
Van: 	 10.2. e 
Aan: 	 10.2. e (aminvenj.ni"  
Onderwerp: 	FW: Stukken10.2.g digitaal 
Bijlagen: 	10 2 g  overall beorotina 17 jan 2017 def.pdf 

10 2 g  ManagementPlanning v1-1102  e  17 jan 2017.pdf 

Hallo 10.2. e 	, 

Bijgaand stuur ik je documenten bestemd voor Michèle Blom. 
Tijdens een gesprek tussen mw. Blom, Annette Roeters,10.2.e 	, en 10.2. e 
op 22 december jl. is afgesproken dat bijgaande onderbouwing aan mw. Blom gestuurd zou 
worden. 

Wil jij de stukken s.v.p. aan haar geven? 
Alvast dank. 

Met vriendelijke groet, 

10.2. e 
Managementassistente landelijke directie 

Raad voor de Kinderbescherming 
Landelijke Staforganisatie 

Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 

T 10.2. e 
10.2. e 	@rvdk.minvenj.n1 
www.kinderbescherming.ni   

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

M. Blom / A. Roeters /10.2.e 
	

/10.2.e 
	

/10.2.e 	 )10.2.g 
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Dashboard view 
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	 Beveiliging 
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FE VIZREN-50 

• Opzetten van de circles 
• Circles vullen op basis 

van JSON data 
• Opzetten van OTA 
• Het opzetten van de 

verschillende views 
• Specialistische weergave 

Backend  al 

• Connectie met RvdK 
systemen 

• Connecten met API 
Inregelen van de Middle 
teer 

• Rollen en Rechten 
• IDM 
• SAML? 

CONCEPT HO 2_g 

1 	Inleiding 

1.1 	Omschrijving 

Vanuit de rvdK is gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Business Case aan 
de web-applicatie  10.2.g 
De primaire vraag is om een begroting te leveren voor een MVP (minimal viable 
product), welke in plateau 1 gerealiseerd zal worden. 

Uitwerking wordt momenteel gezien als volgt: 

In dit document worden de globale contouren geschets vanuit ontwikkeling binnen 
plateau 1 voor deze applicatie. 
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CONCEPT 110.2.g 

2 	Projectdefinitie 

2.1 	Scope 

De eerste opzet zal als MVP (minimal viable product) worden opgezet waarin de 
volgende items zijn opgenomen: 

• Realisatie van plateau 1 
o Opzetten van de circles 
o Circles vullen op basis van JSON data 
o Twee rollen welke gegevens kunnen verwerken 

RvdK en Jeugdzorg 
o Opzetten van OTA 
o Het opzetten van de verschillende views 
o Specialistische weergave 

ZEER EFFECTIEF  fm 
STABIEL 	oom EH 

PRIORITEIT — 	isatuariam- 
ALARM zo 	inaEtrwrc 

Voorwaarden: 

• Projectaanpak SCRUM 
• Conform architectuur en technology stack SSC-I 
• Aanwezigheid van een productbacklog + Sprintready user stories (voor op 

zijn minst één sprint) 
• Alle SCRUM rollen aanwezig 
• Mock data in JSON notatie 
• UX design is afgestemd met interaction design SSC-I 

Aannames: 
• Data wordt aangeleverd door Visualisation Management Werkpakket 
• Oplevering als MVP (Minimal viable product) 
• Middleware opzet geschikt voor verdere uitbreiding 

Buitenscope 
• Connectie naar RvdK en Jeugdzorg systemen 
• Authenticatie en Authorisatie met AD 
• Navigation flow 
• Usability test 
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CONCEPT 1 mind.net  

3 	Project 

3.1 	Scrum 

Het project zal volgens scrum methodiek worden gedaan. 
Het team zal bestaan uit de volgende rollen: 

Interactiondesign 	8 uur per week 
Informatie analist 	36 uur per week 
Ontwikkelaar 	36 uur per week 
Tester 	 18 uur per week 
Scrummaster 	8 uur per week 
Projectleider 	8 uur per week 

Voor ca. € 10.2.g. per sprint 

Totale kosten € 10.2.g. 

