

 Risks 

 

 

 

 

 IT systems and technology  

 

 

 

 

 Stakeholders’ opinion 

 

 

 

 

 Project organizing 

 Specification of how the intended 

IT investment affects trading 

partners of the organization 

 Specification of how the intended 

IT investment affects the 

organization 

 Estimations of implementation 

and maintenance costs for the 

intended IT investment as well as 

individual and collective benefits 

for key stakeholders 

 Assessment of uncertainties 

associated with the business 

aspects of the intended IT 

investment (e.g., business 

continuity) 

 Assessment of uncertainties 

associated with the technological 

aspects of the intended IT 

investment (e.g., information 

security and IT architectural fit) 

 Identification of all parties 

involved in the intended IT 

investment and clarification of 

key concerns associated with the 

intended IT investment 

 Determination of milestones, 

resource capacity and timelines 

for the intended IT investment 

 
7.  (Gambles, 2009) 

Definitie: ‘‘A recommendation to decision makers to take a particular course 

of action for the organization, supported by an analysis of its benefits, costs 



Businescases en ICT intensieve overheidsprojecten      Pagina  31  

 

 

and risks compared to the realistic alternatives, with an explanation of how 

it can best be implemented.’’ (p. 1) 

Onderwerpen 

 

 Strategic Fit 

 

 

 Stakeholder assessment 

 

 

 

 

 Benefits mapping 

 

 

 Costs modelling 

 

 

 Risk analysis 

Definitie 

 

 Specification of how the intended 

IT investment matches targeted 

business goals 

 Identification of parties that 

possess both high interest in the 

intended IT investment and an 

ability to influence the outcomes 

of the investment 

 Projection of both tangible and 

intangible benefits to be obtained 

from the intended IT investment 

 Estimation of implementation and 

maintenance costs of the 

intended IT investment 

 Assessment of uncertainties 

associated with the intended IT 

investment 

 
8. (Scottish government, 2009) 

Definitie: A means of improving the probability of beneficial investment 

decisions 

Onderwerpen 

 

 Strategic case 

 

 

 

 

 

 

Definitie 

 

 Determination of objectives, 

existing arrangements and 

business goals of the 

organization, as well as 

specification of business scope 

and key service requirements for 

the intended IT investment 
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 Procurement strategy 

 

 

 

 

 

 Economic appraisal 

 

 

 Benefits appraisal 

 

 

 

 Risk assessment and sensitivity 

analysis  

 Identification of potential 

suppliers who can best satisfy 

business requirements and 

explanations of contractual 

negotiations and risks associated 

with these suppliers 

 Estimation of implementation and 

maintenance costs of the 

intended IT investment 

 Description of benefit realization 

plan to realize both tangible and 

intangible benefits from the 

intended IT investment 

 Assessment of uncertainties 

associated with the intended IT 

investment together with 

suggestions for mitigation of such 

uncertainties 

2.3.2 Analyse 

Wanneer wij deze acht methodieken naast elkaar leggen, wordt zichtbaar waar de 

belangrijkste overeenkomsten bestaan. We onderscheiden daarbij de volgende 

onderwerpen: 

 Doelstellingen: Koppeling aan de doelstellingen van de organisatie. Hiervoor 

wordt ook wel het begrip “Strategic fit” gebruikt. 

 Kosten: De verschillende kosten voor de organisatie, zowel voor ontwikkeling 

als beheer. 

 Baten: De baten (benefits) voor de organisatie, eventueel toegerekend aan de 

verschillende stakeholders. 

 Stakeholders: De verschillende partijen die een belang hebben bij de 

investering. 

 Risico’s: De risico’s die aan de investering zijn verbonden en de bestaande 

onzekerheden.  
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 Technologie: De technologische opties en de gevolgen van de investering voor 

de ICT van de organisatie 

 Planning: Overzicht van de tijdlijn, de noodzakelijke resources en de mijlpalen. 

 Sourcing: Overzicht van de mogelijke leveranciers. 

 

Onderwerp Auteurs 

Doelstellingen Barnes; Remenyi; Cresswell et al.; Schmidt; Australian Government; 

Frisk; Gambles; Scottish government 

Kosten Barnes; Cresswell et al.; Schmidt; Australian Government; Frisk; 

Gambles; Scottish government 

Baten Barnes; Remenyi; Cresswell et al.; Schmidt; Australian Government; 

Frisk; Gambles; Scottish government 

Stakeholders Remenyi; Cresswell et al; Schmidt; Frisk; Gambles;  

Risico’s Barnes; Remenyi; Cresswell et al.; Schmidt; Frisk; Gambles; Scottish 

government 

Technologie Remenyi; Australian Government; Frisk;  

Planning Barnes; Scottish government 

Sourcing Cresswell et.al.; Frisk 

 

Niet alle door de auteurs genoemde onderwerpen kunnen in de tabel worden 

ondergebracht. Daarbij gaat het om de volgende thema’s: 

 Approach and alternatives (Cresswell et. al.): hierbij worden dus de 

alternatieven voor de investering in beeld gebracht. 

 Schedule and governance (Australian government): naast de planning komt 

hier ook de governance aan de orde. 

 Impact on the surroundings (Frisk): specificatie van de impact op de externe 

omgeving van de organisatie. 

 Organizational impact (Frisk): impact van de investering op de eigen 

organisatie. 

Opvallend is dat bepaalde onderwerpen (vrijwel) ontbreken: 

 In bijna geen enkele definitie wordt aandacht gegeven aan de beschikbare 

opties voor de investering, inclusief een nuloptie. Cresswell et. al. zijn hier de 

uitzondering. 

 Uit de beschikbare definities blijkt dat een businesscase vooral wordt gezien 

als een instrument voor de initiële investeringsbeslissing. Voor het gebruik voor 

ontwikkeling, implementatie en evaluatie achteraf, bestaat nauwelijks 
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aandacht. Overigens hebben het Australian government en het Scottish 

government wel aandacht voor een batenrealisatie plan.  

 

Wanneer we de onderwerpen scoren op het aantal keren dat ze door een auteur 

worden genoemd, kan het resultaat worden uitgedrukt in de volgende tabel: 

 

 

Figuur 4: Overzicht van de in de literatuur meest genoemde onderwerpen voor een businesscase 

De eerste vijf onderwerpen worden dus door minimaal vijf auteurs genoemd. De 

drie andere scoren drie auteurs of lager. Daarnaast zijn er dus vier onderwerpen 

die door slechts één auteur worden genoemd. 

2.4 Synthese van theorie en praktijk 

Op de analyse van de praktijkdocumenten hadden wij een eerste werkdefinitie van 

een businesscase geformuleerd. Die zag er als volgt uit: 

 

 

De opzet van een businesscase bestaat uit  

een beschrijving van de relatie tussen de investering en de 

strategie/doelstellingen van de organisatie,  

de beschrijving van de verschillende opties voor de investering, de keuze daaruit 

en de redenen daarvoor,  

uit een vergelijking van kosten en baten van de investering en  

uit een beschrijving van de uitvoerbaarheid van de investering, inclusief de 

daaraan verbonden risico’s.  
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Een businesscase wordt gebruikt voor: 

Initiële besluitvorming om al dan niet een investering te doen, waaronder de 

identificatie van de investering; 

Voor besluitvorming over de investering; 

In de fase van realisatie; 

Voor de exploitatie en voor; 

De evaluatie van de investering.  

 

Wanneer we deze definitie confronteren met het resultaat van de analyse van de 

eerder genoemde publicaties , zien we de volgende verschillen: 

 Het onderwerp “Beschrijving van de verschillende opties voor de investering” 

komt hier nauwelijks voor. Er is daar maar één auteur die hier aandacht voor 

heeft.  

 Binnen de wetenschappelijke benadering is relatief veel aandacht voor de 

stakeholders. 

 De publicaties geven in hun definities niet of nauwelijks aandacht aan de fasen 

van realisatie, exploitatie en evaluatie. 

De beschrijving van de verschillende opties heeft zich binnen de Nederlandse 

overheid ontwikkelt tot een standaard in de vorm van de OEI benadering 

(Overzicht Effecten Infrastructuur). Dit onderwerp zouden wij dus in onze definitie 

willen vasthouden. 

Het onderwerp “Stakeholders” achten wij ook van groot belang en komt in de 

praktijk documenten ook regelmatig terug. Dit onderwerp voegen wij dus toe aan 

onze definitie. 

Het belang van het gebruik van de businesscase, ook na de initiële beslissing, 

wordt door de praktijkdocumenten stevig onderbouwt. Later in dit onderzoek 

zullen wij ook zien dat vrijwel alle methodieken voor projectmanagement aan het 

voortdurend actualiseren en gebruiken van de businesscase veel aandacht 

besteden. Wij handhaven dus dit onderdeel van de definitie. 

 

Op grond hiervan komen wij tot de volgende, bijgestelde, definitie van een 

businesscase: 

 

De opzet van een businesscase bestaat uit  

een beschrijving van de relatie tussen de investering en de 

strategie/doelstellingen van de organisatie,  

de beschrijving van de verschillende opties voor de investering, de keuze daaruit 

en de redenen daarvoor,  

uit een vergelijking van kosten en baten van de investering en  



Het begrip “Businesscase”                                                   Pagina  36 

 

 

uit een beschrijving van de uitvoerbaarheid van de investering, inclusief de 

daaraan verbonden risico’s. 

uit een overzicht van de stakeholders en hun betrokkenheid bij de investering. 

 

Een businesscase wordt gebruikt voor: 

Initiële besluitvorming om al dan niet een investering te doen, waaronder de 

identificatie van de investering; 

Voor besluitvorming over de investering; 

In de fase van realisatie; 

Voor de exploitatie en voor; 

De evaluatie van de investering.  

2.5 Wanneer is het gebruik van een businesscase succesvol? 

Het doel van dit onderzoek is mede om te bezien of verbeteringen in de opzet en 

het gebruik van businesscases nodig en mogelijk zijn. Die verbeteringen moeten 

dan kunnen worden gemeten en daarvoor is een maatlat nodig: wanneer is het 

gebruik van een businesscase succesvol en hoe kunnen verbeteringen in het 

gebruik er van worden gemeten? 

 

De Bakker gaat uitgebreid in op de definitie van “project succes” en de 

verschillende wetenschappelijke opvattingen daarover (De Bakker, 2011). Het 

onderwerp van zijn studie is de relatie tussen het gebruik van risico management 

en het succes van projecten. Deze benadering is goed vergelijkbaar met het 

onderwerp van deze dissertatie waarin wordt getracht een relatie te leggen tussen 

het gebruik van businesscases en het succes van projecten.  

De Bakker stelt dat de gebruikelijke opvatting is dat project succes wordt gezien 

als het resultaat van een project dat binnen budget en planning blijft en dat zijn 

beoogde resultaten bereikt. Hij laat overigens ook zien dat er wel discussie is over 

deze maatstaf. Daarbij zijn drie hoofdpunten te onderscheiden: 

 Kunnen de benodigde tijd, het budget en het beoogde resultaat aan het 

begin volledig worden overzien? 

 Kan het succes van het project worden bepaald op het moment dat de 

resultaten van het project zijn opgeleverd? 

 Is het succes van het project voor iedere stakeholder hetzelfde? 

 

Op deze punten is inderdaad kritiek op de gebruikelijke opvatting mogelijk. In dit 

onderzoek gaan wij er toch van uit dat het gebruik van een businesscase is 

geslaagd als mede daardoor de doelstellingen van het project binnen de gestelde 

randvoorwaarden zo goed mogelijk zijn bereikt 

 

In dit onderzoek doet zich het wat verwarrende feit voor dat die doelstellingen en 

de gestelde randvoorwaarden juist voor het overgrote deel zijn vastgelegd in de 

businesscase zelf. Daarin worden immers de kosten (het budget), de baten (de 
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beoogde resultaten) en de planning benoemd. De mate waarin de businesscase 

wordt gerealiseerd is dus tegelijk de meetlat voor het meten van de bijdrage van 

businesscases! 

Om aan de drie genoemde punten van kritiek tegemoet te komen, kijken wij 

daarbij ook naar de ontwikkeling van de businesscase in de tijd (de eerste twee 

punten) en naar de besluitvorming daarover (het derde punt).  

 

Als we het succes van de opzet en het gebruik van de businesscase vertalen in 

de mate van slagen van het project kunnen we de volgende indicatoren voor dat 

succes er van identificeren: 

1. De uitkomsten van het project sluiten (nog steeds) aan bij de doelstellingen er 

van en bij de strategie van de organisatie. De gerealiseerde optie is nog steeds 

de meest wenselijke. 

2. De beoogde baten (al dan niet bijgesteld tijdens ontwikkeling en 

implementatie) zijn binnen de beoogde termijn gerealiseerd.  

3. Aan de budgettaire randvoorwaarden is voldaan.  

Een belangrijk punt hierbij is dus dat gedurende de looptijd van het project vele 

variabelen kunnen veranderen als gevolg van gewijzigde externe of interne 

omstandigheden. De meetlat voor succes is dan de laatste goedgekeurde 

businesscase. Is deze, geheel of gedeeltelijk, gerealiseerd? 

 

De voorgaande indicatoren zijn gericht op het meten van het inhoudelijk resultaat. 

Daarnaast kunnen ook indicatoren worden geformuleerd met betrekking tot het 

proces.  

Een indicator wordt al genoemd in de definitie van een businesscase door HMS 

Treasury: transparantie van besluitvorming. Voor alle betrokkenen moet duidelijk 

zijn welke overwegingen een rol hebben gespeeld bij het nemen van het besluit, 

en eventuele daarop volgende besluiten betreffende aanpassingen, en op welke 

wijze deze zijn afgewogen. Deze indicator voegen we daarom toe aan de lijst: 

4. Voor alle betrokkenen heeft inzicht bestaan betreffende de overwegingen die 

aan het investeringsbesluit ten grondslag liggen en in de wijze waarop deze 

zijn afgewogen. Daarnaast zijn alle wijzigingen en de redenen daarvoor voor 

alle betrokkenen duidelijk geweest.  

 

Om te bezien of veranderingen in de opzet en het gebruik van een businesscase 

succesvol zijn, moet een onderscheid worden gemaakt tussen drie elementen: 

 Een heldere beschrijving van de situatie “as is”.  

 Idem wat betreft de situatie na de verandering. 

 Een duidelijk evaluatiekader wat betreft de waardering van de verschillen 

tussen de twee situaties.  

 

Op grond van het voorgaande formuleren wij ons evaluatiekader voor het positief 

beoordelen van veranderingen in opzet en/of gebruik van een businesscase 

(“verbeteringen”) als volgt: 
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 De verandering heeft voorwaarden geschapen dat de resultaten van het 

project beter aansluiten bij de doelstellingen er van en bij de strategie van de 

organisatie dan voor de verandering het geval zou zijn geweest. 

 De verandering heeft er toe bijgedragen dat wat is gerealiseerd ook de meest 

wenselijke optie is op het moment van realisatie. 

 De verandering heeft er toe bijgedragen dat alle geïdentificeerde baten (al dan 

niet bijgesteld tijdens het proces van uitvoering) beter zijn gerealiseerd dan 

voor de verandering het geval zou zijn geweest.  

 De verandering heeft er toe bijgedragen dat aan alle budgettaire 

randvoorwaarden beter is voldaan dan voor de verandering het geval zou zijn 

geweest. 

 De verandering heeft er toe bijgedragen dat alle betrokkenen een beter inzicht 

hebben in de overwegingen die aan het investeringsbesluit ten grondslag 

hebben gelegen, de wijze waarop deze zijn afgewogen en de wijzigingen 

daarin en redenen daarvoor in de tijd tussen initiële besluitvorming en 

realisatie dan voor de verandering het geval zou zijn geweest.  

2.6 Drie relevante kaders voor verdere verdieping 

In paragraaf twee is het begrip “businesscase” vanuit de praktijk gedefinieerd in 

termen van opzet en gebruik. Daarna besteedden wij aandacht aan de 

theorievorming betreffende de waarde van ICT in algemene zin en het gebruik van 

businesscases voor ICT investeringen in het bijzonder. Daarna beschreven wij 

een synthese van praktijk en theorie. In de vorige paragraaf is beschreven hoe het 

succes van de toepassing van businesscases kan worden gemeten. In deze 

paragraaf gaan wij in op de wijze waarop wij het onderwerp verder geanalyseerd 

hebben. Elk object, dus ook een artefact als het begrip “businesscase”, kan 

immers vanuit verschillende kaders worden bezien en geanalyseerd. Binnen deze 

kaders bestaan dikwijls concepten en inzichten die helpen om een beter beeld te 

krijgen van het onderwerp. Het gaat er dus niet om een compleet beeld te krijgen 

van de theorievorming binnen deze kaders en het op grond daarvan deductief 

conclusies te trekken over de opzet en het gebruik van businesscases. Dat past 

niet binnen de onderzoeksaanpak. Het gaat er vooral om nieuwe ideeën te krijgen 

hoe opzet en gebruik van businesscases kunnen worden beschouwd om zo, langs 

inductieve weg, tot toetsbare hypotheses te komen.  

 

De kaders, die in het kader van dit onderzoek zijn gekozen, worden in deze 

paragraaf uiteengezet. Dit zijn: 

 Het economische kader. 

 Het bestuurskundige kader. 

 Het organisatorische kader. 

In dit onderzoek is onder meer op grond van de praktische ervaring van de 

onderzoeker gekozen voor deze benadering .  
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Daarnaast bestaat er ook steun in het model van Smithson en Hirschheim zien. 

Dit model geeft een beeld van de relevantie van bepaalde wetenschapsgebieden 

voor de zakelijke waardering van ICT. Aan de linkerkant van het model zijn “cost 

benefit analysis”, “Critical success factors”, “Risk analysis” en “Context, content, 

process” als belangrijke componenten van het gebruik van het begrip 

“businesscase” in de praktijk, herkenbaar. 

Aan de rechterkant corresponderen daarmee als relevante wetenschapsgebieden 

“Economics”, “Management” en “Organisational behaviour”.  

Het economisch kader is daarmee ook vanuit theoretisch perspectief relevant voor 

verdere verdieping. “Management” en “Organisational behaviour” kunnen worden 

bestudeerd vanuit een organisatorisch kader. Daarnaast gaat het om de 

organisatorische elementen binnen een specifiek domein: de overheid. Daarom is 

ook het bestuurskundige kader relevant. 

 

In de volgende subparagrafen wordt van de verschillende kaders een eerste beeld 

gegeven. In de hoofdstukken 5, 6 en 7 worden ze verder uitgewerkt. De kaders 

zijn zeer breed en het is niet goed mogelijk om er een volledig beeld van te geven. 

In het onderzoek is er daarom voor gekozen om op grond van hun bruikbaarheid 

voor het onderwerp enkele begrippen en inzichten daarbinnen te kiezen.  

2.6.1 Het economische kader 

Binnen deze invalshoek ligt het accent op een efficiënte inzet van schaarse 

middelen. Voor een bepaalde investeringsoptie worden de kosten en de baten in 

beeld gebracht en wordt een relatie gelegd met de doelstellingen van de 

investering.  

Daarnaast wordt bezien of de gekozen investeringsoptie de meest effectieve en 

efficiënte is om de doelstellingen te behalen als hij wordt vergeleken met andere 

opties. Volgens de gangbare opvattingen in de praktijk (ECORYS, 2007; HM 

Treasury, 2003) hoort naast de gekozen optie minstens één andere optie in beeld 

te worden gebracht: de nuloptie. De nuloptie is de situatie dat niet wordt besloten 

tot de investeringsoptie. Dit is overigens niet hetzelfde als “niets doen” omdat ook 

in deze situatie kosten zullen moeten worden gemaakt en baten gegenereerd. 

De besluitvorming over de businesscase is meestal strikt rationeel op basis van 

economische argumenten. Getracht wordt om vóór het investeringsbesluit zo 

“hard” mogelijke cijfers te verkrijgen. Om de besluitvorming te ondersteunen en 

opties te kunnen vergelijken worden parameters als terugverdientijd of rendement 

op geïnvesteerd vermogen gebruikt.  

Het gebruik van de businesscase is vooral gericht op het initiële 

investeringsbesluit: gaan we de goede dingen doen?  
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2.6.2 Het bestuurskundige kader  

Deze invalshoek is met name relevant binnen het overheidsdomein, zij het dat 

elementen ervan ook herkenbaar kunnen zijn in de private sector, zeker binnen 

(zeer) grote ondernemingen. 

Binnen deze invalshoek wordt de businesscase vooral gezien als een instrument 

voor het expliciteren en afwegen van de belangen van verschillende groepen van 

stakeholders en het besluiten daar over. De nadruk ligt erop dat de kosten en 

baten van een investering voor verschillende stakeholders heel verschillend 

kunnen zijn en dat het zelfs mogelijk is dat de kosten bij de ene groep 

terechtkomen en de baten bij een andere.  

Binnen deze invalshoek wordt de businesscase primair gebruikt voor de initiële 

investeringsbeslissing, inclusief de keuze uit verschillende opties. De nadruk ligt 

niet zozeer op optimalisatie van kosten en baten op macro niveau maar op 

optimalisatie van kosten en baten voor alle betrokken stakeholders om draagvlak 

voor de investeringsbeslissing en medewerking aan ontwikkeling, implementatie 

en exploitatie te verkrijgen. 

Naast de financiële en andere kwantificeerbare baten spelen de immateriële baten 

binnen deze invalshoek een belangrijke rol.  

In organisatorische zin speelt deze invalshoek vaak een belangrijke rol bij 

investeringen waarbij partners in ketens zijn betrokken. Daarmee wordt bedoeld 

dat kosten en baten niet alleen over verschillende groepen stakeholders zijn 

verdeeld maar dat verschillende groepen stakeholders ook verschillende 

activiteiten ten behoeve van het geheel zullen moeten verrichten. Onderhandeling 

en het verkrijgen van draagvlak spelen dus een belangrijke rol, evenals de 

inrichting van de sturing van ontwikkeling, implementatie en exploitatie.  

Het zal duidelijk zijn dat het gebruik van een businesscase voor het bereiken van 

transparantie van besluitvorming binnen deze invalshoek van groot belang is. Alle 

betrokkenen moeten kunnen nagaan hoe en waarom het investeringsbesluit is 

genomen en eventueel is aangepast.  

2.6.3 Het organisatorische kader 

Binnen deze invalshoek wordt de businesscase, naast een bestuurlijk besluit om 

al dan niet te investeren, ook gezien als instrument om de fasen van ontwikkeling 

en implementatie bestuurlijk te sturen. In sommige gevallen strekt zich dat zelfs uit 

tot de fases van exploitatie en evaluatie. 

Deze benadering past vaak in een bepaalde methodiek van project- en/of 

programmamanagement. Voorbeelden zijn methodieken als Prince2 voor 

projectmanagement en Managing Succesfull Projects (MSP) voor 

programmamanagement. Binnen deze methodieken zijn het opstellen van een 

businesscase, het actueel houden ervan en het permanent onderdeel maken van 

besluitvorming verplichte onderdelen. 
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De laatste jaren krijgt binnen deze invalshoek het realiseren van baten (“benefits 

management”) steeds meer aandacht. 

Binnen deze invalshoek speelt de businesscase binnen de gehele 

investeringscyclus een rol. Voortdurend moet de businesscase worden 

geactualiseerd.  

Expliciet wordt onderkend dat een businesscase in het begin nog globaal van 

opzet kan zijn omdat nog onvoldoende bekend is over de investering. Geleidelijk 

ontstaat echter steeds meer duidelijkheid en wordt ook de invloed van een 

veranderende omgeving in beeld gebracht. Gebruik is dan ook een instrument 

voor onzekerheidsreductie en risicomanagement. 

De benadering is primair financieel maar ook niet financiële en immateriële baten 

kunnen een rol spelen.  
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3   Overheidsbeleid ten aanzien van 

businesscases  

3.1 Bestuurlijke aandacht voor investeringen  

Hoewel het gebruik van businesscases voor de beoordeling van 

overheidsinvesteringen met name de laatste jaren veel aandacht heeft, is er ook 

in voorgaande jaren aandacht geweest voor de beoordeling van investeringen, 

waaronder die in ICT. Daarin is een geleidelijke ontwikkeling te constateren.  

 

Fase 1 (vanaf ca. 1975 tot 1990) was vooral gericht op het beoordelen van 

investeringen ex post maar ook op beleid in algemene zin (dus niet direct 

gekoppeld aan investeringen). Dit was de periode van de beleidsevaluatie waarin 

met name achteraf werd bezien welke concrete resultaten het beleid had gehad. 

Een specifiek beleid voor ICT projecten hebben wij daarbinnen niet aangetroffen. 

In die tijd hadden de investeringen in ICT binnen de overheid ook nog niet de 

omvang van die in de huidige periode. 

 

Daarna volgde Fase 2 (ca. 1990 tot 2005). Met name als gevolg van problemen 

met grote investeringsprojecten van de overheid in de jaren 90 ontstond toen 

meer aandacht voor kostenbaten analyses van grote investeringen. Deze werden 

op een bepaald moment zelfs verplicht gesteld en er werd periodiek over aan het 

Parlement gerapporteerd. Het ging daarbij primair om grote infrastructurele 

projecten, zoals de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Speciale aandacht voor 

ICT investeringen bestond ook toen niet.  

In tegenstelling tot de vorige periode ging het hier om beoordelingen ex ante. Ook 

kwam er meer belangstelling voor de manier van werken. Bekend uit deze periode 

is het Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI methodiek), waarbij verschillende 

projectalternatieven worden vergeleken, waaronder een nulalternatief. Deze 

aanpak ligt nog steeds ten grondslag aan de huidige opzet van businesscases. 

 

Momenteel zitten we in Fase 3 (vanaf 2005). In deze periode wordt het begrip 

“businesscase” steeds meer binnen de overheid gebruikt en ook vaak gekoppeld 

aan ICT projecten. Conceptueel is er echter een sterk verband met de daarvoor 

vaak genoemde kostenbaten analyses waarvan de elementen nog steeds de 

harde kern van businesscases vormen. Hiernaast zijn echter elementen 

toegevoegd als een koppeling aan beleidsdoelstellingen en randvoorwaarden voor 

implementatie, zoals risicomanagement.
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3.2 Bestuurlijke aandacht specifiek voor ICT projecten  

De vorige paragraaf betrof de beoordeling van investeringen in algemene zin, 

waaronder dus ook ICT investeringen. Deze paragraaf betreft de specifieke 

aandacht voor investeringen in ICT.  

Politieke en bestuurlijke belangstelling voor grote ICT projecten is er al lang. 

Daarbij ging het meestal om de kosten, de lange doorlooptijd en het gebrek aan 

resultaat.  

De eerste periode dat er politieke en bestuurlijke aandacht specifiek voor ICT 

kwam, ligt rond 1987. In 1986 werd een commissie ingesteld, onder 

voorzitterschap van oud-minister en ex-VNO voorzitter van Veen, die 

aanbevelingen moest doen om de gang van zaken rond de grote ICT projecten 

van de overheid te verbeteren. Het ging hier om de Centrale Commissie 

Overheidsinformatievoorziening (CCOI).  

Deze commissie rapporteerde in 1987 en kwam met een aantal adviezen: 

 Evalueer de uitgevoerde ICT projecten om daarvan te leren. 

 Stel een expertiseorgaan in om de overheid te ondersteunen2. 

 Betrek het bedrijfsleven intensief bij de ICT activiteiten van de overheid. 

 Zorg voor een goede opleiding van de betrokken ambtelijke managers. 

 

In een brief  aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 20200, nr.23) nam de Minister 

van Binnenlandse Zaken over het advies een standpunt in. Alle adviezen werden 

overgenomen en voor de instelling van een expertisecentrum (het latere Het 

Expertise Centrum ofwel HEC) en voor opleidingen werd (tijdelijk) een bepaald 

bedrag uitgetrokken.    

 

In 2007 ontstond opnieuw tumult rond de grote ICT projecten. Aanleiding daarvan 

waren berichten in de media dat er miljarden verspild werden aan ICT projecten 

van de overheid. Dit trok ook de aandacht van de Kamer die om onderzoek 

vroeg3.  

 

 In 2007 en 2008 heeft de Algemene Rekenkamer naar aanleiding daarvan twee 

rapporten gepubliceerd over de problemen betreffende grote, ICT intensieve 

projecten. Deze rapporten waren een reactie op de motie Gerkens van 13 juni 

2007 van de Tweede Kamer, waarin expliciet om zo’n onderzoek werd gevraagd 

 

 
2
 Dit werd het latere Expertise Centrum (momenteel PBLQ HEC), dat in 1988 werd opgericht.  

3
 Overigens zet deze lijn van politieke belangstelling zich voort. In 2013 is de Kamer met een 

nieuw, in eigen beheer uitgevoerd, onderzoek gestart. Doel daarvan is te bezien of er 
inderdaad te hoge kosten worden gemaakt en te weinig resultaat geboekt.  
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(Kamerstuk 26643, nr.92, 2007). Deze motie is uitgevoerd en leidde tot de 

genoemde twee rapporten van de Rekenkamer. 

3.2.1 Algemene Rekenkamer: Lessen uit ICT projecten, deel A 

Het eerste rapport “Lessen uit ICT projecten bij de overheid, deel A” (Algemene 

Rekenkamer. 2007) behandelt de volgende vragen: 

1. Wat zijn de belangrijkste achterliggende oorzaken van problemen met ICT-

projecten bij de rijksoverheid? 

2. Wat is de kwaliteit van de informatievoorziening over dergelijke projecten aan 

de Tweede Kamer? 

3. Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden op basis van de antwoorden op 

de twee voorgaande vragen? 

Voor het antwoord op vraag 1 werd gebruik gemaakt van de volgende drie 

bronnen: eerder uitgevoerde onderzoeken van de Algemene Rekenkamer, 

nationale en internationale literatuur, en gesprekken met externe deskundigen. 

 

Als antwoord op de eerste vraag werd gewezen op de combinatie van grote 

ambities en grote complexiteit, die de meeste projecten kenmerken. De 

Rekenkamer noemt dit het gevolg van politieke, organisatorische en technische 

complexiteit.  

Bij deze te complexe projecten is er geen balans tussen ambitie, beschikbare 

mensen, 

middelen en tijd. Politieke complexiteit betreft kenmerken van een politieke 

omgeving. 

Organisatorische complexiteit betreft kenmerken van het project die te maken 

hebben met de organisatorische doelen van het project. Technische complexiteit 

betreft kenmerken van het project die te maken hebben met de technische 

ontwikkeling en implementatie. 

Ook stelt de Rekenkamer dat de belangrijkste stakeholders, Minister, Tweede 

Kamer en ICT leveranciers, door de aard van hun belangen elkaar onderling 

versterken om tot die ambitieuze en complexe projecten te komen.  

 

Wat betreft de tweede vraag stelt de Rekenkamer dat de Tweede Kamer vaak 

slecht geïnformeerd werd. Belangrijke informatie werd niet gepresenteerd en 

toegezegde voortgangsrapportages werden niet geleverd of waren te optimistisch 

van toon. 

 

Als antwoord op de derde vraag vatte de Rekenkamer de aanbevelingen samen 

als: wees realistisch in uw ambitie en zorg ervoor dat u grip heeft op uw ICT-

projecten. 

 

Realisme houdt het besef in van: 

 ICT is geen ‘quick fix’ voor een probleem; 
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 Politieke deadlines kunnen fataal zijn voor een project; 

 Er is (ook) bij ICT-ambities een kloof tussen beleid en uitvoering; 

 Heroverwegingen onderweg zijn vaak onvermijdelijk; 

 Een exitstrategie voorkomt doormodderen. 

 

Voor grip op ICT-projecten is het nodig dat: 

 De minister een volwaardige gesprekpartner is, zowel voor de Tweede Kamer 

als de ICT-leverancier; 

 Besluitvorming gefaseerd plaatsvindt; 

 Beslissingen worden genomen op basis van goed onderbouwde plannen en 

projecten beoordeeld worden binnen het gehele projectportfolio; 

 Heroverwegingen mogelijk zijn. 

 

Wat betreft businesscases meldt de Rekenkamer in dit eerste deel hierover het 

volgende: “Wanneer een minister zich vervolgens bij zijn besluitvorming 

onvoldoende laat ondersteunen door deskundigen met voldoende kennis van ICT 

en organisatie, neemt het risico op te ambitieuze projecten toe. De consequentie 

is dat het project organisatorisch en technisch niet realistisch is en dat er dus 

geen sprake is van een project met SMART-C (specifiek, meetbaar, acceptabel, 

realistisch, tijdgebonden en consistent) geformuleerde doelen. Zonder een 

zakelijke rechtvaardiging (businesscase) kan het project leiden tot veel 

teleurstelling (Algemene Rekenkamer, 2007, p.15).” 

 

Ook stelt de Rekenkamer dat het vaak moeilijk is  om van te voren exact aan te 

geven wat een project precies moet opleveren, hoe lang het gaat duren en wat het 

gaat 

kosten (Algemene Rekenkamer, 2007, p.30). Besluitvorming en 

projectvoorbereiding of zelfs projectuitvoering gaan dan al snel door elkaar lopen. 

Voor een ordelijke besluitvorming is het daarom nuttig om de feitelijke 

projectvoorbereiding vooraf te laten gaan door een fase waarin niet alleen de 

discussie over nut en noodzaak wordt gevoerd maar die ook – op basis van de 

businesscase – uitmondt in een expliciet besluit om al dan niet over te gaan tot 

een verdere uitwerking in de vorm van een projectplan. Ook tijdens de 

projectuitvoering is het vaak nuttig om tussentijdse besluitvormingsmomenten in te 

plannen. 

3.2.2 Algemene Rekenkamer: Lessen uit ICT projecten, deel B 

In deze publicatie “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid, Deel B””(Algemene 

Rekenkamer, 2008) komt de laatste, vierde, vraag van de Tweede Kamer aan de 

orde. Deze wordt onderverdeeld in drie deelvragen: 

4a Hoe worden de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de uitgaven voor 

ICT- projecten bijgehouden in de administraties? 
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4b Welke indicatie kan de Algemene Rekenkamer geven van vermijdbare kosten 

en vermijdbare vertragingen? 

4c Welk beeld geeft dit van de mogelijkheden en beperkingen van een breed 

onderzoek naar de vermijdbare kosten en vermijdbare vertragingen voor ICT-

projecten bij de rijksoverheid sinds 2000? 

 

Als antwoord op vraag 4a constateert de Rekenkamer dat  informatie over tijd, 

omvang, beschikbare mensen en kosten in de administraties van de onderzochte 

projecten niet altijd aanwezig is (Algemene Rekenkamer, 2008, p.33–44). Daarom 

kan geen uitspraak worden gedaan over de doelmatigheid en doeltreffendheid van 

uitgaven. Vooral over omvang ontbreken gegevens: het is daardoor nauwelijks 

bekend hoeveel inspanningen er nodig zijn (geweest) om een ICT-systeem te 

bouwen. Verder ontbreekt informatie over kosten: er zijn wel totaalbedragen, maar 

uit welke kostensoorten deze bedragen zijn opgebouwd (materiaal, extern 

personeel, intern personeel, hard- en software en dergelijke) is niet altijd duidelijk. 

Om de kosten te bepalen is daarnaast de levensduur van een ICT-systeem 

belangrijk, maar hierover is niets vastgelegd. Over de beschikbare mensen zijn er 

vooral realisatiecijfers. 

Ook is er informatie over start- en einddata van projecten. Op de betrouwbaarheid 

van de gegevens valt, volgens de Rekenkamer, nog wel het nodige af te dingen. 

Zo is niet duidelijk wat als begin- en eindpunt van een project beschouwd moet 

worden. 

 

Bij ramingen van de kosten ICT-projecten doet zich, volgens de Rekenkamer,  het 

probleem voor dat deze in de aanloop van een project nog “zacht” zijn. Pas 

gaandeweg worden zij exacter en realistischer namelijk als er meer duidelijkheid 

ontstaat, onder meer door een nadere detaillering van het te bouwen systeem, 

ontwerp van de projectaanpak en een goed onderbouwde projectplanning.  

Afgezien van deze beperkte hardheid van ramingen, die volgens de Rekenkamer 

inherent is aan ICT-projecten, trof het onderzoek ook andersoortige 

tekortkomingen van ramingen aan. Voorbeelden zijn het buiten beschouwing laten 

van bepaalde kosten of van essentiële informatie, het te optimistisch inschatten 

van bepaalde kosten, onvoldoende onderbouwing in de vorm van bijvoorbeeld 

detailramingen van deelprojecten, en het niet op elkaar aansluiten van 

(opeenvolgende) ramingen. 

 

Vraag 4b van de Tweede Kamer ging over vermijdbare kosten en vermijdbare 

vertragingen. Bij de onderzochte ICT-projecten stelde de Rekenkamer 

kostenoverschrijdingen en vertragingen vast. Aan beide lag een grote 

verscheidenheid aan verklaringen ten grondslag. Verklaringen die in het oog 

springen zijn politieke druk, aanvullende politieke wensen, samenloop en 

samenwerking tussen projecten en een hoog technisch ambitieniveau. Door de 

geschetste tekortkomingen in het financieel beheer kon de Rekenkamer de 

financiële gevolgen van elk van deze verklaringen niet afzonderlijk kwantificeren. 
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Het was voor de Rekenkamer daardoor niet mogelijk om vermijdbare en niet-

vermijdbare overschrijdingen en vertragingen uit elkaar te halen. 

 

Wat betreft vraag 4C: zoals te verwachten viel op grond van het voorgaande zag 

de Rekenkamer weinig toegevoegde waarde voor een rijksbreed onderzoek. Een 

belangrijke voorwaarde voor zo’n onderzoek is immers dat er een minimale set 

betrouwbare informatie beschikbaar is over planning en realisatie op de 

onderwerpen tijd, omvang, beschikbare mensen en kosten van projecten. Hieraan 

is bij de projecten die werden onderzocht in het algemeen niet voldaan.  

 

Interessant is natuurlijk ook wat de Rekenkamer in dit tweede rapport meldt over 

het gebruik van businesscases. Herhaald wordt dat aan het begin van een project 

vaak nog niet duidelijk is wat het project precies moet opleveren en op welke 

manier het resultaat tot stand moet komen. Om te voorkomen dat in een te vroeg 

stadium, dus wanneer er nog tal van onduidelijkheden zijn, ‘ja’ gezegd wordt 

tegen een project is het verstandig om besluitvorming gefaseerd te laten 

plaatsvinden. Dit moet voorkomen dat projecten met onvoldoende onderbouwing 

van start gaan. Een business case, ofwel een zakelijke rechtvaardiging, is volgens 

de Rekenkamer hierbij onontbeerlijk (Algemene Rekenkamer, 2008, p.57). 

In Deel B wordt ook verwezen naar het gebruik van businesscases bij de 

Belastingdienst en wordt het begrip genoemd als onderdeel van de Gateway 

review methodiek.  

3.2.3 Reacties en beleid van de Minister 

Naar aanleiding van de rapporten van de Rekenkamer stuurde de minister van 

BZK verschillende brieven naar de Tweede Kamer.  

 

In de brief van 25 februari 2008 (Kamerstuk 26643, nr.121, 2008) wijst de minister 

centrale verantwoordelijkheid voor het slagen van grote ICT projecten af maar 

benoemt wel een aantal maatregelen om het functioneren van de overheid op dit 

punt te versterken. Voorbeelden zijn de noodzaak van een Startbrief waarin wordt 

beschreven welk probleem op welke wijze met het project wordt opgelost, 

versterking van de I kolom binnen departementen en het werken onder 

architectuur. Het begrip “businesscase” wordt nog niet genoemd. 

 

In een tweede brief, van juni 2008 (Kamerstuk 26643, nr.128, 2008), gaat de 

minister nader in op die maatregelen maar ook in deze brief komt het begrip 

“businesscase” niet aan de orde. De minister stelt wel dat zij 

systeemverantwoordelijkheid  heeft maar dat de verantwoordelijkheid voor de 

grote ICT projecten bij de vakministers blijft. In de brief wordt ook positief 

gesproken over de rol van een departementale CIO en ook wordt toegezegd dat 

een zgn. Gateway organisatie zal worden ingericht. Daarnaast wordt voor elk 
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project een projectplan verplicht gesteld, overigens zonder dat duidelijk wordt hoe 

dat er uit moet zien. 

 

In een derde brief, van september 2008 (Kamerstuk 26643, nr.135, 2008), wordt 

met name ingegaan op een eerdere toezegging aan de Kamer dat deze 

regelmatig zal worden geïnformeerd over de voortgang van de grote ICT 

projecten. De brief bevat als bijlage een rapportagemodel waarin ook een 

beschrijving van het projectplan wordt gegeven (Kamerstuk 26643, nr.135-b1, 

2008). De businesscase vormt daarvan een onderdeel en deze wordt in Bijlage 1. 

als volgt uitgewerkt: 

 “Een meerjarige kostenanalyse waarin kosten zijn opgesplitst naar de 

verschillende projectfasen inclusief de fase van het beheer. 

 Een batenanalyse. Hierin zijn zowel financiële als eventuele niet-financiële 

baten opgenomen. 

 Informatie over de wijze waarop gedurende de looptijd in de financiering van 

het project zal worden voorzien. 

 Een marktverkenning en een onderzoek naar soortgelijke bestaande 

oplossingen bij andere ministeries en bedrijven. 

 Een alternatievenanalyse (incl. een nulalternatief) waarin wordt aangegeven 

welke alternatieven zijn onderzocht en waarom deze zijn afgevallen. 

 Een overzicht van de voor het project voorziene contracten. Daarbij wordt 

aangegeven wat de aard van deze contracten is en wat de consequenties zijn 

voor lopende contracten. 

 Informatie over de aanbestedingsstrategie.” 

3.2.4 Algemene Rekenkamer: Aanpak van ICT 2012: lessons learned 

In 2013 heeft de Algemene Rekenkamer dit beleid geëvalueerd (Algemene 

Rekenkamer, 2013). Aan het gebruik van businesscases wordt daarin afzonderlijk 

aandacht gegeven. De conclusies was dat het instrument “businesscases” bij veel 

projecten in enigerlei vorm wordt toegepast, maar dat een rijksbrede 

gestructureerde aanpak nog ontbreekt. 

 

De Rekenkamer doet in dit rapport ook aanbevelingen (Algemene Rekenkamer, 

2013, p.15): 

 Scherp de eisen in het handboek portfoliomanagement aan voor de 

specificatie van businesscases (vooral van de kosten- en batenelementen) en 

handhaaf de eisen voor businesscases uit het handboek. 

 Pas businesscases niet alleen vóór de start, maar ook tijdens de looptijd van 

een project toe als stuurinstrument en geef daarbij meer aandacht aan het 

batenmanagement (de bewaking van de realisatie van de baten). 

 

De minister reageerde daarop als volgt (Algemene Rekenkamer, 2013, p.19): 
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 De minister doet geen toezegging op het punt van de aanscherping van de 

eisen aan businesscases, maar hij zal de CIO Rijk de departementale CIO’s 

laten verzoeken expliciet toe te zien op de naleving van de eisen in het 

Handboek Portfoliomanagement aan businesscases. 

 De minister zal de suggesties voor de toepassing van batenmanagement 

onder de aandacht brengen van de CIO’s en de Audit Dienst Rijk. 

 

Een harde toezegging is dit dus niet. Het gebruik van businesscases in een 

gespecificeerde vorm wordt niet duidelijk verplicht gesteld.  

3.3 Jaarlijkse overzichten grote ICT projecten 

Conform de eerder genoemde brief van 2008 heeft BZK vanaf 2010 jaarlijks een 

overzicht uitgebracht van de grote ICT projecten binnen de rijksoverheid. 

Overwegend zijn dit projecten van de kerndepartementen maar ook bepaalde 

projecten van ZBO’s worden meegenomen. 

 

De rapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van 

de projecten en gaat ook in op de geraamde, en soms bijgestelde kosten en 

baten. De bedragen zijn uitgedrukt in miljoenen euro’s. Voor 2011 zag het 

overzicht als volgt uit: 

Dep. Project Start Initieel Herijk. Actueel Initieel Herijk. Actueel Realis. 

BZK mGBA 1-03-09 1-05-15 1-05-16 1-05-16 € 29,59 € 38,87 € 38,88 € 15,57 

BZK DigiInkoop 1-08-08 1-04-13 1-07-13 1-07-13 € 18,72 € 21,49 € 21,49 € 13,27 

BZK 

Vernieuwing 
Grens 
Management 
(VGM) 

1-07-08 31-12-11 31-12-11 1-05-12 € 13,84 € 13,93 € 11,05 € 9,95 

BZK 

Pardex, 
Passenger Data 
Exchange 
(VGM) 

1-01-11 31-12-15 
 

31-12-15 € 45,00 
 

€ 45,00 € 1,18 

BZK 
Biometrie in de 
Vreemdelingenk
eten (BVK) 

1-04-11 31-12-15 
 

31-12-15 € 50,00 
 

€ 50,00 € 2,00 

BZK INDIGO 1-01-08 31-12-11 31-12-11 31-12-12 € 68,00 € 89,50 € 89,50 € 89,50 

DEF 
ERPM&F 
(SPEER) 

1-03-02 31-12-09 30-06-14 30-06-14 € 185,00 € 268,10 € 268,10 € 232,40 

DEF PALS 1-01-06 31-12-10 30-06-14 30-06-14 € 36,00 € 34,20 € 34,20 € 22,90 

DEF 
DI-
Informatisering 

1-01-04 31-12-09 30-05-12 30-05-12 € 57,00 € 21,70 € 21,20 € 21,20 

DEF 
@MIGO-
BORAS 

1-12-07 31-12-11 30-05-12 30-05-12 € 18,00 € 20,80 € 20,80 € 15,80 

DEF C2000 randapp 15-07-10 31-12-13 31-12-13 31-12-13 € 9,15 € 7,60 € 7,60 € 3,59 

DEF HPF 1-01-04 31-12-08 31-12-10 31-03-11 € 35,00 € 36,90 € 37,90 € 37,90 

DEF ARGO II 19-11-11 1-01-14 31-03-14 31-03-14 € 12,30 € 12,30 € 12,30 € 0,04 

EL&I TenderNed 1-01-07 16-12-09 31-08-12 31-12-12 € 10,74 € 23,20 € 24,10 € 18,60 

EL&I DDV 30-04-09 31-12-11 31-12-12 31-12-12 € 33,12 € 31,84 € 31,84 € 20,83 

EL&I E&F 31-08-07 1-01-09 30-08-11 30-08-11 € 17,00 € 17,93 € 17,93 € 17,93 

EL&I IB 1-08-08 31-12-10 30-03-11 30-03-11 € 18,80 € 17,60 € 17,40 € 14,40 
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Figuur 5: Overzicht grote ICT projecten Rijk (mln. €) 

EL&I 
E-
Dienstverlening 

31-05-08 31-12-11 31-12-11 31-12-11 € 13,91 € 13,42 € 13,76 € 13,76 

FIN 
Toeslagen 
Nieuw 

1-01-07 31-12-08 30-06-12 30-06-12 € 56,00 € 238,00 € 238,00 € 214,00 

FIN Basisregistraties 30-06-06 31-12-11 30-06-13 30-06-13 € 35,00 € 50,00 € 50,00 € 30,90 

FIN 
Vooraf 
Ingevulde 
Aangifte (VIA) 

1-03-06 1-03-09 30-04-12 30-04-12 € 45,00 € 54,30 € 51,92 € 50,42 

FIN EMCS 30-09-03 1-01-10 31-03-12 31-03-12 € 16,00 € 16,00 € 10,35 € 9,88 

FIN SEPA 22-09-11 1-01-13 1-02-14 1-02-14 € 20,83 € 20,83 € 20,83 € 1,30 

FIN 
Vervanging 
aangiftesysteme
n (AGS) 

30-09-08 31-12-11 30-04-14 30-04-14 € 25,50 € 36,70 € 45,10 € 20,10 

IenM MOBZ 1-05-05 1-01-10 29-06-14 29-06-14 € 23,14 € 51,59 € 50,50 € 22,52 

IenM 

LVNL-
Vervanging 
Voice 
Communicaties
ysteem 

9-05-10 31-12-14 
 

31-12-14 € 25,13 
 

€ 22,83 € 7,82 

IenM RDW-OS2200 1-11-02 31-12-10 31-12-11 31-12-11 € 45,00 € 38,2 39,6 39,6 

IenM 

Programma 
Informatie-
uitwisseling 
Milieuhandhavin
g 

1-01-11 31-12-13 
 

31-12-13 € 10,15 
 

€ 10,15 € 0,00 

IenM 
Publieke 
Dienstverlening 
Op de Kaart 

1-01-09 31-12-12 
 

31-12-12 € 14,00 
 

€ 14,00 € 0,00 

OCW 
Invoering BRON 
HO 

30-06-08 31-12-11 30-03-14 30-03-14 € 9,00 € 15,40 € 15,40 € 5,30 

OCW PVS 31-08-10 31-08-14 
 

31-08-14 € 74,99 
 

€ 74,99 € 8,96 

SZW UWV-K&M 1-01-06 31-12-08 31-12-11 31-12-11 € 87,60 € 111,50 € 111,50 € 111,00 

SZW UWV-KWN 1-01-10 31-12-15 
 

31-12-15 € 44,98 
 

€ 45,68 € 8,40 

SZW 
UWV-ICT 
Transitie 
WERKbedrijf 

31-03-10 31-12-15 
 

31-12-15 € 98,55 
 

€ 90,85 € 10,86 

SZW 
UWV-SEPA 
SCT 

20-06-11 30-06-12 
 

30-06-12 € 8,72 
 

€ 8,11 € 2,93 

SZW SVB-TIEN 1-01-06 31-12-10 31-12-13 31-12-13 € 76,00 € 76,00 € 78,60 € 56,70 

VenJ NL-SIS-II 30-06-05 30-03-07 30-06-13 31-03-13 € 8,60 € 22,80 € 22,80 € 19,02 

VenJ RADAR-HTR 30-06-06 30-06-10 31-12-12 30-03-12 € 11,19 € 18,32 € 18,77 € 18,77 

VenJ GCOS 1-12-09 30-06-11 31-12-12 1-12-12 € 8,26 € 10,98 € 10,98 € 5,46 

VenJ IvFZ 1-01-10 31-12-10 30-05-11 30-05-11 € 13,90 € 13,90 € 13,90 € 9,17 

VenJ Leonardo 1-01-08 1-11-11 1-02-12 31-12-12 € 15,30 € 30,87 € 34,54 € 24,22 

VenJ C2000/ODIN 1-01-12 31-08-13 
 

31-08-13 € 43,62 
 

€ 43,62 € 0,00 

VenJ HGK IT 30-09-10 31-12-12 
 

31-12-12 € 8,56 
 

€ 7,86 € 6,35 

VenJ VIV Jeugd 30-09-10 31-12-12 31-12-12 31-12-12 € 5,20 € 5,71 € 5,69 € 2,71 

VenJ TGV 31-07-09 30-06-11 18-10-11 30-06-11 € 47,22 € 45,46 € 45,46 € 35,86 

VenJ GPS 1-01-01 31-12-04 31-12-12 31-12-11 € 50,50 € 103,30 € 103,30 € 99,40 

VenJ PROF-IT 1-01-11 1-01-12 31-12-11 1-01-12 € 4,05 € 1,81 € 1,81 € 1,81 

VenJ IWPI PROGIS 1-01-08 31-03-11 31-03-11 31-03-11 € 54,00 € 54,00 € 54,00 € 32,00 

VWS 
Elektronisch 
patiëntendossier 

1-01-06 31-12-10 
 

31-12-11 € 300,70 
 

€ 305,42 € 305,42 
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3.3.1 Analyse 

Op basis van deze gegevens en de teksten in het overzicht heeft de 

onderzoeker het gebruik van businesscases voor deze 49 grote projecten in 

2011 geanalyseerd. Het doel van deze analyse was om te bezien in 

hoeverre voor deze projecten gebruik werd gemaakt van (elementen van) 

een businesscase. Op deze wijze kan worden bezien in hoeverre het 

gebruik van businesscases in 2011 al was ingeburgerd. De tabel is hiervoor 

relevant omdat dit de 49 grootste, ICT-intensieve, projecten binnen de 

overheid zijn. 

De analyse zegt dus niets over de andere, kleinere, projecten binnen de 

overheid. Het is echter niet aannemelijk dat het beeld van het gebruik van 

businesscases daarbij positief afsteekt bij dat van de grootste projecten. De 

ervaring van de onderzoeker is dat bij de grootste projecten meer gebruik 

wordt gemaakt van businesscases dan bij de kleinere. Het gaat immers om 

veel grotere bedragen die bestuurlijk en politiek moeten worden 

verantwoord.  

De analyse is gebaseerd op het document zoals dat naar de Tweede Kamer 

is gezonden. Dat wil niet zeggen dat er niet meer informatie is. In het kader 

van grote projecten worden grote aantallen documenten geproduceerd in 

het kader van de besturing van het project. Deze zijn echter voor het 

overgrote deel niet openbaar. Het is dus zeer wel mogelijk dat er meer 

gebruik wordt gemaakt van (elementen van) businesscases dan uit 

onderstaande analyse volgt. Dat is dan echter niet publiekelijk zichtbaar  en 

ook niet voor de Tweede Kamer in haar controlerende rol.  

 

De volgende tabel beschrijft, binnen de bovengenoemde beperkingen, of, en 

zo ja welke onderdelen van, businesscases worden gebruikt. Daarbij is 

uitgegaan van de volgende legenda met aspecten van een businesscase: 

 BC?: is een businesscase aanwezig?  

 Doelst.: zijn er expliciete verwijzingen naar de doelstellingen waaraan 

het project bijdraagt? Wat betreft de businesscase is dit de koppeling 

met de strategie van de organisatie. 

 Baten €: zijn in het overzicht op geld waardeerbare baten van het project 

opgenomen?. 

 Baten kw: zijn kwalitatief benoemde baten opgenomen?. 

 € Ontw.: Is er een raming van de ontwikkelingskosten? 

 Diff: is er een verdeling van de ontwikkelingskosten over verschillende 

kostencategorieën? 
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 € beheer: is er een raming van de beheerkosten van de te realiseren 

voorzieningen. 

 Risico’s: zijn al dan niet belangrijke risico’s benoemd? 

 
Figuur 6: gebruik elementen van businesscases in Overzicht 2011 

Bij de interpretatie van de tabel moet worden bedacht dat deze uitkomsten vooral 

iets zeggen over de wijze waarop de Kamer wordt geïnformeerd. Binnen de 

programma’s zelf zijn vaak ook andere, meer gedetailleerde, gegevens 

voorhanden. 

Toch zijn er aan deze gegevens enkele conclusies te verbinden. Opvallend is dat 

de Kamer in 100% van de gevallen wordt geïnformeerd over de totale 

ontwikkelingskosten. In 76% van de gevallen ook over de verdeling ervan in 

diverse kostencategoriën. Over de uiteindelijke kosten van beheer is dat veel 

minder het geval. Dat gebeurt slechts bij 39% van de projecten.  

Over de baten wordt minder gerapporteerd. In ongeveer tweederde gevallen is 

informatie beschikbaar over de doelstellingen van de projecten en ook in 

tweederde worden kwalitatieve baten benoemd. Met op geld waardeerbare baten 

is dat minder het geval. Dat gebeurt slechts in 12% van de gevallen. 

Risico’s worden niet of nauwelijks benoemd. Dat gebeurde bij slechts één project.  

Belangrijk in het kader van dit onderzoek is uiteraard vooral of ook wordt gemeld 

dat er een businesscase wordt opgesteld. Dat is echter slechts bij 35% van de 

projecten het geval. Overigens is dit inhoudelijk wel een onderschatting. In 65% 

van de gevallen worden de ontwikkelingskosten en de kwalitatieve baten 

benoemd en dit zijn belangrijke onderdelen van een businesscase.  
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3.4 Overheidsbeleid in andere landen 

Het is niet eenvoudig om een mondiaal overzicht te verkrijgen van het gebruik van 

businesscases binnen het overheidsdomein wat betreft de grote, ICT intensieve, 

projecten. Omdat de focus van dit onderzoek is gericht op Nederland  volstaan wij 

met een overzicht van het gebruik in twee landen die binnen de overheid relatief 

veel aandacht geven aan de sturing van grote ICT projecten en het gebruik van 

businesscases daarbij: Engeland en de Verenigde Staten. Ook een reden is dat 

het recente Nederlandse overheidsbeleid betreffende grote, ICT-intensieve, 

projecten in belangrijke mate op het beleid in deze landen is gegrondvest. In de 

volgende paragrafen wordt kort aangegeven op welke wijze de overheden in deze 

landen gebruik maken van businesscases en wat hun formele beleid in deze is. 

3.4.1 Engeland 

De Engelse overheid besteedt al vele jaren aandacht aan het welslagen van grote 

ICT projecten. Ook daar bestond reeds lang kritiek op de resultaten daarvan. In 

2003 bracht HM Treasury een “Green book” uit (HM Treasury, 2003). Hierin 

werden belangrijke principes betreffende de opzet en uitvoering van grote 

overheidsprojecten vastgelegd. Het formuleren van businesscases speelde 

daarbij een belangrijke rol. 

 

Bij de formulering en de uitvoering van dit beleid, speelde de Office of 

Government Commerce (OGC) een belangrijke rol. OGC werd opgericht na het 

Gershon rapport van 1999 dat als aanbeveling had om een aantal “commercieel 

gerichte” overheidsorganisaties bijeen te brengen: Central Computer 

Telecommunications Agency (CCTA), Property Advisors to the Civil Estate 

(PACE) and The Buying Agency (TBA). Het ging daarbij vooral om inkoop.  

OGC heeft vele best practises ontwikkeld op het terrein van de inzet van ICT. 

Bekende voorbeelden zijn ITIL, Prince2, de Gateway benadering en MSP. OGC is 

in 2011 op grond van bezuinigingsoverwegingen als zelfstandige organisatie 

opgeheven en ondergebracht in de Efficiency and Reform Group van het Cabinet 

Office. 

 

OGC formuleerde praktische aanbevelingen betreffende de opzet en het gebruik 

van businesscases, waarbij zij onderscheid maakte tussen een minimale opzet en 

een gedetailleerde (National Archives, 2011). Later besteedde OGC ook veel 

aandacht aan het realiseren van de doelstellingen van projecten in de vorm van 

“benefits management”. Deze vorm van management werd ook gerelateerd aan 

het opstellen van businesscases en de Gateway review methodiek.  

 

In 2011 publiceerde de Engelse regering de Government ICT Strategy, later 

gevolgd door het Government ICT Strategy Implementation Plan (Cabinet Office, 

2011). De probleemanalyse, die ten grondslag ligt aan de Strategy, komt in hoge 
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mate overeen met die van de Nederlandse Algemene Rekenkamer: projecten zijn 

te groot, technisch te ambitieus, er is te weinig hergebruik van wat er al is en ze 

worden slecht bestuurd. 

Opvallend is dat het gebruik van het woord “businesscase” in deze stukken niet of 

nauwelijks is terug te vinden, terwijl OGC juist veel aandacht aan het onderwerp 

gaf.  

3.4.2 De Verenigde Staten 

Ook de VS hebben grote problemen gekend met het ontwikkelen van grote, ICT 

intensieve overheidsprojecten. Een belangrijke mijlpaal binnen het streven van de 

Amerikaanse overheid naar het beter definiëren, ontwikkelen en implementeren 

van grote ICT projecten was het aannemen van de "Information Technology 

Management Reform Act' of 1996, later hernoemd als "Clinger-Cohen Act" naar 

zijn co-sponsors, Rep. William Clinger, R-PA., and Senator William Cohen, R-ME 

(Congress, U. N., 1996). De belangrijkste stap die daarbij werd gemaakt, was het 

verplicht stellen van het aanstellen van een CIO voor elke overheidsorganisatie. 

 

Om overheidsorganisaties te ondersteunen bij het implementeren van de Clinger-

Cohen Act publiceerde het Office of Management en Budget (OMB) in 2000, de 

OMB Circular A-130 (OMB, 2000). OMB is de centrale staf voor bedrijfsvoering en 

financiën van de president van de VS.  

In de circulaire wordt ook aandacht besteed aan het opstellen van businesscases, 

in dit geval benefit-cost analyse geheten: 

“(vi) Prepare and update a benefit-cost analysis (BCA) for each information 

system throughout its life cycle. A BCA will provide a level of detail proportionate 

to the size of the investment, rely on systematic measures of mission 

performance, and be consistent with the methodology described in OMB Circular 

No. A-94, "Guidelines and Discount Rates for Benefit-Cost Analysis of Federal 

Programs";(OMB, 2000). 

 

Al eerder kreeg de wijze van waardering van investeringen veel aandacht. OMB 

Circular A-94 van 1992 (OMB, 1992) bevat gedetailleerde richtlijnen betreffende 

de economische waardering van overheidsinvesteringen. De scope van de 

circulaire is overigens breder dan die van ICT investeringen alleen. De benadering 

is vooral financieel hoewel aandacht wordt geschonken aan het feit dat de baten 

van investeringen moeilijk exact te becijferen of zelfs immaterieel kunnen zijn.  

 

In 2002 publiceerde de federale CIO Council de Value Measuring Methodology 

(VMM) (CIO Council, 2002). Deze aanpak geeft een beschrijving van de wijze 

waarop waarde, kosten en risico kunnen worden gemeten en moeten worden 

gedocumenteerd. Daarbij wordt niet alleen uitgegaan van financiële waarden en 

kosten maar ook van niet financiële. Voor het hele investeringsproces worden vier 

fasen onderscheiden: 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_F._Clinger,_Jr.
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Cohen
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Figuur 8: Stappen Value Measuring Methodology 

Vrij duidelijk zijn hierin belangrijke elementen van een businesscase te 

onderkennen. Ook zegt deze aanpak veel over het proces waarin deze elementen 

worden gebruikt. 

 

In 2010 lanceerde de CIO van de federale regering van de VS een plan van 25 

punten om de ICT prestaties van de Amerikaanse overhead te verbeteren (OMB 

CIO Gov, 2010). De federale CIO is onderdeel van OMB. 

Het plan verwijst naar eerdere pogingen om de ICT prestaties te verhogen en 

constateert dat die grotendeels zijn vastgelopen. De 25 punten zijn bedoeld als 

verbetervoorstellen. 

 

Veel van de punten betreffen samenwerking tussen verschillende 

overheidsorganisaties, gebruik van “cloud” oplossingen en het verhogen van de 

professionaliteit van project- en programmamanagers. Een aantal punten gaat 

echter ook in op de zakelijke rechtvaardiging van projecten, gekoppeld aan de 

governance er van: 

 Punt 21: “Reform and strengthen Investment Review Boards”. 

 Punt 22: “Redefine role of Agency CIOs and Federal CIO Council”. 

 Punt 23: “Rollout “TechStat” model at bureau-level”.  

Voorstel 21 spitst zich toe op het functioneren van de Investment Review Boards, 

die al voor 2010 waren ingesteld. Volgens het Implementation Plan functioneren 

deze niet goed omdat er te weinig tijd wordt besteed aan een grondige review van 

alle projecten. Voorgesteld wordt daarom om binnen de Amerikaanse federale 

overheid de zgn. TechStat methodiek in te voeren. Deze methodiek bevat een 

groot aantal punten waarop projecten geëvalueerd en gestuurd kunnen worden. 

Figuur 7: stappen in Value Measuring Methodology 
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Voorstel 22 gaat in op de rol van de CIO’s binnen de federale overheid. Volgens 

het Implementation Plan houden deze zich te veel bezig met het bepalen van 

beleid en met infrastructuurontwikkeling. Hun rol zou moeten verschuiven naar 

portfoliomanagement, met gebruikmaking van de TechStat methodiek (CIO Gov, 

2010).  

 

Techstat kent een vragenlijst die ook specifiek ingaat op de businesscase. Het 

onderdeel “businesscase” kent de volgende vragen: 

 What is the business case (including cost/benefit analysis)?  Do the cost and 

FTE trends make sense? 

 How has this changed/evolved over time?  Are there parts of the business case 

(and cost/benefit analysis) that are no longer relevant?  What has been added 

to the business case (and cost/benefit analysis)? 

 Is the business case aligned with program mission, goals, and performance 

measures? 

 Is the project’s purpose aligned with the agency’s overall business strategy? 

 Is there alignment with the agency’s mission, vision, goals, etc.? 

 What is the priority of this investment to the program and to the agency?  How 

has this changed over time (moved from minor to major, etc.)? 

 What is in the scope of the project?  What is not in the scope of this project? 

De “benefit-cost analysis” wordt dus gezien als onderdeel van de businesscase. 

 

Voorstel 23 behelst dat de TechStat niet alleen op concern niveau moet worden 

ingevoerd maar dat ook op het niveau van de individuele projecten genoeg kennis 

moet bestaan van de methodiek. Dat vraagt om concrete activiteiten van 

organisaties om daarvoor te zorgen.  

3.5 Analyse 

In paragraaf 2.4.4. onderscheidden wij de volgende invalshoeken: 

1. De wijze van denken. Hoe denken de gebruikers over de opzet en de wijze van 

gebruik van het artefact?  

2. De wijze van sturing. Hoe wordt het artefact ingezet voor de sturing van allerlei 

daarmee verbonden activiteiten? 

3. De wijze van werken. Op welke manier wordt het artefact in de praktijk 

gebruikt? 

4. De wijze van modelleren. Hoe wordt het artefact met het gebruik van 

hulpmiddelen weergegeven, zodat het kan worden gecommuniceerd? 

Aan de hand van deze invalshoeken kunnen wij ook het beleid in de drie 

verschillende landen typeren. 

 

Wat betreft de wijze van denken zien wij sterke overeenkomsten tussen de drie 

landen. In alle drie de onderzochte landen worden businesscases (al dan niet zo 
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genoemd) gezien als een belangrijk hulpmiddel om grote ICT projecten te 

identificeren maar ook te sturen. De aanleiding daarvoor is ook in alle drie de 

landen gelijk. Er is veel kritiek op het feit dat de oorspronkelijk geraamde kosten 

met grote bedragen worden overschreden, dat projecten uitlopen en vaak niet 

opleveren wat oorspronkelijk was beloofd. Businesscases worden gezien als een 

middel om hier meer grip op te krijgen. 

 

Wat betreft de wijze van sturen zijn er overeenkomsten maar ook verschillen. 

Nederland kent een zeer gedecentraliseerd systeem waarbij het ministerie van 

Financiën (en dat van BZK) geen businesscase eist als voorwaarde voor 

financiering. De verantwoordelijkheden liggen bij de afzonderlijke departementen.  

De VS en Engeland zijn, in termen van besluitvorming, meer gecentraliseerd. Een 

businesscase is daar een voorwaarde voor financiering, waarbij voor de VS het 

Office of Management and Budget (OMB) en voor Engeland de Treasury een 

centrale rol spelen. Overigens wordt in alle gevallen een belangrijke rol gezien 

voor de CIO van de betreffende overheidsorganisatie.  

 

Wat betreft de wijze van werken is er weer meer overeenstemming. Alle drie de 

landen zien de ontwikkeling en het gebruik van businesscases ook als een 

proces. De businesscase is in het begin nog vrij globaal en richt zich vooral op de 

keuze uit alternatieven. Later wordt hij meer specifiek en gedetailleerd. 

Aan businesscases wordt zowel belang gehecht wat betreft het selecteren van 

investeringen als voor ontwikkeling en implementatie. Het accent lijkt echter in alle 

drie de landen vooral bij de selectie te liggen.  

 

Wat betreft de wijze van modelleren kan de conclusie zijn dat er geen eenduidige 

definitie lijkt te bestaan van wat een businesscase nu precies is. Overigens is er 

wel een “harde kern” wat betreft de begripsinhoud. In alle drie de landen worden 

de kosten, de opbrengsten en de risico’s als de drie essentiële onderdelen gezien.  

Verschillen zijn er vooral wat betreft de financiële oriëntatie. In sommige gevallen 

gaat het uitsluitend om de op geld waardeerbare effecten, in andere ook om meer 

immateriële.  
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4 Businesscases in Nederlandse ICT 

projecten  

4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk kwamen, mede aan de hand van een internationale 

vergelijking, de problemen met grote, ICT intensieve, overheidsprojecten in 

algemene zin aan de orde. Er is vaak sprake van budgetoverschrijding, een 

uitlopende planning en geen of onvoldoende resultaat. Daarnaast schetsten wij 

het Nederlandse overheidsbeleid dat er op is gericht om de geconstateerde 

problemen op te lossen en de rol van businesscases daarbinnen. Ook bezagen 

we dat beleid in twee andere landen.  

In dit hoofdstuk beschrijven wij de wijze waarop in enkele grote Nederlandse 

projecten businesscases zijn gebruikt om een bijdrage te leveren aan de 

oplossing van die problemen.  

Die beschrijving heeft twee doelen. De eerste is te beschrijven op welke wijze 

businesscases precies zijn gebruikt binnen die verschillende projecten en wat 

daarvan tot een bepaald moment het resultaat is geweest. Dit kan dus worden 

gezien als een vorm van geschiedschrijving. Omdat sommige projecten nog 

steeds doorlopen is daarbij ook een bepaalde einddatum voor de beschrijving 

gekozen: 2010.  

De tweede doelstelling is om een antwoord te krijgen op de vraag of uit deze 

beschrijvingen binnen de Nederlandse context een bepaalde algemene wijze van 

gebruik is af te leiden.  

 

Aan het eind van het hoofdstuk bezien wij of uit de bevindingen in dit hoofdstuk 

inderdaad een algemene wijze van gebruik is af te leiden in de vorm van een 

“Nederlands model” voor opzet en gebruik van businesscases binnen de overheid. 

4.2 Opzet van de case studies  

Aan deze methode wordt uitgebreid aandacht gegeven door Yin (Yin, 2009). Yin 

onderscheidt de soorten cases langs twee assen: met één onderwerp van analyse 

of met meerdere en enkelvoudige of meervoudige cases. Op deze wijze ontstaat 

een matrix (Yin, 2009, p. 46). 

 

De analyse van het gebruik van businesscases staat in dit onderzoek centraal. Dit 

is dan ook het enige onderwerp van analyse.  

Verder zijn de cases op zich wel uniek maar wordt geprobeerd om een meer 

algemeen beeld van het gebruik van businesscases te schetsen. Daarom is 

gekozen voor een analyse vanuit meerdere cases.   
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Een volgende keuze volgens Yin is “replication versus sampling”. Hierbij gaat het 

erom of cases op bepaalde gronden worden geselecteerd of dat wordt getracht 

om een representatief beeld van een hoeveelheid cases te krijgen. 

Wat dit betreft is gekozen voor “replication”. Het aantal mogelijke cases 

betreffende ICT projecten binnen de overheid is groot en moeilijk te begrenzen. 

Zelfs als het gaat om de grootste ICT projecten is het moeilijk om een 

representatief beeld te formuleren zonder alle cases eerst te analyseren. 

Bovendien zijn, naar de ervaring van de onderzoeker, de problemen bij het 

gebruik van businesscases bij de meest complexe problemen met veel 

stakeholders het grootste. Daarom is gekozen voor een selecte steekproef. De 

criteria voor de selectie komen in de volgende paragraaf aan de orde. 

 

Tenslotte stelt Yin dat de soorten van bewijs (evidence) moeten worden benoemd 

(Yin, 2009, p. 101). Daarbij gaat het om de volgende soorten: 

1. Documentatie: openbare documenten betreffende de case. 

2. Archiefbescheiden: niet openbare maar wel gearchiveerde documenten. 

3. Interviews: interviews met betrokkenen. 

4. Directe observatie: directe waarnemingen door de onderzoeker zonder een rol 

binnen de case. 

5. Deelnemende observatie: idem, maar wel met een directe rol. 

6. Fysieke artefacten: fysieke voorwerpen, zoals bijvoorbeeld software. 

Bij de case beschrijvingen en de analyse daarvan is vooral gebruik gemaakt van 

de soorten 1, 2, 3, 4 en 5. Het onderzoek is immers gebaseerd op de ervaringen 

als een “reflective practioner” en daarbij speelt de eigen observatie een 

belangrijke rol. De case research heeft dus voor een groot deel de vorm van 

“action research”. “Action research is simply a form of self-reflective enquiry 

undertaken by participants in social situations in order to improve the rationality 

and justice of their own practices, their understanding of these practices, and the 

situations in which the practices are carried out” (Carr & Kemmis, 1986, p.162). 

 

Betreffende de cases zijn echter ook veel openbare stukken beschikbaar en ook 

deze zijn gebruikt. Bij de enige case waarbij de onderzoeker geen directe rol had 

(P-Direkt) is ook gebruik gemaakt van een interview.  

4.3 Selectie en wijze van beschrijving van de projecten  

Het aantal grote, ICT intensieve, overheidsprojecten in de onderzoeksperiode en 

in het onderzoeksdomein is in aantal te overzien maar toch te groot om in zijn 

geheel te analyseren. In dit onderzoek is daaruit een selectie gemaakt. Bij die 

selectie van de cases zijn de volgende overwegingen gehanteerd: 
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Het gaat hier om case research in de vorm van action research. De onderzoeker 

was juist bij deze cases in meerdere rollen betrokken, zoals ook in de tekst is 

aangegeven. Dit was dus het eerste criterium voor de selectie van de cases. De 

onderzoeker moest er zelf betrokken bij zijn geweest. Dit past ook binnen de 

benadering van de “Reflective Practioner”. Daarbij moet immers gebruik worden 

gemaakt van eigen kennis en ervaring.  

Er zijn echter (veel) meer projecten geweest waarbij de onderzoeker was 

betrokken, zodat aanvullende criteria voor de keuze nodig waren. Een tweede 

criterium was dat er sprake moest zijn van projecten waarbij daadwerkelijk één of 

meer businesscases zijn opgesteld. Anders kon het gebruik er van immers niet 

worden bestudeerd.  

Het derde criterium was dat sprake moest zijn van complexe, meestal inter-

organisationele, projecten waarbij meerdere stakeholders zijn betrokken die elk 

een eigen visie op de businesscase moeten ontwikkelen en daarover tot 

overeenstemming moeten komen. Naar de ervaring van de onderzoeker zijn 

businesscases voor dit soort projecten het meest problematisch en kan een 

effectieve inzet juist hier een grote verbetering betekenen. 

 

Als cases zijn de volgende projecten gekozen, waarbij ook telkens een korte 

motivering van de keuze wordt gegeven: 

1. Modernisering Gemeenschappelijke Basis Administratie (GBA). De GBA kent 

een aantal stakeholders: gemeenten, ministerie van BZK en afnemers van 

persoonsgegevens. Voor de modernisering is een aantal businesscases 

opgesteld omdat niet duidelijk was welke kosten en baten aan de verschillende 

opties voor de modernisering waren verbonden. 

2. P-Direkt. Dit is een Shared Service Centrum voor de departementen dat is 

gericht op HRM. De opzet hiervan leidde tot het verschuiven van vele taken 

van de departementen naar het SSC. Businesscases zijn hier zeer gericht 

ingezet. 

3. Digitale Werkomgeving Rijk (DWR). Het betreft hier het centraal ontwikkelen 

en automatiseren van de kantoorautomatisering van de kerndepartementen. 

Hiervoor werden businesscases opgesteld. 

4. Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS). De processen en systemen 

binnen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) moesten worden vernieuwd, iets 

wat al verschillende malen was mislukt. Ook hier werd een businesscase 

opgesteld.  

 

Yin maakt een onderscheid tussen de context en de case zelf. De cases worden 

in dit hoofdstuk beschreven aan de hand van het volgende format: 

 Beschrijving van het project in algemene zin (de context) en  

 beschrijving van de inzet van businesscases binnen het project (de case). 

 Daarna volgt een analyse van opzet en gebruik aan de hand van de eerder 

genoemde vier invalshoeken.  
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4.4 Modernisering Gemeenschappelijke Basis Administratie 
(mGBA) 

4.4.1 Context 

De GBA heeft inmiddels als groot, ICT intensief, overheidsproject een lange 

geschiedenis. De eerste versie ervan ontstond na een lange bestuurlijke strijd 

tussen Rijksoverheid en gemeenten over de opzet ervan. Beide partijen zagen het 

nut van verdergaande automatisering van de bevolkingsadministratie. Vrijwel elke 

gemeente was op dit punt al geautomatiseerd maar nog steeds verplicht de 

papieren persoonskaart bij te houden. De gemeenten wilder daarvan af. 

Daarnaast was ook de verstrekking van persoonsgegevens aan de vele afnemers 

binnen de overheid een arbeidsintensief proces. Zonder dit expliciet in een 

document met de titel “businesscase” vast te leggen zagen beide partijen de 

zakelijke rechtvaardiging van verdergaande automatisering. 

Daarmee hield de overeenstemming ook op. De Rijksoverheid was voorstander 

van een centraal concept waarbij de gemeenten via terminals een centrale 

database voedden. Afnemers konden daar van dan geautomatiseerd gebruik 

maken. De gemeenten zagen dit als een aantasting van hun autonomie en 

kwamen met het voorstel van een gedecentraliseerd concept waarbij gemeenten 

via een netwerk hun gegevens geautomatiseerd ter beschikking stelden aan de 

afnemers.  

In deze discussie speelden een afweging van kosten en baten van beide 

varianten geen rol. De discussie vond vooral plaats in de politieke arena en werd 

in 1984 beslecht door een argumentatie op basis van de bescherming van de 

privacy die in een decentraal concept beter gewaarborgd zou zijn (Meijer, 1991).  

Daarna volgde een lang ontwikkelingstraject. De GBA werd in 1994 officieel 

ingevoerd. Een later onderzoek door TNO gaf duidelijke indicaties dat invoering 

van de GBA voor de gemeenten rendabel was geweest. Of dat ook zo was voor 

de andere stakeholders, rijksoverheid en afnemers, is niet onderzocht. 

 

Hoewel het GBA-stelsel goed werkte, besloot het Kabinet in 2001 op basis van 

een advies van de commissie Snellen om de GBA te moderniseren. Dit leidde tot 

het volgende besluit: 

 De GBA wordt aangewezen als spil van de identiteitsinfrastructuur;  

 Er wordt toegewerkt naar 7 x 24 uurs-bereikbaarheid van de gegevens en 

online gegevensuitwisseling;  

 Aan de afnemers zullen de GBA-gegevens niet meer door alle gemeenten 

afzonderlijk worden verstrekt. In plaats hiervan komt een landelijke voorziening 

voor de verstrekking van GBA-gegevens;  

 Het Rijk ontwikkelt en bouwt de landelijke voorzieningen. Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor de aanvullende voorzieningen, die nodig zijn voor het 

uitvoeren van de gemeentelijke werkprocessen;  
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 Er wordt een Landelijk Raadpleegbare Directory voor GBA-gegevens 

ingevoerd als tussenstap naar een landelijke verstrekkingvoorziening;  

 Er komt een nieuw Logisch Ontwerp en uitbreiding van de GBA-gegevensset.  

 

De landelijke verstrekkingvoorziening zag men als een belangrijke stap vooruit in 

de dienstverlening aan de afnemers. Die verbetering was des te belangrijker 

omdat in die tijd ook werd besloten tot de inrichting van de GBA als 

basisregistratie. Op grond hiervan werd elk overheidsorgaan, dat gebruik maakt 

van persoonsgegevens, verplicht tot het gebruik hiervan uit de GBA. Voorheen 

was dat vrijwillig. Hierdoor zou het aantal verstrekkingen toenemen en was ook de 

24-uurs bereikbaarheid van groot belang.   

Een belangrijke reden voor de modernisering was ook, hoewel zelden genoemd, 

dat wijzigingen in de opzet van de GBA, in de GBA “Logisch Ontwerp” genoemd, 

kostbaar waren omdat dit met zich meebracht dat alle gemeentelijke systemen 

moesten worden aangepast. Hoewel het aantal leveranciers van systemen sterk 

was terug gebracht, uiteindelijk tot drie, bleef dit kostbaar. De lasten daarvan 

lagen bij de rijksoverheid omdat bestuurlijk was afgesproken dat wijzigingen op 

initiatie van de rijksoverheid, en dat waren de meeste, door het rijk aan de 

gemeenten zouden worden vergoed. De kosten van het berichtenverkeer werden 

overigens doorberekend aan de afnemers.  

 

Op grond hiervan kwam de rijksoverheid met het voorstel van een Startpakket, 

een gestandaardiseerd ontwerp voor een automatiseringssysteem dat voor elke 

gemeente de kern zou moeten vormen van de bevolkingsadministratie. 

Aanvullende modules, door de gemeenten zelf te kiezen, zouden dan moeten 

zorgen voor aanvullende functionaliteit voor processen als het afgeven van 

rijbewijzen, paspoorten enz.. Als gevolg van deze opzet zouden de centraal te 

vergoeden kosten dalen omdat wijzigingen maar één keer hoefden te worden 

doorgevoerd.  

 

Op grond van het Kabinetsbesluit werd een programma Modernisering GBA 

gestart. In 2007 werd echter duidelijk dat het programma niet binnen de planning 

en het beschikbare budget zou kunnen worden afgerond. Op grond hiervan werd 

besloten om voorshands alleen het centrale deel te ontwikkelen. In 2008 bleek dat 

ook daarvoor onvoldoende budget beschikbaar was. Besloten werd toen het 

programma stop te zetten.  

 

Om een stevige onderbouwing te verkrijgen hoe nu verder met het programma 

omgegaan moest worden, werden in het najaar van 2008 enkele onderzoeken 

uitgevoerd:  

 Opnieuw bepalen van de doelstellingen, de reikwijdte en het programma van 

eisen aan de hand van een viertal scenario’s;  

 In kaart brengen van de kwalitatieve en kwantitatieve baten en lasten van de 

modernisering in een nieuwe business case;  
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 Opstellen van een integraal plan en opnieuw inrichten van de governance;  

 Verkrijgen van financiering.  

 

Op grond van deze onderzoeken werd besloten tot een herstart van het 

programma. Een belangrijke reden voor voortzetting waren de bevindingen in de 

businesscase waarvoor informatie werd verzameld bij alle betrokken stakeholders: 

gemeenten, afnemers, rijksoverheid.  Daaruit kwam naar voren, dat bij een keuze 

voor het in de businesscase beschreven scenario 2 (het afronden van alle 

onderdelen van het programma) voor alle betrokkenen de meeste voordelen 

waren te behalen. De modernisering was naar het oordeel van Rijk, gemeenten 

en afnemers noodzakelijk en de besparingen vele malen groter dan de 

investeringskosten.  

Als baten werden genoemd:  

 Verbetering van dienstverlening, fraudebestrijding en handhavingproces door 

verbeterde actualiteit van de GBA gegevens;  

 Verbetering van imago van overheden en uitvoeringsorganisatie 

vertrouwensrelatie tussen burger en overheid;  

 Verbeterde kwaliteit van data;  

 Betere aansluiting bij het geheel van e-overheidvoorzieningen;  

 Efficiëntie in de uitvoering.  

 

De totale cumulatieve baten (Rijk, gemeenten en afnemers) werden becijferd op € 

338 miljoen. Uiteraard stonden daar kosten in de vorm van investeringen 

tegenover. 

4.4.2 De case 

De rol van de onderzoeker bij dit project was eerst die van (mede) opdrachtgever 

voor de ontwikkeling van de GBA in de periode 1985-1991. Daarna was hij de 

opsteller van de eerste businesscase van 2003 (Werkgroep Startpakket 

Gemeenten, 2003) en later die van 2008 (HEC, 2008). Onderstaande informatie is 

gebaseerd op openbare bronnen en op persoonlijke waarneming. 

 

Voor de oorspronkelijke GBA is nooit een businesscase in formele zin ontwikkeld 

hoewel de mogelijke besparingen altijd wel als argument zijn gehanteerd. Deze 

zijn ook later aangetoond (Meijer, 1992). 

 

In de ontwikkeling van het latere programma Modernisering GBA zijn wel 

verschillende businesscases opgesteld. Deze hebben ook een belangrijke rol 

gespeeld in de besluitvorming. 

1.  Brief van de Minister aan de Tweede kamer over het rapport van de 

commissie Snellen (Kamerstuk 27859, nr.1, 2001). De baten van de 

modernisering worden uitgebreid beschreven. In de brief is ook een raming 

van de verwachte investeringskosten opgenomen. Van een uitgebreide 
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businesscase, in de zin van alle elementen daarvan binnen onze werkdefinitie, 

was geen sprake. 

2. De kosten en baten van de invoering van een Startpakket, de businesscase 

(Werkgroep Startpakket Gemeenten, 2003). De eerste formele businesscase, 

die ook als zodanig wordt benoemd. Het rapport raamt de kosten en baten van 

verschillende alternatieven voor de technische en organisatorische opzet en 

beschrijft ook de meer immateriële baten.  

3. De geactualiseerde businesscase Startpakket GBA, in opdracht van de 

Stuurgroep mGBA. De businesscase Startpakket GBA + Oplegnotitie: 

verschillen in begrotingen (Stuurgroep mGBA, 2005). 

4. Het kostenonderzoek Startpakket mGBA (M&I/Partners, 2007). 

5. Kosten ontwerp, bouw en implementatie BZS-K, Rijk en Gemeenten (HEC, 

2008) 

6. Businesscase Modernisering GBA (Capgemini, 2008). De businesscase die 

ten grondslag lag aan de hervatting van het programma. Hierin was ook de 

aanbeveling opgenomen om batenmanagement in te richten.  

7. Rapportage toetsing en bijstelling businesscase modernisering GBA 

(Capgemini Consulting, 2011).  

 

Voor de modernisering van de GBA was duidelijk mede een financiële aanleiding: 

aanpassing van alle gemeentelijke systemen aan wijzigingen in de wet- en 

regelgeving is duur. Daarnaast werden relatief hoge kosten gemaakt voor het 

gebruik van het datanetwerk waarmee de afnemers van de bevolkingsgegevens 

de gemeenten konden bevragen. De exploitatie van het netwerk lag bij BZK (het 

Agentschap BPR) en de kosten werden vergoed door de afnemers in de vorm van 

een prijs per bericht.  In de eerste versie van de modernisering werd daarom het 

concept van het Startpakket geïntroduceerd.  

In de door HEC opgestelde businesscase van 2003 werden al deze kosten 

geïnventariseerd en werden ook verschillende opties voor de technische en 

organisatorische opzet benoemd. De conclusie was dat de modernisering 

financieel aantrekkelijk zou zijn voor alle betrokken partijen en des te 

aantrekkelijker als gemeenten meer samenwerkten. Daarnaast werden ook de 

niet-financiële baten van de modernisering benoemd.  

 

In 2005 werd de businesscase geactualiseerd. Dat leidde tot de conclusie dat 

sprake zou zijn van kostenneutraliteit. 

 

In 2007 stelde M&I partners een nieuwe kostenraming op omdat onduidelijkheid 

was ontstaan betreffende de relatie tussen de oude kostenraming en nieuwe 

cijfers. De vrees bestond dat de bestaande budgetten onvoldoende zouden 

blijken. In de tussenliggende periode waren zeer veel cijfers over tafel gegaan, 

waardoor betrokkenen het overzicht kwijtraakten. Dit stuk is in feite geen 

businesscase maar een kostenraming. Baten komen niet aan de orde. 
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In 2008 stelde HEC opnieuw een businesscase op. De bedoeling daarvan was de 

kosten en baten van drie varianten te vergelijken: een centrale en een decentrale 

variant en een nuloptie. De centrale variant bleek financieel het meest 

aantrekkelijk. Kort daarna werd het programma mGBA gestopt omdat grote 

kostenoverschrijdingen werden voorzien. 

 

In 2008 werd nog een andere businesscase opgesteld, dit keer door Capgemini. 

Aanleiding daartoe was het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor het 

programma van het Agentschap BPR naar het ministerie van BZK. Dit was het 

gevolg van het feit dat het programma met grote budgetoverschrijdingen was 

geconfronteerd en daarom in juli 2008 door de staatssecretaris van BZK was 

stopgezet. Een gedegen businesscase werd gezien als belangrijk instrument voor 

de beslissing over het al dan niet voortzetten van het programma.  

De businesscase beschreef drie verschillende scenario’s die waren opgebouwd 

uit verschillende combinaties van vier elementen. In aanvulling op eerdere 

analyses werden nu vier groepen stakeholders onderscheiden: naast de bekende 

als gemeenten, afnemers en BPR waren dat de gebruikers van de overige e-

programma’s van de overheid. 

De (financiële) opbrengst van twee van de drie scenario’s bleek positief en op 

grond hiervan werd besloten tot voortzetting van het programma, zij het in een iets 

andere technische en organisatorische opzet. De kosten voor BZK werden 

budgettair afgedekt. 

 

De in 2008 door Capgemeni opgestelde businesscase werd in 2011 nog herijkt. 

Dit betrof de aanpassing van de businesscase van 2008 aan het besluit om GBA 

K centraal, en niet decentraal, te positioneren. Daarnaast ging het om aanpassing 

van de businesscase aan de overige ontwikkelingen sinds 2009. Het rapport 

moest zowel ingaan op het toetsen, en zo nodig bijstellen, van de kosten en baten 

van de modernisering als op het inrichten van batenmanagement. 

 

De twee eerste businesscases zijn alleen voor de investeringsbeslissing gebruikt. 

De andere vijf betroffen ook de ontwikkeling en implementatie.  

 

Grote ICT projecten zijn politiek interessant als ze belangrijke en duidelijke 

herkenbare politieke doelstellingen dekken. Als ze vooral betrekking hebben op 

het verbeteren van de informatiehuishouding van de overheid sec, is dat veel 

minder het geval. Zo heeft voor de ontwikkeling van de GBA, en later van de 

modernisering daarvan, slechts beperkt politieke belangstelling bestaan. De 

uitzondering daarop was de invalshoek van de privacy, die bij de ontwikkeling van 

de GBA leidde tot een verschuiving van een centraal naar een decentraal 

concept. Overigens is het opvallend dat de benadering binnen de modernisering 

naar een sterk centraal concept geen politieke aandacht trok, waarschijnlijk vooral 

omdat de gemeenten hun weerstand tegen dit concept hadden laten varen.  
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Hoewel de modernisering van de GBA dus inhoudelijk politiek weinig aandacht 

trok, was die aandacht er wel voor de vertragingen in de uitvoering van het 

programma en vooral in de budgettaire gevolgen daarvan. Het kost immers (veel) 

geld om een programmaorganisatie langer in de lucht te houden dan 

oorspronkelijk geraamd.  

De beschikbaarheid van een businesscase was politiek vooral relevant in 2008, 

toen na de stopzetting van het programma opnieuw moest worden bezien of de 

modernisering ook financieel rendabel was. Toen dat ook uiteindelijk bleek, 

bestond er geen politieke weerstand meer tegen voortzetting.  