Verwachting is 

0,5 sprint voor sprint 0 (neerzetten omgeving en inrichting 
ontwikkelplatform voor mindnet, architectuur, user stories sprint ready) 
2 sprints voor basic database 
3 sprints voor ontwikkeling Realisatie 

Opmerking: 
De opzet van een dergelijke applicatie vergt in de opzet veel tijd. 
Als de basis staat zal het uitbreiden en toevoegen van soortgelijke functionaliteiten 
eenvoudiger zijn. Om MVP te kunnen starten zal er minimaal een backend en 
functionele rol aanwezig moeten zijn. 
Plateau 2 zal hierdoor minder inspanning kosten omdat de basis in plateau 1 gelegd 
is. 
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Van: 	 Privacycluster - DGSenB 
Aan: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	FW: aanbod-10.2.g -meest relevant 
Datum: 	 dinsdag 7 april 2020 20:40:33 
Bijlagen: 	 imaue002.onq 

van:  1 0.2.e 	 (d,ziggo.nl>  
Datum: dinsdag 07 apr. 2020 4:35 PM 
Aan: Privacycluster - DGSenB  <Privacycluster.DGSen13(d)rninjenv.nl>  
Onderwerp: FW: aanbod 

Geachte Mevrouw  10.2.e, 

Onderstaande mail is misschien wel typerend voor de gang van zaken. Let wel: 
dat wij startte met de implementatie van  10.2.g  voor de RvdK was eind 
december 2016. 
Onderstaande mail is van 4 april 2018. 
We zijn geweldig aan het lijntje gehouden. 
Dit vond plaats VANAF het moment dat Michele Blom naar Rijkswaterstaat 
was overgestapt en er kennelijk geen support/financiële ondersteuning vanuit 
de top van J&V was. 
In deze mail komt 'uit het niets' de mededeling komen de ICT aanpassingen 
binnen de dienst om de hoek kijken. (inmiddels is dit ICT project vastgelopen 
naar ik vernam en heeft zeer veel geld gekost en niets opgeleverd) 
Dat is met name wonderlijk omdat wij uitvoerig contact hebben gehad (en nog 
hebben) met het SSC-I in Gouda. 
Daar is nooit iets over een ICT obstakel gemeld. 

Separaat stuur ik nog een mailwisseling die ik met  10.2.e  heb gehad. 
Ik heb zeker wel zo'n 150 mailberichten in mijn bezit. Het lijkt mij vooralsnog 
niet zinnig deze te rubriceren en doorsturen. 
Met veel interesse wacht ik uw verdere berichten af. 
Met vriendelijke groeten, 
10.2.e 

10.2.e 



10.2.e 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail 
contact met de afzender op te nemen. 

Nothing in this email shall bind1  0.2.e 	 in any contract or obligation. This e-mail is for 
the intended addressee only. If you have received it in error then please delete it and notify the sender 
by return e-mail. In case of doubt about correctness or completeness of this e-mail please contact the 
sender. 

Van:  10.2.e 	 @rvdk.minvenj. nl> Namens Roeters 
Annette 
Verzonden: woensdag 4 april 2018 14:19 
Aan:10.2.e 	 @ziggo.nl> 
Onderwerp: RE: aanbod 

Beste 10 2.e 

Annette wil de introductie bij  10.2.e 
opnemen. 

wel doen. Zij zal contact met hem 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Managementassistente algemeen directeur 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Raad voor de Kinderbescherming 

Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 

T10.2.e 
10.2.e 	arvdk.minvenj.n1  
www.kinderbescherming.ni   

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

Bij het betreden van het gebouw dient u zich met geldig legitimatiebewijs te 
melden bij de receptie in de centrale hal. 