 

Een apart punt van politieke aandacht bij de GBA is vanouds de verhouding 

tussen rijk en gemeenten. Gemeenten hebben een sterke lobby in Den Haag en 

daarmee ook veel invloed op het proces van de modernisering. Daarnaast zijn de 

gemeenten een zelfstandige bestuurslaag met een eigen politiek en bestuurlijk 

mandaat en de beschikking over eigen middelen. Daarom was in de verschillende 

businesscases niet alleen de macro rentabiliteit van belang maar daarnaast ook 

de verdeling van kosten en baten over de verschillende stakeholders, vooral rijk 

en gemeenten. 

Een belangrijk element daarbij was het wantrouwen dat bestaat in de omgang 

tussen de overheden. Gemeenten zijn altijd bang dat kosten als gevolg van 

rijksbeleid op hen worden afgewenteld. Het opstellen van een businesscase is 

dan een goede manier om de verdeling van de kosten transparant te maken. De 

gemeenten hechtten dan ook veel waarde aan het opstellen van een 

businesscase waarbij de kosten en baten voor alle stakeholders in beeld moesten 

komen. 

 

Ook omdat de verdeling van kosten mede het gevolg is van bestuurlijke 

afspraken, speelden de ramingen in de businesscases een belangrijke rol. 

Onderhandelingen zijn op die wijze immers gemakkelijker omdat het nodige 

cijfermateriaal op tafel ligt. Op grond hiervan werd bestuurlijke overeenstemming 

bereikt, mede omdat de gemeenten ook het meer immateriële belang van de 

modernisering inzagen. 

 

Opvallend was een wat wisselende invulling van opdrachtgeverschap en 

opdrachtnemerschap. Daarbij kan ook nog een onderscheid worden gemaakt 

tussen het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap van het programma en 

van de businesscase. Met wat wisselende en van personele invullingen accenten 

betrof het opdrachtgeverschap altijd een combinatie van rijk en gemeenten. Het 

rijk werd daarbij primair vertegenwoordigd door (ambtenaren van) het ministerie 

van BZK, geleid door een DG, en de gemeenten door de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) (de bestuurlijke invalshoek) en de Nederlandse 

Vereniging voor Bevolkingsboekhouding (NVVB) (de informatie-inhoudelijke en 

organisatorische invalshoek). Deze partijen waren ook verzameld in een 

Stuurgroep, met wisselend mandaat. De betrokken DG van BZK trad in het 
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algemeen op als bestuurlijk opdrachtgever (naast de minister/staatssecretaris die 

als politiek opdrachtgever optrad) en als voorzitter van de Stuurgroep. De 

opdrachtnemers voor het programma waren in verschillende fasen: ICTU, een 

samenwerkingsverband van rijk en gemeenten (werkgroep Startpakket), 

Agentschap BPR en bepaalde delen van BZK.  

Opdrachtgevers voor het opstellen van businesscases waren soms de betrokken 

DG en soms de Stuurgroep. Opdrachtnemers voor het opstellen van de 

businesscases waren diverse bureaus: HEC, M&I en Capgemini.  

 

Er werd geen gebruik gemaakt van een formele methodiek voor 

programmamanagement. Wel werd in latere fasen twee maal de Gateway 

methodiek toegepast, die echter niet specifiek betrekking had op de 

businesscase. In Hoofdstuk 7 komen wij nog terug op deze methodiek.  

 

Samenvattend kunnen we het volgende stellen: 

 Binnen het programma Modernisering GBA is zeer uitgebreid gebruik gemaakt 

van businesscases. 

 De opzet van de businesscases was in het begin vrij smal. Daarbij ging het 

vooral om financiële kosten en baten. Later werd de opzet uitgebreid maar 

bereikte nooit de volledige mogelijke omvang. 

 De businesscases zijn vooral bedoeld geweest voor de investeringsbeslissing. 

Later werden ze ook gebruikt voor de fase van ontwikkeling en implementatie 

omdat er tekortschietende budgetten waren en niet duidelijk was of er 

voldoende financiële middelen beschikbaar zouden zijn.  

 Bij de meeste businesscases was het doel vooral financieel. Het ging er om 

voor de stakeholders aan te tonen dat de modernisering rendabel was. 

Daarnaast ging het er om de kosten en baten van verschillende technische 

opties in kaart te brengen. 

 Politiek-bestuurlijk zijn businesscases vooral gehanteerd om de Tweede 

Kamer er van te overtuigen dat het programma rendabel was. Daarnaast 

waren de businesscases ook altijd een instrument in het kader van de 

kostenverdeling tussen rijk en gemeenten. 

4.4.3 Analyse 

Als we de GBA analyseren volgens onze lens van de vier invalshoeken, komen wij 

tot het volgende beeld: 

De wijze van denken: 

De belangrijkste rode draad in het denken is dat met name BZK voortdurend wilde 

aantonen dat het project ook economisch rendabel was, los van de meer 

inhoudelijke overwegingen om de GBA te moderniseren. Een businesscase werd 

daarvoor als een geschikt instrument gezien. Dit speelde met name in de fase van 

het tijdelijk stopzetten van het project toen de Tweede Kamer moest worden 

overtuigd van de economische rentabiliteit. Een tweede rode draad was de 
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voortdurende discussie met de gemeenten, die ook moesten worden overtuigd 

van het feit dat de modernisering hen meer geld zou opleveren dan de door hen te 

maken kosten. Ook daarvoor bleek een businesscase nuttig. 

Van gebruik voor sturing van het project in de zin van optimalisatie van de baten is 

nooit sprake geweest, ondanks een extern advies om dat wel te doen (Capgemini, 

2008).  

 

De wijze van sturing:  

Het was steeds duidelijk wie verantwoordelijk was voor het opstellen van de 

businesscase en de besluitvorming daarover, zij het dat die 

verantwoordelijkheden van tijd tot tijd wisselden. Inhoudelijk was de sturing gericht 

op de keuze tussen alternatieven in de uitvoering en besluiten om al dan niet door 

te gaan met het project.  

Businesscases zijn zeker gebruikt om inhoudelijk te sturen wat betreft de keuze 

tussen alternatieven voor implementatie, vooral gericht op het minimaliseren van 

de kosten. Daarbij ging het vooral om centrale en decentrale varianten.  

Wat betreft de go/no go besluiten bestond vooral aandacht voor de kosten in 

relatie tot het beschikbare budget.  

In beide gevallen hebben businesscases een belangrijke rol gespeeld. 

 

De wijze van werken:  

De businesscases zijn steeds opgesteld door externe bureaus, onder begeleiding 

van een  opdrachtgever die meestal de vorm had van een groep samengesteld uit 

vertegenwoordigers van departementen en gemeenten. In die zin kan ook worden 

gesteld dat de businesscase een aantal malen is geactualiseerd. De resultaten 

zijn altijd openbaar gemaakt en soms ook toegezonden aan de Tweede Kamer, 

zeker in de fase van tijdelijke stopzetting.  

 

De wijze van modelleren: 

De opzet van de verschillende businesscases is divers. Wel werd de relatie met 

de doelstellingen van de modernisering altijd duidelijk gelegd. Er zijn nooit 

duidelijk eisen gesteld die tot een zekere vorm van standaardisatie dwongen. De 

opzet was sterk afhankelijk van het probleem dat bestuurlijk op dat moment op 

tafel lag. Soms ging het om een verdeling van kosten en baten tussen de 

verschillende stakeholders, soms om een keuze tussen 

implementatiealternatieven en soms om een vergelijking van kosten en 

beschikbare budgetten.  

Meestal was sprake van onderzoek van alternatieven, waaronder een nuloptie in 

de vorm van het niet starten van het project of het stopzetten ervan.  

Wat betreft de kosten en baten: de meeste businesscases waren sterk financieel 

gericht hoewel ook de andere doelstellingen van de modernisering, zoals de 

dienstverlening aan de afnemers, meestal werden genoemd. Meestal bestond 

vooral aandacht voor de kosten, waarbij grote verschillen bestonden van welke 

stakeholder de kosten werden geraamd en wat voor soort kosten (ontwikkeling, 
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beheer) werden meegenomen. Als we alle businesscases naast elkaar bezien is 

sprake van een nogal onoverzichtelijke situatie.  

Over de uitvoerbaarheid van het project werd meestal weinig gezegd, met 

uitzondering van de bestuurlijke aspecten daarvan die wel altijd veel aandacht 

kregen. Daarbij ging het met name om de verhouding tussen Rijk en gemeenten. 

De risico’s werden soms wel genoemd maar slechts op hoofdlijnen en meestal 

ook zonder beschrijving van hun waarschijnlijkheid, gevolgen en wijze om er mee 

om te gaan.   

4.5 P-Direkt 

4.5.1 Context 

P-Direkt is het Shared Service Centrum (SSC) dat het Human Resource 

Management (HRM) van de rijksoverheid verzorgt. Alleen het ministerie van 

Defensie neemt niet deel. Het gaat om de verwerking van de personeelsgegevens 

van ca. 130.000 ambtenaren. 

Bij deze HRM processen gaat het niet alleen om de salarisadministratie, die al 

grotendeels bij één externe verwerker (IPA) was ondergebracht, maar vooral ook 

om de personeelsadministraties. De processen daarvan verschilden tussen de 

diverse departementen.  

Het lag in de bedoeling om niet alleen de administratieve processen sterk te 

automatiseren maar ook om over te gaan op een ander dienstverleningsconcept: 

dat van zelfbediening. De normale personeelsprocessen blijven overigens gewoon 

in de lijn, alleen de gemaakte afspraken worden vervolgens geautomatiseerd 

administratief verwerkt.  

 

Het idee voor een SSC voor HRM stamt uit 2003 en was onderdeel van een 

breder programma dat was gericht op herziening van het HRM stelsel van de 

rijksoverheid in brede zin (BZK/DG MenP, 2003). Onderdeel daarvan was 

inrichting van een SSC met vooral een efficiencydoelstelling. Daarbij werd het 

aantal ambtenaren dat binnen de departementen HRM taken uitvoerde aanzienlijk 

teruggebracht. Toen werd geschat dat samenvoeging van alle HRM processen 

binnen één organisatie een besparing van € 280 mln. zou kunnen opleveren. De 

belangrijkste inhoudelijke wijziging betrof, zoals eerder gemeld, de invoering van 

het concept van zelfbediening.  

Door aanhoudende problemen werd het project in 2005 stopgezet. Op grond van 

een Europese aanbesteding was een consortium van twee marktpartijen in 2004 

geselecteerd om het SSC te ontwikkelen en beheren. Deze partijen hadden echter 

de complexiteit van de materie onderschat en slaagden er niet in om tot concrete 

oplossingen te komen. In 2006 werd hun contract afgekocht.  

Als belangrijke redenen dat het project mislukte werd later door het management 

aangevoerd dat de bestaande administratieve processen niet waren 
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gestandaardiseerd en dat het project te veel werd gezien als een ICT project en 

niet als een verandertraject.  

 

In 2005 verscheen het rapport “Lessons learned P-Direkt” (Kamerstuk 30146, 

nr.14, 2005) waarin de oorspronkelijke doelstellingen en aanpak nog eens uiteen 

werden gezet en suggesties voor het vervolg werden gedaan. Daarnaast werd 

beschreven wat er goed en wat er fout was gegaan. Als belangrijk probleem werd 

gezien dat de scope van het SSC was verengd tot de personeels- en de 

salarisadministratie. Daardoor ontstond een onnatuurlijke “knip” in de HRM 

processen. Ook het verandertraject stak onlogisch in elkaar. Daarnaast liet ook de 

communicatie over nut en noodzaak van de voorstelde veranderingen naar alle 

betrokkenen te wensen over. Tot slot werd er (te) veel aan de markt overgelaten, 

ook wat betreft de procesinrichting. Het contract was “fixed price” wat noodzaakt 

tot extra bewaking van de kwaliteit van de levering. De rijksoverheid kon op dat 

punt onvoldoende tegenspel bieden.  

In het rapport werden ook concrete voorstellen gedaan om de governance te 

verbeteren. Deze was diffuus en verbrokkeld waarbij ook het opdrachtgeverschap 

te wensen overliet.  

 

In 2007 werd P-Direkt opnieuw opgezet, maar nu in een gefaseerde aanpak. De 

planning was toen dat het SSC in 2011 gereed moest zijn. Dit in tegenstelling tot 

de oorspronkelijke planning van 2006. Het project werd opgeknipt in twee fasen: 

1. De fase van standaardisatie van de processen en ICT oplossingen, onder 

regie van P-Direkt, en implementatie ervan binnen de departementen. 

2. De fase van inrichting van het SSC en overdracht van taken door de 

departementen aan deze nieuwe organisatie.  

4.5.2 De case 

Onderstaande informatie is gebaseerd op gegevens uit openbare bronnen en een 

interview met de directeur van P-Direkt. 

 

In totaal zijn er vijf businesscases betreffende het project opgesteld. De eerste 

vier werden opgesteld door een extern bureau (telkens dezelfde medewerker) en 

de laatste door de Rijks Accountants Dienst (RAD). 

1. De businesscase van 2003, toen nog kosten-batenanalyse (KBA) genoemd en 

vastgelegd in een brief van de betrokken minister aan de Kamer (Kamerstuk 

28610, nr.2, 2003). 

2. De businesscase van 2004, eveneens een KBA en eveneens vastgelegd in 

een brief (Kamerstuk 28610, nr.5, 2004). 

3. De businesscase van 2006: Naar een meer doelmatige Personeels- en en 

Salarisadministratie: Nieuwe Aanpak voor P-Direkt, Managementsamenvatting 

(Kamerstuk 30146, nr.17, 2006). 
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4. De businesscase van 2008: KBA P-Direkt 2008, stand van zaken eerste en 

tweede fase (Kamerstuk 30146, nr.21, 2008). 

5. Een businesscase opgesteld door de Rijks Accountants Dienst (RAD).  

 

De eerste businesscase werd door een extern bureau opgesteld in 2003, bij het 

eerste besluit van de Ministerraad betreffende P-Direkt.. Daarbij werd gekeken 

naar de kosten maar ook naar de besparingen bij de kerndepartementen. De 

gedachte daarbij was dat tal van taken zouden worden overgeheveld van de 

kerndepartementen naar de centrale organisatie, waarbij aanzienlijke besparingen 

zouden kunnen worden ingeboekt. Die betroffen niet alleen de personele kosten 

(administratie en advisering) maar ook de inzet en de inkoop van ICT. De totale 

besparing werd toen geraamd op € 400 mln. Op basis van de netto contante 

waarde methode bedroek de geraamde besparing € 250 á € 300 mln. 

De aannames in deze businesscase werden gecontroleerd door een ander extern 

bureau en voldoende betrouwbaar bevonden. 

In 2004 werd aanvullend hierop door hetzelfde extern bureau nog een KBA 

opgesteld. In de brief van 2004 van de minister van BZK aan de Kamer  werden 

de uitkomsten daarvan vermeld. Op basis van onder meer andere 

veronderstellingen over looptijd van de investering en het nulalternatief werd een 

hogere besparing geraamd: € 650 mln., ook hier op basis van netto contante 

waarde. 

De hiervoor genoemde brief was vooral bedoeld om de Kamer te informeren over 

het beëindigen van het contract met de leverancier. Tevens werd aangekondigd 

dat de minister met een nieuw voorstel zou komen. 

 

Hiertoe werd in 2006 onder meer een derde businesscase (ook hier KBA 

genoemd) opgesteld, ook nu weer door een extern bureau. Deze vormde mede de 

basis voor de nieuwe aanpak van P-Direkt. De resultaten werden aan de Kamer 

bekend gemaakt,  tegelijk met de conclusie van de minister dat er voldoende 

financiële basis was om P-Direkt door te zetten. De geraamde besparing bleek 

inmiddels gedaald tot € 373 mln. 

 

Ook de vierde businesscase werd opgesteld door een extern bureau en wel in 

2008. Ook dit resultaat werd voorgelegd aan de Kamer. Het rapport had als titel 

“Kosten Baten Analyse P-Direkt” maar was in opzet gelijk aan die van een 

businesscase.  

Het accent in deze businesscase lag op de financiële component, waarbij ook hier 

gebruik werd gemaakt van financiële criteria als netto contante waarde. Wel 

kwamen ook niet-financiële zaken in beeld, zoals tijdwinst of tijdverlies binnen de 

departementen en de gevolgen voor het bedrijfsleven.  

Het was met name de bedoeling om te bezien of P-Direkt nog steeds rendabel 

zou zijn. Die vraag werd positief beantwoord hoewel de raming iets lager uitkwam 

dan die uit 2006 en ook bepaalde onzekerheden in beeld werden gebracht. Dit 

laatste gebeurde op grond van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de 
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aanbesteding van P-Direkt van 2007 (Algemene Rekenkamer, 2007). In het 

slechtste geval zou P-Direkt daardoor niet rendabel zijn.  

Het bureau formuleerde de vragen van BZK als volgt (Kamerstuk 30146, nr.21, 

2008, p.9): 

1. Wat zijn de gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten tot nu toe van fase 

1? 

2. Wat zijn de kosten en baten voor het Rijk van fase 2? 

3. Ligt het project op koers (voor fase 2) t.o.v. de stand 2006? 

 

Voor de berekening werd de in hoofdstuk 3 genoemde OEI leidraad gehanteerd. 

De kosten en baten van het projectalternatief werden dus afgezet tegen een 

nulalternatief. Als nulalternatief werd gekozen voor het alleen doorgaan van de 

eerste fase (wat ook al een besparing t.o.v. de oude situatie inhoud!) en als 

projectalternatief het zowel doorgaan van de eerste als de tweede fase.  

Het rapport beschrijft duidelijk de onder- en overschrijdingen van de eerder 

gemaakte ramingen en de redenen daarvoor. Daarnaast werd aangegeven wat er 

al was bereikt in termen van concrete en meetbare prestaties. 

 

De vijfde businesscase werd opgesteld door de Rijks Accountants Dienst. De 

doelstelling daarvan was te bezien of de beoogde resultaten inderdaad waren 

bereikt. Tijdens de opstelling bleek dat er nog meer besparingsmogelijkheden 

waren omdat bij de departementen minder mensen nodig waren dan aanvankelijk 

gedacht.. Op grond hiervan werd een aanvullende taakstelling geformuleerd en 

opgelegd. 

4.5.3 Analyse 

Als we P-Direkt analyseren volgens onze lens van de vier invalshoeken, komen 

wij tot het volgende beeld: 

 

De wijze van denken: 

Bij P-Direkt doet zich wat betreft de wijze van denken een ontwikkeling voor. 

Aanvankelijk wordt de businesscase nog vooral gezien als onderbouwing voor de 

aanvankelijke investeringsbeslissing. Ook de drie latere businesscases hebben 

dat karakter, zij het dat het hier gaat om een legitimatie voor de beslissing om 

door te gaan. Geleidelijk lijkt echter het besef te ontstaan dat businesscases ook 

kunnen worden gebruikt om besparingsmogelijkheden te identificeren en de 

investeringen zo verder uit te nutten. De vijfde businesscase is het beste 

voorbeeld van een actualisatie die niet werd afgedwongen door wijzigingen in 

omstandigheden maar vooral bedoeld was om te bezien of de oorspronkelijke 

doelstellingen waren bereikt en of er wellicht nog meer baten te halen vielen. Dit 

kan worden gezien als een voorbeeld van actief batenmanagement. 
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De wijze van sturing:  

De businesscases zijn duidelijk gebruikt om te sturen. De Kamer is ook van alle 

eerste vier businesscases op de hoogte gesteld. De derde businesscase werd 

gebruikt voor een belangrijke beleidswijziging, gericht op insourcing en een 

fasering van de implementatie. Ook op grond van de vijfde businesscase is 

duidelijk gestuurd door een aanvullende taakstelling op te leggen. Uit de 

businesscase bleek immers dat dit mogelijk was. 

 

De wijze van werken:  

Alle businesscases zijn opgesteld door externe partijen. Opvallend was dat de 

eerste drie werden opgesteld door dezelfde persoon, zij het dat deze verbonden 

was aan verschillende organisaties (Bron: directeur P-Direkt). De vijfde 

businesscase werd uitbesteed aan de RAD, mede om deze ervaring te laten 

opdoen met het opstellen van businesscases.  

Bij de eerste vier businesscases is ook telkens een second opinion gevraagd.  

 

De wijze van modelleren: 

De eerste vier businesscases zijn vooral financieel van aard geweest, waarbij 

zowel de kosten als de baten duidelijk in beeld werden gebracht. Daarbij werden 

ook financiële criteria voor de beoordeling van investeringen als NCW gebruikt. 

Het ging niet alleen om de kosten van de ontwikkeling maar ook om de kosten en 

baten van beheer.  

Vanaf de eerste businesscase is duidelijk de relatie met de doelstellingen van het 

HRM beleid gelegd. Na het mislukken van de eerste poging om P-Direkt te 

implementeren kwam er ook meer belangstelling voor de risico’s en werd het 

risicomanagement ook geïnstitutionaliseerd in de vorm van het instellen van een 

commissie Second Opinion, die periodiek rapporteerde.  

In de derde en vierde businesscases zijn ook duidelijk opties geformuleerd in de 

vorm van mogelijke scenario’s. De nuloptie bestond daarbij uit het stopzetten van 

het project.  

4.6 Digitale Werkomgeving Rijk (DWR) 

4.6.1 Context 

Het programma DWR werd in 2006 geïnitieerd door het programma Vernieuwing 

Rijksdienst (VRD). Dit rijksbrede programma, aangestuurd door een specifiek 

daarvoor aangewezen SG, beoogde de rijksdienst in een aantal opzichten te 

vernieuwen. 

Een belangrijke doelstelling van het programma Vernieuwing Rijksdienst was om 

de samenwerking tussen alle medewerkers van de rijksdienst te verbeteren. Een 

belangrijk instrument daarbinnen was het standaardiseren van de 

geautomatiseerde werkomgeving van ambtenaren waardoor technische 
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belemmeringen in de onderlinge communicatie en het samen schrijven van 

stukken zouden verdwijnen. Dit leidde in 2008 tot de start van het programma 

Digitale Werkomgeving Rijk (DWR). Dit programma werd ook voor een belangrijk 

deel gefinancierd door het programma VRD.  

 

Het gaat hier om kantoorautomatisering voor het schrijven van teksten, 

communicatie, Intranet enz.. Vóór de start van DWR kende elk kerndepartement 

zijn eigen oplossing (en soms zelfs meerdere) voor de kantoorautomatisering. 

Zowel technisch als organisatorisch waren er tal van varianten. Zo werd 

bijvoorbeeld voor een deel van de departementen in eigen huis ontwikkeld en 

beheerd terwijl andere departementen het beheer volledig hadden geoutsourced. 

Elk departement had ook zijn eigen vervangingscyclus. Externe onderdelen van 

departementen, zoals ZBO’s, hadden weer hun eigen oplossingen.  

Er was al eerder sprake van pogingen tot standaardisatie, in eerste instantie 

binnen departementen. Zo besloot het toenmalige ministerie van Verkeer en 

Waterstaat in 2002 om al zijn afzonderlijke ICT afdelingen onder te brengen bij 

één Shared Service Center dat alle onderdelen van het departement moest gaan 

faciliteren: het SSC ICT. Enkele jaren later besloot het ministerie van sociale 

zaken zijn ICT diensten ook bij dit SSC ICT onder te brengen. Tegelijk werkten 

een aantal andere departementen (Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, 

Sociale Zaken, Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid, Financiën, EZ) samen in 

het project Gezamenlijke Ontwikkeling Universele rijksDesktop (GOUD) en het 

ministerie van Buitenlandse Zaken en van Defensie in het project Werken in de 

Toekomst (WIT). 

Voor de GOUD departementen ging het in totaal om ca. 20.000 werkplekken. Alle 

kerndepartementen samen hebben ongeveer 120.000 werkplekken.  

Naast deze pogingen tot standaardisatie was er ook een gericht op 

standaardisatie van de intranetten van de departementen door de inrichting van 

een rijksbreed intranet: RYX, later Rijksnet genoemd.  

 

De Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR) is beschreven in het 

programmaplan DWR. Dit voorzag in de volgende kwalitatieve baten:  

 Nieuwe (interdepartementale) ontwikkelingen kunnen eenvoudig worden 

voorzien van ICT ondersteuning. Hierbij kan vooral worden gedacht aan de 

lopende interdepartementale projecten P-Direkt, Overheidscommunicatie 

Nieuwe Stijl (ONS) en Facilitaire Zaken.  

 De samenwerking tussen beleidsmedewerkers kan sterk worden verbeterd 

waardoor de productiviteit wordt verhoogd.  

 De vorming van (tijdelijke) interdepartementale werkgroepen kan eenvoudig 

worden gefaciliteerd. Zowel qua huisvesting als qua uitwisseling van 

informatie. De aanwezige deskundigheid kan zo eenvoudiger worden 

gebundeld waardoor effectiever beleid tot stand kan komen. 

 Standaardisatie. De DWR gaat uit van vergaande standaardisatie. Diezelfde 

standaardisatie maakt het mogelijk voor beleidsmedewerkers eenvoudiger 
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informatie te krijgen en te delen waardoor ze hun werk effectiever kunnen 

doen.  

 Door bundeling is het eenvoudiger om (zowel binnen de ICT afdeling als 

binnen de beleidsafdelingen) taken toe te spitsen op specialismen.  

 Departementale medewerkers kunnen in elk gebouw werken (efficiëntie in 

verplaatsingstijd) en hebben eenvoudig toegang tot de netwerken van 

departementen waar zij informatie van nodig hebben.  

 Effectiever gebouwbeheer. Het plaatsonafhankelijk werken maakt het (in 

grotere omvang) mogelijk zowel thuis te werken als op een flexibele werkplek. 

Hierdoor kan worden volstaan met minder kantoorruimte.  

 ICT kan zich flexibel aanpassen aan (te wijzigen) business doelstellingen.  

 Er ontstaat een effectieve overheidsbrede ICT-infrastructuur die zich ook 

buiten de rijksdienst gaat uitstrekken en waarlangs ketenmanagement 

(burgers, ander overheidpartijen) binnen het rijk in de volle breedte adequaat 

wordt ondersteund.  

4.6.2 De case 

De onderzoeker was hier auteur van het adviesrapport over de totstandkoming 

van het SSC ICT en later van het advies over de omvorming van RYX naar 

Rijksnet. Later was hij als opdrachtgever van het programma DWR ook 

opdrachtgever van de tweede businesscase van VKA in 2008. Onderstaande 

informatie is gebaseerd op openbare bronnen en persoonlijke waarneming.  

 

Voor DWR zijn er twee businesscases geschreven. 

 De Initiële Businesscase DWR (M&I/Partners, 2008). 

 De Businesscase DWR: van TCO naar stuurinstrument (VKA, 2008).  

 

In het begin was er geen apart document betreffende de businesscase. De 

businesscase was aanvankelijk onderdeel van het Programmaplan DWR (BZK, 

2009). Dit veranderde medio 2008 door het opstellen van het document dat in mei 

2008 werd opgesteld door M&I partners. De businesscase was zowel bedoeld als 

onderbouwing van de claim bij VRD voor bekostiging van het programma als voor 

het ontwikkelen van een instrument om de ontwikkeling van DWR te kunnen 

sturen. Wat betreft dit laatste werd ook gesteld dat de businesscase van tijd tot tijd 

herijkt zou moeten worden. Opdrachtgever voor de eerste businesscase was de 

ICTU (waar de ontwikkeling van het programma onder viel).  

Het rapport was vooral gericht op het bepalen van de Total Cost of Ownership 

(TCO). Deze kan worden afgezet tegen benchmarks op dit gebied zodat baten 

kunnen worden berekend. Het rapport richtte zich op drie opties voor de 

samenwerking tussen departementen: samenwerking alleen tussen de 

departementen V&W en SZW, samenwerking tussen de zeven GOUD 

departementen en samenwerking tussen alle dertien (kern)departementen. Brede 

samenwerking bleek het meest op te leveren.  
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Naast de kwantitatieve overwegingen speelden volgens de opstellers van het 

rapport de kwalitatieve overwegingen, zoals een betere uitwisseling van informatie 

en meer mogelijkheden om vernieuwingen en aanpassingen te realiseren een 

belangrijke rol. Daarbij werd ook voortdurend gerefereerd aan de doelstellingen 

van VRD. 

Op basis van een aantal aannames en kengetallen werden in het rapport de 

kosten voor de diverse opties berekend. Deze waren gerelateerd aan de situatie 

dat departementen alles zelf zouden moeten doen. 

Gebruik werd gemaakt van de Gemeenschappelijk Kostenstructuur (GKS), een 

kostenmodel waarmee de kosten van de verschillende departementen op 

dezelfde wijze gepresenteerd kunnen worden. 

Opvallend in het rapport is dat de totale besparing als gevolg van DWR niet werd 

geraamd. Het onderzoek is sterk financieel gericht en wel op de kosten van de 

investering in DWR. Op de financiële baten wordt echter niet ingegaan terwijl ook 

de andere baten (die belangrijker worden genoemd dan die voor de 

ontwikkelingskosten) alleen kwalitatief in beeld komen. 

 

Eind 2008 werd een tweede businesscase opgesteld.: Businesscase DWR: van 

initieel TCO naar stuurinstrument. De uitvoering lag bij het bureau VKA. 

Opdrachtgever was nu de directeur Informatiebeleid van BZK.  

De businesscase was gebaseerd op hetzelfde TCO model als dat van de eerste 

businesscase. Wel werden er meer opties doorgerekend waarbij de variatie zat in 

de omvang van het aantal werkplekken en het tijdstip waarop ze geïmplementeerd 

werden. Zoals te verwachten was, bleek een snelle en brede implementatie het 

meest voordelig. 

Het verkrijgen van de cijfers bij de verschillende departementen bleek een taaie 

klus. Vele departementen konden geen goed inzicht geven in hun feitelijke kosten. 

Om dat op te vangen werden vaak schattingen gemaakt. 

Op basis van alle gegevens en aannames bleek de businesscase positief. Naast 

de financiële baten werden ook de kwalitatieve in beeld gebracht en op hun beurt 

in geld uitgedrukt. Ook werden enkele deelfunctionaliteiten van een businesscase 

voorzien, die feitelijk bij de overall businesscase opgeteld moesten worden.  

Eén van de aanbevelingen van VKA was om de businesscase te blijven 

actualiseren en deze als stuurinstrument te blijven gebruiken. Dit is later ook 

gedaan. 

4.6.3 Analyse  

Als we DWR analyseren volgens onze lens van de vier invalshoeken, komen wij 

tot het volgende beeld: 

 

De wijze van denken: 

Bij DWR is de eerste businesscase vooral financieel gebruikt. Het ging er om alle 

betrokkenen bij de start van het programma te overtuigen dat DWR ook 
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economisch rendabel was en dus om de initiële besluitvorming. De relatie met de 

achterliggende, wat meer immateriële, doelstellingen werd telkens wel 

aangegeven maar kreeg betrekkelijk weinig aandacht. Het ging er om of met 

name de beheerskosten voor de departementen zouden dalen waardoor 

bezuinigingen konden worden ingevuld. Sturing van ontwikkeling en 

implementatie door gebruik van de businesscase kwam pas in de tweede 

businesscase aan de orde. 

 

De wijze van sturing:  

Bestuurlijk zijn de businesscases steeds gebruikt om alle stakeholders bij het 

programma betrokken te houden. Dat sprake was van een ook financieel positieve 

businesscase heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het slagen van het programma 

dat in 2011 is beëindigd. Het opstellen van een businesscase was ook onderdeel 

van de gekozen methodiek voor de uitvoering van het programma: Managing 

Succesful Programs (MSP). Daarbij behoorde ook advisering over onder meer de 

businesscase door de meest betrokken stakeholders. Conform de methodiek van 

MSP was dit een Program Board, die was samengesteld uit vertegenwoordigers 

van de departementen. 

 

De wijze van werken:  

Alle businesscases zijn opgesteld door externe partijen. Ook bij DWR bleek hoe 

moeilijk het is om aan betrouwbare gegevens te komen. Veel huidige kosten 

worden niet of onduidelijk geadministreerd en er moeten tal van schattingen 

worden gemaakt om berekeningen te kunnen maken. De opstellers wijzen ook 

steeds op dit probleem en stellen gevoeligheidsanalyses op. Van tijd tot tijd werd 

teruggekoppeld naar de opdrachtgever.  

 

De wijze van modelleren: 

De relatie met de doelstellingen van de organisatie(s), met name met dat van het 

programma VRD, kwam steeds duidelijk in beeld. 

Ook was er sprake van opties, die vooral gericht waren op een vergelijking van de 

mogelijke besparingen als meer of minder departementen participeerden. Ook 

waren er opties waarin het tempo van invoering varieerde.  

Aan de kosten en (vooral) de financiële baten in de vorm van besparingen werd 

veel aandacht besteed. Daarbij kwamen niet alleen de kosten van ontwikkeling 

maar ook van beheer in beeld in de vorm van het begrip Total Cost of Ownership 

(TCO). 

Risico’s werden in beide businesscases in beeld gebracht. 
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4.7 Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) 

4.7.1 Context 

Hier gaat het om een programma dat werd uitgevoerd binnen de Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO), een onderdeel van het ministerie van OCW. DUO kwam voort 

uit een integratie in 2010 van twee eerdere uitvoeringsorganisaties: de Informatie 

Beheer Groep (IB-Groep) en het Centrum voor Financiële Informatie (CFI). De 

eerste verzorgt vooral de studiefinanciering voor studenten. CFI is 

verantwoordelijk voor de bekostiging van onderwijsinstellingen. 

DUO is een omvangrijke organisatie met enkele duizenden medewerkers. De 

automatisering is vrijwel geheel in eigen beheer, wat een omvangrijke ICT 

organisatie betekent.  

Studiefinanciering en, iets minder, de bekostiging van de onderwijsinstellingen, 

krijgt veel politieke aandacht. In het onderwijsdomein gaan zeer grote bedragen 

om. In financiële omvang is het de grootste sector binnen de centrale overheid.  

Daarnaast is zeer vaak sprake van wijzigingen in wet- en regelgeving, die vaak 

zelfs met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Uiteraard heeft dat grote 

gevolgen voor de systemen die dit mogelijk moeten maken.  

Voor de technische problemen rond de uitvoering bestaat weinig politieke 

belangstelling hoewel het vaak irritatie bij de Kamer wekte dat het zo veel tijd 

kostte om wijzigingen door te voeren. Op zich is het opmerkelijk dat er weinig 

politieke belangstelling heeft bestaan omdat vernieuwing van de studiefinanciering 

vóór PVS al zes keer was mislukt. Anderzijds zijn de kosten van de uitvoering 

aanzienlijk maar relatief laag in verhouding tot de totale uitgaven voor onderwijs.  

Politiek gezien bestaat er daarom veel meer belangstelling voor betrouwbaarheid 

en continuïteit van het systeem als voor lagere kosten er van. Flexibiliteit is wel 

een item. De Kamer was vaak niet gelukkig met opmerkingen dat zaken technisch 

niet konden of niet snel genoeg konden.  

Hoewel uitvoeringskosten niet erg in de belangstelling staan, gold dat in de 

onderzoeksperiode wel voor de personeelsreductie omdat er taakstellingen waren 

opgelegd die ook waren gericht op reductie van het aantal ambtenaren.  

 

De vernieuwing van de studiefinanciering was, zoals gezegd, reeds een aantal 

keren mislukt. In 2010 werd een nieuwe poging gedaan en toen werd besloten 

daarbij een beproefde methodiek te hanteren: MSP. Eén van de voordelen van 

deze methodiek is dat de governance daarbinnen duidelijk geregeld is: er is een 

Sponsorgroep en een Senior Responsible Owner (SRO). De SRO wordt 

geadviseerd door een Program Board met de meest betrokken stakeholders bij 

het programma.  

De Sponsorgroep werd hier gevormd door de twee betrokken DG’s en door 

enkele andere medewerkers van OCW. Als SRO werd de hoofddirecteur 

Dienstverlening van DUO benoemd. De Program Board bestond primair uit de 
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meest betrokken DUO managers, aangevuld met twee vertegenwoordigers van 

het kerndepartement.  

 

Volgens MSP dient bij de start van een programma een Visiedocument opgesteld 

te worden om de doelstellingen van het programma scherp te krijgen. Ook hoort 

daarbij een risicoanalyse en eerste beeld van wat er klaar is als het programma 

klaar is: het Streefbeeld. 

Na besluitvorming over dit Visiedocument werden twee andere belangrijke 

documenten opgesteld. Het eerste was een uitgewerkt Plan van Aanpak, inclusief 

de raming van het noodzakelijke budget. Het tweede document was een 

Businesscase. Beide documenten zijn voor een deel een nadere, meer 

gedetailleerde, uitwerking van het Visiedocument. Na besluitvorming over beide 

documenten kon het programma worden gerealiseerd.  

 

Volgens het Visiedocument waren de doelstellingen van het programma: 

1. Het opnieuw inrichten van de primaire processen t.b.v. de uitvoering van de 

Wet Studie Financiering 2000 (WSF2000), waaronder een nieuw 

klantbedieningsconcept binnen een aan de eisen van de tijd aangepast 

technologisch en organisatorisch kader dat de klanttevredenheid verhoogt en 

bijdraagt aan verlaging van administratieve lasten. Randvoorwaarde is daarbij 

dat die inrichting wat betreft het klantbedieningsconcept ook bruikbaar moet 

zijn voor de overige primaire processen van DUO.  

2. Het vernieuwen van het systeemlandschap, waarmee de processen t.b.v. de 

uitvoering van de WSF2000 worden uitgevoerd. Dit op zodanige wijze dat 

veranderingen in wet- en regelgeving snel en relatief gemakkelijk kunnen 

worden doorgevoerd en de kosten van implementatie en beheer kunnen dalen. 

3. Het verbeteren van de informatievoorziening aan opdrachtgever, klant en de 

eigen organisatie. 

4. Het zoveel mogelijk verkrijgen van de benodigde gegevens uit (basis-) 

registers, van DUO zelf, andere uitvoeringsorganisaties of de basisregistraties. 

5. Het opnieuw doordenken van de bestaande wet- en regelgeving teneinde de 

consistentie en structuur daarvan te verbeteren en waar mogelijk 

vereenvoudigingen door te voeren.  

6. Het leveren van een substantiële bijdrage aan de realisatie van de aan DUO 

opgelegde taakstellingen door een efficiënte inrichting van de processen en de 

inzet van moderne technologie. 

4.7.2 De case 

De rol van de onderzoeker was hier gedurende enige tijd die van 

programmamanager PVS en daarmee ook verantwoordelijke voor de opstelling 

van de businesscase PVS. Onderstaande informatie is gebaseerd op openbare 

informatie en persoonlijke waarneming.  
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Vóór de start van PVS waren er zes keer eerder pogingen gedaan om met name 

de Studiefinanciering inhoudelijk en technisch te vernieuwen. Deze mislukten 

allen door een veelheid van redenen, waaronder een slechte sturing. In het kader 

van één van deze pogingen werd ook een omvangrijke financiële businesscase 

opgesteld, die echter nooit bestuurlijk werd gebruikt. 

 

Na de goedkeuring van het Visiedocument medio 2010 werd eind 2010 begonnen 

met de eerste businesscase en werd deze begin 2011 afgerond (DUO, 2011). De 

ontwikkeling daarna is niet onderzocht. Veel aandacht werd in de businesscase 

ook besteed aan de scope ervan, inclusief de zaken die er buiten vielen.  

Die scope betrof de studiefinanciering alleen en dus niet de bekostiging van de 

onderwijsinstellingen. Wel was de klanteninteractie DUO breed onderdeel van de 

scope. 

Buiten de scope vielen de kosten en baten van verdere vereenvoudiging van de 

studiefinanciering en de effecten van de implementatie van PVS op andere 

onderdelen van DUO, zoals een betere inrichting van de ICT maar ook van de 

sourcing. 

 

De businesscase voor PVS in deze vorm werd, ondanks de genoemde 

beperkingen in de scope,  wel bestuurlijk bezien in een groter geheel. PVS werd 

gezien als infrastructuur voor een aantal andere verbeteringen, zoals een verdere 

vereenvoudiging van het stelsel van studiefinanciering. 

 

De vaststelling van deze businesscase werd medio 2011 opgehouden omdat met 

name de top van OCW geïnteresseerd was in de effecten van de zaken die buiten 

de scope vielen. Daarom werd besloten om ook deze bredere businesscase op te 

stellen eer besluiten zouden worden genomen. 

 

Verlaging van de kosten van ontwikkeling en onderhoud van de systemen is vanaf 

het begin van PVS een duidelijke doelstelling geweest. Daarnaast lag er bij OCW 

een personele taakstelling als gevolg van het toen bestaande beleid dat was 

gericht op reductie van het aantal rijksambtenaren. Deze taakstelling werd 

vertaald in geld maar ook in aantallen fte’s. Economische doelstellingen zijn dus 

altijd een duidelijke doelstelling geweest van de uitvoering van PVS en daarmee 

werd het belang van een businesscase ook helder. 

Naast de baten waren uiteraard ook de kosten van belang. Het ging om een 

grootschalig programma met een aanzienlijke financiële omvang. Die omvang viel 

in het begin nauwelijks te bepalen hoewel er wel een eerste inschatting van 90 

mln. werd gemaakt. 

 

Een belangrijke doelstelling was de wens van voldoende flexibiliteit van het 

nieuwe systeem. Dat is niet alleen van belang om de doorlooptijd van de 

aanpassing van de systemen aan nieuwe wet- en regelgeving te verkleinen maar 

ook om de kosten daarvan te verlagen. Daarnaast betekent een snellere 
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aanpassing ook dat besparingen door middel van daarop gerichte wet- en 

regelgeving sneller kunnen worden gerealiseerd. In de businesscase werden deze 

baten wel genoemd maar niet in geld gemeten. 

 

Dat was wel het geval met de personele reductie. De scope van de businesscase 

richtte zich vooral op de back office van de studiefinanciering. De mogelijkheden 

die een nieuw systeem zou bieden werden hier vertaald in fte’s en daarna 

omgerekend in geld. De personele en financiële gevolgen van de invoering van 

het nieuwe systeem voor de andere onderdelen van DUO kwamen echter niet in 

beeld. Dat gold ook voor het organisatieonderdeel ICT dat, buiten bedoeling, 

slechts beperkt in beeld werd gebracht.  

De kosten van het programma kwamen in de businesscase niet in beeld. 

Daarvoor werd verwezen naar het programmaplan. Daarin werd gesteld dat 

daarop in het begin nog maar beperkt zicht bestond. De verschillende 

kostendragers werden wel benoemd. Kosten en baten waren dus niet direct 

financieel te relateren. 

4.7.3 Analyse 

Als we DWR analyseren volgens onze lens van de vier invalshoeken, komen wij 

tot het volgende beeld: 

 

De wijze van denken: 

Het belang van een goede methodiek als MSP wordt door de bestuurlijk 

verantwoordelijken erkend als wijze om de bestaande problemen op te lossen en 

daarbij behoort ook het gebruik van businesscases. De aandacht is echter vooral 

gericht op het in kaart brengen van baten in de vorm van besparingen omdat deze 

financiële en personele taakstellingen voor de organisatie moeten invullen. De 

bruikbaarheid van de eerste businesscase voor deze doelstellingen riep bij 

centraal OCW de vraag op naar meer en in scope bredere businesscases. Ook 

werd de businesscase gezien als een instrument om een vinger aan de pols te 

houden bij de uitvoering. 

 

De wijze van sturing:  

Op grond van de gekozen methodiek werd de sturing ingericht. Program Board, 

SRO en Sponsorgroep beschikten allen over de businesscase en gaven daar een 

oordeel over. Vanuit OCW werd (als representant van de Sponsorgroep) 

nauwgezet vinger aan de pols gehouden wat betreft opzet en inhoudelijke 

invulling van de businesscase. 

 

De wijze van werken:  

De businesscase werd door de interne programmaorganisatie (overigens met veel 

externe medewerkers) opgezet en uitgevoerd. Alle betrokken interne afdelingen 

van DUO werden betrokken om de ramingen te controleren. Uiteindelijk werd 
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hierover consensus bereikt, ook bij de onderdelen die fors zouden moeten 

inleveren. Het resultaat werd daarna voorgelegd aan Program Board, SRO en 

Sponsorgroep.  

 

De wijze van modelleren: 

Alle belangrijke onderdelen van een businesscase waren aanwezig: een relatie 

met de doelstellingen, verschillende opties, waaronder een nuloptie, de geraamde 

baten en de risico’s. Wel was opvallend dat een raming van de kosten ontbrak 

omdat deze nog niet konden worden ingeschat. 

4.8 Conclusies op grond van de cases 

Op grond van deze vier cases proberen wij een algemene noemer te formuleren 

wat betreft onze vier invalshoeken. Deze zou kunnen worden gezien als het 

huidige “Nederlands model” wat betreft opzet en wijze van gebruik van 

businesscases. Wij komen dan tot de volgende conclusies: 

 

De wijze van denken: 

In de Nederlandse bestuurspraktijk worden businesscases vooral gezien als de 

legitimatie van de beslissing om al dan niet te investeren en daartoe een bepaald 

project of programma te starten. Een bewuste periodieke bijstelling en evaluatie 

van businesscases en bijsturing op grond daarvan is niet of nauwelijks 

waarneembaar. Voor zover er wel sprake is van actualisatie van (delen van) de 

businesscase gaat het meestal om de kosten. Actief batenmanagement wordt 

soms wel benoemd maar niet (met uitzondering van P-Direkt) uitgevoerd. 

Een uitzondering op voorgaand beeld is de situatie dat een project in de (politieke) 

problemen komt. Dan worden kosten en baten weer beide in beeld gebracht voor 

een hernieuwde legitimatie van de investeringsbeslissing.  

 

De wijze van sturing:  

Het voorgaande zegt natuurlijk gelijk ook iets over de wijze van sturing. Met 

businesscases wordt zeker gestuurd maar alleen om het project al dan niet te 

starten of het al dan niet door te zetten in het geval van problemen.  

Hoewel een methodiek als MSP in overheidsprojecten wel wordt aanvaard (zie 

voor de cases PVS en DWR) is geen sprake van consequente toepassing 

daarvan wat betreft de inzet van geactualiseerde businesscases als 

stuurinstrument .  

 

De wijze van werken:  

De manier van werken is meestal die “van grof naar fijn”. In het begin is nog veel 

onduidelijk waardoor ook de kosten en baten moeilijk zijn te bepalen. De 

opgenomen cijfers zijn daarom ook vaak niet zo “hard” als ze schijnen, waardoor 

businesscases wel onzekerheden kunnen reduceren maar niet geheel wegnemen. 

In dat licht is het vreemd dat businesscases vooral worden gebruikt voor 
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ondersteuning van de initiële besluitvorming (wanneer alles nog niet zo duidelijk 

is) en veel minder voor latere bijsturing (wanneer alles veel duidelijker is 

geworden).  

 

De wijze van modelleren: 

Als de vier belangrijkste componenten van businesscases hebben wij op grond 

van het gestelde in paragraaf 2.4.4. aangemerkt: de relatie met de doelstellingen 

van het project, een afweging van opties, het in kaart brengen van kosten en 

baten en het benoemen en analyseren van risico’s. 

Met uitzondering van de component “risico’s” zijn deze ook goed in de 

onderzochte cases terug te vinden. Omdat risico’s ook vaak zijn gekoppeld aan 

onzekerheden past deze observatie goed bij die onder “wijze van werken” in die 

zin dat het beeld aan het begin van een project nu eenmaal onzekerheden kent en 

dat interne en externe omstandigheden kunnen veranderen. Dat maakt de 

behoefte aan periodiek inzicht aan de hand van een businesscase juist groter 

terwijl dit in de praktijk toch niet of nauwelijks gebeurt.  

4.9 Aanscherping van de onderzoeksvragen 

In paragraaf 1.6 stelden wij al dat inherent is aan de gekozen onderzoeksaanpak 

dat een scherpe en zeer inhoudelijke afbakening van de onderzoeksvragen in het 

begin niet goed mogelijk is.  De onderzoeksvragen waren dus in het begin vrij 

algemeen geformuleerd:  

 

1. Op welke wijze dragen businesscases momenteel bij aan de besluitvorming, 

de sturing en de implementatie over en van grote ICT projecten binnen de 

Nederlandse overheid ? 

2. Welke verbeteringen betreffende de opzet en het gebruik van businesscases 

zijn in deze context mogelijk? 

 

In de hoofdstukken 3 en 4 is een antwoord op de eerste vraag gegeven. Daarbij 

bleek dat businesscases zeker in een aantal gevallen werden en worden gebruikt 

maar dat dit gebruik, en ook de opzet van businesscases, niet zonder problemen 

is.  

 

Na bestudering van het Nederlandse overheidsbeleid en van het viertal cases 

komen wij tot de volgende aanscherping van de vragen: 

 
1. Wat zijn in de Nederlandse bestuurspraktijk betreffende grote ICT intensieve, 

projecten binnen de overheid, de belangrijkste knelpunten bij opzet en gebruik 

van businesscases? 

2. Door welke verbeteringen betreffende opzet en gebruik van businesscases 

kunnen deze knelpunten worden opgelost? 
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De hoofdstukken 3 en 4 geven reeds enig inzicht betreffende mogelijke 

antwoorden op deze vragen. In de drie volgende hoofdstukken zullen wij proberen 

om ook aan de hand van inzichten ontleend aan drie verschillende 

wetenschappelijke disciplines een nader antwoord op deze vragen te krijgen.
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5 Elementen uit de Economie 

5.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken zijn wij nader ingegaan op het begrip 

“businesscase” en hebben wij bezien wat het Nederlandse overheidsbeleid met 

betrekking tot grote ICT projecten op dit punt is. Ook beschreven wij een aantal 

cases.  

 

In dit hoofdstuk, en de twee volgende, proberen wij om aan de hand van 

concepten en inzichten ontleend aan (delen van) drie verschillende 

wetenschappelijke disciplines meer greep op het onderwerp te krijgen. Wij hebben 

daarbij gekozen voor de economische invalshoek, de bestuurskundige en de 

organisatiekundige. Elk van deze disciplines heeft zijn eigen benadering van de 

materie.   

 

Volgens de economische wetenschap gaat het om een doelmatige inzet van de 

schaarse middelen. Dit is een belangrijke reden voor de inzet van businesscases, 

om juist dit proces te ondersteunen. Daarbij kan wat betreft de theorievorming 

betreffende het gebruik van businesscases binnen de overheid een onderscheid 

worden gemaakt tussen twee gebieden. 

Het eerste gebied is het doelmatig gebruik van middelen. Het gaat dan om baten 

voor de overheidsorganisatie in de vorm van een verhoging van de efficiency en 

de doelmatigheid. Daarbij kan het gaan om interne activiteiten (bijvoorbeeld een 

vervanging van het server park) maar ook om producten en diensten voor burgers 

en bedrijven. Daarnaast gaat het om de kosten van een investering waarbij het 

relevant is om te bezien wat als “kosten” wordt bezien. Dit is het domein van de 

economie in meer algemene zin.  

Het tweede gebied is dat van een doelmatige besteding van de 

overheidsmiddelen in het kader van projecten met baten voor burgers en 

bedrijven waarbij het niet primair gaat om louter financiële afwegingen. Er kunnen 

immers voor overheden ook andere overwegingen zijn om te investeren. Dit valt 

binnen het domein van de openbare financiën. 

 

De bestuurskundige wetenschap houdt zich bezig met de wijze waarop het 

openbaar bestuur functioneert, zowel intern als extern. Het gaat om de beschrijving, 

verklaring en oplossing van praktische vraagstukken die te maken hebben met het 

bestuur, de organisatie en het beleid van organisaties in het openbaar bestuur, in 

relatie tot de omgeving. Voor een brede analyse van het gebruik van ICT binnen 

de overheid vanuit bestuurskundig perspectief, zie Lips, Bekkers en Zuurmond: 

ICT en Openbaar Bestuur, implicaties en uitdagingen van technologische 

toepassingen voor de overheid (Lips, 2005).  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_bestuur
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De organisatiekunde is een tak van wetenschap, die zich bezighoudt met het 

bestuderen van het gedrag van organisaties, de factoren die dit gedrag veroorzaken 

en hoe deze organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden. Het is 

mede gericht op de ontwikkeling van methoden en technieken voor 

organisatieanalyse en –ontwerp. Voor het bestuderen van de opzet en het gebruik 

van businesscases zijn hier vooral de methodieken voor project- en 

programmamanagement relevant.  

 

In paragraaf 2.4. formuleerden wij de volgende definitie van een businesscase: 

 

De opzet van een businesscase bestaat uit  

een beschrijving van de relatie tussen de investering en de 

strategie/doelstellingen van de organisatie,  

de beschrijving van de verschillende opties voor de investering, de keuze daaruit 

en de redenen daarvoor,  

uit een vergelijking van kosten en baten van de investering en  

uit een beschrijving van de uitvoerbaarheid van de investering, inclusief de 

daaraan verbonden risico’s.  

uit een overzicht van de stakeholders en hun betrokkenheid bij de investering. 

 

Een businesscase wordt gebruikt voor: 

Initiële besluitvorming om al dan niet een investering te doen,waaronder de 

identificatie van de investering; 

Voor besluitvorming over de investering; 

In de fase van realisatie; 

Voor de exploitatie en voor; 

De evaluatie van de investering.  

 

Onze benadering in dit hoofdstuk en de twee volgende is nu dat wij, steeds 

startend vanuit deze werkdefinitie van opzet en gebruik, bezien welke delen 

daarvan bestudeerd kunnen worden vanuit elementen van de betreffende 

discipline. Op zich zouden alle onderdelen door alle drie de disciplines kunnen 

worden bestudeerd maar dit leidt tot een zeer groot aantal mogelijkheden. 

Verstandiger lijkt het om de analyse te beperken tot de meest voor de hand 

liggende combinaties. Daartoe hebben wij de volgende keuzes gemaakt. 

 

 

 

Opzet  

 Een beschrijving van de relatie tussen de investering en de 

strategie/doelstellingen van de organisatie: Economie (Openbare financiën) en 

Bestuurskunde. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisaties
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 de beschrijving van de verschillende opties voor de investering, de keuze 

daaruit en de redenen daarvoor: Economie (Algemene economie) en 

Bestuurskunde. 

 uit een vergelijking van de kosten en baten van de investering: Economie 

(Algemene economie). 

 uit een beschrijving van de uitvoerbaarheid van de investering, inclusief de 

daaraan verbonden risico’s: Organisatiekunde (Project- en 

programmamanagement). 

 uit een overzicht van de stakeholders en hun betrokkenheid bij de investering: 

Bestuurskunde en Organisatiekunde. 

Gebruik 

 Initiële besluitvorming om al dan niet een investering te doen, waaronder de 

identificatie van de investering: Economie (Openbare financiën) en 

Bestuurskunde. 

 Voor besluitvorming over de investering; 

 In de fase van realisatie: Organisatiekunde (Project- en 

programmamanagement). 

 Voor de exploitatie: Organisatiekunde. 

 En voor de evaluatie van de investering: Bestuurskunde 

(Beleidsevaluatie). 

 

Dit hoofdstuk is verder gewijd aan de inzichten uit de economische wetenschap. 

Wij formuleerden daarvoor de volgende aandachtspunten: 

 

Opzet  

1. Een beschrijving van de relatie tussen de investering en de 

strategie/doelstellingen van de organisatie:  

2. De beschrijving van de verschillende opties voor de investering, de keuze 

daaruit en de redenen daarvoor:  

3. Uit een vergelijking van de kosten en baten van de investering:  

 

Gebruik 

4. Initiële besluitvorming om al dan niet een investering te doen,waaronder de 

identificatie van de investering:  

 

In paragraaf 5.1 gaan wij in op het eerste punt: de relatie tussen investeringen en 

doelstellingen. Omdat 2 en 4 inhoudelijk over hetzelfde gaan (2. is de neerslag 

van 4.) behandelen we deze in één paragraaf (5.2). In 5.3 gaan wij in op de 

begrippen “kosten” en “baten”, zowel in organisatorische zin (“hoe wordt er over 

beslist?”) als meer inhoudelijk (“wat verstaan we er onder?”). 
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5.2 Relatie tussen investering en doelstellingen 

1. Een beschrijving van de relatie tussen de investering en de 

strategie/doelstellingen van de organisatie:  

 

Dit is bij uitstek het domein van de Openbare Financiën. Grote ICT projecten 

binnen de overheid worden bekostigd met overheidsmiddelen en vallen dus 

binnen dit domein. Openbare Financiën  is het deelgebied van de economie dat zich 

bezighoudt met vraagstukken met betrekking tot collectieve of overheidsactiviteiten, 

en met de administratie en de inrichting van deze activiteiten. Binnen deze 

vraagstukken vindt vaak een onderverdeling plaats in vragen over wat de overheid 

of collectieve organisaties zouden moeten doen of ook daadwerkelijk doen en aan 

de andere kant vragen over hoe deze activiteiten door middel van allerlei 

belastingen bekostigd moeten worden. 

 

Een belangrijk vraagstuk binnen de overheidsfinanciën is voor welke activiteiten 

het wenselijk is dat de overheid die uitvoert en/of financiert. Binnen de leer van de 

openbare financiën worden daarvoor de volgende argumenten onderscheiden: 

 Goederen of diensten zijn zogenaamde “collectieve goederen”. Dit houdt in dat 

de aanwezigheid van deze goederen en diensten sociaal wenselijk is maar dat 

de markt die niet kan leveren omdat individuen niet van het gebruik er van 

kunnen worden uitgesloten. Een klassiek voorbeeld in deze is het hebben van 

een leger. Van defensie kunnen individuele burgers niet worden uitgesloten 

zodat zij “free riders” gedrag kunnen vertonen door geen prijs voor de dienst te 

betalen. Overheidsingrijpen is dan wenselijk. 

 Goederen of diensten zijn zogenaamde “merit goods”. Dit houdt in dat 

individuen het belang voor zichzelf onderschatten zodat de overheid moet 

optreden om te zorgen dat burgers adequaat in hun behoeften voorzien. Hier is 

het klassieke voorbeeld onderwijs. 

 Goederen of diensten met sterke “externe effecten”. Dit houdt in dat sterke 

positieve of negatieve effecten kunnen optreden voor andere burgers dan voor 

degene die het goed of de dienst aanschaft of voortbrengt. Ook hier is 

onderwijs een voorbeeld omdat de samenleving door de bestaande 

arbeidsdeling als geheel profiteert van het opleidingsniveau van het individu.  

Een ander voorbeeld, waarbij het meer gaat om negatieve externe effecten, is 

milieubeleid. 

 Goederen of diensten waarvan de voortbrenging een bepaalde schaal vereist 

waarin de markt nog niet voorziet omdat de risico’s groot zijn maar het 

maatschappelijk belang aanzienlijk. Hier zijn nutsvoorzieningen als de 

voortbrenging en het transport van bijvoorbeeld gas, elektriciteit en water een 

goed voorbeeld. 

 

Uitgaande van het feit dat de hier onderzochte businesscases 

overheidsactiviteiten betreffen, zal ook dit soort argumenten vaak op de een of de 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Collectief_goed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Administratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belasting_(fiscaal)
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andere wijze aanwezig zijn en kunnen de genoemde baten in een businesscase 

ook het resultaat van dit soort doelstellingen zijn. Businesscases voor 

overheidsprojecten kunnen dus vaak gericht zijn op louter financiële baten of 

intern organisatorische baten maar ook op baten die buiten de overheid zelf 

liggen. Ook dat soort baten is voor een businesscase relevant. Het is vaak zelfs 

zo dat een businesscase op de eerste, financiële, gronden ongunstig uitpakt maar 

door het meenemen van de tweede soort baten zeer positief is. Alle elementen 

moeten worden meegewogen.  

Het is dus onjuist om te zeggen dat er voor een bepaald project geen goede 

businesscase is maar dat het besluit op grond van politieke overwegingen is 

genomen. Die politieke overwegingen zijn echter (als het goed is!) de vertaling 

van achterliggende argumenten voor overheidshandelen die wij in deze paragraaf 

eerder noemden en daarmee dus valide baten die in een businesscase horen te 

staan. Er is dan wel degelijk sprake van een positieve businesscase.  

 

Een ander punt van aandacht is de binnen het openbaar bestuur vaak 

voorkomende situatie dat in een businesscase niet eenduidig de relatie kan 

worden gelegd tussen het investeringsvoorstel en de doelstellingen van de 

organisatie. Vaak gaat het niet om één organisatie maar om verschillende partijen 

stakeholders die elk eigen doelstellingen hebben. Deze kunnen deels 

samenvallen met die van anderen maar ook uniek zijn voor de betrokken partij. 

Omdat juist ICT vaak gemakkelijk organisatiegrenzen overstijgt, speelt dit punt 

voor met name de grote, ICT-intensieve overheidsprojecten een belangrijke rol. 

De businesscase moet een relatie leggen tussen de investering en de 

doelstellingen van de verschillende stakeholders waarbij het vaak zal gaan om 

onderhandelingen en om een helder proces voor het zo veel mogelijk doen 

convergeren van belangen.  

 

Het voorgaande zegt nog weinig over de inrichting van het voortbrengingsproces 

van goederen en diensten, zelfs als duidelijk de keuze is gemaakt voor 

overheidshandelen. Met “inrichting” wordt hier overigens niet gedoeld op de 

bestuurlijke inrichting van de overheid (deze komst in Hoofdstuk 6 aan de orde) 

maar op de wijze waarop de voortbrenging van goederen en diensten is geregeld. 

Wat wordt door de overheid zelf geregeld en wat door marktpartijen? 

Uitgangspunt hierbij blijft dat het om overheidshandelen gaat. 

Dit vraagstuk staat heden ten dage ook wel bekend als “sourcing” en vormt vaak 

een onderdeel van de businesscase, separaat of als één van de te onderzoeken 

opties. Het gaat dan om “uitbesteden of zelf doen” waarbij “uitbesteden” staat voor 

de inkoop van goederen en diensten door de overheid. 

Binnen de openbare financiën worden aan de inrichting van de voortbrenging van 

goederen en diensten geen specifieke eisen gesteld, zij het dat de overheid 

verantwoordelijk blijft voor het resultaat (“het opdrachtgeverschap kan je niet 

uitbesteden!”). Keuzes wat betreft uitbesteding zijn dan verder een zaak van 
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efficiency en effectiviteit en horen dus onderdeel te zijn van de businesscase 

omdat zij van invloed zijn op kosten en baten. 

 

Tot zover de benadering vanuit de openbare financiën. Naast deze benadering 

kan de relatie tussen investering en doelstellingen echter ook bestuurskundig 

worden geanalyseerd. Daarop komen wij terug in hoofdstuk 6. 

5.3 Afweging van opties 

2. De beschrijving van de verschillende opties voor de investering, de keuze 

daaruit en de redenen daarvoor:  

 

Binnen de economische wetenschap bestaan er meerdere wijzen waarop een 

besluit kan worden genomen over een investering op grond van een afweging van 

kosten en baten. Voor een uitgebreid overzicht zie de “Handreiking voor kosten-

baten analyse van ICT projecten” van het ministerie van Economische Zaken 

(Ecorys, 2007).  

Voor die afweging bestaan op hoofdlijnen drie soorten mechanismen: 

 De Kosten-Baten Analyse (KBA). 

 De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) en de 

 Multicriteria Analyse (MCA). 

 

Kosten-Baten Analyse (KBA) 

Binnen KBA’s worden met name de volgende criteria gebruikt.(Ecorys, 2007, p. 

68): 

1. De Netto Contante Waarde (NCW).  

2. De Interne Rente Voet (IRV).  

3. De Terugverdientijd.  

Deze afwegingsmechanismen zijn sterk financieel van aard en zijn binnen de 

overheid vaak minder goed bruikbaar omdat ook andere soorten baten een 

belangrijke rol spelen. Zij kunnen echter wel aanvullend worden gebruikt, zoals wij 

ook in de case P-Direkt zagen. 

 

De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)  

De MKBA is in feite een KBA waarbij echter ook rekening wordt gehouden met de 

externe effecten van de investeringsbeslissing. De gevolgen voor bijvoorbeeld 

burgers en bedrijven worden dan meegewogen, zowel aan de kosten- als aan de 

batenkant.  

Het zal duidelijk zijn dat juist deze methodiek zich goed leent voor 

overheidsprojecten omdat die in het algemeen een publiek belang dienen. 

 

Multicriteria Analyse (MCA) 

MCA is een evaluatiemethode om tussen diverse discrete alternatieven een 

rationele keuze te maken op basis van meer dan één onderscheidingscriterium. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Evaluatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Discrete_wiskunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderscheidingscriterium
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Bijvoorbeeld: met MCA kunnen scores op economische, ecologische en sociale 

criteria bij elkaar worden opgeteld, om alternatieve trajecten voor een nieuwe weg 

te rangschikken. De doelen van een MCA zijn het ordenen van gegevens, het 

transparant maken van beslissingsprocessen en het ondersteunen van beslissers.  

 

Binnen deze methodiek worden eerst criteria voor de afweging gedefinieerd en 

van een relatief gewicht voorzien. Aan elk criterium wordt daarna door de 

individuele leden van een forum voor elke te onderzoeken investeringsoptie een 

waarde toegekend. Deze gewogen waarden worden dan geaggregeerd tot één 

score per optie. De optie met de hoogste waardering is dan de voorkeursoptie.  

 

Een belangrijk voordeel van deze methodiek is dat deze meer criteria in 

beschouwing kan nemen dan alleen de financiële waarden. Daarnaast leidt deze 

methodiek tot een transparant afwegingsproces met een duidelijke uitkomst. Voor 

een businesscase, waarin opties moeten worden afgewogen, kan dit een 

belangrijk en transparant hulpmiddel zijn.  

 

Ook hier kan een nuancering worden aangebracht door het bestaan van 

onzekerheden en risico’s. Vanuit een beeld van een vrij lineaire vorm van 

besluitvorming waarbij eerst alle opties duidelijk in beeld worden gebracht en 

daarna een besluit wordt genomen, is dit soort mechanismen voor de afweging 

van opties bruikbaar. In werkelijkheid worden de verschillende opties pas duidelijk 

gedurende de uitvoering van het project en kunnen ook allerlei omgevingsfactoren 

gedurende die uitvoering veranderen. Dan blijft de waarde van deze 

afwegingsmechanismen wel bestaan maar moet de afweging zelf wel van tijd tot 

tijd worden geactualiseerd.  

5.4 Kosten en baten 

3. Uit een vergelijking van de kosten en baten van de investering:  

 

Voor we iets zeggen over de ramingen van kosten en baten die binnen 

businesscases worden gehanteerd, moeten wij enige aandacht geven aan de 

specifieke wijze waarop de overheid dit soort zaken administreert. Deze heeft 

namelijk een aanzienlijke invloed op de weergave van die kosten en baten en ook 

op de besluitvorming.  

In de volgende subparagrafen gaan wij in op de organisatorische aspecten van 

het hanteren van kosten en baten binnen de overheid, op de begrippen “kosten”en 

“baten” zelf en op de wijze van meting van kosten en baten. 

5.4.1 Kosten en baten in een overheidsadministratie: de organisatie 

Hier gaat het om de inrichting van het comptabel bestel dat de overheid hanteert. 

In Nederland kent men voor de rijksoverheid de Comptabiliteitswet die dat 
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comptabel stelsel regelt. Onder comptabel bestel wordt het kader van wet- en 

regelgeving verstaan, waarbinnen de begrotingscyclus zich afspeelt. Daarbij gaat 

het om het opstellen van de begroting, de goedkeuring er van, de uitvoering en de 

controle. Ook gaat het om de wijze waarop inkomsten en uitgaven worden 

geadministreerd. Daarvoor bestaand comptabiliteitsvoorschriften. Het gaat dus om 

meer dan het louter administreren van gedane zaken. Het gehele 

begrotingsproces is sterk beleidsmatig bepaald. 

Binnen het comptabel bestel spelen wat betreft businesscases diverse thema’s: 

 Goedkeuring van uitgaven (opstellen en goedkeuren begroting). 

 Administreren van inkomsten en uitgaven. 

 Controle. 

Op deze drie punten gaan wij nu nader in. 

 

Goedkeuring van uitgaven 

Investeringen brengen kosten en baten met zich mee. Die kosten zijn vrijwel altijd 

financieel en de baten vaak ook. De consequentie hiervan is dat deze kosten en 

baten ook zichtbaar moeten worden gemaakt in het begrotingsproces in de vorm 

van uitgaven en inkomsten. Daarbij zullen financiële baten overigens vaak de 

vorm hebben van lagere uitgaven en niet van inkomsten. Opvallend is dat niet-

financiële baten alleen in de toelichting bij begrotingsposten zichtbaar kunnen 

worden maar niet zelfstandig worden geadministreerd. De realisatie ervan wordt 

meestal niet zichtbaar gemaakt.  

 

Dikwijls wordt gesteld dat de businesscase is vastgesteld en goedgekeurd en dat 

daarmee ook het formele besluit over de investering is genomen. Formeel 

juridisch is dat echter niet juist omdat staatsrechtelijk alleen kan worden besloten 

over uitgaven in de vorm van het vaststellen van de begroting van een 

departement, door regering en Staten Generaal.  

 

Nu kan zich bij de koppeling tussen de uitgaven voor een investering, vastgelegd 

in de businesscase, en de begroting van het verantwoordelijk overheidsorgaan 

een tweetal belangrijke problemen voordoen. 

Het eerste is dat de investering als zodanig niet herkenbaar is in de formulering 

van de begrotingspost waaronder hij formeel valt, bijvoorbeeld omdat hij is 

opgenomen onder “apparaatskosten”. Bij de formele goedkeuring is dan niet 

duidelijk dat tegelijk ook over deze specifieke investering is besloten. 

Het tweede probleem is dat het tijdvak waarover de kosten en baten van de 

investering zich uitstrekken niet hetzelfde is als dat van de formele begroting 

waarin de investering is opgenomen. Dat probleem doet zich vooral voor omdat 

de rijksoverheid voor een belangrijk deel functioneert op kasbasis, wat betekent 

dat alleen over de kasuitgaven van het komende begrotingsjaar wordt besloten. 

Voor de rest van de uitgaven is dan formeel juridisch geen dekking. Het is 

overigens ook mogelijk om verplichtingen in de begroting op te nemen en voor 

een deel gebeurt dat ook bij de grotere projecten.  
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Er zijn ook belangrijke onderdelen van de rijksoverheid, met name de grote 

uitvoeringsorganen, die niet op kasbasis werken maar op grond van een stelsel 

van baten en lasten. De lasten van investeringen worden dan in een aantal jaren 

afgeschreven en in die jaren ten laste van de begrotingen gebracht. Over de 

investering als geheel wordt dan wel op één tijdstip formeel besloten wat de 

transparantie ten goede komt.  

 

Betreffende de grote ICT projecten binnen de overheid betekent het voorgaande 

dat deze soms zelfstandig zichtbaar zijn en dat er wat betreft de uitgaven expliciet 

over wordt besloten maar zij soms ook “verstopt” zitten in andere 

begrotingsposten en dat er maar over één jaarschijf wordt besloten. Het zal 

duidelijk zijn dat in dit laatste geval bij projecten met grote kostenoverschrijdingen 

en/of uitloop grote problemen kunnen ontstaan waarbij de besluitvorming achteraf 

komt op basis van grotendeels voldongen feiten. 

 

Administreren van inkomsten en uitgaven 

In een businesscase worden ramingen van de uitgaven opgenomen en ten 

behoeve van de besluitvorming worden deze gekoppeld aan een begroting. De 

feitelijke uitgaven moeten ook administratief verwerkt en later worden gekoppeld 

aan de cijfers betreffende de uitvoering van de begroting.  

In de praktijk blijkt echter dat het buitengewoon moeilijk, en soms zelfs onmogelijk, 

is om een verband te leggen tussen de oorspronkelijke ramingen in een 

businesscase en bijbehorende begroting en de feitelijke uitgaven. Dit heeft twee 

belangrijke oorzaken. In de eerste plaats is er geen gestandaardiseerd 

rekenschema met kosten plaatsen op grond waarvan per investering de feitelijke 

uitgaven worden geadministreerd. In de tweede plaats worden belangrijke posten, 

die bedrijfseconomisch kosten vormen, niet ten laste van een projectbegroting 

gebracht en zijn ze dus administratief in de businesscase niet zichtbaar. 

Voorbeelden zijn de tijd die interne medewerkers aan projecten besteden, hun 

huisvesting en hun facilitaire diensten. Vaak worden alleen “out of pocket” 

uitgaven zichtbaar gemaakt terwijl dit maar een deel van de uitgaven betreft.  

In hoofdstuk 2 kwam de motie Gerkens aan de orde waarin aan de regering 

inzicht werd gevraagd inzake de verspilling van middelen bij de grote ICT 

projecten. In paragraaf 3.1.2 werd het antwoord van de Rekenkamer 

weergegeven: de administratie laat niet toe dat dit soort antwoorden gegeven kan 

worden. Onze analyse kan dit punt alleen maar onderschrijven. 

 

Controle 

In de Comptabiliteitswet 2001 wordt de systematiek van begrotingsopstelling en –

uitvoering geregeld. Daarbij behoort ook de controle, die voor de rijksoverheid als 

taak is belegd bij de Algemene Rekenkamer. Deze beschikt over een eigen 

apparaat voor het uitvoeren van onderzoek. 

Formeel onderzoekt de Rekenkamer alleen de rechtmatigheid van de uitgaven: 

bestond er voor de uitgaven formeel goedkeuring en zijn ze ook werkelijk gedaan? 
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Bij het waarderen van de uitkomsten van de grote ICT projecten gaat het echter 

ook om de doelmatigheid: hebben de uitgaven het gewenst resultaat opgeleverd? 

Vertaald naar een businesscase: zijn de beoogde baten ook daadwerkelijk 

gerealiseerd? 

De Rekenkamer is voor deze tweede taak wel geëquipeerd maar niet 

verantwoordelijk. Dat was dan ook de reden dat de Tweede Kamer de 

Rekenkamer formeel verzocht om een onderzoek in te stellen naar de grote ICT 

projecten. De resultaten daarvan zijn behandeld in Hoofdstuk 3.  

 

Tot zover over de meer institutionele kant van de inkomsten en uitgaven van de 

overheid. Meer inhoudelijk zijn er verschillende onderwerpen relevant voor opzet 

en gebruik van businesscases voor grote ICT projecten binnen de overheid: 

1. De kosten: wat valt daaronder? 

2. De baten: wat kan als opbrengst van de investering worden gezien. Zijn dat 

binnen de economische theorie alleen financiële baten of gaat dat verder? 

3. Het meten van kosten en baten  en de bijbehorende onzekerheden. 

In de volgende subparagrafen gaan we daarop nader in. 

5.4.2 De kosten 

Alvorens in te gaan op het kostenbegrip binnen businesscases gaan wij in op de 

verschillende soorten kostenbegrippen en bezien daarna welke in de context van 

dit onderzoek relevant zijn. 

 (Financiële)  omvang van kosten; 

 Kostensoorten; 

 Kostenplaatsen; 

 Vaste en variabele kosten; 

 Ontwikkelings- en exploitatiekosten; 

 Directe en indirecte kosten. 

 

Omvang van de kosten 

Dit is ongetwijfeld een relevant punt in een businesscase voor een groot ICT 

project binnen de overheid: welk beslag doet de investering op (financiële) 

middelen? 

Ook hier binnen doen zich vraagstukken voor die voor een belangrijk deel 

betrekking hebben op de scope van de investering: 

 De fase van ontwikkeling van de investering: alleen ontwikkelingskosten of ook 

exploitatie? 

 Het domein waarbinnen de kosten worden berekend: alleen het domein van de 

investerende partij of ook dat van andere stakeholders? 

 De scope van de kosten in de tijd, bijvoorbeeld het komende begrotingsjaar, de 

komende tien jaar of de gehele levensduur van de investering (economisch 

en/of technisch). 
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Het belang van dit kostenbegrip is dat het inzicht geeft welk beslag er zal worden 

gedaan op de beschikbare (financiële)  middelen van de overheid. Geld dat dus 

niet aan iets anders kan worden uitgegeven.  

 

Kostensoorten 

Hiermee wordt gedoeld op het onderscheid in verschillende soorten kosten. Een 

voorbeeld is het onderscheid zoals dat in de jaarlijkse overzichten van de grote 

ICT projecten wordt gebruikt: 

 Hardware en software. 

 Ingehuurd extern personeel. 

 Intern personeel. 

 Uitbesteed werk. 

 Overige projectkosten. 

Deze indeling is limitatief en geeft inzicht in de opbouw van de kosten. Het belang 

hiervan is dat op verschillende kosten anders gestuurd kan worden.  

 

Kostenplaatsen 

Met “kostenplaats” wordt gedoeld op de organisatie-eenheid, het bedrijfsmiddel of 

het product (bijvoorbeeld een dienst van de overheid)  waaraan de kosten van de 

investering worden toegerekend. De toewijzing van kosten aan bedrijfsmiddelen, 

zoals machines, is bij de overheid niet gebruikelijk, wellicht met uitzondering van 

gebouwen. Gebruikelijker is de toewijzing aan organisaties of aan onderdelen 

daarvan. Daarnaast is toewijzing aan diensten of producten ook algemeen. 

 

Vaste en variabele kosten 

Dit kostenbegrip is binnen de overheid niet zo gebruikelijk omdat overheden 

meestal niet hoeven te kiezen wat betreft het aantal van producten en diensten 

die zij leveren en juist daarvoor is dit kostenbegrip bedoeld. 

 

Ontwikkelings- en exploitatiekosten 

Veel businesscases beperken zich tot de kosten wat betreft de ontwikkeling en de 

implementatie van de investering maar laten de exploitatie er van buiten 

beschouwing. Toch vormen ook de kosten van exploitatie een (toekomstig) beslag 

op overheidsmiddelen en zijn dus relevant.  

 

Directe en indirecte kosten 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten die worden gedragen 

door de investerende partij(en) en de uitstralende effecten naar andere partijen, 

zoals burgers en bedrijven. Met name voor overheden zijn deze indirecte kosten 

van groot belang. 

 

In een businesscase moet duidelijk zijn welke beslissingen er op al deze punten 

zijn genomen, inclusief wat niet is meegenomen.   
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Merkwaardig genoeg bestaat er geen standaard kostenmodel voor de overheid in 

die zin dat een bepaalde wijze van administreren van kosten is voorgeschreven. 

Wel zijn er van tijd tot tijd handreikingen uitgegeven waarin vooral gemeenten 

worden ondersteund bij het maken van kostencalculaties. Zie bijvoorbeeld het 

kostenmodel E-overheid van Egem (Egem, 2009) en het Kosten-baten webtool 

voor investeringen in e-dienstverlening van King (King, 2011).  

5.4.3 De baten 

Bij baten wordt doorgaans een onderscheid gemaakt in drie soorten baten: 

 Financieel meetbare baten.  

 Niet financiële maar meetbare baten, zoals de verkorting van de doorlooptijd 

van een dienst of het waarderingscijfer er voor. 

 Immateriële baten. Hierbij kan het gaan om een groot scala van baten, zoals 

bijdragen aan de uitvoering van de strategie van de organisatie, aan het 

verhogen van de flexibiliteit ervan maar ook aan het mogelijk maken van de 

uitvoering van wet- en regelgeving.  

Alle drie de batensoorten komen in een overheidsomgeving voor. De derde is 

vaak specifiek voor overheden.  

 

Ook betreffende de baten bestaan er geen voorschriften voor wat betreft de 

administratie daarvan. Financiële baten, in de vorm van kostenverlagingen, zullen 

in het algemeen wel zichtbaar worden gemaakt maar de andere batensoorten 

niet. Daarmee wordt ook duidelijk dat zicht op de gerealiseerde baten, en 

daarmee op batenmanagement, heel moeilijk wordt.  

5.4.4 Het meten van kosten en baten 

In de voorgaande subparagrafen werden de begrippen “kosten” en “baten” 

behandeld of dit eenduidige begrippen zijn die ook eenvoudig kunnen worden 

gemeten. Eenduidig zijn ze meestal wel maar het meten ervan is vaak met vele 

onzekerheden omgeven. Zowel bij de kosten als de baten liggen de meetwaarden 

meestal in de toekomst (vaak meerdere jaren) en de toekomst is nu eenmaal met 

vele onzekerheden omgeven.  

Kosten en baten worden daarom meestal niet gemeten maar geschat. Alleen bij 

evaluaties is een echte meting mogelijk maar in de praktijk gebeurt dat bij 

overheden zelden.  

 

Ons beperkend tot de grote ICT projecten binnen de overheid zijn ook daar vaak 

kostenramingen met grote onzekerheden omgeven. Dat kan worden geïllustreerd 

aan de hand van de indeling in kostensoorten waarbij het meestal gaat om zowel 

onzekerheden wat betreft de omvang er van als wat betreft de prijs.  

 Hardware en software. De raming van de kosten hier van is afhankelijk van tal 

van factoren: prijsontwikkelingen, marktomstandigheden, uitkomsten van 
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aanbestedingen, nadere beslissingen omtrent sourcing, nieuwe producten of 

diensten met vergelijkbare functionaliteit, samenwerking met andere partijen 

enz.. 

 Ingehuurd extern personeel. Hier speelt zowel een volume als een 

prijsonzekerheid. Hoeveel personeel moet extern worden aangetrokken (mede 

afhankelijk van de beschikbaarheid van interne medewerkers met de 

noodzakelijk kennis en competenties) en wat zijn de bijbehorende tarieven 

(ook weer van tal van zaken afhankelijk, zie ook die bij hard- en software).  

 Intern personeel. Hiervoor speelt ongeveer hetzelfde als bij de voorgaande 

kostensoort. 

 Uitbesteed werk. Hier gaat het vooral om sourcing waarbij er in de toekomst 

weer tal van nieuwe mogelijkheden kunnen opdoemen en ook 

marktomstandigheden en samenwerking met andere partijen een belangrijke 

rol kunnen spelen.  

 

In veel gevallen zal het gebruik van ramingen van de kosten een proces zijn van 

voortschrijdend inzicht. In het begin van het programma is nog veel onzeker en 

zijn ook de risico’s vaak nog niet duidelijk. Later zal de kwaliteit van de gegevens 

beter worden maar onzekerheden zullen altijd blijven bestaan.  

 

Voor het meten van baten geldt grotendeels hetzelfde. Nog meer onzeker is soms 

het meten van immateriële baten, zoals de verhoging van de flexibiliteit van een 

organisatie.  

 

Ook hier doet zich de situatie voor van de betrokkenheid van meerdere  

stakeholders bij de grote ICT-intensieve projecten. Voor de verschillende 

stakeholders kunnen de kosten en baten van de overheidsinvestering heel anders 

liggen. Een bekend beeld is dat de ene partij het grootste deel van de kosten 

draagt terwijl de baten bij een andere partij neerslaan. Kosten en baten zijn dan 

op zich wel te meten maar zullen bijvoorbeeld een discussie op gang brengen 

over kostenverrekening.  

Daarnaast kunnen verschillende stakeholders andere gedachten hebben over de 

scope van kosten en baten, organisatorisch en in de tijd, de soorten kosten die 

moeten worden meegenomen en over de vraag of het alleen moet gaan over 

ontwikkelingskosten of ook om de kosten van beheer. Dit alles vraagt om de 

nodige onderlinge afstemming en dus om een goed bestuurlijk proces.  

5.5 Analyse vanuit de economische elementen 

De wijze van denken: 

Met name de studie van de openbare financiën schenkt aandacht aan de relatie 

tussen de investering en de achterliggende doelstellingen. Noch uit de 

onderzochte cases, noch uit persoonlijke ervaring blijkt dat dit een zwak punt is in 

de businesscases zoals die in de afgelopen jaren zijn geformuleerd. Vele 
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investeringen worden gerelateerd aan doelstellingen die niet alleen 

kostenverlagingen betekenen maar ook het voortbrengen van gewenste goederen 

en diensten of externe effecten. Uiteraard kan over die doelstellingen door 

verschillende stakeholders wel verschillend worden gedacht of kan het relatieve 

belang van die doelstellingen door verschillende stakeholders anders worden 

gewogen. Dat geldt ook voor de bijbehorende kosten en baten. 

Wat anders ligt dat bij de afweging van kosten en baten en met name de 

vergelijking tussen verschillende opties. Baten worden vaak niet systematisch in 

beeld gebracht en meestal beperkt men zich tot het uitwerken van kosten en 

baten van twee opties: de investeringsoptie en een nuloptie. Financiële criteria als 

een terugverdientijd worden zelden gebruikt. Wel een criterium als Total Cost of 

Ownership (DWR). Bij de kosten gaat het meestal om kasuitgaven van de eigen 

organisatie versus de baten, eveneens voor de eigen organisatie. Daarbij komen 

niet alle kosten in beeld (kosten van eigen personeel of van externe partijen). 

Hetzelfde geldt vaak voor de baten, vooral die voor externe partijen. Een zuivere 

economische afweging wordt dus niet gemaakt of zelfs maar in beeld gebracht. 

Gelet op de leer van de openbare financiën zijn ook niet economische criteria 

relevant of zelfs doorslaggevend maar de zuiver economische afweging hoort 

volgens de economische wetenschap wel onderdeel te zijn van de besluitvorming.  

Volgens het begrotingsproces behoort de controle ook onderdeel van de totale 

besluitvorming over projecten en programma’s te zijn. Of de baten ook 

daadwerkelijk zijn gerealiseerd, wordt echter zelden onderzocht. Hoogstens wordt 

gekeken naar overschrijding van het budget waarbij het ook hier meestal gaat om 

de kasuitgaven van de eigen organisatie.  

Wat betreft het meten van kosten en baten wordt meestal uitgegaan van de fictie 

dat zowel de kosten als de baten van een investering vóór de besluitvorming 

volledig in beeld kunnen worden gebracht. De economische wetenschap laat 

echter zien dat dit vaak niet mogelijk is en dat die kosten en baten pas gedurende 

de loop van het project of programma scherper kunnen worden aangegeven. Ook 

het feit dat de kosten en baten scheef over verschillende partijen zijn verdeeld en 

dat zij een andere inschatting van kosten en baten kunnen hebben, kan een 

complicatie betekenen. De combinatie van onzekerheden in de tijd en een 

bepaalde verdeling over stakeholders maakt het nog ingewikkelder. Dit betekent 

dat het hele besluitvormingsproces zo moet worden ingericht dat dit 

voortschrijdend inzicht periodiek in beeld moet worden gebracht en dat op basis 

van deze gegevens kan worden bijgestuurd. Daarnaast dat veel aandacht aan het 

proces van samenwerking tussen de verschillende stakeholders moet worden 

gegeven. 

 

De wijze van sturing: 

De wijze van sturing is complex omdat er in feite twee soorten sturing zijn, die 

elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden. Enerzijds is er het “gewone” 

begrotingsproces waarbinnen uitgaven duidelijk moeten worden geraamd en 

goedgekeurd. Anderzijds is er de sturing van een project of programma op onder 



Businescases en ICT intensieve overheidsprojecten      Pagina  127  

 

 

andere financiële criteria en waarbij veel nog onzeker is, zeker in het begin. De 

noodzaak tot helderheid in het eerste proces en het moeten erkennen van 

onzekerheden in het tweede proces, moeten dan zo goed mogelijk met elkaar 

worden verzoend. Hierbij komt nog dat de scope van de sturing heel anders kan 

zijn. Het traditionele begrotingsproces betreft vaak alleen de uitgaven op kasbasis 

voor het volgende begrotingsjaar terwijl de ramingen voor een project of 

programma een veel langere termijn zullen betreffen. Een goed ingericht 

portfoliomanagement is dan nodig om binnen een organisatie het overzicht te 

blijven bewaren over alle lopende projecten en programma’s in relatie tot het 

begrotingsproces.  

Wat de sturing nog verder compliceert is dat vaak sprake zal zijn van 

organisatiegrenzen overstijgende projecten en programma’s waarbij de 

ketenpartners deel uitmaken van hetzelfde project maar moeten opereren binnen 

eigen begrotingsprocedures.  

Dit alles, in combinatie met het niet bestaan van administratieve voorschriften voor 

het ramen en registreren van kosten en baten, maakt het sturingsproces in een 

overheidsomgeving wel erg complex. Dit geldt zeker voor ICT projecten die op 

zich al vaak met grote onzekerheden zijn omgeven en vaak organisatiegrenzen 

overschrijden.  

Daarnaast wordt vaak gestuurd op grond van de fictie dat in de aanloop van het 

project alles al duidelijk is. Het besluit wordt vóór de start van het project genomen 

en de businesscase wordt daarna niet periodiek geactualiseerd. Dat gebeurt 

overigens wel vaak voor de kosten omdat jaarlijks een begroting moet worden 

vastgesteld maar niet voor de beoogde baten. Laat staan dat strak wordt gestuurd 

op realisatie van die baten of het inventariseren van nieuwe. In feite wordt alleen 

gestuurd op de kosten en op de planning, waarbij voor het laatste dat vaak vooral 

van belang is omdat uitlopen in de planning ook kostenoverschrijding met zich 

mee brengt. Er moet immers een dure projectorganisatie langer in de lucht 

worden gehouden.  

De sturing op het identificeren van de opties beperkt zich meestal tot die op het 

projectalternatief versus de nuloptie. Vaak zijn er echter meer alternatieve opties 

in beeld dan alleen het projectalternatief en zijn ook niet alle pro’s en contra’s van 

de verschillende opties op voorhand duidelijk. Zelfs kunnen gedurende rit nieuwe 

opties ontstaan. Op deze gronden zou sturing van een project of programma meer 

een proces van voortschrijdend inzicht en bijsturing moeten zijn dan in het begin 

een klap met de hamer en daarna jaren wachten op de afloop.  

Wat betreft de wijze van sturen gaat de leer van de openbare financiën uit van 

een rationeel proces waarbij kosten en baten goed moeten worden afgewogen 

maar waarbij ook politieke doelstellingen duidelijk in beeld komen en de realisatie 

van baten een valide onderdeel van besluitvorming is. Of iets een “merit good” is 

of wat het gewicht is van externe effecten, zal immers vaak geen objectief feit zijn 

maar een politieke keuze. De politieke waardering van kosten en baten moet dan 

een expliciet onderdeel van het keuzeproces zijn waardoor businesscases op 
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louter bedrijfseconomische gronden niet maar op politieke gronden wel valide 

kunnen zijn. Dat moet dan wel duidelijk worden.  

Binnen het openbaar bestuur gebeurt de sturing door politieke organen waarbij 

voor een initiatief ook een politieke meerderheid moet worden gevonden. Of die 

meerderheid er komt is slechts zelden het directe gevolg van een louter 

economische afweging, tenzij de budgettaire druk heel groot is. Een goede 

verhouding tussen kosten en baten is vooral een randvoorwaarde, waarbij vaak in 

het begin niet duidelijk is of daaraan zal worden voldaan. 