Van: 10.2.e 	 (a ziggo.nl] 
Verzonden: maandag 2 april 2018 16:47 
Aan: Roeters Annette 
Onderwerp: RE: aanbod 

Beste Annette, 



Het zal je duidelijk zijn, dat je onderstaande bericht een forse teleurstelling 
102 

voor ons is. Dit ook in het perspectief van de positieve reacties op 
van de Veiligheid Innovatie Competitie 2016. Die 

competitie was gericht op creatieve oplossingen, aangedragen vanuit 
startende ondernemingen en het MKB. 
Het eisenpakket, dat thans bij jouw organisatie voorligt vraagt een integrale 
visie op architectuur. Die kunnen wij goed aandragen, maar dat dan wel vanuit 
een (financieel)sterke en veelzijdige organisatie. 
Voor andere gebruikers binnen het bedrijfsleven van het 10.2.g concept 
hebben wij aansluiting gevonden bij zo'n sterke marktpartij. 
Op Tenderned vonden wij tot op heden geen uitstaande aanvraag de 
dienstverlening voor de invulling van je aangeduide ambities. Mocht die er 
komen dan zullen wijde door ons opgedane en ontwikkelde ervaring met 
betrekking tot Jeugdzorg en de RvdK zeker samen met deze marktpartij willen 
inbrengen. Het zou heel praktisch voor ons zijn om van je een mededeling te 
mogen ontvangen als er een openbare aanbestedingsaanvraag door de RvdK 
wordt gepubliceerd voor de realisatie van de 3 door jou genoemde 
speerpunten en de genoemde integrale visie op (ict) Architectuur. 

Wij hebben nog een tweede vraag: Vanaf ons eerste contact wisten wij 
beiden, dat er spraken zou zijn van de wenselijkheid om te komen tot een 
ketenoplossing. De belangrijkste partij daarbij is Jeugdzorg, een decentraal 
opgezette organisatie. Graag willen wij een introductie bij  1 0.2.e 

Het zou ons zeer van pas komen 
indien jij die introductie wilt verzorgen. 
Bij voorbaat dank voor je te nemen moeite. 

Met een vriendelijke groet mede van  10.2.e  en  10.2.e, 

10.2.e 



Aan dit bericht kunnen geen rechten ~den ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail 
contact met de afzender op te nemen. 

Nothing in this email shall bind1  0.2.e 	 in any contract or obligation. This e-mail is for 
the intended addressee only. If you have received it in error then please delete it and notify the sender 
by return e-mail. In case of doubt about correctness or completeness of this e-mail please contact the 
sender. 

Van: 1 0.2.e 	 Prvdk.minvenj.nl> 
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 16:47 
Aan: 	 pziggo.nl> 
Onderwerp: RE:aanbod 

Geachte heer  10.2.e 	, bestelo.", 

Zoals u weet is de RvdK op dit moment met een verandertraject bezig met drie 
speerpunten: kinderen effectief beschermen, focus op onze kerntaak en autonomie 
van de professional. 
Onderdeel van deze verandering is om daar passende ICT voorzieningen voor te 
ontwikkelen. Dit doen we vanuit een integrale visie op architectuur. 

Het verandertraject en de integrale ontwikkeling van ICT voorzieningen is een 
meerjarentraject waarin vooralsnog geen ruimte is gemaakt voor  10.2.g  Ik 
realiseer me dat ons langetermijntraject voor u van negatieve invloed is. 

Ik wens u veel succes met de verdere ontwikkeling en implementatie van de 
10.2.g 	. Wellicht spreken wij elkaar in een later stadium nog eens. 

Hartelijke groet, 
Annette Roeters 

Van:  10.2.e 	 Cazicigo.nl] 
Verzonden: dinsdag 13 maart 2018 22:08 
Aan: Roeters, Annette 
Onderwerp: aanbod 

Beste Annette, 

Het is met enige terughoudendheid, dat ik je attendeer op een radioprogramma op 
NPO1< Datum 16 februari jl. 
Het programma heeft de titel: Eigen onderzoek naar wachttijden GGZ. (click op 
'dit fragment' om het programma af te luisteren) Dit fragment 
De inhoud van het onderzoek vond ik dermate aansluiten op de discussies die wij 
het afgelopen jaar op divers niveau binnen de RvdK hebben gevoerd, dat ik meende 
er goed aan te doen je op dit radioprogramma te attenderen. 