 

De wijze van werken: 

In het verlengde van de twee vorige invalshoeken zou het bestaan van grote 

onzekerheden ook van invloed moeten zijn op de wijze van werken. Veel 

inspanning steken in het verzamelen van cijfermateriaal vóór de besluitvorming 

over het al dan niet doen van de investering en daarna de businesscase in de la 

laten liggen, verdraagt zich niet met inzichten uit de economische wetenschap. 

Daar gaat men meer uit van een proces van onzekerheidsreductie en aanvullende 

besluitvorming. De wijze van werken zou dan ook meer het voortdurend 

verschaffen van actueel inzicht moeten zijn door middel van een periodieke 

actualisatie van de businesscase. Dat geldt zowel voor voortschrijdend inzicht in 

kosten en baten als in het zich voordoen van nieuwe opties om de doelstellingen 

te bereiken.  

De praktijk bij grote projecten en programma’s is echter het verschaffen van 

periodiek inzicht in de kosten (tenminste het deel dat de kasuitgaven betreft) en 

van de planning van de activiteiten. Hoe het realiseren van de geraamde baten 

zich ontwikkelt en welke nieuwe baten eventueel mogelijk zijn, komt echter zelden 

in beeld. Dat geldt ook voor nieuwe opties. 

Vanuit de inrichting van het begrotingsproces behoort controle op de uitkomst van 

projecten en programma’s in de vorm van een evaluatie daarvan ook voor de 

hand. Daarvan is echter niet of nauwelijks sprake, tenzij sprake is van grote 

kostenoverschrijdingen. Wel is er soms een tussenevaluatie, die van invloed kan 

zijn op het verdere verloop. P-Direkt is daarvan een goed voorbeeld.  

Wat betreft de keuze tussen opties zijn er zeker ook verbeterpunten te 

identificeren. De belangrijkste lijkt de mogelijkheid van een grotere transparantie 

en objectivering van besluitvorming door vormen van Multi-Criteria analyse van de 

verschillende investeringsopties. Dit wordt binnen de overheid niet of nauwelijks 

toegepast terwijl het toch veel inzicht zou geven.  

Wat betreft de wijze van werken maakt de leer der openbare financiën duidelijk 

dat het financiële aspect van een businesscase moet passen binnen het normale 

begrotingsproces. Dat levert vaak problemen op omdat projecten dikwijls langer 

duren dan een jaar (en zelfs langer dan een kabinetsperiode) terwijl de 

begrotingscyclus is afgestemd op een periodiciteit van één jaar. 

Meerjarenbegrotingen voorzien enigszins in dit probleem maar hebben geen 

bindend karakter. Een ander punt is dat in de praktijk dikwijls vertragingen 

optreden in grote projecten wat tot budgettaire problemen in de uitvoering kan 
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leiden. Veel zou kunnen worden opgelost door projecten waarvoor businesscases 

bestaan, te verbijzonderen binnen het begrotingsproces en daarover in een aparte 

paragraaf binnen de begroting te rapporteren.  

 

Wijze van modelleren: 

Wat betreft het modelleren van businesscases  levert de economische 

wetenschap het inzicht op dat het begrip “kosten” minder eenduidig is dan op het 

eerste gezicht duidelijk is. In de onderzochte businesscases worden “kosten” 

alleen gezien als kasuitgaven. Bestuurlijk wordt dan ook vooral aandacht besteed 

aan de afweging tussen de kasuitgaven van een organisatie en de (vooral 

financiële) baten. Relevante begrippen als directe en indirecte kosten, vaste en 

variabele kosten, ontwikkelings- en exploitatiekosten worden niet of nauwelijks 

gehanteerd. Overigens bleek in het “Overzicht grote ICT projecten” van BZK wel 

aandacht te worden gegeven aan exploitatiekosten.  

Ook wat betreft de kostensoorten bleek in de onderzochte cases veel 

onduidelijkheid. Een algemeen rekenschema met duidelijke definities en dat 

verplicht wordt toegepast, bestaat binnen de Nederlandse overheid niet. Projecten 

zijn dus moeilijk vergelijkbaar, ook binnen een organisatie.  

Ook het begrip “baten” is niet bepaald eenduidig. In vele bestaande 

businesscases beperkt het beschrijven van de baten zich tot de financiële baten in 

de vorm van kostenbesparingen terwijl de leer van de openbare financiën laat zien 

dat er ook geheel andere, maar wel valide, baten kunnen zijn. Die moeten in een 

businesscase dan wel zichtbaar worden gemaakt.  

Wat betreft de wijze van modellering kan worden gewezen op de betekenis van 

comptabiliteitsvoorschriften voor de reguliere gang van zaken binnen 

overheidsbegrotingen. Voor projecten bestaan dergelijke voorschriften niet omdat 

de begrotingen daarvoor meestal extracomptabel van aard zijn en alleen bepaalde 

resultaten worden meegenomen in het reguliere begrotingsproces. Specifieke 

voorschriften voor het administreren van kosten en baten binnen projecten zou 

een belangrijke verbetering kunnen zijn waardoor de problemen waarbij de 

Algemene Rekenkamer bij de uitvoering van de motie Gerkens zouden kunnen 

worden voorkomen.  

5.6 Leerpunten 

Als we het voorgaande samenvatten in de vorm van een aantal leerpunten ten 

aanzien van de huidige praktijk, komen wij tot de volgende lijst: 

 Zie businesscases niet als een eenmalige weergave van een objectieve 

werkelijkheid die vóór de initiële besluitvorming zo goed mogelijk in beeld moet 

worden gebracht. Beter is ze te zien als een instrument in een proces met alle 

stakeholders om te komen tot een gezamenlijke visie op de kosten en baten 

van een project waarbij steeds nieuwe inzichten, onzekerheden en risico’s 

zullen bestaan. 
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 Actualiseer businesscases dus periodiek en niet alleen vóór het besluit tot het 

project of programma. Stuur bij op grond van de resultaten. 

 Stuur niet alleen op kosten en planning maar ook op de realisatie van de baten 

en identificatie van mogelijke nieuwe baten. 

 Breng niet alleen de kasuitgaven in beeld maar alle relevante kosten, zowel 

intern als voor eventuele externe partijen. 

 Hanteer voor de kosten een algemeen rekenschema met duidelijke definities 

voor alle grote overheidsprojecten.  

 Bezie meer opties dan alleen het investeringsalternatief en de nuloptie en 

beoordeel deze zo nodig  met behulp van een multicriteria-analyse. Doe dat 

niet alleen in het begin maar ook in de looptijd van het project.  

 

Dit is een belangrijk verschil met de huidige situatie. Velen, ook politici, 

verwachten vanaf het begin een duidelijk beeld van de gevolgen van de 

investering en zien dit als een voorwaarde voor een positief besluit. Veel te weinig 

belangstelling is er voor het feit dat er in het begin niet alleen veel onduidelijk is 

maar ook niet duidelijk kan zijn. Daarom moet na een eerste beeld vooral worden 

gestuurd op een proces waarin er steeds meer duidelijkheid komt en dat niet 

alleen betreffende de kosten en planning maar ook betreffende de baten.  

Businesscases worden nu nog vaak eenmalig opgesteld en daarna in de la 

gelegd. Daar komen ze alleen uit als er iets erg fout gaat. 

Alle betrokkenen zijn meestal al tevreden als het project binnen planning en 

budget is gerealiseerd. Of is bereikt, wat men wilde bereiken, wordt meestal niet 

zichtbaar gemaakt. Laat staan of er meer uit te halen zou zijn geweest of in de 

komende jaren nog te halen zou zijn.  

Baten worden, vooral financieel, vaak initieel uitvoerig in beeld gebracht maar 

voor de kosten geldt dat minder. Bekende voorbeelden zijn het niet meenemen 

van de eigen kosten omdat “die ambtenaren er toch al zijn”, het niet mee nemen 

van de kosten van andere partijen of het niet mee tellen van de kosten van het 

latere beheer (alleen de kosten van het project komen in beeld).  

Definities zijn, zoals altijd, een taai onderwerp. De Algemene Rekenkamer legde 

daar al eerder de vinger op. Zo is alleen al niet duidelijk wat nu precies de “start” 

van een project is of wanneer het is “afgerond”. Dan wordt het ook moeilijk om de 

kosten er van te berekenen. Wat zijn ook de kosten van intern personeel? Alleen 

de kosten van de direct betrokken ambtenaren of ook de kosten van 

ondersteunend personeel? 

De analyse van meerdere opties is zeker ook geen staand gebruik. Inmiddels is 

dat wel het geval met de nuloptie (hoewel vaak ook niet duidelijk is wat daarvan 

de definitie is, in elk geval niet “de huidige situatie”). Een businesscase bevat 

daarnaast meestal alleen de gekozen optie en niet wat de andere opties waren en 

waarom die ene optie is gekozen. Laat staan dat periodiek in beeld wordt 

gebracht of die keuze nog steeds correct is of dat moet worden bijgestuurd door 

een nieuwe optie te kiezen. Met name voor langer lopende projecten is dat zeer 

relevant.  
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6 Elementen uit de Bestuurskunde 

6.1 Inleiding 

Ook in dit hoofdstuk bezien wij, vanuit onze werkdefinitie van opzet en gebruik, 

welke delen daarvan bestudeerd kunnen worden door de betreffende discipline. 

Wij formuleerden voor de bijdrage uit de bestuurskundige invalshoek de volgende 

aandachtspunten: 

 

Opzet  

1. Een beschrijving van de relatie tussen de investering en de 

strategie/doelstellingen van de organisatie:  

2. De beschrijving van de verschillende opties voor de investering, de keuze 

daaruit en de redenen daarvoor:  
3. uit een overzicht van de stakeholders en hun betrokkenheid bij de investering. 

Gebruik 

4. Initiële besluitvorming om al dan niet een investering te doen,waaronder de 

identificatie van de investering:  

5. Voor besluitvorming over de investering; 

a. Voor de evaluatie van de investering. 

 

Om een bestuurskundige analyse te krijgen van de huidige stand van zaken wat 

betreft de informatisering van het openbaar bestuur beschouwen wij in dit 

hoofdstuk eerst een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR): de nota iOverheid van 2011 (WRR, 2001). Deze nota 

maakt de complexiteit van informatisering duidelijk en laat zien binnen welke 

kaders volgens de WRR businesscases voor grote overheidsprojecten moeten 

worden opgesteld. 

 

Daarna gaan wij in op de geschiedenis en huidige opzet van de organisatie van 

de beleidsevaluatie binnen het Nederlands openbaar bestuur. Daaruit blijkt onder 

meer dat de huidige toepassing daarvan moeizaam verloopt en weinig echte 

politieke aandacht krijgt. 

 

Wanneer we kijken naar het onderdeel van de bestuurskunde dat het meest 

relevant is voor de opzet en het gebruik van businesscases is dat in inhoudelijk 

opzicht echter toch dat van de beleidsevaluatie. Daarom besteden wij daaraan, 

ondanks het gebrek aan succes in institutioneel opzicht, daaraan toch de nodige 

aandacht.  

In de literatuur betreffende de beleidsevaluatie wordt vaak het onderscheid 

gemaakt tussen evaluatie ex ante en evaluatie ex post. Businesscases kunnen
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voor beide vormen worden gebruikt. Van de vier bovengenoemde 

aandachtspunten kunnen de eerste drie worden gezien als evaluatie ex ante en 

de vierde als evaluatie ex post. 

 

Een overzicht van de verschillende inhoudelijke benaderingen van 

beleidsevaluatie vanuit de bestuurskunde vinden wij in de dissertatie van Thaens 

(Thaens, 1998) over de procesbenadering van ICT-evaluatie. Bepaalde vormen 

van evaluatie blijken belangrijke overeenkomsten te vertonen met de opzet en de 

wijze van gebruik van businesscases. 

 

In de voorlaatste paragraaf analyseren wij de vorige paragrafen aan de hand van 

onze vier invalshoeken. In de laatste paragraaf kijken wij in de vorm van een 

aantal verbeterpunten hoe hieruit lering kan worden getrokken wat betreft de 

opzet en het gebruik van businesscases. Ook bezien wij wat het verschil is met de 

huidige situatie. 

6.2 Het WRR rapport: iOverheid 

In 2011 verscheen dit rapport waarin uitgebreid wordt ingegaan op de 

informatisering van de Nederlandse overheid vanuit een bestuurskundig 

perspectief (WRR, 2001). 

 

Het rapport kent een onderscheid tussen stuwende, verankerende en 

procesmatige beginselen voor de keuzes die betreffende informatisering binnen 

de overheid worden gemaakt. De beginselen zijn verbonden aan de drive van de 

overheid om ICT in te zetten. Dit is relevant voor de inhoud van businesscases. 

Die beginselen kunnen immers voor een belangrijk deel worden gezien als de 

doelstellingen van de investering, die in een businesscases moeten zijn 

opgenomen. 

De meest directe relatie met doelstellingen is er wat betreft de stuwende 

beginselen. Die hebben vooral betrekking op Veiligheid, Effectiviteit en Efficiency. 

De verankerende beginselen vormen een tegenwicht voor die stuwende 

beginselen. Privacy en Keuzevrijheid worden als twee belangrijke verankerende 

beginselen gezien. 

De procesmatige beginselen zorgen dat de stuwende en de verankerende 

beginselen op een zorgvuldige manier worden gewogen. Deze 

afwegingsprocessen moeten vooral toetsbaar en inzichtelijk zijn. De WRR noemt 

hier Transparantie en Accountability als belangrijke procesmatige beginselen. 

 

Het rapport bevat ook een empirische analyse. Hieruit blijkt dat de toepassing van 

ICT voor allerlei overheidsprocessen min of meer zelfstandig, en zonder veel 

politieke controle, tot stand komt en dat ook toepassingen ontstaan waarover nooit 

expliciet bestuurlijk en politiek is besloten. Hoewel dit niet uitsluit dat bij die 
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ontwikkeling businesscases zijn opgesteld, is de analyse van de WRR in elk geval 

dat daarover niet bestuurlijk en politiek is besloten. 

Van bijzonder belang in het kader van ons onderzoek zijn de opmerkingen van de 

WRR over de evaluatie van ICT toepassingen. Volgens de WRR wordt daarbij 

vaak niet gekeken naar de beleidsrealiteit maar alleen naar de termen van het 

systeem zelf, zoals het aantal hits bij de Verwijsindex jongeren (WRR 2011: 102). 

Het WRR rapport bevat ook tal van andere voorbeelden op dat punt. Beoogde 

baten worden dus in verkeerde termen gedefinieerd. 

Interessant is ook de constatering dat de toepassing van ICT vaak louter 

instrumenteel wordt gezien (“hetzelfde maar beter”) en dat onvoldoende besef 

bestaat dat ook primaire processen hierdoor kunnen veranderen. Dit is voor een 

goede inschatting van kosten en baten uiteraard te beperkt (WRR 2011: 105). 

De WRR gaat ook in op de verbrokkeling van de samenhang tussen alle 

systemen en de gebruikers daarvan. Vaak worden steeds meer partijen 

stakeholder bij een bepaalde ontwikkeling zonder dat dit bij het ontwerp van het 

systeem duidelijk was. Inzicht in het totaal van de stakeholders kan daarbij zeer 

complex zijn. Dat geldt dus ook voor de inhoud en de sturing van businesscases. 

Het rapport van de WRR illustreert die complexiteit aan de hand van een overzicht 

betreffende de OV chipcard. Dat overzicht geeft een beeld van de complexiteit in 

termen van aantallen deelnemers maar ook in spreiding van soort betrokkenheid 

in termen van rollen en verantwoordelijkheden. Dat maakt zowel het opstellen van 

een businessplan als besluitvorming daarover in de publieke sector tot een zeer 

ingewikkeld en tijdrovend proces. 

 

Wat betreft de politieke afweging, trekt de WRR als belangrijke conclusie dat een 

zorgvuldige afweging van alle beginselen politiek nog nauwelijks plaatsvindt. En 

voor zover dat wel gebeurt betreft dat vooral het inzetten van technologie en 

applicaties en niet informatiestromen en koppelingen, die de WRR ook als 

onderwerpen van politieke besluitvorming ziet. 

 

De WRR formuleert ook de “Paradox van de iOverheid” (WRR 2011; p.199): 

“De ontwikkeling van de iOverheid is een politieke paradox: de iOverheid is niet 

gelegitimeerd vanuit een expliciete politieke keuze, maar is het resultaat van de 

vele politieke en beleidsmatige keuzes op het niveau van individuele technische 

applicaties en koppelingen. Tegelijkertijd zijn die individuele keuzes geen 

toevalligheden, maar welbewuste politieke en beleidsmatige beslissingen.” 

 

In het hoofdstuk, dat de aanbevelingen beschrijft, gaat de WRR in op de 

noodzaak van systematische afweging van alle genoemde beginselen. Daarbij 

komt ook het gebruik van een businesscase (hier kosten-batenanalyse genoemd) 

aan de orde (WRR 2011; p.211): 

“Wanneer toch wordt gepoogd de afweging in één bepaald keurslijf te dwingen – 

bijvoorbeeld in een kosten-batenanalyse – dan bestaat het risico dat de 

overwegingen (en de taal) van effectiviteit & efficiëntie de overhand krijgen.” 
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Het beeld dat de WRR schetst van de informatisering van de overheid, inclusief 

de inzet van ICT daarbij, is dat de besluitvorming daarover gefragmenteerd is en 

dat toepassingen ontstaan waarover nooit expliciet bestuurlijk en politiek is 

besloten. Dat beeld lijkt ons ook juist. 

Opvallend is dat de WRR het gebruik van businesscases voor overheidsprojecten 

niet of nauwelijks noemt. Businesscases moeten, volgens onze werkdefinitie, 

immers ook de relatie tussen doelstellingen van de overheid en de voorgenomen 

investeringen in beeld brengen.  Voor zover businesscases wel worden genoemd, 

worden ze gezien als kosten-batenanalyses, alleen gericht op efficiency en 

effectiviteit. Dit is een wel erg beperkte interpretatie van het begrip businesscase. 

Het is jammer dat de mogelijkheid van systematische afweging van 

investeringsbeslissingen door het consequent gebruik van businesscases bij de 

WRR zo weinig aandacht krijgt. Dit zou immers (een deel van) het antwoord 

kunnen zijn op hun, veelal terechte, kritiek op de huidige gang van zaken.  

6.3 Beleidsevaluatie institutioneel: de geschiedenis 

Wij stelden al dat businesscases kunnen worden gezien als een wijze van 

evaluatie van beleid, zowel ex ante als ex post. Beleidsevaluatie in deze 

algemene zin wordt binnen het Nederlandse openbaar bestuur al langer gebruikt. 

Het is daarom relevant voor de studie van businesscases te bezien wat die 

bredere context en geschiedenis is.  

De start van de Commissie voor de Beleidsanalyse (COBA) in de jaren zeventig 

wordt vaak gezien als de start van de beleidsevaluatie, zoals wij die nu kennen. 

Deze commissie ontwikkelde voor de departementen producten als 

“departementale doelstellingsanalyse”. De COBA hield zich vooral bezig met 

strategische planning. Er was naar analogie met het Amerikaanse Planning 

Programming and Budgeting System (PPBS) een nauwe relatie tussen planning 

en de financiële invalshoek.  

 

In 1991 kwam er een Kabinetsstandpunt betreffende de beleidsevaluatie 

(Kamerstuk 22032, nr.27, 1991). In dit document wordt beleidsevaluatie 

aangeduid als vast onderdeel in beleidsprocessen. De ministers zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van evaluaties. Binnen de departementen 

dient voorzien te worden in een min of meer onafhankelijke evaluatiefunctie, te 

beleggen bij bijvoorbeeld de directies Financiële en Economische Zaken. 

Uitkomsten van evaluaties dienen een rol te spelen in begrotingsbeslissingen. 

 

Eind jaren negentig nam de Commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede 

Kamer het initiatief tot een versnelling en kwaliteitsverbetering van de financiële 

verantwoordingen. Dit initiatief resulteerde in een advies van de werkgroep 

Financiële Verhoudingen aan de Tweede 
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Kamer (Kamerstuk 26526, nr.1, 1999). Kern van het advies was: de Staten-

Generaal kunnen hun controlefunctie beter vervullen wanneer de verantwoording 

betrekking heeft op beleid, bedrijfsvoering en financiële middelen. 

In de nota Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB) (Kamerstuk 

26573, nr.2, 1999) heeft de Regering gehoor gegeven aan dit advies. Volgens 

VBTB moet per beleidsartikel in de begroting worden aangegeven welke 

maatschappelijke effecten zijn beoogd, welke prestaties worden geleverd om deze 

effecten te bereiken en welk budget voor deze prestaties beschikbaar is. Dit lijkt 

dus al erg op een businesscase voor dit beleid. In het jaarverslag moet worden 

duidelijk gemaakt of met het bestede budget de geplande prestaties zijn geleverd 

en de beoogde effecten zijn bereikt. 

In 1999 startte de VBTB-operatie waarin beleidsinformatie en financiële informatie 

gekoppeld worden en waarin prestatie-indicatoren worden ingevoerd, gekoppeld 

aan begrotingsposten. 

In 2005 publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport, waarin de VBTB 

regeling werd geëvalueerd: Staat van de beleidsevaluatie 2005 (Kamerstuk 

30116, nr.2, 2005). 

 

In het rapport van de Algemene Rekenkamer in 2010 over de “Staat van de 

beleidsinformatie 2010” werd een nieuwe benadering gekozen. Met 

praktijktoetsen wilde men in beeld krijgen of het rijksbeleid wel aansloot op de 

problemen waar burgers, instellingen of bedrijven mee te maken krijgen. Met de 

praktijktoetsen wilde men ook bijdragen aan een verdere verbetering van de 

beleidsuitvoering en van de verantwoording van de rijksoverheid daarover. Ook 

wilde men bijdragen aan een inhoudelijk debat daarover tussen kabinet en 

parlement”.  

 

Eind 2012 werd in de Staatscourant de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek 

gepubliceerd. Deze is meer beknopt dan de voorgaande en evaluaties ex ante 

worden niet meer expliciet benoemd. Evenals voorgaande regelingen is deze 

gebaseerd op artikel 20 van de Comptabiliteitswet.  

Onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid is nog steeds 

een wettelijke verplichting en wel op basis van artikel 20 van de 

Comptabiliteitswet, waarvan de laatste versie die van 2001 is: 

 

Artikel 20 

1.Onze Ministers zijn verantwoordelijk voor de doeltreffendheid en de 

doelmatigheid van het beleid dat aan hun begroting ten grondslag ligt. 

2.Onze Ministers zijn tevens verantwoordelijk voor het periodiek onderzoeken van 

de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid. 

3.Onze Ministers stellen de Algemene Rekenkamer tijdig op de hoogte van de 

onderzoeken, bedoeld in het tweede lid, die zij doen instellen en van de resultaten 

daarvan. 

 

http://www.rekenkamer.nl/Actueel/Onderzoeksrapporten/Bronnen/2010/05/Staat_van_de_beleidsinformatie_2010/Rapport_Staat_van_de_beleidsinformatie_2010
http://www.rekenkamer.nl/Actueel/Onderzoeksrapporten/Bronnen/2010/05/Staat_van_de_beleidsinformatie_2010/Rapport_Staat_van_de_beleidsinformatie_2010
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Hoewel dit artikel vooral gericht lijkt op meer algemene vormen van beleid, kan hij 

zeker ook van toepassing zijn op beleid in de vorm van projecten en programma’s.  

 

De geschiedenis van de beleidsevaluatie laat zien dat het belang van 

beleidsevaluatie weliswaar vaak met de mond (en met regels) wordt beleden maar 

dat er in de praktijk maar beperkte bestuurlijke en politieke belangstelling voor 

bestaat. Daarbij gaat het vooral om de beleidsevaluatie ex post. Toch blijken er 

ook stevige aanzetten tot beleidsanalyse ex ante te zijn geweest. Het belangrijkste 

voorbeeld is de al eerder genoemde aanpak Van Beleidsbegroting tot 

Beleidsverantwoording (VBTB). 

Bij de introductie van VBTB  werd gesproken over ‘begrotingen nieuwe stijl’ 

waarbij de leidraad was dat begrotingen vanaf dat moment zowel getoetst zouden 

worden aan 3W’s (‘wat willen we bereiken?’, ‘wat gaan we daarvoor doen?’ en 

‘wat mag het kosten?’) als aan de 3 H’s (‘hebben we bereikt wat we hebben 

beoogd?’, ‘hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?’ en ‘heeft het 

gekost wat we dachten dat het zou kosten?’). Qua opzet doet dit, ook hier, erg 

denken aan een businesscase. In dit geval niet voor een project of programma 

maar voor algemeen beleid.  

In de praktijk bleek het VBTB beleid niet goed te werken door een veelheid aan 

oorzaken: complexiteit van de doelstellingen, het ontstaan van een niet meer te 

doorgronden cijferbrij en een beperkte politieke belangstelling voor gedane zaken. 

Voor een evaluatie van VBTB, zie het rapport “Eindrapport VBTB-evaluatie, 

Lessen uit de praktijk” van het Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel 

Economische Zaken (IOFEZ, 2004). Voor een overzicht van alle gehanteerde 

instrumenten voor sturing van de afgelopen decennia, zie Sturing in de Rijksdienst 

van P. Linker (Linker, 2006). 

 

De geschiedenis van de beleidsevaluatie laat zien dat er maar een beperkte 

politieke en bestuurlijke belangstelling is voor de evaluatie van beleid. Dat geldt 

met name evaluatie ex post maar toch ook evaluatie ex ante. Voor het 

systematisch gebruik van businesscases, die primair kunnen worden gezien als 

een vorm van evaluatie ex ante (maar ook als instrument voor een evaluatie ex 

post), is dat geen positieve constatering.  

Wat van de geschiedenis kan worden geleerd, is dat de doelstellingen niet te 

complex moeten zijn en de verschillende indicatoren betreffende kosten en baten 

relatief eenvoudig. Bovendien blijkt dat evaluatie ex ante gemakkelijker te 

“verkopen” is dan evaluatie ex post. 

6.4 Beleidsevaluatie van ICT investeringen: inhoudelijk  

Een benadering van de evaluatie van investeringen vanuit de beleids- en 

bestuurswetenschappen, toegespitst op ICT, vinden we in de dissertatie van 

Thaens (Thaens, 1998). De dissertatie heeft als titel: “De procesbenadering van 

ICT-evaluatie” en als ondertitel “De rol van evaluatie in het besluitvormingsproces 
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over investeringen in informatie- en communicatietechnologie binnen een 

organisatie”.  

 

Thaens gaat daarin in op besluitvormingstheorieën. Hij citeert een overzicht van 

de organisatieliteratuur over besluitvorming van Koopman en Pool (Koopman en 

Pool, 1992). Zij onderscheiden vier soorten besluitvorming aan de hand van een 

onderscheid in twee dimensies: de mate van centralisatie en de mate van 

bureaucratisering. Aan de hand van de daardoor te vormen matrix kunnen de 

volgende soorten besluitvorming worden onderscheiden. 

Het neo-rationele model staat voor informele, maar gecentraliseerde, 

besluitvorming. De top van de organisatie neemt besluiten maar niet in een 

duidelijk gestructureerd proces. 

Het bureaucratische model kent ook een gecentraliseerd maar nu een formeel 

proces van besluitvorming.  

Het arenamodel is geformaliseerd maar tevens gedecentraliseerd. Uitgangspunt is 

dat de verschillende betrokken partijen binnen een organisatie dikwijls 

uiteenlopende belangen hebben. Koopman en Poot stellen dat dit met name 

binnen overheidsorganisaties dikwijls aan de orde is, waarbij niet alleen interne 

maar ook externe stakeholders een rol spelen.  

Het open-eind model staat dan uiteraard voor gedecentraliseerde, informeel 

verlopende, processen. Het besluitvormingsproces wordt dan gezien als grillig, 

onvoorspelbaar en welhaast toevallig.  

Businesscases kunnen voor elk van deze vier soorten besluitvorming worden 

gebruikt. Soms wordt een businesscase eenmalig gebruikt door de top van de 

organisatie (het neo-rationele model) maar vooral ook het bureaucratische en 

arenamodel komen voor. In die gevallen is de toepassing meestal ingebed in een 

methodiek voor project- of programmamanagement. Hierop komen wij in 

Hoofdstuk zeven nog terug. 

 

Ook gaat Thaens in op het begrip evaluatie zelf. Hij benadert het onderwerp in 

eerste instantie vanuit de geschiedenis van evaluatie binnen de sociale 

wetenschappen. Leidend is daarbij de gedachte dat daar een veel langere 

ervaring bestaat met het evalueren van beleid dan binnen de 

informatiewetenschap die zich richt op het evalueren van ICT. Binnen de 

algemene benadering onderscheidt hij, in navolging van Guba en Lincoln (Guba 

en Lincoln, 1989) vier fasen van evaluatie, zoals deze zich hebben voorgedaan. 

De eerste generatie stelt evalueren gelijk aan meten. De rol van degene die de 

evaluatie uitvoert is louter technisch. 

In de tweede generatie krijgt evaluatie meer de functie van beschrijving. De sterke 

en zwakke punten van het te evalueren object of de te evalueren handeling 

worden in beeld gebracht. Om iets over sterkte of zwakte te kunnen zeggen, 

moeten wel eerst doelstellingen in beeld worden gebracht. 
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De derde generatie beschrijft niet alleen maar geeft ook oordelen. Om te kunnen 

oordelen moet dan ook een kader van waarden en normen bestaan. De evaluator 

is dan niet meer louter een beschrijver maar ook een rechter, die een oordeel velt. 

Guba en Lincoln signaleren ook bij deze derde generatie nog drie belangrijke 

tekortkomingen. Dat zijn mogelijke problemen in de verhouding tussen 

opdrachtgever van de evaluatie en opdrachtnemer (de opdrachtgever heeft de 

macht en kan het resultaat beïnvloeden), het bestaan van waardenpluriformiteit 

(van belang voor oordelen) en een overwaardering van het wetenschappelijk 

paradigma. Met dat laatste wordt bedoeld dat er te veel van wordt uitgegaan dat 

er een absolute werkelijkheid is, die door evaluatie kan worden gekend en 

waarvan de werking verloopt via bepaalde wetmatigheden. Zij zien daarbij als 

bezwaar dat vaak te veel context van de waarnemingen wordt weggelaten, 

waardoor het gevaar van irrelevantie ontstaat. Dit beperkt de rol van de evaluator 

tot die van een neutrale waarnemer, terwijl deze in hun ogen ook een bepaalde 

morele verantwoordelijkheid voor het eindresultaat heeft.  

Om deze problemen op te lossen ontwikkelden zij een vierde generatie evaluatie, 

door henzelf responsief constructivistisch genoemd. Daarbij gaat het er vooral om 

dat de zienswijzen van alle belanghebbenden serieus worden genomen en dat de 

aandacht in de evaluatie vooral moet uitgaan naar de verschillen van mening.  

Thaens wijst er op dat de verschillende wijzen van evalueren niet wederzijds 

uitsluitend hoeven te zijn maar elkaar kunnen aanvullen (Thaens, 1998, p. 115).  

Ook deze analyse is voor businesscases herkenbaar. Vaak zijn businesscases 

vroeger gezien als vrij technische rekenexercities, meestal kosten-baten analyses 

genoemd (eerste generatie). Later ontstond meer belangstelling voor het gebruik 

conform de latere generaties. De aandacht voor de belangen van stakeholders en 

hun betrokkenheid bij het proces van ontwikkeling en gebruik van businesscases 

is in feite een goed voorbeeld van een vierde generatie vorm van evaluatie. 

 

Het kernbegrip van het onderzoek van Thaens is de procesbenadering van 

evaluatie. De eerste drie generaties evaluatie kunnen worden gezien als een 

technisch-analytische activiteit, gericht op de informatiebehoefte van een 

beleidsmaker of manager. Thaens ziet daarvoor de basis in de traditionele 

besluitvormingstheorie waarin meer informatie tot betere beslissingen zou leiden.  

Hij citeert daarna Abma (Abma, 1993) die de kritiek op deze benadering samenvat 

in drie belangrijke punten. De eerste is dat het vooral gaat om het begrip van het 

object waarbij sprake kan zijn van interactie tussen evaluator en object. De 

tweede is dat gebruik moet worden gemaakt van een benadering vanuit pluriforme 

waarden. Er is niet één eenduidige werkelijkheid, zoals een bepaling van kosten 

en baten. Veel meer gaat het om criteria, principes en afwegingen tussen 

belanghebbenden. De derde is een verschuiving in de werkwijze. Deze verschuift 

van technocratisch naar democratisch waarbij de evaluator meer een bemiddelaar 

in het oordeelsvormende proces is, dan een expert.  
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Thaens komt op basis hiervan tot de keuze van een procesbenadering van 

evaluatie, waarbij het proces van evaluatie in principe belangrijker is dan het 

uiteindelijke resultaat. 

Ook voor businesscases is deze procesbenadering relevant. Een businesscase 

kan uitstekend worden gebruikt om het proces van overeenstemming tussen de 

verschillende stakeholders te faciliteren, mede door het ontwikkelen van een 

gezamenlijke visie. Daar moet dan wel actief op worden gestuurd, mede door een 

businesscase niet vanaf het begin als gegoten in beton te presenteren.  

 

Naast het beschrijven van de diverse wijzen van evalueren, geeft Thaens ook een 

interessante beschrijving van de diverse elementen van een evaluatie. Hij citeert 

daar Pettingrew (Pettingrew, 1985) die een onderscheid maakt tussen drie 

elementen van evaluatie: inhoud, proces en context. Deze elementen zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen samen het fenomeen dat wordt 

aangeduid als evaluatie (Thaens, 1996, p.117).  

De kern van de evaluatie wordt gevormd door de inhoud. Dit is het object van de 

evaluatie. Hier gaat het om het identificeren van de effecten van het object van 

evaluatie, bijvoorbeeld in de vorm van kosten en baten. 

Met context wordt gedoeld op de omgeving van de evaluatie. Hier gaat het om de 

achtergronden bij de evaluatie: is er behoefte aan evaluatie, is men bereid er in te 

investeren, wie moet het uitvoeren en hoe zullen de uitkomsten worden gebruikt? 

Het proceselement van evaluatie is de verbinding tussen inhoud en context. Hoe 

gaat de evaluatie verlopen, hoe wordt ze opgezet en welke methoden zullen 

worden gebruik, hoe wordt het contact met de opdrachtgever onderhouden en wat 

is precies de rol van de evaluator? 

Wat betreft businesscases geeft met name de keuze van de methodiek, 

waarbinnen zij worden gebruikt, een antwoord op deze vragen. Ook daarop 

komen we in hoofdstuk zeven terug. 

 

Na de bevindingen uit de algemene theorie over evaluatie analyseert Thaens ook 

evaluatie, specifiek gericht op ICT.  

In eerste instantie beschrijft hij een groot aantal bestaande methoden voor 

evaluatie, waarbij een onderscheid maakt tussen objectieve en subjectieve 

methoden. Met name gaat het daarbij om het verkrijgen van overeenstemming 

over het meten van de effecten van ICT. Belangrijk is zijn punt dat de effecten van 

ICT in de praktijk vaak veel complexer zijn dan op het eerste zicht lijkt. Dat komt 

zowel door de vaak optredende indirecte effecten als door de verschillende 

beschouwingniveaus die mogelijk zijn: de effecten voor het individu, die voor de 

individuele organisatie, die voor ketens en die voor de maatschappij als geheel. 

Thaens stelt dat de bestaande vormen van de evaluatie van ICT vooral gericht zijn 

op het element inhoud van de evaluatie. De elementen proces en context komen 

niet of nauwelijks aan de orde (Thaens, 1998, p.146).  

Dit alles is ook voor businesscases aan de orde, zij het dat het gebruik van 

methodieken er voor zorgt dat met name het element proces beter wordt 
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gehanteerd. De verschillende methodieken zeggen op zich echter weinig over de 

context van een investering. De inhoudelijke invulling ervan echter wel. Zo kan het 

verplichte Visiedocument uit de methodiek Managing Succesfull Programs (MSP) 

een duidelijk verhaal over de context bevatten. 

 

Thaens gaat ook in op de gebruikswijzen van evaluatie. Daar citeert hij Stokkink, 

die drie verschillende gebruikswijzen onderscheidt (Stokkink, 1984): 

instrumenteel, conceptueel, symbolisch. Thaens zelf voegt daaraan een vierde 

vorm toe: politiek-strategisch. 

Onder instrumenteel gebruik wordt verstaan het in directe zin gebruiken van 

informatie voor bepaalde beslissingen. Het idee hierachter is dat meer informatie 

tot een betere beslissing leidt. Het gaat dus om een vorm van direct gebruik van 

de resultaten. 

Bij conceptueel gebruik gaat het om gebruik in meer indirecte zin. Zo kan een 

evaluatie worden gebruikt om de communicatie over een bepaald onderwerp te 

ondersteunen en de consensus er over te bevorderen.  

Symbolisch gebruik is ook indirect en kan zowel positief als negatief worden 

geïnterpreteerd. In deze gebruikswijze laat een beslisser bijvoorbeeld zien dat hij 

bezig is zeer weloverwogen een beslissing te nemen. Het gaat dan om de 

uitstraling van het feit dat een evaluatie wordt uitgevoerd. Thaens noemt als meer 

positief voorbeeld dat een evaluatie duidelijk kan maken welke waarden in de 

organisatie centraal staan. 

In de door Thaens toegevoegde gebruikswijze politiek strategisch wordt evaluatie 

vooral gebruikt omdat het in een politieke situatie goed uitkomt. Evaluatie is dan 

een machtsmiddel geworden. Als voorbeelden noemt hij het verkrijgen van uitstel 

voor impopulaire beslissingen, het afschuiven van verantwoordelijkheid of het 

opbouwen en in stand houden van een kennismonopolie. 

 

Ook hier is de analyse bruikbaar voor de opzet en het gebruik van businesscases. 

Businesscases kunnen worden gebruikt om het inzicht te vergroten en zo betere 

beslissingen te nemen. Daarnaast zijn ze vaak zeer bruikbaar als 

communicatiemiddel (als ze niet te complex worden gemaakt!). Ook van de 

symbolische en van de politiek-strategische vormen van gebruik kunnen 

voorbeelden worden genoemd.  

 

In zijn dissertatie geeft Thaens ook een uitvoerig overzicht van zowel objectieve 

als subjectieve methoden om evaluatie van ICT te modelleren (Thaens, 1998, 

hoofdstuk 5.4.2). Zelf kiest hij niet voor een bepaalde wijze van modellering wat 

ook past bij zijn procesmatige benadering van evaluatie. Inhoudelijke modellen 

passen daar niet zo bij. Wel mogelijk zou een model voor het proces kunnen zijn 

maar in zijn dissertatie treffen we dat niet aan. Ze bestaan echter wel. In 

hoofdstuk 7 van dit onderzoek zullen we daaraan uitvoerig aandacht besteden.  
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6.5 Analyse vanuit bestuurskundige elementen 

Wijze van denken: 

De informatisering van het openbaar bestuur is buitengewoon complex, zoals de 

studie van de WRR laat zien. Er zijn meestal veel stakeholders bij projecten en er 

is ook vaak sprake van inhoudelijke samenhang tussen de informatievoorziening 

van organisaties. Businesscases moeten daarmee zowel in termen van opzet als 

van gebruik rekening houden. Kennis van de rol en de belangen van (interne en 

externe) stakeholders moet aanwezig zijn en bij de uitvoering van projecten 

moeten zij worden betrokken. 

In termen van het WRR rapport kunnen businesscases worden gezien als een 

instrument voor het invullen van de procesmatige beginselen. Businesscases 

kunnen zowel de Transparantie als de Accountability vergroten. De WRR stelt 

echter dat de totstandkoming van de iOverheid, waarvan de grote ICT projecten 

deel uitmaken, tot nu toe maar beperkt in samenhang en met afweging van alle 

beginselen gebeurt, zodat daar nog veel te winnen valt.  

Dit gaat waarschijnlijk ook de mogelijkheden van een businesscase te boven. Eén 

businesscase voor de gehele iOverheid is geen reële ambitie omdat zowel de 

doelstellingen als de opties te divers en te complex zijn. Voor onderdelen van de 

iOverheid ligt dat anders omdat de scope dan beperkter is. De studie van de WRR 

laat echter zien dat bepaalde brede samenhangen de mogelijkheden van de 

businesscase benadering te boven gaan en dat een businesscase niet het enige 

instrument voor besluitvorming kan zijn maar alleen een hulpmiddel daarbij.  

In dat kader past ook de waarschuwing van de WRR dat bij het gebruik van 

businesscases het gevaar dreigt van een te sterke focus op effectiviteit en 

efficiency.  

 

De Nederlandse geschiedenis van de algemene beleidsevaluatie laat zien dat 

evaluatie van beleid, waarvan het definiëren en uitvoeren van projecten en 

programma’s onderdeel uitmaakt, al vele jaren voor de overheid een verplichting 

is. Een vormeis wordt daarbij niet gesteld maar de genoemde beschrijving van 

doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid zou voor projecten en programma’s 

zeker de vorm kunnen hebben van het opstellen van businesscases. Tegelijk laat 

de geschiedenis zien dat evaluatie van beleid een taai onderwerp is, onder meer 

als gevolg van de beperkte bestuurlijke en politieke belangstelling.  

 

Thaens belicht met name de inhoudelijke kant van evaluatie. Wat betreft 

besluitvorming koppelt hij de besluitvorming betreffende ICT investeringen vooral 

aan het neo-rationele en het bureaucratische model. Wat betreft het gebruik van 

businesscases is het wat minder duidelijk of die gekoppeld zijn aan één of twee 

modellen. Businesscases zijn op zich formeel van aard en zouden op zich dus het 

best bij een bureaucratisch of een arenamodel passen. De praktijk laat echter zien 

dat zij ook in een wat meer open-eind model kunnen voorkomen, zij het dan als 

een fenomeen van tijdelijke en, in termen van gebruik, van niet formele aard.  
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Wat betreft de vier soorten van evaluatie passen businesscases bij elk daarvan. 

Businesscases zijn bruikbaar om investeringsvoorstellen te meten, te beschrijven, 

er een oordeel over te vellen en om het proces van evaluatie te ondersteunen.  

Businesscases zijn ook bruikbaar voor alle vier de generaties van evaluatie die 

door Luba en Lincoln worden genoemd. Soms worden zij gepresenteerd als een 

min of meer exacte wijze van meten maar soms ook als een manier om 

verschillen van inzicht weer te geven.  

Wat betreft de algemene conclusies van Thaens kan worden onderschreven dat, 

net als de door hem beschreven evaluaties ook businesscases tot nu toe vooral 

gaan over de inhoud en vaak minder zijn ingebed in een proces. Ook de context is 

vaak onduidelijk.  

Hierin lijkt echter verandering te komen. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van 

gestructureerde vormen van project- en programmamanagement waarin het 

gebruik van de verschillende versies een businesscase wordt beschreven als 

stappen in een proces. In het volgende hoofdstuk komen wij daarop uitgebreid 

terug.  

Businesscases passen bij elk van de vier door hem genoemde 

gebruiksmogelijkheden. Ze kunnen instrumenteel, conceptueel, symbolisch en 

politiek-strategisch zijn. Voor elke gebruikswijze zijn voorbeelden te bedenken. 

De analyse van Thaens lijkt niet tot een bepaalde norm van de inzet van 

businesscases te leiden. Meerdere vormen van inzet zijn mogelijk waarbij men 

zich er telkens goed bewust van moet zijn binnen welk proces en in welke context 

de businesscase wordt ingezet. Thaens is voorstander van een meer 

procesmatige benadering van evaluatie. Het gaat om inhoud èn proces. Conclusie 

uit zijn analyse is dat het denken over evaluatie in de loop van de tijd is 

verschoven van de weergave van een objectieve, vrij technisch te benaderen, 

werkelijkheid naar een gebruikswijze waarbinnen verschillende belangen en 

zienswijzen binnen een bepaald proces en in een specifieke context zichtbaar 

worden gemaakt. Kern van zijn redenering is dat de werkelijkheid te complex is 

om in één begrip te worden gevat. Erkenning van pluriformiteit en het nastreven 

van intersubjectiviteit staan daarom centraal in zijn benadering (Thaens, 1998, p. 

179). Dat is ook aan de orde bij businesscases.  

Businesscases beschrijven niet een objectieve werkelijkheid maar zijn voor een 

groot deel vooral van belang om verschillende visies te communiceren en te doen 

convergeren. Voor een ander deel gaat het echter om objectiviteit in die zin van 

een beeld van de werkelijkheid dat door alle betrokkenen wordt gedeeld.  

 

Wijze van sturen: 

Op dit punt laat het WRR rapport zien dat businesscases een hulpmiddel zijn voor 

de besluitvorming over projecten en programma’s maar dat ook bredere 

samenhangen bestaan en ook andere soorten overwegingen dan doeltreffendheid 

en doelmatigheid.  

De geschiedenis van de beleidsevaluatie laat zien dat sturing niet alleen een 

resultaat is van de beschikbaarheid van hulpmiddelen, zoals een businesscase, of 
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zelfs van de wettelijke verplichting daartoe, maar ook van de bestuurlijke en 

politieke bereidheid om door middel van evaluatie te sturen. Op papier is het 

evaluatieproces goed geregeld, inclusief een controlerende rol van de Algemene 

Rekenkamer. De bestuurlijke praktijk is echter vaak anders. Overigens doet de 

Algemene Rekenkamer wel voortdurend pogingen om evaluatie van beleid op de 

bestuurlijke en politieke agenda te houden, zowel in algemene zin als specifiek 

voor de grote ICT projecten. In hoofdstuk 3.2 hebben wij daaraan al uitvoerig 

aandacht besteed. 

De WRR beveelt aan om bestuurlijk projecten en programma’s expliciet aan de 

strategie van de organisatie te koppelen en daarbij criteria te hanteren die verder 

gaan dan effectiviteit en efficiency. Die andere criteria moeten dan ook als baten 

worden gezien.  

Daartoe moet de strategie worden vertaald in concrete en meetbare 

beleidsdoelstellingen en moeten projecten en programma’s aan die 

beleidsdoelstellingen worden gekoppeld. Die projecten en programma’s moeten 

daarbij in samenhang worden bezien en als één samenhangend geheel worden 

bestuurd.  

Daarnaast is het voor de politieke beoordeling ook belangrijk dat doelstellingen 

van projecten duidelijk zijn en niet alleen worden gekoppeld aan, vrij technische, 

verrichtingen van het systeem maar expliciet ook aan beleidsdoelstellingen. 

 

De geschiedenis van de beleidevaluatie in Nederland laat zien dat de sturing op 

dit punt moeizaam verloopt. Er zijn goede aanzetten gedaan maar het resultaat is 

beperkt. Omdat evaluatieprocessen als VBTB inhoudelijk sterk lijken op wat met 

opzet en gebruik van businesscases wordt beoogd, is het van belang om na te 

gaan waar problemen optraden. De belangrijkste redenen bleken complexiteit van 

de te bereiken doelstellingen, het ontstaan van een door niet direct betrokkenen 

niet te doorgronden cijferbrij en gebrek aan politieke belangstelling voor zaken uit 

het verleden. 

Hieruit moet dus lering worden getrokken voor de opzet en het gebruik van 

businesscases. Businesscases moeten inhoudelijk niet te complex worden 

gepresenteerd en helder zijn wat betreft de doelstellingen die met de investering 

moeten worden bereikt.  

Overigens is een verschil tussen benaderingen als VBTB en businesscases dat 

met businesscases ook sturing van de uitvoering van het (investerings)beleid 

wordt beoogd. VBTB gaat alleen in op de initiële besluitvorming en de resultaten 

achteraf. Tussentijdse bijstelling van de uitvoering vormt geen onderdeel.  

 

De analyse van Thaens leert dat er verschillende vormen van sturing zijn en dat 

businesscases bij  alle vier de door hem onderscheiden vormen een rol kunnen 

spelen. Welke vorm aan de orde is, moet dan wel duidelijk zijn. Soms zijn 

businesscases een hulpmiddel bij een gecentraliseerd besluit, formeel geregeld of 

ad hoc en soms worden zij gedecentraliseerd toegepast waarbij, ook volgens 

Thaens, het arenamodel het meest binnen de overheid voorkomt. Overigens lijken 
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meerdere vormen mogelijk, afhankelijk van de fase van besluitvorming. Zo kan in 

de voorbereidingsfase het arenamodel aan de orde zijn en in een latere fase 

gecentraliseerde besluitvorming. De ontwikkeling van de GBA vormt daarvan een 

voorbeeld. De analyse leert vooral dat het belangrijk is om te weten binnen welk 

besluitvormingsproces het gebruik van de businesscase is gepositioneerd.  

 

Wijze van werken: 

Wat betreft de wijze van werken laat het WRR rapport zien dat de totstandkoming 

van een iOverheid geen zaak is van een weloverwogen ontwerp maar het min of 

meer toevallige resultaat van een groot aantal afzonderlijke beslissingen door 

verschillende actoren. Het opstellen van een businesscase voor het geheel kan en 

mag dan ook niet worden verwacht. Het departement dat het meest 

verantwoordelijk is voor de coördinatie van het informatiebeleid van de 

Rijksoverheid, BZK, heeft daartoe ook nooit pogingen gedaan. Zie bijvoorbeeld de 

brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 26 juni 2008 waarin zij 

stelt dat het Kabinet van mening is dat niet één minister verantwoordelijk kan zijn 

voor alle CT projecten (Kamerstuk 26643, nr. 128, 2008). Die verantwoordelijkheid 

ligt bij individuele departementen of delen daarvan.  

De Nederlandse geschiedenis van de beleidsevaluatie laat zien dat op zich voor 

de beleidsevaluatie in de zin van evaluatie ex post wel een organisatorisch kader 

bestaat. Ministeries dienen regelmatig te rapporteren aan de Algemene 

Rekenkamer en in het verleden zijn er zelfstandige organisatieonderdelen binnen 

die ministeries belast geweest met het evalueren van beleid. Deze lijken 

momenteel echter nergens terug te vinden. Overigens kunnen de in hoofdstuk 2 

beschreven CIO Offices voor de grote ICT projecten een rol spelen, zeker als het 

gaat om ex post evaluaties daarvan. Deze CIO Offices kunnen ook een rol spelen 

bij de opzet en het gebruik van businesscases als evaluatie-instrument ex ante. 

Daaraan hebben wij in hoofdstuk 3.2.4 aandacht besteed.  

 

Wat betreft de wijze van werken benadrukt Thaens vooral het belang van het 

proces van evalueren. Dat valt goed te vertalen naar het proces van het opstellen 

en gebruiken van businesscases. Niet alleen kan een businesscase in de 

verschillende fasen van een project een andere rol hebben maar het is ook van 

belang om alle stakeholders in al die fasen voortdurend te betrekken. Het belang 

van het betrekken van die stakeholders is niet alleen om zo veel mogelijk 

draagvlak te verkrijgen voor de veranderingen die met grote ICT projecten 

meestal gemoeid gaan. Daarnaast gaat het ook om het vergaren van de 

noodzakelijke kennis. Deze is immers vaak over de gehele organisatie of, in het 

geval van ketens, over de verschillende organisaties gespreid.  

 

Wijze van modelleren: 

De WRR lijkt geen specifieke opvattingen te hebben over de wijze van 

modelleren. In het genoemde rapport zijn ze in elk geval niet terug te vinden. 
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In de geschiedenis van de beleidsevaluatie zijn wel modellen terug te vinden. Met 

name VBTB is een duidelijk gemodelleerde aanpak van zowel evaluatie ex ante 

als ex post. Vooral van belang voor de opzet van businesscases zijn de 3W’s 

(‘wat willen we bereiken?’, ‘wat gaan we daarvoor doen?’ en ‘wat mag het 

kosten?’).  

Er zijn grote overeenkomsten met onze werkdefinitie van “opzet van een 

businesscases”.  

De verschillen zijn met name gelegen in het bij de 3W’s ontbreken van een 

analyse van de beschikbare opties, beperkte aandacht voor concrete baten en 

geen aandacht voor de uitvoerbaarheid en de risico’s. Businesscases gaan dus in 

termen van modellering een stap verder dan VBTB. 

6.6 Leerpunten 

Als we het voorgaande samenvatten in de vorm van een aantal verbeterpunten 

ten aanzien van de huidige praktijk, komen wij tot de volgende lijst: 

 Het gevaar bestaat dat een businesscase alleen gericht is op efficiency en 

effectiviteit. Ook andere waarden kunnen echter in het geding zijn, zowel aan 

de kosten- als aan de batenkant. Dat moet in een businesscase zichtbaar zijn.  

 Leg een duidelijk verband  tussen het project of het programma en de 

achterliggende doelstellingen van de organisatie of de organisaties.  

 Maak voor alle betrokkenen duidelijk binnen welk besluitvormingsproces de 

businesscase wordt opgesteld. Dat kan een eenmalig gebruik in een bepaalde 

fase zijn of een zeer gestructureerd gebruik binnen een methodiek voor 

project- of programmamanagement. 

 Maak er geen cijferbrij van. Stem de opzet en presentatie van de businesscase 

af op de wijze van gebruik. Verschillende gremia hebben verschillende vormen 

van de businesscase nodig in termen van opzet en mate van detaillering. Er is 

wat dat betreft verschil tussen bijvoorbeeld een programmamanager en een 

Kamerlid.  

 Positioneer een businesscase niet als een objectieve weergave van de 

werkelijkheid maar als het resultaat van een proces waarbij verschillende 

belangen en inzichten zichtbaar worden gemaakt om tot een bepaalde mate 

van convergentie te komen. Zie een businesscase als een instrument om dat 

proces te faciliteren.  

 

Dit is toch wel een duidelijk verschil met de huidige situatie. Businesscases 

beperken zich nu vaak tot alleen een financiële analyse en afweging. De relatie 

met achterliggen doelstellingen is vaak onduidelijk omdat alleen wordt 

aangegeven dat de (financiële!) baten hoger zijn dan de kosten. Van inbedding in 

een methodiek is vaak geen sprake, in elk gevat geen duidelijke voor 

buitenstaanders. Ze zijn vaak te complex en niet afgestemd op de doelgroep en 

ze worden gezien als een weergave van een objectieve werkelijkheid die eigenlijk 

vanaf dag één volkomen helder moet zijn. Dat een geleidelijke ontwikkeling van 
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een businesscase ook een bestuurlijk proces kan ondersteunen, is vaak geen 

uitgangspunt bij ontwikkeling en gebruik.  
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7 Elementen uit de Organisatiekunde 

7.1 Inleiding 

Wij formuleerden voor de bijdrage uit de organisatiekundige invalshoek de 

volgende aandachtspunten: 

 

Opzet  

1. Een beschrijving van de relatie tussen de investering en de 

strategie/doelstellingen van de organisatie.  

2. uit een beschrijving van de uitvoerbaarheid van de investering, inclusief de 

daaraan verbonden risico’s. 
3. uit een overzicht van de stakeholders en hun betrokkenheid bij de investering. 

Gebruik 

4. Voor besluitvorming over de investering; 

a) In de fase van realisatie. 

b) Voor de exploitatie. 

 

Binnen deze invalshoek gaat het primair om de managementoptiek. Hoe kunnen 

grote projecten en programma’s het best worden gemanaged zodat de beste 

resultaten worden bereikt? Daarbij gaat het om een deel van de 

managementtheorie: die betreffende het managen van projecten en programma’s, 

dit in tegenstelling tot het managen van een staande organisatie (ook wel 

“business as usual” of “operations” genoemd). Programmamanagement is het 

samenhangend managen van een aantal projecten en wordt vaak gezien als 

verbindende schakel tussen een project en de staande organisatie. 

De literatuur hierover is in het algemeen te vinden onder het kopje 

“projectmanagement” waarbinnen vooral wordt ingegaan op de verschillende 

methodieken. Een methodiek kan hier opgevat worden als het geheel van 

afspraken, werkwijzen, procedures en hulpmiddelen op grond waarvan projecten 

worden opgestart, uitgevoerd en afgerond.  

Projectmanagement is als wetenschappelijke discipline afgeleid van 

wetenschappelijk management in algemene zin, waarvan Taylor de grondlegger 

was, met als belangrijkste publicatie “Principles of scientific management” (Taylor, 

1911). Belangrijke grondleggers van projectmanagement als discipline zijn Gantt, 

bekend van de Gannt grafiek (Gannt, 1910), en Fayol. De laatste, een Frans 

mijningenieur, publiceerde ook betreffende het management binnen de overheid, 

“The administrative theory in the state” (Fayol, 1923). 

Als onderdeel van project- en programmamanagement is er ook steeds meer 

aandacht voor batenmanagement. Dit komt vooral voort uit de constatering dat er 

veel aandacht is voor het managen van twee andere hoofdonderdelen van
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projectmanagement, kosten en planning, maar betrekkelijk weinig voor dat van de 

baten. Baten worden, in tegenstelling tot kosten, ook vaak niet geadministreerd. In 

paragraaf 5.3.3 benoemden we dat al. Ook voor batenmanagement bestaan 

inmiddels bepaalde methodieken. Voor een overzicht van vier belangrijke 

methoden zie: “Methoden voor batenmanagement” van Berghout en van 

Wingerden (Berghout, 2009).  

 

In dit hoofdstuk geven wij eerst een overzicht van de belangrijkste hedendaagse 

methodieken voor projectmanagement en programmamanagement.  

Daarna behandelen wij de in Nederland binnen de overheid meest gebruikte, 

Prince2 en MSP, meer uitvoerig. Met name besteden wij aandacht aan het 

gebruik van businesscases daarbinnen. 

In de daarna volgende paragraaf gaan wij in op de ontwikkelingen betreffende de 

studie naar het goed inrichten van batenmanagement. 

Tot slot analyseren wij het voorgaande, formuleren weer een aantal leerpunten en 

bezien de belangrijkste verschillen met de huidige gang van zaken binnen de 

overheid voor het managen van grote, ICT intensieve, projecten.  

7.2 Methodieken voor projectmanagement 

Er zijn vele methodieken voor projectmanagement. Vele daarvan zijn 

voortgekomen en worden nog steeds gebruikt binnen andere disciplines dan de 

ICT. De bouw is een goed voorbeeld. 

Wat onder een “project” wordt verstaan, kan sterk verschillen. In het ICT domein 

gaat het meestal om de ontwikkeling van software. De in dit onderzoek benoemde 

projecten, ICT intensieve overheidsprojecten, hebben meestal een veel bredere 

scope. Naast de ontwikkeling van software gaat het ook om het ontwerp en de 

implementatie van nieuwe werkprocessen, nieuwe organisatorische en financiële 

arrangementen en vaak ook om ontwerp en implementatie van nieuwe wet- en 

regelgeving. De ontwikkeling van sofware vormt dan slechts een onderdeel, zij het 

dat tussen alle genoemde onderdelen weer inhoudelijke relaties bestaan. Dit 

maakt het management van dit soort projecten vaak uiterst complex, zeker als er 

ook meerdere belangrijke en zelfstandige stakeholders zijn betrokken. 

 

Er bestaan meerdere definities van “project”. Enkele voorbeelden: 

 Een onderneming waarbij de inzet van mensen, materiaal en financiële 

middelen opnieuw is georganiseerd met als doel om een bepaalde 

hoeveelheid werk, of een specifieke opdracht te realiseren, begrensd door tijd 

of geld, en die leidt tot een in kwalitatief of kwantitatief opzicht gunstige 

verandering (Turner, 1999). 

 Een project is een tijdelijke managementomgeving die is gevormd met als doel 

om één of meer businessproducten voor een specifieke businesscase te 

leveren (Office of Government Commerce, 2009). 
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 Een project is een tijdelijke inspanning met als doel het creëren van een uniek 

product of een unieke service (Project Management Institute, 2013). 

 Een project is een geheel van activiteiten om in een tijdelijke organisatie 

binnen gestelde condities een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken 

(Nederlandse Competence Baseline); (Hesselman, 2007). 

 

Gemeenschappelijk is dat deze definities alle uitgaan van de tijdelijkheid van de 

activiteiten en het gericht zijn op een concreet, en vooraf benoemd, resultaat. De 

definitie van OGC noemt wat dat laatste betreft zelfs concreet de businesscase.  

7.2.1 ICT projectmanagement 

Wat betreft specifieke ICT projecten zien wij voor de methodieken voor 

projectmanagement de volgende ontwikkeling. 

 

De oudste is de watervalmethode die is afgeleid van de theorie van Deming (plan, 

do, check, act), die op zich weer was gebaseerd op het werk van Shewhart 

(Shewhart, 1939). Een project wordt gezien als bestaande uit verschillende fasen 

die achter elkaar worden doorlopen: initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, 

(werk)voorbereidingsfase, realisatiefase en beheer- of nazorgfase. Dit is dus een 

lineaire methode. 

In de ICT wereld werd vaak een hiervan afgeleide vorm gebruikt: de System 

Development Method (SDM). Dit is een zeer gestructureerde aanpak waarin 

systemen worden ontworpen en gebouwd in een aantal, nauwkeurig omschreven, 

fasen.  

 

Op SDM, en vergelijkbare methodieken, kwam veel kritiek omdat de doorlooptijd 

er van vaak lang is en de omringende werkelijkheid, en de gebruikerseisen, 

gedurende de looptijd sterk waren veranderd.  

Daarom werd later gekozen voor de zgn. incrementele benadering. een cyclisch 

proces met stapsgewijze oplevering. Dit kan worden gezien als een tweede groep 

methodieken.  

Een project kent een klein projectteam met ontwikkelaars en gebruikers die nauw 

samenwerken, sterke betrokkenheid van gebruikers bij het ontwerp (via 

bijvoorbeeld prototyping), flexibiliteit in projectuitvoering en volgorde van op te 

leveren incrementen en projectbeheersing via “timeboxing” (hierbij staat de 

doorlooptijd vast en bepaalt dat, mede met het beschikbare budget, de maximaal 

te realiseren softwarefuncties). Voorbeelden van deze soort methodieken zijn 

RUP en SCRUM.  

 

De derde groep methodieken richt zich niet zozeer op de fasen van een project 

maar op de processen daarbinnen. Die processen worden nauwkeurig 

beschreven waarbij er ook veel aandacht is voor de besturing van de processen. 

Het belangrijkste voorbeeld binnen deze groep methodieken is Prince2.  
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Wanneer we kijken naar de toepassing van deze methodieken binnen de grote, 

ICT intensieve, overheidsprojecten, zien we dat deze vroeger vooral gebruik 

maakten van watervalmethoden. Op deze manier konden projecten zich jarenlang 

voortslepen door het voortdurend schrijven van documentatie, revisies daarvan 

enz., zonder dat de eindgebruikers daarbij werden betrokken. De laatste jaren 

worden projecten meestal opgedeeld in kleinere stukken (de tweede groep 

methodieken) en is er meer aandacht voor de besturing van 

ontwikkelingsprocessen. 

7.2.2 Management van grote, ICT intensieve, projecten 

Bij dit soort projecten gaat het om meer dan ICT alleen. De projecten zijn meestal 

omvangrijker en meestal ook complexer. Principieel is er niet veel verschil. Alleen 

de scope is anders. Er moeten veel meer processen tegelijk worden bestuurd en 

meestal is sprake van ingrijpende organisatiewijzigingen. De besturing wordt 

daarmee ook complexer.  

 

Ook voor het management van dit soort projecten bestaan methodieken. De 

Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement (IPMA, 2011) beschrijft en 

vergelijkt tien verschillende methoden die in Nederland worden gebruikt.  

1. A4-projectmanagement  

2. Atern (voorheen DSDM)  

3. New Product Development  

4. PMBOK Guide  

5. PRINCE2  

6. Procesmanagement  

7. Projectmatig Creëren  

8. ProjectMatig Werken  

9. Scrum  

 

Binnen de Nederlandse overheid wordt vooral Prince2 veel gebruikt en daarnaast 

de variant daarvan voor programma’s: Managing Succesfull Programs (MSP). Op 

deze beide methodieken gaan wij verder in, waarbij vooral de rol van de 

businesscase aan de orde komt.  

7.2.2.1 Prince2 en MSP 

De binnen de Nederlandse overheid bekendste en belangrijkste 

projectmanagementmethode is Prince (Projects In Controlled Environments). 

Deze methode is in 1989 opgesteld door het Britse Central Computer and 

Telecommunications Agency (CCTA). In 1996 is door de opvolger daarvan, het 

Office of Government Commerce (OGC), een verbeterde versie uitgebracht met 

de naam “Prince2” (Office of Government Commerce, 2007). Prince was vooral 

bedoeld voor ICT projecten. Prince2 is geschikt voor alle typen projecten, van 
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klein tot groot. De methode is gebaseerd op praktijkervaringen met verschillende 

projectmanagementmethoden en praktijkvoorbeelden. Prince2 heeft duidelijke 

relaties met programmamanagement en de ISO 9001 kwaliteitsnorm. 

Prince2 is dus toepasbaar op alle projecten, en kent een grote flexibiliteit. 

Aspecten van de methode die niet van toepassing zijn op (of niet nuttig voor) een 

bepaald project, kunnen overgeslagen worden. Prince2 ziet als grondbeginselen 

van goed projectmanagement: 

 Een project is een eindig proces met een duidelijk begin en eind. 

 Projecten moeten altijd worden beheerst om succesvol te zijn. 

Een belangrijk uitgangspunt van Prine2 is dat doelstellingen van projecten 

SMART moeten zijn (Specifiek Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden).  

 

De belangrijkste kenmerken van Prince2 zijn (Office of Government Commerce, 

2007): 

Business Case: de zakelijke rechtvaardiging van het project (welke voordelen 

heeft het project voor de organisatie?; in hoeverre draagt het project bij aan de 

bedrijfsdoelstelling?; wegen de opbrengsten van het project op tegen de kosten 

ervan?). 

Product Based Planning: een planning die de oplevering van de producten 

(tussentijds en aan het eind) centraal stelt. 

Organisation: gedefinieerde organisatiestructuur voor het project (projectmanager, 

opdrachtgever, stuurgroep, enz.). 

Stages: beheersbare en controleerbare managementfasen. 

Management by Exception: de stuurgroep (Project Board) komt alleen bij elkaar 

als dat echt nodig is. 

 

Binnen Prince2 speelt de businesscase een belangrijke sturende rol voor het 

management. Prince2 kent ook een definitie van wat een businesscase is: 

“The justification for an organisational activity (project) which typically contains 

costs, benefits, risks and timescales, and against which continuing viability is 

tested.” 

Aan het begin van het project moet een businesscase worden opgesteld en bij de 

afsluiting van elke fase (Stage) moet de businesscase worden bijgesteld.  

Prince2 is ook duidelijk over de verantwoordelijkheden betreffende de 

businesscase. De Business Executive is de opdrachtgever voor het project en de 

eigenaar van de businesscase.  

Managing Succesful Programs (MSP) is de Prince2 variant voor programma’s. 

OGC geeft van een programma de volgende definitie: 

“A temporary flexible organization structure created to coordinate, direct and 

oversee the implementation of a set of related projects and activities in order to 

deliver outcomes and benefits related to an organization’s strategic objectives. A 

programme is likely to have a life that spans several years.” (Cabinet Office, 

2011). 
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Programma’s worden dus anders gedefinieerd dan projecten. Projecten zijn 

gericht op een bepaald doel (output) en programma’s op de effecten van 

veranderingen, vastgelegd in een Visie (outcome). Programma’s zijn dus meer 

dan een verzameling van projecten. Zij zijn vooral gericht op het bereiken van de 

strategische doelstellingen van een organisatie. Bij programma’s wordt ook de 

lijnorganisatie nadrukkelijk bij de uitvoering en de daarbij behorende 

veranderingen betrokken. Bij projecten gaat het vooral om het realiseren van 

concrete resultaten die het project moet opleveren. Voor een meer uitvoerige 

behandeling: zie Hof (Hof, 2008).  

Binnen deze definitie kunnen de meeste grote, ICT intensieve, overheidsprojecten 

worden gezien als programma’s en is MSP dus de relevante methodiek voor de 

besturing er van.  

 

Ook binnen MSP is de businesscase een belangrijk element binnen het 

programmamanagement. De businesscase beschrijft de zakelijke rechtvaardiging 

voor het opzetten en continueren van het programma. Het is een compacte 

weergave van de benefits, risico’s, kosten en planning om besluitvorming over het 

programma zo goed mogellijk te doen (Hof, 2008, p. 131). De businesscase zal in 

eerste instantie nog globaal van opzet zijn en nog veel onzekerheden bevatten. 

Dit is inherent aan het stadium van onzekerheid van het programma. Gedurende 

de loop van het programma zal de businesscase verder worden verfijnd.  

7.2.2.2 Gateway 

Projecten en programma’s moeten worden gemanaged maar het is verstandig om 

daarbij van tijd tot tijd te bezien of de uitvoering ervan goed verloopt. Wanneer dit 

door een externe partij gebeurt, spreken we van een second opinion of een audit. 

OGC heeft ook hiervoor een bepaalde methodiek vastgelegd: Gateway. Gateway 

is bedoeld om, alvorens een volgende stap (Gate) in een project of programma te 

nemen, te bezien of de kwaliteit van de tot dan bereikte resultaten voldoende is. 

Pas dan kunnen de bestuurlijk verantwoordelijken het besluit nemen tot de 

volgende stap. Voor een overzicht zie het Handboek OGC Review 0,1, 2, 3, 4, 5 

van BZK (Ministerie van BZK, 2009).  

De Gateway methodiek bestaat uit een aantal verschillende reviews. Gateway 

Review 0 is alleen bedoeld voor programma’s. Hij plaatst het programma in de 

bredere beleidscontext en maakt de koers en de beoogde resultaten van het 

programma inzichtelijk, evenals de voortgang van de bijbehorende projecten. 

 

Gateway Review 1 richt zich specifiek op de zakelijke rechtvaardiging in de vorm 

van de businesscase. Het is de eerste projectreview. Aan de hand van de 

strategische businesscase en de voorgestelde aanpak wordt onderzocht of het 

project haalbaar is en naar verwachting aan de eisen zal voldoen. Ook wordt 

duidelijk of alle belanghebbenden de beoogde voordelen van het project 
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onderschrijven. Voorts blijkt of de samenhang met doelstellingen van het 

programma en de organisatie duidelijk is. Ook kan worden vastgesteld of de 

balans tussen kosten, voordelen en risico’s optimaal is.  

 

De Reviews 2 t/m 5 betreffen resp. de Verwervings- en veranderstrategie, de 

Investeringsbeslissing, de Gereedheid voor dienstverlening en de Evaluatie van 

de resultaten. Binnen elk van deze reviews speelt de businesscase weer een 

belangrijke rol als toetsing of de resultaten adequaat zijn. 

7.3 Batenmanagement 

De vorige paragraaf gaf een overzicht van de ter beschikking zijnde algemene 

methodieken voor project- en programmamanagement. De laatste jaren ontstaat 

er steeds meer belangstelling voor een onderdeel daarvan: batenmanagement, te 

onderscheiden van kostenbeheersing en planning. Batenmanagement 

concentreert zich op het identificeren en tot stand brengen van de baten van een 

investering.  

In 1998 publiceerde Thorp zijn boek “The Information Paradox”. De meest recente 

versie is van 2007 (Thorp, 2007). Zijn, niet onbekende, stelling is dat er weinig 

verband lijkt te bestaan tussen investeringen in ICT en de resultaten van de 

organisatie. Thorp noemt, op grond van het onderzoek van een aantal andere 

auteurs, daarvoor een aantal redenen.  

 De baten worden niet adequaat gemeten. Vele baten zijn “zacht” maar wel 

belangrijk. 

 Er is nog niet zoveel geïnvesteerd in ICT als vaak wordt gedacht. Hert gaat 

maar om 2 tot 5% van de kapitaalgoederenvoorraad. 

 De kwaliteit van de systemen is nog steeds laag waardoor ze moeilijk zijn te 

gebruiken. 

 ICT investeringen renderen vooral als de organisatie wordt aangepast. Dat 

gebeurt nog te weinig. 

 

Om deze problemen op te lossen introduceerde hij de “Benefits Realization 

Approach”. Deze benadering bestaat uit drie fundamentele uitgangspunten en drie 

randvoorwaarden. De uitgangspunten zijn: 

 Het belang van bedrijfsprogrammamanagement boven geïsoleerd ICT-

projectmanagement. 

 Het belang van portfoliomanagement.  

 Het belang van management over de hele life cycle van een investering i.p.v. 

alleen de projectfase. 

 

Als belangrijkste randvoorwaarden ziet Thorp de volgende: 

 Een actieve verantwoordingsplicht met een duidelijke verantwoordelijkheid van 

het management. 

 Een goed instrumentarium om de baten te meten. 
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 Een proactief verandermanagement met nauwe betrokkenheid van de 

stakeholders. 

De relatie tussen de verschillende uitgangspunten en randvoorwaarden legt hij 

vast in de volgende figuur (Thorp J. 2007, p.24): 

 

 

 
 

 

 

Een ander voorbeeld van benefits management is de Benefits Management 

Approach van Ward en Daniel (Ward J., Daniel E. 2006). Zij maken onder meer 

gebruik van schematechnieken om niet alleen de baten maar ook de middelen en 

processen die ze genereren inzichtelijk te maken.  

In zo’n schema wordt een relatie gelegd tussen de ondersteunende informatie- en 

automatiseringssystemen, voorwaardenscheppende maatregelen, 

procesveranderingen, de baten en de doelstellingen die de baten dienen. 

 

Als belangrijkste verschillen van benefitsmanagement met meer traditionele 

methodieken voor het uitvoeren van ICT investeringsprojecten, zien zij het 

Figuur 9: Batenmanagement volgens Thorpe 
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voortdurend benadrukken van de relatie tussen baten en business veranderingen, 

het aanwijzen van eigenaren van de baten en het zorgvuldig meten van baten. 

 

Kern van hun benadering is het opstellen van een batenplan. Daarbij worden eerst 

de mogelijke baten geïdentificeerd en daarna bepaald hoe ze kunnen worden 

gerealiseerd en gemeten. Daarna wordt het batenplan uitgevoerd en, zo nodig, 

bijgesteld. Tot slot wordt de uitvoering geëvalueerd en daarna bezien of, en zo ja 

op welke wijze, nog aanvullende baten kunnen worden gerealiseerd. 

 

Bij het opstellen van het batenplan wordt er van rechts naar links in bovenstaand 

schema gewerkt. Eerst worden de doelstellingen van het project bepaald (vaak 

door ze af te leiden van zgn. “business drivers”. In de tweede stap worden deze 

doelstellingen vertaald in concrete en meetbare baten en wordt vastgelegd wie 

daarvan de eigenaren zijn. Om die baten te bereiken wordt dan bepaald welke 

veranderingen er in de organisatie moeten plaatsvinden. Daarna wordt bepaald 

welke acties moeten worden uitgevoerd om die veranderingen te realiseren en wie 

daarvoor verantwoordelijk zijn. Tot slot wordt vastgelegd welke systemen nodig 

zijn om de veranderingen mogelijk te maken.  

De resultaten van het batenplan worden vastgelegd in de businesscase. Daarbij 

behoort ook een grondige stakeholderanalyse waarin wordt bepaald wie 

eigenaren zijn van de baten maar ook wie verantwoordelijk zijn voor alle door te 

voeren veranderingen.  

Bij de uitvoering van het project wordt in het schema overigens van links naar 

rechts gewerkt. Eerst worden de systemen gebouwd en getest en daarna worden 

alle noodzakelijke veranderingen doorgevoerd om de baten te realiseren.  

7.4 Analyse vanuit de organisatiekundige elementen 

Wanneer wij het gebruik van businesscases bezien vanuit de organisatiekunde, 

en specifiek vanuit het project- en programmamanagement, valt op dat alle 

methodieken daarvoor een belangrijke rol zien voor de businesscase. De 

accenten liggen vaak anders maar er is een duidelijke rode draad. Evenzo zien 

alle methodieken het belang van het eigenaarschap van de businesscase en het 

gebruik als stuurinstrument.  

 

Binnen elke methodiek worden projecten opgedeeld in kleinere stukken, vaak 

“stappen” of “fasen” genoemd. De businesscase is in elk van die stappen van 

belang. Duidelijk is dat de businesscase voortdurend moet worden geactualiseerd. 

Er  kunnen zich immers nieuwe interne en externe ontwikkelingen voordoen en er 

kan sprake zijn van voortschrijdend inzicht.  

Uit de definities van “project” en “programma” blijkt dat wat wordt aangeduid als 

de “Grote ICT projecten van de overheid” vrijwel altijd geen projecten maar 

programma’s zijn. Het verschil is vooral van belang omdat er bij programma’s een 

duidelijker relatie met de strategische doelstellingen van de overheid zijn. Een 
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belangrijk verschil is ook dat er aan het begin van een programma meestal nog 

veel onzekerheden zijn en dat kosten, baten en risico’s pas geleidelijk duidelijker 

worden. Dit is een contrast met de bestuurlijke en politieke praktijk waarin de 

bestuurders er naar streven om al vanaf het begin volledige duidelijkheid te 

hebben. Het zou dan ook een idee kunnen zijn om bij de aanvang van 

programma’s meer te sturen op een goede inrichting van het 

programmamanagement, met als één van de instrumenten een steeds weer 

geactualiseerde businesscase, dan op volledig helder inzicht in kosten en baten. 

Dat zal namelijk in het begin vaak nog niet mogelijk zijn.  

 

Vanuit vele hoeken bestaat kritiek op het vaak niet bereiken van resultaten met de 

grote ICT projecten. Met name vanuit het batenmanagement worden nieuwe 

methoden van werken en voor modellering aangereikt. Het identificeren en 

weergeven van de relatie tussen informatie- en automatiseringssystemen, 

voorwaardenscheppende veranderingen, procesveranderingen, baten en de 

doelstellingen die de baten dienen, geeft veel inzicht en sturingsmogelijkheden.  

Daarnaast heeft het batenmanagement veel aandacht voor de samenhang tussen 

projecten en het gericht sturen op baten gedurende de gehele levensduur van de 

investering. Overigens besteedt een methodiek als MSP ook veel aandacht aan 

batenmanagement en komt het ook in de Gateway Review methodiek aan de 

orde.  

 

De Benefits Management Approach van Ward en Daniel lijkt goed bruikbaar, ook 

in de Nederlandse context. De methode bevat een duidelijke werkwijze en een 

duidelijke modellering van de te realiseren baten. Daarnaast is het aanwijzen van 

verantwoordelijkheden voor de daarvoor noodzakelijke veranderingen van groot 

belang. De methode gaat wat verder dan de rol van de “Change manager” binnen 

MSP waaruit wel duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het hele 

veranderingsproces maar de details daarmee nog niet geregeld zijn. In de praktijk 

zullen er immers meerdere personen, vooral vanuit de lijn, verantwoordelijk 

moeten zijn voor het realiseren van de noodzakelijke veranderingen. Dat moet 

dan wel duidelijk zijn en die personen moeten daarop kunnen worden 

aangesproken. 

 

Verschillende methodiek richten zich op het SMART formuleren van doelstellingen 

van projecten en programma’s. Datzelfde zou ook kunnen gelden voor het juiste 

gebruik van businesscases. Dat is momenteel niet zo gemakkelijk te beoordelen, 

laat staan te meten. Het zou mooi zijn als ook het juiste gebruik van een 

businesscase specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden 

(SMART) voor de doelgroep van de gebruikers zou kunnen zijn.  
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7.5 Leerpunten 

Als we het voorgaande samenvatten in de vorm van een aantal verbeterpunten 

ten aanzien van de huidige praktijk, komen wij tot de volgende lijst: 

 Er bestaat uit een duidelijk verschil tussen projecten en programma’s. 

Projecten hebben een concreet doel en kunnen relatief geïsoleerd worden 

uitgevoerd. Programma’s zijn meer gericht op het bereiken van strategische 

doelstellingen en daarom wat betreft hun concrete uitkomsten in het begin wat 

meer onzeker. Daarnaast kan hierbij het lijnmanagement direct worden 

betrokken om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Bij beide 

vormen, projecten en programma’s, spelen businesscases een rol, waarbij die 

voor programma’s in het begin wat meer onzekerheden zal kennen. 

 De meeste “Grote ICT-intensieve Overheidsprojecten” zijn geen projecten 

maar programma’s. Zij zijn daarom in het begin met meer onzekerheden 

omgeven en het is beter in het begin te sturen op een goede inrichting van het 

programma dan op een in het begin al volledig heldere businesscase. Bij die 

goede inrichting past ook een voortdurend geactualiseerde businesscase.  

 Voor grote ICT-intensieve projecten binnen de overheid zijn goede 

methodieken voor het project- of programmamanagement essentieel. Daarvan 

zijn er inmiddels vele beschikbaar, niet alleen voor specifieke ICT projecten 

maar ook voor bredere projecten en programma’s. 

 Met name de methodieken voor bredere projecten en programma’s maken, in 

de een of andere vorm, gebruik van businesscases in die zin dat de zakelijke 

rechtvaardiging een expliciet onderdeel van de methodiek is.  

 Bij vele projecten en programma’s binnen de overheid wordt vooral gestuurd 

op kosten en op planning maar veel minder op het realiseren van de baten. 

Daarvoor moet meer specifieke aandacht komen en hiervoor zijn bepaalde 

schematechnieken nuttig.  

 Voor het juiste gebruik van businesscases zouden ook SMART indicatoren 

beschikbaar moeten zijn. 

 

Ook hier bestaat er een duidelijk verschil met de huidige gang van zaken. Bij grote 

overheidsprojecten worden methodieken vaak niet toegepast of alleen in naam. 

Het gebruik van “PINO” als methodiek (Prince In Name Only) is een bekend 

voorbeeld. Bij breed toegepaste methodieken speelt het gebruik van een 

businesscase een cruciale rol. Het consequent gebruik van een methodiek 

impliceert dan ook het consequent gebruik van een businesscase.  

Dat grote overheidsprojecten in feite geen projecten maar programma’s zijn, 

benadrukt dat businesscases niet vanaf het begin in beton gegoten kunnen zijn. 

Dan zijn er immers nog veel onzekerheden en het is ook van belang om de 

betrokkenheid van alle stakeholders te ondersteunen. Zou het daarom niet 

verstandig zijn als bij het begin van een groot project de Kamer niet zou vragen 

om een doortimmerde businesscase vanaf het begin maar de vraag zou stellen 

hoe het project wordt ingericht en daarnaast een periodieke rapportage eisen?  
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Ook een groot verschil is de aandacht voor batenmanagement. De huidige situatie 

is dat alle betrokkenen vaak al tevreden zijn als het project binnen tijd en budget is 

gerealiseerd. Of feitelijk ook is bereikt wat men had willen bereiken, komt meestal 

niet in beeld, laat staan of dat beter had gekund of dat de investering in de 

toekomst nog beter kan worden uitgenut.  

Het laatste belangrijke verschil is dat het voor buitenstaanders (ook relatieve 

buitenstaanders, zoals Kamerleden) vaak buitengewoon moeilijk is om te 

controleren of de businesscase goed is opgezet en wordt gehanteerd. Dikwijls is 

er sprake van een cijferbrij, die alleen voor de directe opstellers duidelijk is. Een 

Kamerlid kan dan niet overzien of alles klopt maar zou moeten kunnen verifiëren 

of alle betrokken deskundigen vinden dat het klopt en de betrokken Minister 

moeten kunnen aanspreken als dat niet juist blijkt te zijn. Dat is het belang van 

een SMART indicator daarvoor.  

 

Samenvattend kan het beeld worden geschetst dat grote, ICT intensieve, 

overheidsprojecten de afgelopen jaren vaak zijn gemanaged als ware het ICT 

projecten. Aan de hand van een concreet benoemd resultaat in het begin, al dan 

niet vastgelegd in een businesscase, werden systemen met behulp van waterval 

methodieken ontwikkeld en technisch getest. 

Uit dit hoofdstuk kan echter worden afgeleid dat deze projecten moeten worden 

worden gezien als programma’s, waarbij in het begin veel nog niet bekend is en 

waarbij in een aantal kleinere stappen een bepaald resultaat wordt bereikt met 

veel aandacht voor het realiseren van de baten daarvan. Een steeds weer te 

actualiseren businesscase, die in het begin nog niet volkomen helder is, speelt bij 

de besturing van zo’n programma een belangrijke rol. 
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8 Naar een andere aanpak 

8.1 Inleiding 

In hoofdstuk 4 identificeerden wij een bepaalde opzet en wijze van gebruik in de 

Nederlandse praktijk van businesscases aan de hand van enkele cases binnen de 

overheid en duidden dit aan als het “Nederlands model”. Aan het eind van dat 

hoofdstuk scherpten wij de onderzoeksvragen als volgt aan: 

 
1. Wat zijn in de Nederlandse bestuurspraktijk betreffende grote ICT intensieve, 

projecten binnen de overheid, de belangrijkste knelpunten bij opzet en gebruik 

van businesscases? 

2. Door welke verbeteringen betreffende opzet en gebruik van businesscases 

kunnen deze knelpunten worden opgelost? 

In de hoofdstukken 5 t/m 7 gaven wij een overzicht van de belangrijkste inzichten 

uit drie verschillende wetenschappelijke disciplines, die wij als relevant zien voor 

de opzet en het gebruik van businesscases. 

In dit hoofdstuk leggen wij de verbinding tussen deze inzichten en de praktijk met 

als doel het ontwerp van een verbeterde opzet en een verbeterd gebruik van 

businesscases, liefst zo SMART mogelijk. Wij zullen deze methodiek de M-index© 

noemen. Om deze te definiëren, leggen we aan de hand van het 4W model de 

relatie uit tussen de huidige praktijk en de inzichten uit de drie disciplines. 

8.2 Wijze van Denken 

Wat betreft de huidige praktijk kwamen wij wat betreft de wijze van denken tot het 

volgende beeld: 

 

Tot 2008 werden businesscases in Nederland slechts zeer beperkt gebruikt. 

Daarna worden zij als een belangrijk hulpmiddel gezien. Het accent ligt daarbij op 

de selectie van individuele investeringen en op de legitimatie van de keuze daaruit 

met als belangrijkste afwegingskader het financiële. Voor implementatie wordt een 

businesscase zelden gebruikt. Voor beheer en evaluatie in het geheel niet.   

 

De leerpunten vanuit de drie onderzochte disciplines waren, in afwijking van de 

huidige gang van zaken, de volgende: 

 Economie: Naast materiële baten moeten ook immateriële kosten en baten 

binnen de eigen organisatie worden bezien. Alle elementen van kosten en 

baten moeten duidelijk worden benoemd. Naast financiële zijn voor de 

overheid ook immateriële zaken van belang, die verder reiken dan het belang 

van de direct betrokken overheidsorganisatie: merit goods en externe effecten. 
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 Deze horen mee te wegen in de afweging. Het is van belang om de 

verschillende (interne en externe) stakeholders te onderscheiden en hun visie 

en belangen mee te wegen bij het bepalen van kosten en baten.  

 Bestuurskunde: Koppel projecten en programma’s aan de strategie van de 

organisatie. Maak expliciet welke doelen moeten worden bereikt met die 

projecten en programma’s en maak die zo goed mogelijk meetbaar. Betrek alle 

stakeholders bij opzet en gebruik. Realiseer je dat voor relatieve 

buitenstaanders als Kamerleden, die toch een belangrijke rol spelen in het 

proces van besluitvorming over de investering, het moeilijk is om alle 

onderdelen van het project of het programma te doorgronden, vooraf en tijdens 

de looptijd. Operationaliseer programmamanagement en bezie achteraf of de 

doelen ook echt bereikt zijn. Zie businesscases niet als de neerslag van een 

objectieve werkelijkheid maar als het resultaat van een proces waarin de 

stakeholders proberen om een gezamenlijke visie op de kosten en baten te 

verkrijgen. 

 Organisatiekunde: De ontwikkeling en de implementatie van projecten moet 

gefaseerd en systematisch gebeuren waarbij de businesscase een zeer 

belangrijk hulpmiddel is dat in alle fasen moet worden gebruikt. Er moet ook 

een duidelijke eigenaar van de businesscase zijn en alle stakeholders moeten 

worden betrokken. Naast op planning en kosten moet ook gestuurd worden op 

baten. 

 

Als wij deze verbeterpunten beschouwen als meetlat voor de huidige praktijk, zien 

wij dat het huidige denken tekort schiet. Een businesscase wordt zelden of nooit 

systematisch gedurende de gehele investeringscyclus gebruikt en ook wordt in de 

praktijk het belang niet gezien van periodieke actualisatie. Ook een expliciete 

koppeling aan de strategie van de organisatie en aan meetbare 

beleidsdoelstellingen is zelden aanwezig evenals een duidelijke integratie van alle 

projecten samen in de beleidscyclus. Daarnaast is een businesscase vaak louter 

financieel terwijl ook andere soorten kosten en baten, ook die voor andere 

partijen,  relevant kunnen zijn. Ook is vaak niet duidelijk wie de eigenaar van de 

businesscase is en wie verantwoordelijk is voor het realiseren van de baten.  

Op grond hiervan zou het denken over businesscases in een nieuwe aanpak als 

volgt moeten worden geformuleerd. 

 

Businesscases zijn een belangrijk hulpmiddel voor de besluitvorming over 

investeringen, hun ontwikkeling en implementatie, hun beheer en hun evaluatie. 

Zij kunnen ook worden gebruikt voor het vergelijken van alle investeringen in een 

organisatie. Ze zijn niet louter financieel maar ook andere kosten en baten, interne 

en externe, moeten worden meegewogen en belangrijke stakeholders moeten zijn 

betrokken en betrokken blijven. Een goed proces voor die betrokkenheid is van 

groot belang. Er moet niet alleen worden gestuurd op de planning en de kosten 

maar nadrukkelijk ook op de realisatie van de beoogde baten. Ook voor relatieve 

buitenstaanders moet duidelijk zijn of de opzet en wijze van gebruik correct zijn.  
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8.3 Wijze van Sturen 

Wat betreft de wijze van sturen, zagen wij het volgende beeld: 

 

Businesscases worden meestal op het niveau van de opdrachtgever vastgesteld,  

maar daarna wordt er meestal niet meer naar gekeken, tenzij er discussie bestaat 

over de kostenverdeling. Politiek bestaat er niet of nauwelijks belangstelling tenzij 

er problemen ontstaan. Niet alle betrokken stakeholders zijn in beeld bij de 

sturing. Er wordt vooral gestuurd op kosten en planning maar nauwelijks op 

realisatie van baten. Voor zo ver dat wel het geval is, gaat het meestal alleen om 

financiële baten. Vaak is niet duidelijk welke onderwerpen in een businesscase 

horen te staan. 