Mijn bovengenoemde terughoudendheid komt voort uit de mailwisseling in de 
afgelopen periode, waarbij als laatste is afgesproken dat het initiatief voor verder 
contact bij jou zo liggen. 
Echter, in het kader van wat ik voor het gemak noem 'doorbraak- management' 
kom ik toch bij je met een vraag. 
Je gaf eerder aan, geloof te hechten aan de waarde van 10.2.g voor de veiligheid 
van jullie cliënten, de kinderen waar jullie toezicht over hebben gekregen. 
In mijn mail van 31 december 2017 deed ik je een aanbod, waarvan ik mij achteraf 
realiseer, dat dit aanbod mogelijk in het geheel niet aansluit op de werkelijke 
knelpunten die er zijn ontstaan bij ons gezamenlijk werken aan een implementatie 
mogelijkheid van de  10.2.g 	 . Nog sterker, ik realiseer mij, dat ik 
eigenlijk geen idee heb waar die knelpunten daadwerkelijk liggen. 
Graag zou ik dat van jou willen weten. Dan pas immers kan ik met passende 
oplossingen komen of is het meest negatieve scenario tot de conclusie dat verdere 
activiteiten 'trekken aan een dood paard' is. 
Beter nog zal het zijn om samen naar passende oplossingen te kijken. 
Inkoopproblemen kunnen daarbij nooit de echte stagnatie zijn. 
Ik ben mij zeer bewust, dat de  10.2.g 	 niet alleen dient te worden 
ontwikkeld voor het gebruik door de RvdK, maar dat het een ketenoplossing moet 
zijn. Dat schreef je met zoveel woorden al veel eerder. 
Het zal je niet verbazen, dat wij ook hierin stappen zetten, zowel in het front van 
10.2.g  met een Applicatie die de 'kwetsbaren' moet dienen en beschermen als 
aan de achterkant, waar het gaat om bijvoorbeeld het toepassen van onderdelen 
van  10.2.g  als Management Informatie Systeem. Dat Jeugdzorg in tegenstelling 
tot de RvdK een decentrale structuur heeft speelt verder geen negatieve rol. VNG 
Realisatie, het vroegere VNG King kan daarbij een samenwerkingspartij zijn. 

Het zal mij verheugen om een positieve reactie van je te mogen ontvangen. 
In afwachting daarvan verblijf ik met een vriendelijke groet, 

10.2.e 



Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail 
contact met de afzender op te nemen. 

Nothing in this email shall bind 1 0.2.e 	 any contract or obligation. This e-mail is for 
the intended addressee only. If you have received it in error then please delete it and notify the sender 
by return e-mail. In case of doubt about correctness or completeness of this e-mail please contact the 
sender. 

van:10.2.e 	 pziggo.nl>  
Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 17:20 
Aan: 'Roeters, Annette' <A.Roetersl@rvdk.minvenj.nl> 
Onderwerp: aanbod 

Beste Annette, 
Op 2 januari deed ik je een aanbod dat de intentie had het 10.2.g 
gang te helpen. 
Graag breng ik je dat nog even onder de aandacht. 
In de maand februari wil ik uren vrijmaken om deze push te even. 
Ik zie je reactie graag tegemoet, 
Met een hartelijke groet, 
10.2.e 

intro traject op 

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail 
contact met de afzender op te nemen. 