 

De hoofdlijnen van de bevindingen vanuit de onderzochte disciplines waren hier, 

ook hier weer in tegenstelling tot de praktijk, de volgende:  

 Economie: Met name vanuit de openbare financiën blijkt dat alleen besluiten 

op economische gronden voor overheidsprojecten een te beperkte invalshoek 

is. Politieke weging, gericht op correctie van het functioneren van markten, is 

vaak bepalend voor het bepalen van zowel kosten en baten en die politieke 

component moet dan ook heel duidelijk in het besluitvormingsproces worden 

meegenomen. Daarbij gaat dus vooral om niet-financiële kosten en baten. 

 Bestuurskunde: Hiervoor geldt hetzelfde. ER moet niet alleen worden gestuurd 

op individuele projecten die met name op de verhouding tussen kosten en 

baten worden beoordeeld. Van groot belang is ook het leggen van ook de 

relatie met de doelstellingen van het openbaar bestuur. Daarnaast moet ook 

worden gestuurd op de samenhang tussen de verschillende projecten in de 

vorm van portfoliomanagement. Maak businesscases een expliciet onderdeel 

van dat portfoliomanagement. Zorg dat de belangen van alle stakeholders 

duidelijk zijn en dat zij voortdurend zijn betrokken. Maak businesscases niet te 

complex, zodat ook relatieve buitenstaanders ze voor de sturing kunnen 

gebruiken.  

 Organisatiekunde: Het gebruik van businesscases vormt expliciet onderdeel 

van de besluitvorming over het project in de verschillende fasen. Overgang 

naar een volgende fase is niet mogelijk zonder een geactualiseerde 

businesscase waarover opnieuw wordt besloten. Sturing op alleen doorlooptijd 

en kosten is niet genoeg. Er moet ook expliciet worden gestuurd op de baten.  

 

Ook hier bestaat een duidelijk verschil met de praktijk. De politieke afwegingen 

zijn dikwijls niet expliciet; sturing aan de hand van een businesscase vindt alleen 

plaats aan het begin van het project en businesscases worden zelden of nooit 

gebruikt om projecten tegen elkaar af te wegen in het kader van 

portfoliomanagement. Ook zijn vaak niet alle stakeholders betrokken en is er bij 

de sturing alleen belangstelling voor overschrijding van de gestelde termijnen en 

voor de kosten. Of de beoogde baten ook echt worden gerealiseerd is minder in 
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beeld, laat staan dat daar actief op wordt gestuurd. Hier liggen dus verbeterpunten 

die wij als volgt zouden willen formuleren: 

 

Betrek niet alleen het ambtelijk bestuur maar ook de politiek bij de afweging van 

kosten en baten. Hanteer businesscases voor de sturing van de gehele 

investeringscyclus en gebruik ze ook als hulpmiddel om de samenhang tussen de 

verschillende projecten en/of programma’s binnen een organisatie te borgen. 

Betrek bij de sturing alle belangrijke stakeholders, geef veel aandacht aan het 

proces van het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en beleg ook de 

verantwoordelijkheid voor het realiseren van de baten. 

8.4 Wijze van Werken 

Wat betreft de wijze van werken, zagen wij het volgende beeld: 

 

Wijzen van werken waarbij gebruik wordt gemaakt van businesscases (Prince2, 

MSP), zijn de laatste jaren in opkomst maar worden nog niet breed en vaak ook 

niet consequent toegepast. Het opstellen van de businesscase gebeurt meestal 

door de opdrachtnemer.  

 

De hoofdlijnen van de bevindingen vanuit de vier onderzochte disciplines waren 

hier de volgende: 

 Economie: Grotere transparantie en objectivering van besluitvorming door 

vormen van Multi-Criteria analyse van investeringsopties. Verbijzonder 

projecten, waarop wordt gestuurd door middel van een businesscase, binnen 

overheidsbegrotingen en rapporteer daarover in een aparte paragraaf. Zorg 

dat duidelijk is welke beslissingen betreffende de scope van de verschillende 

kosten en baten in de businesscases zijn opgenomen.  

 Bestuurskunde: Neem de besluitvorming over projecten en programma’s op in 

de beleidscyclus zodat daarover in samenhang en ook politiek kan worden 

besloten. Bezie voortdurend of de relatie met de doelstellingen nog voor 

iedereen duidelijk is en of die doelstellingen nog actueel zijn. 

 Organisatiekunde: Hanteer consequent een bepaalde gestandaardiseerde 

wijze van werken als Prince 2 of MSP. De businesscase wordt dan in het begin 

van het project ontwikkeld en periodiek bijgesteld. Het document wordt in alle 

fasen van het project gebruikt, speciaal bij de overgang van de ene fase naar 

de andere. Ook is dan duidelijk wie eigenaar van de businesscase is en hoe de 

stakeholders worden betrokken. Zorg ook voor een onafhankelijk oordeel over 

de schattingen en veronderstellingen, bijvoorbeeld in de vorm van een 

Gateway review, en voor een expliciet management van de baten door 

eigenaarschap en acties te identificeren en daarbij verantwoordelijken te 

benoemen.  
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De huidige praktijk is dat de businesscase in het algemeen alleen in het begin van 

de investeringscyclus worden gebruikt en niet voor het zo goed mogelijk uitnutten 

en bijsturen van de investering in latere fasen. Daarnaast bestaat er zelden 

overzicht over de kosten en baten van alle projecten binnen een organisatie in 

samenhang, zodat daarop ook niet kan worden gestuurd. Ook ontbreekt in een 

aantal gevallen een onafhankelijk oordeel over de resultaten en wordt de 

businesscase niet regelmatig geactualiseerd in het licht van interne en externe 

ontwikkelingen. Een belangrijk punt voor specifiek de overheid is dat er vaak 

sprake is van een eenzijdige oriëntatie op de financiële kant van een project 

waarbij de niet financiële en immateriële zaken, waarop wel moet worden 

gestuurd, vaak onvoldoende in beeld komen.  

Wat betreft de wijze van werken zouden wij de verbeterpunten als volgt willen 

formuleren: 

 

Gebruik businesscases in het kader van een methodiek voor project- of 

programmamanagement, actualiseer ze periodiek en gebruik ze actief in alle 

fasen van de investeringscyclus, dus ook in de fasen van implementatie en 

beheer. Maak ook expliciet wat de niet financiële en immateriële baten zijn en 

stuur daar op. Zorg voor een onafhankelijk oordeel over het resultaat.  

8.5 Wijze van Modelleren 

Wat betreft de wijze van modelleren, zagen wij het huidige beeld: 

 

Er is binnen de Nederlandse overheid geen duidelijk format voor een 

businesscase. Het model waarbij vooral financiële kosten en baten in beeld 

worden gebracht, is het meest in zwang. Daarnaast is er meestal sprake van het 

formuleren van opties, waaronder een nuloptie. Risico’s en uitvoerbaarheid 

worden niet of nauwelijks belicht. Ook wordt zelden aandacht gegeven aan de 

wijze waarop baten moeten worden gerealiseerd. 

 

De hoofdlijnen van de bevindingen vanuit de vier onderzochte disciplines waren 

hier de volgende: 

 Economie: Formuleer een helder en gestandaardiseerd kosten- en batenmodel 

voor de overheid. Onderscheid daarbij de verschillende dimensies van kosten 

en baten. 

 Bestuurskunde: Maak een beleidsbegroting waarin de beleidsdoelen expliciet 

zijn beschreven en de projecten en programma’s daaraan gekoppeld. Toets 

deze jaarlijks. Maak businesscases niet te complex en stem hun opzet zo 

nodig af op doelgroepen.  

 Organisatiekunde: De businesscase dient de vorm te hebben van een apart 

document waarin de doelstellingen van het project, de belangrijkste opties, de 

kosten en baten van die gekozen optie en de daaraan verbonden risico’s zijn 

vastgelegd.  Naast de kosten moeten ook de baten worden gemodelleerd en 
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zo goed mogelijk gekwantificeerd, zodat daarop kan worden gestuurd. 

Modelleer ook de samenhang tussen systemen, voorwaardenscheppende 

maatregelen, procesveranderingen, baten en doelstellingen. 

 

Er is geen duidelijke standaard voor de opzet van een businesscase. Het 

beschrijven van de samenhang tussen systemen, voorwaardenscheppende 

maatregelen, procesveranderingen, baten en doelstellingen komt in de praktijk 

nauwelijks voor. De kosten en baten zijn ook niet gestandaardiseerd en tussen 

projecten en organisaties dus slecht vergelijkbaar. 

 

Formuleer een vaste opzet voor een businesscase voor de overheid. Formuleer 

specifieke voorschriften voor kosten en baten in de vorm van een 

gestandaardiseerd rekenschema. Neem binnen de businesscase een 

overzichtelijk model van de samenhang tussen systemen, randvoorwaarden, 

processen, baten en doelstellingen op. 

 

8.6 De belangrijkste knelpunten 

Als we de belangrijkste knelpunten betreffende opzet en gebruik van 

businesscases samenvatten, komen wij tot de volgende vier punten: 

1. Onduidelijkheid over de inhoudelijke opzet van een businesscase. 

2. Het niet meer actualiseren en gebruiken van de businesscase na het gebruik 

voor initiële besluitvorming. 

3. Het onvoldoende betrekken van alle stakeholders tijdens het gehele project of 

programma. 

4. Het ontbreken van batenmanagement. 

In de volgende paragraaf doen wij een voorstel om deze knelpunten aan te 

pakken.  

8.7 Het ontwerp van een verbeterde aanpak 

Wanneer wij de vorige vier paragrafen samenvatten in de vorm van het ontwerp 

voor een verbeterde aanpak, komen wij tot het volgende beeld. 

8.7.1 Denken 

Businesscases moeten niet alleen worden gezien als een middel om een 

investering zakelijk te rechtvaardigen maar ook als een instrument om tijdens de 

uitvoering van een project of programma een beter inzicht op kosten en baten te 

krijgen en op resultaat te blijven sturen. Daarbij is het van belang om niet alleen te 

sturen op doorlooptijd en kosten maar ook op het realiseren van de gewenste 

baten die duidelijk gekoppeld moeten zijn aan de bestuurlijke en politieke 
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doelstellingen. Dit dwingt er dus toe dat een businesscase periodiek moet worden 

geactualiseerd. 

Van groot belang is de betrokkenheid van alle stakeholders bij de sturing, in het 

begin en bij de uitvoering. Er kunnen immers verschillende belangen en visies 

bestaan en er moet ook periodiek worden getoetst of alle stakeholders nog 

voldoende betrokken zijn bij het project. 

Van belang is ook dat na afloop van het project geëvalueerd wordt om te bezien of 

de gewenste resultaten ook daadwerkelijk zijn bereikt en welke leringen er 

eventueel uit het project of programma kunnen worden getrokken.  

8.7.2 Sturen 

Hanteer een wijze van sturing waarbij periodiek expliciet over de geactualiseerde 

businesscase een besluit moet worden genomen en waarbij de stakeholders 

betrokken zijn. Zorg dat de uitkomst daarvan transparant is en liefst 

gestandaardiseerd en SMART zodat het ook voor derden (politiek) mogelijk is om 

de voortgang te kunnen beoordelen. 

Zorg ook dat voor relatieve buitenstaanders, als politici, het ze eenvoudig mogelijk 

is om over het al dan niet goed hanteren van de businesscase een oordeel te 

vellen, zonder dat een diepgaande kennis van het project beschikbaar is.  

Zo nodig moeten op grond  van het resultaat door het bestuur maatregelen 

worden genomen om de uitvoering van het project aan te passen aan de 

gewijzigde externe of interne omstandigheden of aan voortschrijdend inzicht.  

8.7.3 Werken 

Een businesscase kan in het begin van zijn ontwikkeling nog globaal zijn maar 

moet daarna steeds scherper worden geformuleerd tot het voor definitieve 

besluitvorming over de start van het project noodzakelijk kwaliteitsniveau is 

bereikt. De businesscase moet periodiek worden geactualiseerd. Dit is een 

belangrijk onderdeel van een verbeterde aanpak.  

 

Hierna wordt over de businesscase beslist en wordt, in geval van een positief 

besluit, het project gestart. 

Periodiek, bijvoorbeeld eens per half jaar, wordt de businesscase geactualiseerd 

op grond van gewijzigde omstandigheden en inzichten. Daarbij worden ook de 

kennis en de visie van de stakeholders betrokken. Op grond hiervan moet 

periodiek worden bijgestuurd, als dat noodzakelijk is. Dat geldt niet alleen voor de 

beheersing van de kosten en het blijven binnen de planning maar ook voor het 

realiseren van de beoogde baten.  
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8.7.4 Modelleren 

De verschillende elementen van een businesscase kunnen worden afgeleid uit de 

definities er van (zie hoofdstuk 2) en uit het gestelde over projectmanagement in 

hoofdstuk 7. Dit leidt dan tot de volgende lijst van elementen: 

1. Een beschrijving van de doelstellingen van het project of programma, mede in 

relatie tot de door de WRR genoemde beginselen die daar achter liggen. 

2. De onderzochte opties, waaronder minimaal de voorgestelde optie en een 

nuloptie. Daarbij behoort ook de argumentatie waarom de voorkeursoptie is 

gekozen. 

3. Een verkenning van reeds bestaande en relevante toepassingen bij andere 

organisaties waarvan eventueel componenten kunnen worden gebruikt.  

4. Een beschrijving van de kosten en baten van de voorkeursoptie. Daarbij 

behoort ook een expliciete opgave van de belangrijkste gemaakte 

veronderstellingen. De kosten van het project moeten zijn vastgelegd in een 

overheidsbreed gestandaardiseerd rekenschema. Dat geldt ook voor de baten. 

Deze worden vastgelegd in het batenplan.  

5. Een beschrijving van de wijze van sturing, inclusief een daarvoor gehanteerde 

methodiek. Daarbij dient de wijze van sturing op kosten, planning en baten 

duidelijk in beeld te zijn.  

6. Een stakeholderanalyse, waarin een toedeling van de kosten en de baten aan 

de verschillende stakeholders en hun verantwoordelijkheden bij de uitvoering. 

7. Een beschrijving van de belangrijkste risico’s, hun waarschijnlijkheid, impact en 

de wijze waarop zij kunnen worden bestuurd. 

8. Een beschrijving van de uitvoerbaarheid van het project, inclusief de 

bijbehorende verantwoordelijkheden. 

 

Het concept batenplan kan worden geformuleerd in een aantal stappen die elk 

een concreet resultaat hebben. Samen vormen deze het batenplan.  

De eerste stap is het concreet formuleren van de baten die door het project 

moeten worden gegenereerd, inclusief de wijze waarop zij kunnen worden 

gemeten. Daarbij moet ook een relatie worden gelegd met de onder 1. 

geformuleerde doelstellingen.  

De tweede stap is het vastleggen van concrete activiteiten om benoemde baten te 

realiseren en van de bijbehorende verantwoordelijkheden. Zo moet voor elke bate 

een eigenaar worden aangewezen. Ook moeten de, vooral organisatorische, 

veranderingen worden beschreven die in de organisatie moeten plaatsvinden om 

de baten ook daadwerkelijk te realiseren, inclusief diegenen die daarvoor 

verantwoordelijk zijn en de wijze waarop deze veranderingen kunnen worden 

doorgevoerd. 

De derde stap (juist bij ICT intensieve projecten van belang) is het identificeren en 

beschrijven van de technische systemen die voor het faciliteren van de in te 

voeren organisatorische veranderingen noodzakelijk zijn. 
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De resultaten van het batenplan worden in onderdeel 4. van de businesscase 

opgenomen. Daarbij behoort ook een raming van de kosten die gebaseerd is op 

alle veranderingen, technische en organisatorische, die nodig zijn om de baten te 

realiseren. Het batenplan levert ook het noodzakelijke materiaal voor de op te 

nemen stakeholderanalyse waaruit blijkt welke baten voor welke stakeholder 

worden gerealiseerd, welke kosten bij wie vallen en wat hun rol bij de 

noodzakelijke veranderingen is.  

 

Schematisch kan het resultaat van deze opzet van het batenplan als volgt 

worden weergegeven.: 

 

 

 

Voorbeeld:  

Een groot ICT project heeft als doelstellingen om voor een bepaalde vorm van 

subsidiering de dienstverlening aan de burgers te verbeteren, de 

uitvoeringskosten te verlagen, wetswijzigingen sneller te kunnen doorvoeren en 

de onderhoudslasten van de bestaande systemen te verlagen.  

De baten worden geformuleerd als een (te meten) stijging van de 

klanttevredenheid, een vermindering van het aantal fte’s (in te boeken als 

bezuiniging), verkorting van de doorlooptijd van gereedheid van de 

dienstverlening na een wetswijziging en verlaging van de kosten van 

systeembeheer. 

     Figuur 10: Schematische opzet van een batenplan 
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Voor deze baten worden ook eigenaars aangewezen. De directeur Front office 

wordt verantwoordelijk gehouden voor verbetering van de dienstverlening, de 

directeur Back office voor reductie van het aantal fte’s en de directeur ICT voor 

verkorting van de doorlooptijd van de aanpassing van de systemen na een 

wetswijziging en verlaging van de kosten van het beheer daarvan.  

Ook wordt bezien welke veranderingen moeten plaatsvinden om deze baten te 

realiseren en er worden verantwoordelijken aangewezen om deze veranderingen 

in de vorm van een aantal concrete maatregelen uit te voeren. 

Tot slot wordt in het gehele systeemlandschap van de organisatie bezien welke 

systemen moeten worden aangepast of zullen vervallen en welke systemen 

wellicht nieuw moeten worden gebouwd.  

Het geheel wordt vastgelegd in het batenplan van het project dat tevens goed 

zicht geeft op de kosten die met het realiseren van de baten zijn gemoeid.  

 

Het voorgaande is inhoudelijk niet nieuw. Elk goed programma- of projectplan 

moet ook deze onderdelen bevatten. Het nieuwe is echter dat er in een 

afzonderlijk document expliciet aandacht wordt gegeven aan wie waarvoor in de 

uitvoering verantwoordelijk is en dat dit ook wordt gemonitord. Realisatie van de 

baten kan zo veel duidelijker op de bestuurlijke agenda worden gezet.  

8.8 Operationalisatie van de nieuwe aanpak: de “M-index©” 

 Samenvattend komt de verbeterde aanpak er op neer dat er voorwaarden 

moeten worden geschapen om businesscases periodiek te actualiseren, er 

permanent bestuurlijke aandacht voor te genereren, duidelijkheid te scheppen 

over de eisen wat betreft de opzet er van en meer aandacht te geven aan 

batenmanagement. Op grond hiervan doen wij het volgende voorstel voor een 

nieuwe aanpak: 

 

Wijze van werken:  

 Laat verplicht en periodiek, bijvoorbeeld halfjaarlijks of per kwartaal, door de 

bestuurlijk verantwoordelijken voor een groot project gedurende de looptijd 

ervan een aantal aspecten beoordelen betreffende de opzet en inhoud van de 

businesscase van het project. Hierdoor wordt de businesscase permanent 

bijgehouden en krijgt hij voortdurend bestuurlijke aandacht. 

 Maak hierbij een onderscheid tussen de eindverantwoordelijke bestuurder 

(vaak SRO genoemd) en zijn/haar adviseurs in de vorm van een stuurgroep of 

program board. 

 Kies als procedure dat de individuele leden van de stuurgroep of program 

board de aspecten individueel en anoniem scoren waarna een collectieve 

score wordt bepaald. Dit resultaat wordt als advies aan de 

eindverantwoordelijke bestuurder ter kennis gebracht. Na kennisneming 

hiervan bepaalt de eindverantwoordelijke de eigen score en stelt hiervan een 

bevoegd orgaan (CIO, Sponsorboard, topmanagement) in kennis.  
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 Rapporteer periodiek over de resultaten aan ambtelijke top en Tweede Kamer.  

 

Modellering:  

 Hanteer een gestructureerde vragenlijst die alle noodzakelijke aspecten van 

een businesscase dekt en vraag aan elke individuele bestuurder 

(eindverantwoordelijke of lid van een stuurgroep of program board ) daaraan 

een (vooraf bepaalde) score toe te kennen. Deze vragenlijst dekt alle aspecten 

van de modellering zoals aangegeven in 8.5.4.. 

 Stel overheidsbreed het in de vorige paragraaf geformuleerde format vast voor 

de opzet van een businesscase voor grote ICT projecten. Het ligt in de rede dit 

te laten doen door de minister van BZK als verantwoordelijke voor de 

bedrijfsvoering. Daarbij hoort ook een rekenschema voor de kosten en de 

baten.  

 Vergelijk de optelsom van de scores van de eindverantwoordelijke bestuurder 

met de maximale score. De verhouding tussen deze twee scores duiden wij 

aan als de M-index© en wordt gepresenteerd als een getal, uiteenlopend van 0 

tot 100, waarbij 100 de optimale score is.  

 

Deze wijze van denken over sturing, wijze van werken en van modellering zorgt er 

voor dat periodiek de validiteit van de bestaande businesscase wordt 

gecontroleerd, waarbij de bestaande bestuurlijke verantwoordelijkheden intact 

blijven. Daarnaast wordt afgedwongen dat alle bestuurlijk betrokkenen zich 

telkens actief op de hoogte stellen van de actuele validiteit van de businesscase.  

Naast de voordelen van actueel inzicht ontstaat door deze werkwijze, bij een 

bepaalde implementatie van het ondersteunende tool, ook inzicht in eventuele 

verschillen van opvatting binnen de kring van bestuurders. Hierdoor kunnen 

problemen op dit punt tijdig worden aangepakt.  

Bij een breed gebruik zorgt de voorgestelde opzet ook voor een 

gestandaardiseerde opzet van businesscases. Alle elementen dienen immers in 

de businesscase aan de orde te komen, anders valt de score lager uit.  

In termen van administratieve lasten is het een lichte procedure, zeker als gebruik 

wordt gemaakt van een ondersteunend administratief tool hiervoor. Voor 

bestuurders die adequaat zijn ingevoerd in de materie, zal het invullen naar 

schatting niet meer dan 15 minuten hoeven te kosten..  

Indien een dergelijke procedure verplicht binnen een organisatie wordt 

gehanteerd, zijn ook belangrijke delen van het portfoliomanagement relatief 

eenvoudig in te vullen. Er bestaat immers actueel inzicht in alle lopende 

businesscases. De M-index©  van de verschillende projecten kan worden 

vergeleken waardoor duidelijk wordt waar aanvullende bestuurlijke aandacht 

nodig is. Ook hier kan geautomatiseerde ondersteuning behulpzaam zijn.  

 

Deze opzet en werkwijze vloeien voort uit de in de hoofdstukken 5, 6 en 7 en in 

paragraaf 8.7 samengevatte inzichten: 
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 Periodiek wordt getoetst of het inzicht in kosten en baten en de wijze van 

realisatie van de doelstellingen nog steeds voldoende actueel is. 

 Mogelijke verschillende visies van de stakeholders komen in beeld en kunnen, 

zo nodig, nader worden geanalyseerd. Er is dus voortdurend aandacht voor 

het proces van het gebruik.  

 Een al dan niet goed gebruik van de businesscase is door relatieve 

buitenstaanders eenvoudig vast te stellen. 

 De verantwoordelijkheid voor een goed gebruik van de businesscase ligt 

duidelijk bij één persoon, de opdrachtgever.  

 Een goede score kan alleen worden bereikt als alle elementen van de 

vragenlijst worden meegenomen. Dit dwingt een bepaalde mate van 

standaardisatie af.  

 Er bestaat continu aandacht voor batenmanagement.  

8.9 De vragenlijst 

Een belangrijk onderdeel van de methodiek is dus de vragenlijst. In subparagraaf 

8.7.4 benoemden we de elementen daarvan. Deze elementen zijn verwerkt in 

onderstaande lijst.  

 

Na elke vraag zijn telkens de opties voor beantwoording vermeld. De vragen zijn 

daarbij verdeeld in vier hoofdgroepen: 

 Doelstellingen en keuze project 

 Kosten en baten 

 Batenmanagement 

 Overige 

Daarnaast wordt bij elk antwoord de daaraan verbonden score aangegeven. De 

optelsom van alle scores vormt de basis M-index©. Maximaal kan de optelsom  84  

punten bedragen. In dat geval is de score 100% van het theoretische maximum. 

De M-index© wordt dan op 100 gesteld. 

 

Groep 1: Doelstellingen en keuze project 

 
1. Is er voor het project een businesscase opgesteld? 

 Nee           0 

 Ja, maar is daarna nooit meer gebruikt      2 

 Ja, en wordt periodiek bestuurlijk besproken     4 

 
2. Is voor u in de businesscase (nog steeds) duidelijk wat de belangrijkste 

doelstellingen van het project zijn? 

 Geheel onduidelijk.        0  

 Onvoldoende duidelijk        1 

 Voldoende duidelijk        2 
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 Kleine onduidelijkheden        3 

 Volkomen duidelijk         4 

 
3. Is over de doelstellingen in de businesscase zoals u die kent formeel een 

besluit genomen? 

 Nee/onbekend         0 

 Ja           4 

 
4. Zijn in de businesscase verschillende opties voor het project in beeld 

gebracht, inclusief een nuloptie? 

 Nee           0 

 Ja, maar geen nuloptie        2 

 Ja, inclusief een nuloptie        4 

 
5. Is u door de businesscase duidelijk waarom juist de gekozen optie is 

gekozen? 

 Nee           0 

 Ja           4 

 
6. Is in de businesscase aangegeven dat vergelijkbare oplossingen elders al 

dan niet beschikbaar waren zodat deze, of componenten daarvan, voor 

het project konden worden gebruikt? Is deze inventarisatie nog steeds 

actueel? 

 Nee           0 

 Oorspronkelijk wel maar de resultaten zijn daarna nooit meer  

  geactualiseerd         2 

 Ja,  en dat wordt regelmatig opnieuw bezien     4 

 

Groep 2: Kosten en baten 

 
7. Zijn volgens u alle kosten van het project in de businesscase voldoende 

helder in beeld gebracht? 

 Nee           0 

 Ja, maar alleen de externe ( out of pocket) kosten van het project  2 

 Ja, zowel de externe als de interne kosten     4 

 
8. Vindt u de kostenraming voldoende actueel? 

 Nee           0 

 Ja           4 

 
9. Zijn volgens u alle baten van het project in de businesscase voldoende 

helder in beeld gebracht? 

 Nee,           0 
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 Ja, maar alleen de financiële baten      2 

 Ja, zowel de financiële als de overige (niet-financiële, immateriële) baten

 4 

 
10. Vindt u de raming van de baten voldoende actueel? 

 Nee           0 

 Ja           4 

 

Groep 3: Batenmanagement 

 
11. Wordt realisatie van de baten actief bewaakt (batenmanagement)? 

 Nee           0 

 Ja           4 

 
12. Is duidelijk wie de eigenaars zijn van de verschillende baten? 

 Nee           0 

 Ja           4 

 
13. Is duidelijk welke veranderingen nodig zijn om de baten te realiseren? 

 Nee           0 

 Ja           4 

 
14. Is duidelijk wie verantwoordelijk is/zijn voor die veranderingen? 

 Nee           0 

 Ja           4 

 
15. Is het beeld van het eigenaarschap, de noodzakelijke veranderingen en 

de verantwoordelijkheden recent geactualiseerd? 

 Nee           0 

 Ja           4 

 

Groep 4: Overige 

 
16. Is duidelijk wie de stakeholders en wat hun belangen zijn? 

 Nee           0 

 Wel duidelijk is wie stakeholders zijn maar geen/onvoldoende inzicht in hun 

belangen          2 

 Duidelijk is wie de stakeholders en wat hun belangen zijn   4 

 
17. Is het beeld van de stakeholders en hun belangen recent geactualiseerd? 

 Nee           0 

 Ja           4 
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18. Is duidelijk wat de belangrijkste risico’s zijn? 

 Nee           0 

 Ja maar niet wat hun waarschijnlijkheid is, hun impact en de wijze waarop zij 

kunnen worden beheerst (risicomanagement)     2 

 Ja en risicomanagement is ingericht      4 

 
19. Is het risico-overzicht recent geactualiseerd? 

 Nee           0 

 Ja           4 

 
20. Is bezien of het project uitvoerbaar is en zijn daarvoor de 

verantwoordelijkheden goed geregeld? 

 Nee           0 

 Ja, maar de verantwoordelijkheden zijn nog niet/onvoldoende geregeld 2 

 De uitvoerbaarheid is bezien en wordt adequaat gemanaged  4 

 
21. Is het beeld van de uitvoerbaarheid en de verantwoordelijkheid daarvoor 

recent geactualiseerd? 

 Nee           0 

 Ja           4 

 

Deze wijze van meten van het gebruik heeft het grote voordeel van de eenvoud 

maar heeft ook zijn beperkingen. De uitkomst in één getal zegt, in geval van een 

lage score, nog niet waar de problemen liggen. Dat moet nog nader worden 

geanalyseerd. Zo is het op zich heel goed mogelijk dat twee projecten met 

dezelfde M-index© toch heel verschillende problemen met het gebruik van de 

businesscase hebben.  

Daarnaast laat deze methode niet toe te zeggen wanneer de kwaliteit van het 

gebruik van de businesscase “voldoende” is. Alle elementen in de vragenlijst 

worden ongeveer even zwaar in punten gewaardeerd maar dat zou ook anders 

kunnen. Daar is geen oordeel over gegeven omdat dit per project anders kan 

liggen. Wel is duidelijk dat als de M-index© relatief laag is, zeg 50 punten, er een 

aantal elementen in de businesscase ontbreekt en/of minder dan het maximale 

aantal punten scoort. Dan moet er daarna een bestuurlijk oordeel worden 

gegeven of dat “voldoende” is. De methode zelf bepaalt dat niet.  

 

Een belangrijke mogelijkheid om de M-index© te gebruiken ligt in de vergelijking in 

de tijd. Een stijgende index lijkt te betekenen dat het gebruik verbetert, een 

dalende index dat het achteruit gaat. Ook dat noodzaakt echter weer tot analyse 

om te bezien wat de redenen zijn. Op zich is het mogelijk dat bestuurlijk als 

zwaarwegend ervaren onderdelen stijgen terwijl als relatief onbelangrijk 

beoordeelde onderdelen in puntenaantal nog iets sterker dalen. De resultante kan 

dan zijn dat de index daalt terwijl het gebruik bestuurlijk als “beter” wordt ervaren. 
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Dat vraagt dan echter wel om een bestuurlijk oordeel en om een motivering 

daarvoor.  

8.10 Een voorbeeld van de toepassing 

Na het invullen van de vragenlijst (zie Bijlage 1) kan een score per vraag worden 

berekend en op basis daarvan een score per groep en voor het project als totaal. 

Hiervoor kan bijvoorbeeld een spreadsheet worden gebruikt maar ook andere 

hulpmiddelen zijn mogelijk. 

 

Een voorbeeld van de uitkomsten van het invullen van de vragenlijst door de SRO 

van een project, verwerkt met een spreadsheet, is de volgende: 

 

Vragen Score Totaal Max 
M-
index© 

Doelstellingen en keuze project 
    Businesscase aanwezig? 4 

   Doelstellingen duidelijk? 2 
   Formeel besluit over businesscase? 4 
   Opties benoemd? 4 
   Reden keuze duidelijk? 0 
   Externe mogelijkheden verkend? 0 
   Totaal: 

 
14 24 58 

Kosten en baten 
    Alle kosten in beeld? 4 

   Beeld actueel? 4 
   Alle baten in beeld? 2 
   Beeld actueel? 0 
   Totaal: 

 
10 16 63 

Batenmanagement 
    Batenmanagement ingericht? 0 

   Eigenaars baten duidelijk? 4 
   Noodzakelijke veranderingen duidelijk? 0 
   Verantwoordelijkheid veranderingen 

duidelijk? 0 
   Beeld actueel? 0 
   Totaal: 

 
4 20 20 

Overige 
    Beeld stakeholders? 2 

   Beeld actueel? 4 
   Risicomanagement ingericht? 2 
   Beeld actueel? 4 
   Inzicht in uitvoerbaarheid? 2 
   Beeld actueel? 0 
   Totaal: 

 
14 24 58 
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     M-index© Project 
 

42 84 50 

     Figuur 11: Voorbeeld scores bij de vragen 

In de tabel is de M-index© per groep berekend maar ook voor het project als 

totaal. De M-index© voor dit project is dus 50. Dat betekent dat slechts de helft 

van het mogelijke aantal punten is bereikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De indeling in groepen laat ook zien waar de belangrijkste problemen liggen. Een 

presentatie in tabelvorm kan daarbij helpen. De grafiek laat zien dat de 

belangrijkste verbeteringsmogelijkheden liggen op het terrein van het 

batenmanagement. Maar ook op andere terreinen zijn verbeteringen mogelijk.  

 

Er bestaan meer mogelijkheden voor analyse van het project. Indien de vragenlijst 

wordt ingevuld door alle leden van een Program Board kan worden bezien of er 

sprake is van overeenstemming tussen alle leden of dat het beeld sterk wisselend 

is. In het laatste geval is het waarschijnlijk noodzakelijk om tot een eenduidiger 

beeld te komen waarbij het zowel kan gaan om leden die een 

informatieachterstand hebben als om een verschillend inzicht in de huidige 

situatie.  
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Figuur 12: Verdeling over de groepen vragen 
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        Figuur 13: Verdeling over deelnemers 

Er bestaan meer mogelijkheden voor analyse van het project. Indien de vragenlijst 

wordt ingevuld door alle leden van een Program Board kan worden bezien of er 

sprake is van overeenstemming tussen alle leden of dat het beeld sterk wisselend 

is. In het laatste geval is het waarschijnlijk noodzakelijk om tot een eenduidiger 

beeld te komen waarbij het zowel kan gaan om leden die een 

informatieachterstand hebben als om een verschillend inzicht in de huidige 

situatie.  

 

Weer een andere mogelijkheid is presentatie van de uitkomsten in de tijd, 

bijvoorbeeld door een invulling van de vragenlijst per kwartaal. Op die wijze kan 

worden bezien of er sprake is van verbetering (tot uiting komend in een hogere M-

index©) of tot achteruitgang omdat de informatie niet langer actueel is. In dat 

laatste geval zal de M-index© dus dalen.  

8.11 Verschillen met de huidige praktijk 

Het verschil tussen het gebruik van de M-index© en de huidige praktijk kan 

worden geïllustreerd aan de hand van twee fictieve voorbeelden: één van de 

huidige werkwijze en één met gebruik van de M-index©. Voor de duidelijkheid is 

het voorbeeld van de huidige praktijk wat gechargeerd. 

 

Case A: de huidige praktijk. 

In een bepaalde sector moet een chipcard voor de gebruikers van een bepaalde 

dienst worden geïmplementeerd. Het betrokken kerndepartement ontwikkelt 

daartoe een voorstel. Bij de bespreking van dit voorstel in de Tweede Kamer 

wordt gevraagd naar de businesscase. De minister zegt toe er één op te laten 

stellen. Een half jaar later wordt de businesscase aan de Kamer toegestuurd. De 
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businesscase geeft aan dat de baten voor het kerndepartement in financiële zin 

op middellange termijn hoger zullen zijn dan de kosten en dat het project daarmee 

rendabel is. Bovendien wordt er op gewezen dat de dienstverlening hierdoor zal 

verbeteren. De Kamer vindt dit overtuigend en gaat akkoord met het voorstel.  

In de fase van ontwikkeling en implementatie blijkt dat er meer tijd nodig is dan 

aanvankelijk gedacht. Bovendien blijkt er sprake te zijn van kosten voor bepaalde 

partijen die nooit zijn meegerekend. Dat leidt tot vertragingen omdat daarvoor een 

oplossing moet worden gevonden. Ook blijkt dat er bepaalde tekortkomingen in de 

dienstverlening kunnen zijn waarvan de Kamer vindt dat deze moeten worden 

opgevangen. Daarmee zijn wel aanvullende kosten gemoeid. Met enkele jaren 

vertraging en de nodige aanvullende maatregelen wordt het nieuwe systeem 

ingevuld. 

In de tussenliggende periode heeft geen enkele betrokken partij, minister, Kamer 

of externe stakeholder, om een bijgestelde businesscase gevraagd. Ook de media 

besteden hier geen aandacht aan maar berichten alleen over de conflicten tussen 

alle betrokken partijen, de hogere kosten dan aanvankelijk geraamd en over de 

vertraging van de invoering van het nieuwe systeem.  

Door niemand wordt om een evaluatie van het project gevraagd. Het is dan na 

afloop ook niet duidelijk wat nu de totale kosten van het project zijn geweest en of 

de beloofde baten ook echt zijn gerealiseerd. Daarvoor heeft ook niemand 

belangstelling omdat het project nu eindelijk draait en het geld beschikbaar was.  

 

Case B: gebruik van de M-index© 

In een andere sector moet eveneens een chipcard worden geïntroduceerd. Het 

kerndepartement stuurt een voorstel daartoe naar de Tweede Kamer. Onderdeel 

van het voorstel is een businesscase, die een positieve uitkomst laat zien. Omdat 

deze direct beschikbaar is, kan de Kamer gelijk een besluit nemen en gaat 

akkoord met de ontwikkeling.  

Onderdeel van het voorstel is ook gebruik van de methodiek van de M-index©. De 

Program Board, die bestaat uit alle stakeholders en die de 

projectverantwoordelijke bestuurder adviseert, vult één maal per kwartaal de bij de 

M-index© behorende vragenlijst in. De bestuurder stelt die daarna vast. Het 

resultaat wordt daarna, met de eveneens periodiek bijgestelde businesscase, ter 

kennisneming naar de Kamer gestuurd. Deze kan zo nodig daarover met de 

Minister in gesprek gaan. 

In het voorstel is, in de vorm van een batenplan, ook vastgelegd wat de baten zijn, 

bij welke partijen die zullen vallen, welke maatregelen daarvoor moeten worden 

genomen en wie daarvoor verantwoordelijk zijn.  

Omdat door de kwartaalsgewijze rapportage al snel duidelijk wordt dat er 

kostentegenvallers voor bepaalde partijen zullen zijn, vindt daarover tijdig overleg 

plaats. Daarnaast worden door verschillen in het antwoord op de vragen tussen 

verschillende stakeholders kennisachterstanden of verschillen van inzicht 

duidelijk. Door dit alles kan tijdig worden gestuurd op gerezen problemen. 

Hierdoor wordt vertraging voorkomen.  
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Tijdens de derde rapportage wordt duidelijk dat bepaalde baten over enkele jaren 

niet zullen worden gerealiseerd, tenzij tijdig aanvullende maatregelen worden 

genomen. Deze worden voor de realisatie toebedeeld aan de verantwoordlijken 

voor die baten. Omdat de baten voortdurend zichtbaar worden gemaakt, zijn 

bepaalde stakeholders ook in staat om aanvullende baten te identificeren.  

De Kamer heeft aanvullende wensen en deze worden vastgelegd in de laatste 

versie van de businesscase. Daaruit blijkt dat deze zo kostbaar zijn en zo veel 

aanvullende doorlooptijd vergen, dat de meeste er van, met instemming van de 

Kamer, worden teruggedraaid. Grote vertragingen in het hele project worden zo 

voorkomen. 

Na de afronding van het project stuurt de minister een evaluatie naar de Kamer. 

Daaruit blijkt dat weliswaar sprake is van enige kostentegenvallers maar dat de 

beloofde baten zijn gerealiseerd en daarnaast nog enkele aanvullende baten, die 

pas later in het project zichtbaar werden. Er was sprake van enige vertraging door 

onderhandelingen tussen partijen als gevolg van kostentegenvallers maar deze 

waren tijdig in beeld en leidden niet tot grote vertraging. 

 

De verschillen tussen beide benaderingen kunnen ook in schemavorm worden 

gepresenteerd. 

 

Huidige praktijk Hanteren M-Index© 

Gebruik businesscase alleen voor 

de investeringsbeslissing zonder 

verdere actualisatie 

Gebruik gedurende de hele looptijd 

en periodieke actualisatie 

Al vanaf het begin hoge eisen aan 

de betrouwbaarheid van alle 

gegevens 

In het begin globaal en geleidelijke 

verhoging van de betrouwbaarheid 

van de gegevens als resultaat van 

inbreng van kennis en 

voortschrijdend inzicht van de 

stakeholders 

Geen vast format voor de 

businesscase 

Format is voorgeschreven 

Wordt niet gezien als 

stuurinstrument bij de uitvoering 

Op grond van een actuele 

businesscase wordt zo nodig 

bijgestuurd 

Primair aandacht voor 

kostenbeheersing en planning 

maar niet voor realisatie van de 

baten 

Ook veel aandacht voor 

batenmanagement 

De businesscase wordt gezien als 

een zo goed mogelijke weergave 

van een objectief vast te stellen 

werkelijkheid 

Instrument voor het ontwikkelen 

van een gezamenlijke visie van de 

stakeholders 

Gebruik van de businesscase Bij voorkeur ingebed in een 
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Huidige praktijk Hanteren M-Index© 

meestal niet ingebed in een 

methodiek 

methodiek 

Goed gebruik van de 

businesscases voor bestuurlijk 

verantwoordelijken vaak moeilijk te 

constateren 

Goed gebruik is SMART 

geformuleerd: de M-Index© om 

projecten individueel of als portfolio 

te vergelijken 
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9 Toetsing van de M-index© 

In de vorige hoofdstukken beschreven wij de opzet van een methodiek voor opzet 

en gebruik van businesscases: de M-index©. Daarnaast benoemden wij een 

aantal belangrijke knelpunten bij opzet en gebruik. In dit hoofdstuk komt aan de 

orde hoe deze methodiek kan worden getoetst en wat de resultaten van die 

toetsing zijn. 

Het doel van de toetsing was dus om te bezien of de benoemde knelpunten 

inderdaad de belangrijkste zijn en daarnaast of het hanteren van de methodiek 

een bijdrage levert aan het wegnemen van die knelpunten.  

De vragenlijst is dus zelf niet getoetst. De toets geeft een antwoord op de vraag 

“levert deze vragenlijst een bijdrage aan het wegnemen van de knelpunten” maar 

niet op de vraag “is dit de best denkbare vragenlijst”. 

9.1 Wijze van Toetsing 

In een andere toetsingsopzet zou een aantal projecten kunnen worden uitgevoerd 

conform het gepresenteerde model. Daarnaast moet dan ook een aantal projecten 

worden geanalyseerd waarbij dat niet het geval was. Daarna zouden de twee 

populaties moeten worden onderzocht op hun effecten op de vier benoemde 

criteria.  

 

In de praktijk is deze opzet echter niet of nauwelijks te realiseren. Projecten, en 

zeker de grotere, hebben een looptijd qua ontwikkeling en implementatie die 

meerdere jaren kan omvatten. Daarnaast heeft elk project zijn eigen bestuurlijke 

dynamiek en is het voor een onderzoeker niet of nauwelijks mogelijk om het 

bestuur van een project tot het gebruik van een dergelijk model te verplichten. 

 

In het kader van dit onderzoek is daarom voor een andere aanpak gekozen. De 

toetsing is uitgevoerd in de periode van november t/m december 2013. Aan drie 

testgroepen is de M-index©, die dus bestaat uit een proces en een vragenlijst, 

voorgelegd met de vraag de bijdrage er van te scoren aan de hand van een aantal 

vragen en stellingen. In totaal zijn zes vragen gesteld. De eerste twee betroffen de 

gesignaleerde knelpunten bij de opzet en het gebruik van businesscases binnen 

de Nederlandse Rijksoverheid en de vier volgende betroffen het gebruik van de 

M-index© als mogelijkheid om deze op te lossen.  
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Vraag 1: 
De belangrijkste knelpunten bij opzet en gebruik van businesscases zijn (in 

willekeurige volgorde):  

1. Onduidelijkheid over de inhoudelijke opzet,  

2. Het niet meer actualiseren en gebruiken van de BC na het gebruik voor initiële 

besluitvorming, 

3. Onvoldoende betrekken van alle stakeholders tijdens het hele 

project/programma en  

4. Het ontbreken van batenmanagement 

 
Daarbij bestond de keuze uit de volgende mogelijkheden: 

0 Geheel mee eens 

0 Grotendeels eens, gedeeltelijk oneens 

0 Neutraal 

0 Grotendeels oneens, gedeeltelijk eens 

0 Geheel mee oneens 

 

De antwoorden op de vragen zijn telkens van een waardering voorzien door aan 

elk van de mogelijke alternatieven een aantal punten toe te kennen: 

0 Geheel mee eens     4 punten 

0 Grotendeels eens, gedeeltelijk oneens  3 punten 

0 Neutraal      2 punten 

0 Grotendeels oneens, gedeeltelijk eens  1 punt 

0 Geheel mee oneens     0 punten 

Per groep zijn de punten telkens opgeteld en tot een gemiddelde verwerkt.  

 

Deze vraag had als bedoeling om inzicht te verschaffen in de juistheid van de 

voorlopige conclusie in het onderzoek, dat dit de belangrijkste knelpunten zijn. 

Voor de respondenten bestond ook de mogelijkheid om de lijst aan te vullen. 

 

Vraag 2: 

De tweede vraag betrof de volgorde in belang van de vier genoemde knelpunten. 

De respondenten hadden daarbij ook de mogelijkheid om een eventueel 

ingebracht eigen knelpunt in die lijst op te nemen.  
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Wat is de volgorde in belang van de genoemde vier belangrijkste knelpunten bij 

opzet en gebruik van businesscases?  

1. …………….. 

2. …………….. 

3. …………….. 

4. …………….. 

Hoe past een eventuele aanvulling hierbij? 

 

Vraag 2 kende een andere opzet omdat hierbij een volgorde moest worden 

bepaald. Ook hier is gekozen voor toekenning van een aantal punten, in dit geval 

bepaald door de rangorde: 

Plaats 1: 4 punten (belangrijkste knelpunt) 

Plaats 2: 3 punten 

Plaats 3: 2 punten 

Plaats 4: 1 punt. 

Bij deze vraag zijn de punten per genoemd knelpunt opgeteld en is zo de score 

van de totale groep bepaald. Ook is gekeken naar de spreiding van de resultaten.  

 

De vier volgende vragen betroffen de relevantie van het gebruik van de M-index© 

voor het oplossen van de genoemde knelpunten. Daarbij hoorde ook telkens een 

open vraag over wat eventueel ontbrak in de aangedragen oplossing. 

 

Vraag 3: 

Knelpunt: onduidelijkheid over de juiste opzet van een businesscase.  

 

Stelling: de M-index© schept duidelijkheid en bevat een goede opzet. 

 

0 Geheel mee eens 

0 Grotendeels eens, gedeeltelijk oneens 

0 Neutraal 

0 Grotendeels oneens, gedeeltelijk eens 

0 Geheel mee oneens 

Wat ontbreekt eventueel? 

 

Vraag 4: 

Knelpunt: Het niet meer actualiseren en gebruiken van de BC na het gebruik voor 

initiële besluitvorming. 
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Stelling: gebruik van de M-index© is een goede bijdrage aan het oplossen van dit 

probleem.  

 

0 Geheel mee eens 

0 Grotendeels eens, gedeeltelijk oneens 

0 Neutraal 

0 Grotendeels oneens, gedeeltelijk eens 

0 Geheel mee oneens 

Wat ontbreekt eventueel? 

 

Vraag 5: 

Knelpunt: het onvoldoende betrekken van alle stakeholders tijdens het hele 

project of programma. 

 

Stelling: de M-index© zorgt voor voldoende betrokkenheid van de stakeholders. 

 

0 Geheel mee eens 

0 Grotendeels eens, gedeeltelijk oneens 

0 Neutraal 

0 Grotendeels oneens, gedeeltelijk eens 

0 Geheel mee oneens 

Wat ontbreekt eventueel? 

 

Vraag 6: 

Knelpunt: het ontbreken van batenmanagement. 

 

Stelling: de M-index© stimuleert in belangrijke mate dat het batenmanagement 

wordt ingevuld. 

 

0 Geheel mee eens 

0 Grotendeels eens, gedeeltelijk oneens 

0 Neutraal 

0 Grotendeels oneens, gedeeltelijk eens 

0 Geheel mee oneens 

Wat ontbreekt eventueel? 

 

De vragen 4 t/m 6 zijn op dezelfde manier van een puntenwaardering voorzien als 

bij vraag 1.  

 

In eerste instantie zijn de vragen in de vorm van een try-out voorgelegd aan een 

testgroep, bestaande uit consultants van het adviesbureau PBLQ met ervaring 

met businesscases. Het doel van deze test was, naast het testen van de 

testprocedure, om te bezien of de presentatie voldoende duidelijk was en of dat 

ook gold voor de bovengenoemde vragenlijst. Dat bleek het geval.  
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Daarna zijn de vragen voorgelegd aan drie groepen respondenten met veel of 

enige ervaring betreffende het gebruik en de opzet van businesscases. Voor deze 

groepen is gekozen om een beeld te krijgen van het oordeel van managers met 

een brede en langdurige ervaring in de top van overheidsorganisaties, van de 

opdrachtgevers van grote projecten en van degenen die de grote projecten als 

project- of programmamanager moeten leiden.  

In totaal zijn zo vijftien personen bij de toets betrokken. De groep is in drie 

deelgroepen gesplitst om te bezien of er verschillen zouden optreden. Op 

voorhand viel niet uit te sluiten dat de rol van een participant in een groot project 

van invloed zou zijn op het resultaat van de toets. Een opdrachtgever zou 

bijvoorbeeld anders tegen de opzet en het gebruik van een businesscase kunnen 

aankijken dan een programmamanager. Daarom is er niet voor gekozen om alle 

deelnemers in één groep onder te brengen. 

De n is in de toets vrij beperkt. Daar staat tegenover dat de kwaliteit van de 

deelnemers heel hoog was. Het waren allen deelnemers met een zeer brede en 

langdurige ervaring met het soort projecten dat is onderzocht. Statistisch gezien 

moeten de uitkomsten van de toets echter voorzichtig worden gehanteerd. Door 

de grote ervaring en expertise van de deelnemers hebben de resultaten echter 

toch veel waarde.  

Op zich zou het mogelijk zijn geweest om met een hogere n te werken. Deelname 

aan de toets vraagt echter de nodige tijd van op zich al druk bezette mensen en 

daarom is van verdere uitbreiding afgezien. Na de drie sessies is door de 

onderzoeker nog overwogen om het aantal respondenten uit te breiden. Het 

resultaat was echter redelijk homogeen, waarna daarvan, mede om praktische 

redenen, is afgezien. 

 

Groep 1: Bestuur in algemene zin 

Deze groep bestond uit respondenten met een zeer langdurige en brede 

bestuurlijke ervaring binnen tal van organisaties. Het ging om vijf personen, 

waarmee individuele gesprekken zijn gevoerd. Het ging om twee (ex) SG’s, twee 

(ex) DG’s en de CIO Rijk. Bij deze groep ging het niet om specifieke kennis van 

opzet en gebruik van businesscases maar om een oordeel van het gebruik van de 

M-index© als bestuurlijk instrument in algemene zin.  

 

Groep 2: Opdrachtgevers (SRO’s) 

Bij deze groep ging het vooral om inbreng vanuit het perspectief van de 

opdrachtgever voor een groot project of programma. Binnen Prince2 en MSP 

worden dit de Senior Responsible Owners (SRO’s) genoemd. Deze SRO’s 

moeten voor een specifiek project of programma, conform de voorgestelde 

methodiek, periodiek de M-index© vaststellen, na advies van de betrokken 

stuurgroep of program board. Deze groep bestond uit één ex SG en drie ex DG’s.  
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Groep 3: Programmamanagers 

Deze groep bestaat uit personen die lange ervaring hebben met grote ICT-

intensieve projecten en programma’s, onder meer door het functioneren als 

teamleader voor Gateway Reviews. Programmanagers zullen vaak 

verantwoordelijk zijn voor het proces van het gebruik van de M-index© en het 

verzorgen van de daarop volgende activiteiten.  

Gateway reviews zijn ontwikkeld door het Engelse OGC en worden ook door de 

Nederlandse rijksoverheid gebruikt. Het ministerie van BZK heeft daartoe een 

speciaal Gateway bureau ingericht. Één van de vijf “gates” betreft de 

businesscase van een project. Met Gateway reviews is daarom door deze groep 

veel relevante ervaring opgedaan.  

Deze groep bestond uit een zestal managers met lange ervaring met het 

management van grote projecten en programma’s.  

 

De procedure was telkens dat de onderzoeker de resultaten van het onderzoek en 

de voorstellen presenteerde en dat de respondenten daarna in de gelegenheid 

werden gesteld om de vragen schriftelijk op een genummerd formulier te 

beantwoorden. 

Met de leden van Groep 1 zijn  individueel gesprekken gevoerd. De interviews 

binnen de groepen 2 en 3 hadden de vorm van een workshop. 

Omdat hier sprake is van een proces van zelf evaluatie, heeft de onderzoeker zich 

voortdurend zo neutraal mogelijk opgesteld. De respondenten is telkens gevraagd 

om zich zo goed mogelijk in te leven in hun rol binnen hun groep. Daarna zijn de 

door de onderzoeker geconstateerde belangrijkste knelpunten gepresenteerd en 

de model vragenlijst. De respondenten kregen tijdens de sessie de gelegenheid 

om de lijst rustig door te lezen. 

Voortdurend is gewaakt voor het gevaar van beïnvloeding van het resultaat door 

de onderzoeker. De eerste waarborg daarbij was de kwaliteit van de 

respondenten. Het gaat om personen die zeer gekwalificeerd en ook bereid zijn 

om een onafhankelijk oordeel te vellen. Zij hadden er ook geen enkele belang bij 

om “mee te gaan” in de onderzoekslijn. Daarnaast waren de vragenformulieren zo 

ingericht dat bij elke vraag de mogelijkheid bestond om een mening die afweek 

van het gepresenteerde onderzoeksresultaat te geven. Daarvan is ook in een 

aantal gevallen gebruik gemaakt. Onder meer die kanttekeningen zijn terug te 

vinden in Bijlage 2. 

Als derde waarborg waren de vragenformulieren in de twee workshops wel 

genummerd maar verder anoniem. De antwoorden waren dus niet tot personen te 

herleiden. Dat gold uiteraard niet voor de individuele gesprekken. De deelnemers 

aan deze groep bleken onmogelijk op één tijdstip bijeen te krijgen.  
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9.2 Uitkomsten van de toetsing 

In de Bijlage zijn de volledige uitkomsten van de toetsing opgenomen, inclusief 

diverse opmerking die door de respondenten zijn gemaakt. Deze paragraaf bevat 

een samenvatting. 

 

Op basis van bovengenoemde wijze van waardering werden de eerste twee 

vragen door de groepen als volgt gescoord. N is het aantal deelnemers per groep. 

 

Groep N Vraag 1 Vraag 2 

   
Format Actualisatie Stakeholders Batenman. 

Algemeen 5 3,40 (0,55) 8 (1,34) 15 (1,41) 9 (1,10) 8 (1,52) 

SRO's 4 3,50 (0,58) 12 (1,15) 10 (1,29) 7 (0,96) 11 (1,26) 

Programmanagers 6 3,50 (0,55) 9 (1,05) 19 (0,75) 16 (1,51) 9 (1,05) 

       Gemiddeld 
 

3,47 29 44 32 28 

 

Uit de scores bij vraag 1 blijkt dat die tussen de drie verschillende groepen vrij 

weinig verschilt. De gemiddelde score (niet gewogen naar aantal deelnemers per 

groep) ligt op 3,47. Dat betekent dat de respondenten het gemiddeld grotendeels 

tot geheel eens zijn met de stelling dat deze vier knelpunten de belangrijkste zijn. 

Tussen haakjes is telkens de standaarddeviatie aangegeven.  

 

Uit de antwoorden op vraag 2 blijkt dat het niet actualiseren en blijven gebruiken 

van een businesscase gemiddeld als het belangrijkste knelpunt wordt gezien. Dat 

geldt ook binnen de groepen “Algemeen” en “Programmamanagers” . Het geldt 

niet voor de groep “SRO’s”. Daar vindt men het ontbreken van een duidelijk format 

voor de opzet van een businesscase het belangrijkste knelpunt. Ook het 

ontbreken van batenmanagement scoort hier als knelpunt hoger.  

Het belang van de drie andere knelpunten ligt gemiddeld niet ver uiteen. Dat geldt 

overigens niet voor elke groep. Met name tussen de groepen “SRO’s”en 

“Programmamanagers” wordt anders gedacht over het belang van het knelpunt 

dat alle stakeholders onvoldoende worden betrokken bij opzet en gebruik van een 

businesscase. De SRO’s vinden dit iets minder van belang en de 

Programmamanagers iets mee dan gemiddeld. 

Aan dit soort verschillen tussen de groepen mag niet te veel betekenis worden 

gehecht. Het gaat om kleine groepen. Toch is het interessant om ook het verschil 

tussen de groepen te bezien als wordt gekeken naar de gemiddelde waardering 

per respondent binnen een groep: 
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De antwoorden op de vragen 4 t/m 6 zijn samengevat in de volgende tabel: 

 

Groep N Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 

      Algemeen 5 3,00 (0,71) 4,00 (0,00) 3,60 (0,89) 3,40 (0,55) 

SRO's 4 3,75 (0,50) 4,00 (0,00) 3,25 (0,96) 4,00 (0,00) 

Programmanagers 6 3,33 (0,82) 3,50 (0,55) 3,50 (0,84) 3,17 (0,75) 

      Gemiddeld 
 

3,36 3,83 3,45 3,52 

 

Bij deze vragen ging het er dus om te bezien in hoeverre men het eens was met 

de stelling dat de M-index© als methodiek deze knelpunten oplost of effectief 

aanpakt.  

Volgens de respondenten is de methodiek het meest effectief om voldoende 

actualisatie en permanent gebruik af te dwingen. De score ligt daar dicht bij 

“geheel mee eens”.  

Ook het gebruik voor de andere knelpunten scoort echter vrij hoog. Alle drie de 

gemiddelde scores liggen aanzienlijk boven “grotendeels mee eens”. Dit geldt ook 

als per afzonderlijke groep wordt gekeken. De laagste score is een 3.0, wat nog 

steeds betekent “grotendeels mee eens”.  

 

Opvallend in het totale resultaat is nog dat het knelpunt dat als het meest 

belangrijk wordt gezien ook het knelpunt is dat het meest effectief door de 

methodiek wordt aangepakt. Gebruik van de M-index© dwingt dus voortdurend 

gebruik en actualisatie van de businesscase af.  
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10 Conclusies 

10.1 De onderzoeksvragen 

Na bestudering van het Nederlandse overheidsbeleid met betrekking tot 

businesscases en van een viertal cases, hebben wij onze onderzoeksvragen in 

paragraaf 4.8 als volgt aangescherpt: 

 
1. Wat zijn in de Nederlandse bestuurspraktijk betreffende grote, ICT-intensieve, 

projecten binnen de overheid, de belangrijkste knelpunten bij opzet en gebruik 

van businesscases? 

2. Door welke verbeteringen betreffende opzet en gebruik van businesscases 

kunnen deze knelpunten worden opgelost? 

Hierna hebben wij meer materiaal voor een antwoord op deze vragen verzameld 

door het benaderen van de problematiek vanuit een drietal wetenschappelijke 

disciplines: economie, bestuurskunde en organisatiekunde. 

 
Aan de hand van het materiaal, dat in de vorige stappen is verzameld, hebben wij 

daarna een viertal knelpunten geïdentificeerd, die als de belangrijkste kunnen 

worden gezien. Dit zijn: 

1. Onduidelijkheid over de inhoudelijke opzet van een businesscase. 

2. Het niet meer actualiseren en gebruiken van de businesscase na het gebruik 

voor initiële besluitvorming. 

3. Het onvoldoende betrekken van alle stakeholders tijdens het gehele project of 

programma. 

4. Het ontbreken van batenmanagement. 

Aan de hand van het genoemde materiaal en deze lijst van knelpunten, hebben 

wij daarna een voorstel ontwikkeld voor de aanpak daarvan: de M-index©. De 

juistheid van de keuze van de knelpunten en het voorstel voor de aanpak daarvan 

is daarna getoetst door ze voor te leggen aan een drietal groepen deskundigen: 

algemeen bestuur, opdrachtgevers van grote projecten en programmamanagers. 

10.2 Het resultaat van de toetsing 

Het resultaat van deze toetsing is dat de vier genoemde knelpunten door de 

geraadpleegde deskundigen in de toetsgroepen worden gezien als de vier 

belangrijkste.  Daarnaast zijn ook wel andere knelpunten genoemd maar deze zijn 

duidelijk minder van belang.  
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De toetsing gaf ook een duidelijk beeld van de volgorde in belang van de 

genoemde knelpunten. Deze ziet er als volgt uit: 

1. Het niet meer actualiseren en gebruiken van de businesscase na het gebruik 

voor initiële besluitvorming. 

2. Het onvoldoende betrekken van alle stakeholders tijdens het gehele project of 

programma. 

3. Onduidelijkheid over de inhoudelijke opzet van een businesscase. 

4. Het ontbreken van batenmanagement. 

Het eerste knelpunt wordt daarbij als veruit het belangrijkste gezien. De andere 

drie ontlopen elkaar in belang niet veel. 

 

Wat betreft de geschiktheid van het gebruik van de M-index© voor het oplossen of 

aanpakken van de knelpunten is het resultaat van de toetsing dat deze voor alle 

vier de knelpunten goed scoort. Het gemiddelde van de scores van de vier 

knelpunten is 3,54 en de laagste score is 3,36. Dit is dus vrij hoog in de range van 

“grotendeels mee eens” (drie punten) tot “volkomen mee eens” (vier punten).  

Opvallend is dat de score voor het belangrijkste knelpunt, het gebrek aan 

actualisatie en permanent gebruik, veruit het hoogste is. De scores voor de 

andere knelpunten liggen vrij dicht bijeen, evenals trouwens hun rangorde in 

belang.  

 

Overigens moet hierbij wel worden opgemerkt dat het gebruik van de M-index© 

alleen instrumenteel is. Het gebruik van de M-index© lost op zich de knelpunten 

niet op. Dat kan alleen door het daadwerkelijk actualiseren van businesscase, het 

betrekken van de stakeholders, het zorgen voor een goede opzet en het invoeren 

van batenmanagement. 

10.3 Het antwoord op de onderzoeksvragen 

Op grond van het voorgaande kunnen de twee vragen als volgt worden 

beantwoord: 

 
Vraag 1: Wat zijn in de Nederlandse bestuurspraktijk betreffende grote, ICT-

intensieve, projecten binnen de overheid, de belangrijkste knelpunten bij opzet en 

gebruik van businesscases? 

 

Antwoord: In volgorde van belang zijn dit de volgende: 

1. Het niet meer actualiseren en gebruiken van de businesscase na het gebruik 

voor initiële besluitvorming. 

2. Het onvoldoende betrekken van alle stakeholders tijdens het gehele project of 

programma. 
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3. Onduidelijkheid over de inhoudelijke opzet van een businesscase. 

4. Het ontbreken van batenmanagement. 

 

Vraag 2: Door welke verbeteringen betreffende opzet en gebruik van 

businesscases kunnen deze knelpunten worden opgelost? 

 

Antwoord:Deze knelpunten kunnen in belangrijke mate worden opgelost door het 

in projecten en programma’s hanteren van de methodiek van de M-index© en het 

daarna doorvoeren van verbeteringen met betrekking door de hierdoor 

geconstateerde tekortkomingen. Deze methodiek bestaat uit een bepaald proces, 

een vragenlijst en een wijze van meting van de antwoorden op die vragen.  

10.4 De bijdrage aan de “body of knowledge” 

In dit hoofdstuk hoort ook een antwoord op de vraag wat nu de bijdrage aan de 

wetenschap van dit onderzoek is. Volgens de onderzoeker gaat het om vier 

resultaten. 

 

Het eerste is dat op basis van praktijkdocumenten en de wetenschappelijke 

literatuur een definitie is ontwikkeld van het begrip “businesscase”. Deze definitie 

is bruikbaar in theorie en praktijk. 

Hoewel het onderzoek zich heeft gericht op de (Nederlandse)  overheid, is de 

onderbouwing van de definitie meer algemeen. Het literatuuronderzoek heeft zich 

immers niet tot de overheid beperkt en ook niet tot de Nederlandse situatie. De 

definitie is dus breed bruikbaar. 

 

Het tweede resultaat is een viertal case beschrijvingen waarin het gebruik van 

businesscases voor vier grote, ICT intensieve, overheidprojecten in Nederland is 

beschreven en geanalyseerd. Deze cases kunnen bruikbaar zijn voor ander 

onderzoek naar het gebruik van businesscases.  

 

Het derde resultaat is dat is onderzocht wat de belangrijkste knelpunten zijn bij de 

opzet en gebruik van businesscases voor grote, ICT intensieve, projecten binnen 

de (Rijks)overheid in de Nederlandse situatie. Dit kan weer de basis zijn voor 

onderzoek waarom juist dit de belangrijkste knelpunten zijn. Dat is hier immers 

niet onderzocht. Daarnaast kan op basis van deze inventarisatie naar alternatieve 

oplossingen voor deze knelpunten worden gezocht. 

De identificatie van de knelpunten was gebaseerd op een algemene analyse, 

waarbij overigens ook wel Nederlandse cases zijn gebruikt. De beperking van het 

onderzoeksresultaat is hier dat de toetsing plaats vond in een Nederlandse 
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overheidsomgeving. Het onderzoeksresultaat is dus niet zonder meer toepasbaar 

op de private sector en op de situatie in andere landen. Dat zou nader moeten 

worden onderzocht. 

 

Het vierde punt is de methode van de M-index© zelf. Nergens is onderzoek 

aangetroffen dat de juistheid van de opzet en het gebruik van businesscases op 

basis van een bepaald normatief kader meet. In dit onderzoek is zo’n normatief 

kader ontwikkeld, mede op basis van de eerder genoemde definitie en de 

geconstateerde knelpunten. Dit kader vormt de basis voor een methode, benoemd 

en getest, om een juiste opzet en gebruik van businesscases in één getal uit te 

drukken waarbij geen speciale kennis van het project nodig is om het resultaat te 

kunnen beoordelen.  

De methode is in beginsel generiek maar ook hier vond de toetsing plaats in een 

Nederlandse overheidsomgeving. Ook hier is het onderzoeksresultaat dus niet 

zonder meer algemeen toepasbaar.  

10.5 Reflectie op de rol van de onderzoeker 

Het onderzoek is uitgevoerd in de rol van de “reflective practioner”. Dit bleek nuttig 

omdat een belangrijke aanleiding tot het onderzoek was om de jarenlange 

ervaringen van de onderzoeker in verschillende rollen met het onderwerp te 

bundelen en te analyseren. 

Tegelijk is dit ook een valkuil. Juist die lange ervaring leidt gemakkelijk tot een 

zekere bias in de benadering van het onderwerp. Het gevaar bestaat dat er “naar 

de uitkomsten toe wordt geredeneerd”. De onderzoeker is zich voortdurend van dit 

gevaar bewust geweest en heeft, mede door gesprekken met deskundigen, 

geprobeerd dit zo veel mogelijk te vermijden. 

 

Ook de achtergrond van de onderzoeker als consultant brengt het gevaar van een 

zekere bias met zich mee. Tijdens de uitvoering van het onderzoek is de 

onderzoeker zich sterk bewust geworden van de verschillen tussen de rollen van 

onderzoeker en consultant en heeft geprobeerd daarmee zo goed mogelijk 

rekening te houden.  

 

Een ander punt betrof de toetsing van de uitkomsten. Deze vond plaats in een 

proces van zelf evaluatie. Ook hier ligt een risico omdat dan het gevaar bestaat 

dat de onderzoeker de resultaten “verkoopt” aan de respondenten waardoor de 

uitkomsten worden beïnvloed. Een andere onderzoeker zou dan andere 

uitkomsten kunnen krijgen.  

Omdat dit op voorhand duidelijk was, zijn hiervoor enige waarborgen ingebouwd. 

In de eerste plaats door niet de resultaten van de testsessie met collega’s mee te 

nemen, omdat daar het gevaar van beïnvloeding het grootste was. Daarnaast 

door de keuze van de respondenten. Het ging hier overwegend om ambtenaren 

met een lange staat van dienst, veel ervaring met het onderwerp en hoge tot zeer 
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hoge functies. Niet het soort mensen dat zich gemakkelijk laat “inpakken” door 

een bepaalde presentatie. Nog een waarborg was de indeling van het 

vragenformulier waarop ook afwijkende meningen konden worden aangegeven. 

Daarvan is ook gebruik gemaakt, zoals in de betreffende bijlage met de 

toetsingsresultaten bleek. Verder werd gebruik gemaakt van genummerde (maar 

niet van naam voorziene)  formulieren, zodat de resultaten niet naar een persoon 

konden worden herleid.  

 

Een ander aandachtspunt bij het uitvoeren van het onderzoek was de focus op het 

oplossen van problemen in de Nederlandse situatie met een inductieve-

hypothetische benadering. Hiervoor is bwust gekozen om zo veel mogelijk gebruik 

te maken van de Nederlandse gegevens en de eigen ervaringen.  

10.6 Slotopmerkingen 

Binnen de gekozen aanpak is het antwoord op de onderzoeksvragen vrij helder en 

naar verwachting in de praktijk ook bruikbaar. Die praktische toepassing is echter 

sterk afhankelijk van de bestuurlijke wens daartoe. Consequent gebruik van de M-

index© voor alle grote ICT projecten en programma’s van de overheid en 

openbare publicatie daarvan, is een effectieve manier om de voortgang en het 

inhoudelijk resultaat daarvan op vrij eenvoudige wijze en ook voor niet direct 

betrokkenen te volgen. Ook de administratieve lasten ervan, al kost het natuurlijk 

wel tijd, zijn volgens mij gering terwijl de opbrengst groot kan zijn. Er zou veel voor 

te zeggen zijn om de M-index© op te nemen in het overzicht van de grote ICT 

projecten dat jaarlijks naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Daarmee ontstaat 

de facto ook de verplichting om deze methodiek voor die grote projecten te 

hanteren.  

 

Gebruik van de M-index© is een goed hulpmiddel om bestaande problemen aan 

te pakken. maar zeker geen garantie om elk probleem rond de grote, ICT-

intensieve, projecten van de overheid op te lossen. Ook bij een hoge M-index© 

kan het nog steeds mis gaan omdat bijvoorbeeld verkeerde technologiekeuzen 

zijn gemaakt (waar iedereen het dan wel mee eens was!). Een ander voorbeeld is 

dat doelstellingen tijdens de looptijd van het project of programma steeds worden 

aangepast. Dat is bij de betrokkenen in geval van een hoge M-index© dan wel in 

beeld maar dat garandeert natuurlijk niet dat het project dan ook uitvoerbaar blijft. 

Ook de kwaliteit van alle deelnemers en de betrokkenheid van alle stakeholders 

(en de keuze daarvan!) blijven cruciaal terwijl de methodiek daarvoor geen 

garanties geeft.  

 

Inzet van de M-index© staat of valt met de bestuurlijke belangstelling er voor, 

inclusief de bereidheid om maatregelen te nemen als die index te laag uitvalt 

(waarbij dan ook nog wel discussie mogelijk is over wat “te laag” betekent). De 

geschiedenis van de beleidsanalyse is niet erg hoopvol wat dit betreft maar een 
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belangrijk bezwaar daartegen was dat zaken vaak te ingewikkeld werden 

gepresenteerd. Het gebruik van de M-index© is relatief simpel en vergelijkbaar 

met een thermometer om de koorts van de patiënt op te nemen. Je weet nog niet 

precies wat er aan de hand is maar eventueel wel dat er iets mis is wat nader 

onderzoek vergt. 

 

De methodiek lijkt niet alleen bruikbaar voor grote projecten maar ook voor 

kleinere. Binnen overheidsorganisaties kan het voor het topmanagement een 

relatief eenvoudige methode zijn om de bestuurlijke gezondheid van projecten 

periodiek te bezien en ze ook onderling op dat punt te vergelijken. De bestuurlijke 

aandacht kan dan uitgaan naar die projecten waar de laagste M-index© is 

gemeten of waar de daling van de M-index© in relatie tot de vorige meting vrij 

sterk is.  

 

De methodiek, in de vorm zoals hier voorgesteld, heeft nog de vorm van papier. 

Het lijkt goed mogelijk, en ook heel nuttig, om de methodiek te ondersteunen met 

een geautomatiseerd hulpmiddel. Het beantwoorden van de vragen en de analyse 

van de antwoorden kan goed worden ondersteund met nu al beschikbare tools.  

 

Uiteraard kunnen er ook opmerkingen worden gemaakt wat betreft de 

mogelijkheden voor verder onderzoek op dit terrein. De belangrijkste zijn de 

volgende. 

 

De scope in de aanpak was beperkt tot die vanuit de economische, 

bestuurskundige en organisatiekundige invalshoek. Er zijn echter meer 

invalshoeken mogelijk, zoals ook uit het model van Smithson en Hirschheim blijkt. 

De belangrijkste in dit kader lijken een psychologische of sociologische 

benadering. Met name in het gebruik van businesscases zitten veel “zachte” 

elementen, zoals in de praktijk waarneembaar is. Individuele of groepsbelangen 

kunnen worden aangetast en niet iedereen is gebaat met de grote mate van 

transparantie in het bestuur van projecten en programma’s die deze methodiek 

faciliteert. Smithson en Hirschheim stellen in hun artikel dat onderzoek naar de 

evaluatie van IS zich vroeger vooral beperkte tot de zones van de efficiency en de 

effectiviteit en dat er voor de “Understanding Zone” weinig belangstelling bestond 

(Smithson en Hirschheim, 1998, p.166). Nader onderzoek naar de “zachte” 

elementen kan hier aan bijdragen.  

 

Een andere beperking in de scope was dat het onderzoek zich heeft beperkt tot 

de rijksoverheid. De overheid is echter breder dan de rijksoverheid alleen en het is 

denkbaar dat bijvoorbeeld in gemeenteland andere knelpunten spelen en andere 

verbeteringen belangrijker zijn. Voorshands bestaat het vermoeden dat het daar 

niet wezenlijk anders is, vooral binnen grotere gemeenten, maar het zou een 

nadere studie waard zijn.  
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Het belangrijkste idee voor ander onderzoek is om te bezien of het inzetten van de 

M-index© in de praktijk ook echt werkt. De toetsing heeft in dit onderzoek de vorm 

gehad van het raadplegen van een aantal deskundigen maar de echte toetsing is 

toch de praktijk. In dat verband zou het nuttig zijn om een aantal pilot-projecten op 

deze manier in te richten en daarna te bestuderen wat de effecten van de inzet 

van de M-index© zijn. 
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Resultaten toetsing 

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de verschillende groepen 

opgenomen. Naast de scores zelf bevatten die resultaten ook opmerkingen en/of 

aanvullingen bij de verschillende vragen. 

Ook zijn standaarddeviaties opgenomen om een snelle indruk te geven van de 

spreiding van de scores. Door de beperkte omvang van de toetsingsgroepen mag 

hieraan natuurlijk maar beperkte waarde worden toegekend.  
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Bestuurders algemeen 

 

Nr. Vraag 1 
 

Vraag 2 
Vraag 
3 

 

Vraag 
4 

 

Vraag 
5 

 

Vraag 
6 

 

   
A B C D 

        

1 3 

E. Politiek bestuurlijke 
context, F Discipline, G, 
Communicatie 

1 2 3 4 2 

De relatie met 
inhoudelijke 
doelen/resultaten 

4 

Discipline 

4 

Selectie van 
stakeholders is 
cruciaal. Niveau, 
kwaliteit en autoriteit 
van stakeholders zijn 
van het grootste 
belang. 4 

M-index© is essentiële 
component voor het in 
beeld houden van de 
baten 

2 3 

Instrumenteel is het 
juist. De bestuurlijke 
context is echter een 
groter probleem 3 1 2 0 3 

Ontbreekt: context, 
ervaring en 
kwaliteitsniveau 
deelnemers 4 

 
4 

 
4 

 

3 3 

Te weinig aandacht 
voor niet-financiële 
elementen 1 4 0 2 4 

 

4 
 

2 
 

3 

 

4 4 
BC uitsluitend 
financieel 0 4 2 1 3 

 
4 

Indien consequent 
toegepast 4 

 
3 

 5 4 
 

3 4 2 1 3  4 
 

4 
 

3 
 

               Gemiddeld 3,40 
 

8 15 9 8 3,00 
 

4,00 
 

3,60 
 

3,40 
 

               Standaarddev. 0,55 
 

1,34 1,41 1,10 1,52 0,71 
 

0,00 
 

0,89 
 

0,55 
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SRO’s 

 

Nr.  Vraag 1 
 

Vraag 2 
Vraag 
3 

 

Vraag 
4 

 

Vraag 
5 

 

Vraag 
6 

 

   
A B C D 

        

1 3 
 

2 4 3 1 4 
 

4 
 

3 

Wat is "voldoende". 
Stelselmatige 
betrokkenheid van 
stakeholders is vereist 4 

 

2 4 

Gebrek aan 
overeenstemming over 
de keuze van de BC en 
wat daarin de centrale 
vraag zou moeten zijn 4 1 2 3 4 

Welke betekenis geef 
je aan de score 

4 
 

4 
 

4 
 

3 3 
Helderheid over 
eigenaarschap 2 3 1 4 3 

 
4 

 
2 

Heldere definitie van 
stakeholders: 
gebruikers direct of 
maatschappelijke 
benutting? 4 

 

4 4 
 

4 2 1 3 4 
 

4 
 

4 

Zeker moet wel zijn dat 
het oordeel van de 
stakeholders 
meeweegt in de M-
index en ook 
afzonderlijk zichtbaar 
is bij de analyse 4 

 

               Gemiddeld 3,50 
 

12 10 7 11 3,75 
 

4,00 
 

3,25 
 

4,00 
 

               Standaarddev. 0,58 
 

1,15 1,29 0,96 1,26 0,50 
 

0,00 
 

0,96 
 

0,00 
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Programmamanagers 

 

Nr. Vraag 1 Vraag 2 
Vraag 
3 

 

Vraag 
4 

 

Vraag 
5 

 

Vraag 
6 

 

   
A B C D 

        

1 3 

Bandbreedte 
kostenschattingen en 
meetbaar maken van 
strategische doelen 

0 2 1 0 3 

De waarde zit in de 
individuele 
antwoorden. Het 
denken en discussiëren 
over de antwoorden is 
misschien belangrijker 
dan het getal zelf 3 

Actualisatie van de 
opties 

4 
 

3 

Niet alleen financiële 
baten! 

2 3 

Business case management 
(als proces) ontbreekt 

2 3 4 1 4 

 

4 

Voorwaarde is wel dat 
het actualiseren van de 
BC als een erkend 
managementproces is 
ingericht (cf. MSP of 
Prince2) 

4 

Ook hier voorwaarde dat 
het invullen van de index 
onderdeel is van het BC 
management proces. 
Actief 
stakeholdermanagement 
is de KPI van de BC 4 

 

3 4 Data collectie 1 3 4 2 2 
 

3 
 

2 
 

2 

Na het project 
ontbindt de groep. Het 
project gaat dan naar 
de lijn met veel verlies 
van doelstellingen 

4 4 
 

2 4 1 3 4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

5 3 

Risico-inzicht  en  -
management 

3 4 2 1 4 

 

3 

Qua instrument geheel 
eens. Qua gebruik ben 
ik sceptisch 3 

Zie antwoord op vraag 4 

3 

Zie antwoord bij vraag 
4 

6 4 

Wat opvalt is dat de SRO een 
BC vaak door 
externen/anderen laat 
opstellen waardoor het al 
minder een "eigen" 
stuurmiddel is 

1 3 4 2 3 

Het zorgt voor goed 
overzicht en gesprek 
maar voor de 
projectleider dient dit 
minder als overzicht 
wat er dan in zou 
moeten staan 4 

 

4 

Indien deze ook netjes 
zijn vertegenwoordigd in 
de stuurgroep 

3 
 

               Gemiddeld 3,50 
 

9 19 16 9 3,33 
 

3,50 
 

3,50 
 

3,17 
 

               Standaarddev. 0,55 
 

1,05 0,75 1,51 1,05 0,82 
 

0,55 
 

0,84 
 

0,75 
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Samenvatting 

In dit onderzoek hebben wij getracht ons een beeld te vormen van de opzet en 

de wijze van gebruik van businesscases voor grote, ICT intensieve, projecten 

binnen de rijksoverheid  in de afgelopen jaren. Naast het verkrijgen van inzicht 

was het doel mede om te bezien of bij deze opzet en wijze van gebruik 

momenteel knelpunten bestaan en of voor die knelpunten oplossingen bestaan 

in de vorm van verbeteringen. 

In het onderzoek is allereerst geprobeerd om grip te krijgen op het begrip 

“businesscase”. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Er bestaan vele definities, die 

voor een deel overlap vertonen maar toch ook vaak sterk verschillen. Aan de 

hand van de verschillende definities hebben wij een werkdefinitie van opzet en 

gebruik van een businesscase geformuleerd. 

Daarna hebben wij bestudeerd wat het huidige overheidsbeleid is met betrekking 

tot het gebruik van businesscases en hoe dat wordt toegepast. 

Het vervolg daarop was de studie van een viertal cases en de analyse daarvan 

wat betreft de opzet en het gebruik van businesscases. Deze analyse gaf ook 

inzicht in de problemen daarbij.  

Om te bezien op welke wijze deze problemen zouden kunnen worden opgelost 

in de vorm van verbeteringen in de huidige werkwijze is daarna studie gemaakt 

van het onderwerp langs drie invalshoeken, de economische wetenschap, de 

bestuurskunde en de organisatiekunde. Aan de hand van deze studie is per 

invalshoek een aantal leerpunten geformuleerd betreffende de opzet en wijze 

van gebruik van businesscases en is bezien wat de verschillen zijn met de 

huidige praktijk. 

Op grond hiervan zijn daarna de belangrijkste knelpunten geformuleerd. Dit zijn 

onduidelijkheid over de inhoudelijke opzet van een businesscase, het niet meer 

actualiseren en gebruiken van de businesscase na het gebruik voor initiële 

besluitvorming, het onvoldoende betrekken van alle stakeholders tijdens het 

gehele project of programma en het ontbreken van batenmanagement. 

 

Aan de hand van deze onderzoeksresultaten is daarna een nieuwe aanpak 

geformuleerd. Deze heeft de naam gekregen van het hanteren van de M-index© 

voor businesscases. Deze index bestaat uit een proces voor het periodiek 

waarderen van de opzet en het gebruik van businesscases aan de hand van een
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gestandaardiseerde vragenlijst. Als antwoord op elke vraag moet een antwoord 

worden gekozen uit enkele voorgedefinieerde antwoorden waarbij elk antwoord 

van een puntenwaardering is voorzien. Daarbij geldt dat hoe beter opzet en 

gebruik bij de norm daarvoor komen (de antwoordopties met het hoogste aantal 

punten), hoe hoger de index zal zijn. De M-index© is dan de verhouding tussen 

het feitelijk aantal punten en het maximaal bereikbare aantal. In de beste situatie 

is de M-index© dus 100.  

Het vaststellen van de M-index© dient volgens deze methodiek te gebeuren door 

diegene die bestuurlijk als opdrachtgever voor het project fungeert en daardoor 

ook de eigenaar van de businesscase is. Hij of zij wordt daarbij geadviseerd door 

de stuurgroep of program board voor het project waarin alle stakeholders zitting 

hebben. Zij vullen de vragenlijst anoniem in en hun bijdragen kunnen worden 

geanalyseerd in termen van algemene tekortkomingen in het project of verschil 

van mening of verschil in kennis van de deelnemers in de stuurgroep. Op deze 

wijze kunnen bepaalde zwakheden in het project worden blootgelegd. 

Als gevolg van de periodieke meting, bijvoorbeeld per kwartaal, van de M-index© 

kan ook periodiek worden bezien of het project goed functioneert. Daarbij moet 

wel worden bedacht dat ook andere elementen van belang kunnen zijn voor het 

welslagen van een project, zoals de juiste technologische keuzen, een goede 

samenstelling van de stuurgroep of program board en de kwaliteit van degenen 

die de vragenlijst invullen.  

 

De voorlopige conclusies betreffende de belangrijkste knelpunten en de 

oplossing daarvan zijn daarna getoetst aan de hand van een zestal vragen die 

aan drie verschillende groepen gebruikers van businesscases zijn gesteld: 

algemeen bestuurders, de opdrachtgevers van grote projecten en 

programmamanagers. 

Het resultaat van deze toetsing is dat de vier genoemde knelpunten door de 

geraadpleegde deskundigen in de toetsgroepen worden gezien als de vier 

belangrijkste.  Daarnaast zijn ook wel andere knelpunten genoemd maar deze 

zijn duidelijk minder van belang.  

Uitgaande van de stelling dat deze toetsgroepen voldoende representatief zijn, 

mag dan de conclusie worden getrokken dat dit aan het eind van de  

verslagperiode als de belangrijkste knelpunten mogen worden gezien.
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De toetsing bevestigde niet alleen de juistheid van de keuze van de knelpunten 

maar gaf ook een duidelijk beeld van de volgorde in belang daarvan. Deze ziet 

er als volgt uit: 

1. Het niet meer actualiseren en gebruiken van de businesscase na het gebruik 

voor initiële besluitvorming. 

2. Het onvoldoende betrekken van alle stakeholders tijdens het gehele project of 

programma. 

3. Onduidelijkheid over de inhoudelijke opzet van een businesscase. 

4. Het ontbreken van batenmanagement. 

 

Het eerste knelpunt werd als veruit het belangrijkste gezien. De andere drie 

ontliepen elkaar in belang niet veel. 

 

Wat betreft de geschiktheid van het gebruik van de M-index© voor het oplossen 

of aanpakken van de knelpunten was het resultaat van de toetsing dat deze voor 

alle vier de knelpunten goed scoort. Het gemiddelde van de scores van de vier 

knelpunten bleek 3,54 en de laagste score per knelpunt 3,36. Dit is dus vrij hoog 

in de range van “grotendeels mee eens” (drie punten) tot “volkomen mee eens” 

(vier punten).  

Opvallend was dat de score voor het belangrijkste knelpunt, het gebrek aan 

actualisatie en permanent gebruik, veruit het hoogste was. De scores voor de 

andere knelpunten lagen vrij dicht bijeen, evenals trouwens hun rangorde in 

belang.  

 

Aan het eind van het onderzoek is nog een drietal onderwerpen voor nader 

onderzoek geschetst: bestudering vanuit de optiek van psychologie en 

sociologie, uitbreiding naar de gehele overheid en studie naar de effecten van 

het feitelijk gebruik van de M-index© binnen projecten of programma’s. 
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Summary 

This research was meant to offer a view of the set-up and the manner of use of 

business cases for large, ICT intensive, projects within central government in the 

previous years. Besides it was meant to see if there are serious problems at the 

moment concerning the set-up and use of those business cases and if there are 

solutions for those problems in the form of improvements.  

 

First we have tried to get some grip on the term “business case”. That appeared 

not simple. There are a lot of definitions that overlap partly. By means of those 

different definitions we formulated a working definition of the concept concerning 

set-up and manner of use.  Afterwards we have studied what the current 

government policy is concerning the use of business cases and how that is 

applied.  

After this we studied four cases and analysed those concerning the set-up and 

the use of business cases. This analysis gave also insight in the problems 

thereby. To consider how these problems could be possible solved in the form of 

improvements in the current working method, afterwards study has been made 

of the subject along three angles, economic science, the science of public 

administration and the organisation science.  

By means of this a number of learning points has been formulated concerning 

the set-up and manner of use of business cases. Also we investigated what the 

differences are with current practice. On this basis afterwards the most important 

points for improvement have been formulated.  

The most important are the lack of clarity concerning the set-up of a business 

case, no longer actualising and using the business case after the use for initial 

decision-making, insufficient involving all stakeholders during the whole project 

or programme and lacking profit management as part of the business case.   

 

By means of these research results afterwards a new method has been 

formulated. This has got the name of using the M-index© for business cases.  

Use of this method implies a process for periodic appreciating the set-up and the 

use of business cases by means of a standardised questionnaire. As an answer 

on each question an answer must be chosen from some pre-defined answers. 

Each answer has been provided with a certain score in points. Thereby applies 
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that how better set-up and use at the standard for that come (the answer options 

with the highest number of points), how higher the index will be. The M-index© is 

then the proportion between the actual number of points and the maximum of 

points. In the best situation the M-index© is therefore 100.   

 

Determining the M-index© is the responsibility of the person that is also 

responsible for the project or program who is also the owner of the business 

case. He or she is advised by the steering committee or program board for the 

project in which all stakeholders participate. They fill the questionnaire 

anonymously in and their contributions can be analysed in terms of general 

shortcomings in the project or difference of opinion or difference in knowledge. In 

this way certain weaknesses in the project can be exposed.  

As a result of the periodic measuring, for example per trimester, the M-index© 

offers insight if the project functions well. Thereby we must consider, however, 

that also other elements can be important for the success of a project, such as 

the correct technological choices, a good composition of the steering committee 

or program board and the quality of those who fill in the questionnaire.   

 

The provisional conclusions concerning the most important problems and the 

solution of those have been reviewed afterwards by means of six questions that 

have been put to three different groups of users of business cases: secretaries 

and directors general, the constituents of large projects and programme 

managers.  

The result of this test was that the four called problems are considered by the 

consulted experts in the different groups as the four most important.  Other 

problems have been called but these are clearly considered less important.  

Using the proposition that these testing groups are sufficiently representative, the 

conclusion can be drawn that these are the most important problems at this 

moment.  

The tests not only confirmed the correctness of the choice of the problems but 

gave also a clear picture of the order in importance of those.  

1. No longer actualising and using the business case after the use for initial 

decision-making.  

2. Insufficient involving all stakeholders during the whole project or programme.  

3. Lacking clarity concerning the set-up of a business case.  

4. Lacking profit management.  
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The first problem point was considered as by far the most important. The other 

three did not differ much in importance.   

 

Concerning the aptitude of the use of M-index© for solving or tackling the 

problems the results of the tests were that it scores for all the four problems well. 

The average of the scores of the problems proved to be 3.54 and the lowest 

score for an individual problem 3.36 on a scale of 4. This is therefore rather high 

in the range of “nearly complete” (three points) to “completely” (four points).  It 

was interesting that the score for the most important problem, the lack of 

actualisation and permanent use of the business case was, by far, highest. The 

scores for the other problems were rather near, as well as their order in 

importance.    

 

At the end of the research three subjects for closer research has been identified: 

study from the angle of psychology and sociology, extension to the whole 

government (not only central government) and study to the impact of the use of 

the method of the M-index©  for actual projects or programmes. 

 

 

 