Nothing in this email shall bindl  0.2.e 	 in any contract or obligation. This e-mail is for 
the intended addressee only. If you have received h in error then please delete it and notify the sender 
by return e-mail. In case of doubt about correctness or completeness of this e-mail please contact the 
sender. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 



Virusvrij. www.avast.com  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 



Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Contactpersoon 

10.2.e 
	 102e 

Datum 
25 juli 2017 

memo 	Afspraken  10.2.g 

Beste 10.2.e  , 10.2.e  en 10.2.e 

Op 18 juli hebben wij elkaar gesproken over  10.2.g 	Doel van dit gesprek was 
om de mogelijkheden te verkennen over het vervolg met  10.2.9 

We hebben vastgesteld dat het volgende is gepasseerd: 
• 10.2.g 	 bij de VenJ innovatie Competitie, het gevolg 

hiervan was, dat er geen  €10.2.g 	ontwikkelbudget beschikbaar is 
gesteld aan  10.2.g  om het concept van  10.2.9 	te ontwikkelen. 

• 1029  heeft een gesprek gehad met de DG SenB (Michèle Blom) en de 
algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming (Annette 
Roeters). Zij waren enthousiast over het concept van  10.2.g 

• De RvdK heeft de intentie uitgesproken om een proef te willen doen met 
10.2.g 

• Gezamenlijk met 10.2.g 	is invulling gegeven aan de opzet voor de 
eerste sprint waarbij  10.2.e 	steeds heeft gewezen op de 
inkooprestricties. 

• 1020  heeft een offerte uitgebracht voor een bedrag dat groter is dan 
10.2.g 

Op dit moment is de situatie als volg: 
• De RvdK kan niet akkoord gaan met de huidige offerte in verband met 

dan onstane onrechtmatigheid op het gebied van inkoop. 

We hebben afgesproken dat: 
• De RvdK samen met de afdeling Inkoop zal nagaan of er expertise van 

een aanbestedingsjurist van het IUC kan worden betrokken om een 
proef uit te voeren voor max.10.2.g 

• Deze proef heeft tot doel: 
o Te bepalen in hoeverre het concept van  10.2.9 	technisch 

haalbaar is in de omgeving van de RvdK 
o Inzicht te verkrijgen in de functionele behoeften voor wat betreft 

het primaire processysteem van de RvdK 
o Inzicht te verkrijgen in de architecturele consequenties van de 

10.2.g 	implementie 
• Na uitvoering van de proef zal de RvdK bepalen of/hoe verder wordt 

gegaan met het concept van  10.2.g 

• Indien de RvdK positief is, zal zij naar verwachting een Europese 
aanbesteding moeten uitvoeren. 0m1029 daarbij ook een kans te geven 
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om mee te doen, zullen de ideeën en resultaten uit de proef transparant 
naar de markt gecommuniceerd moeten worden. Datum 

25 juli 2017 

Ik heb toegezegd dit onderwerp bij onze afdeling Inkoop aan te kaarten zodat zij 
een aanbestedingsjurist kunnen inschakelen om dit traject op een rechtmatige 
manier in gang te zetten. Ik heb daarbij aangegeven dat mijn verwachting is dat 
de daadwerkelijke start pas na de zomervakantie zal liggen. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 	;10.2.e 
Onderwerp: 	RE: Vraag mbt deelname10.2.g aan projectenronde Ven] 
Datum: 	 dinsdag 25 april 2017 17:26:03 
Bijlagen: 	10 2 g  overleg Plan van Aanpak scrum 1.docx 

Ok, hartelijk dank voor jullie reactie! Hier kan ik mee verder. Gr10.2.e 

PS: vandaag zeer constructief overleg gehad met  1° 2 g  en 10.2.g 	Uiterlijk eind mei 
stappenplan sprint 1, doorvertaling van eerdere projectplan. Qua scope nog eens met factor 10 
verkleind. Ik pas de BC hier op aan. 

PS.2:buiten reikwijdte 

Van:  10.2.e 
Verzonden: dinsdag 25 april 2017 16:54 
Aan:  10.2.e 	;10.2.e 
Onderwerp: RE: Vraag mbt deelname 10.2.g aan projectenronde Ven] 

Hoi10.2.e en10.2.e 

Exposure is op zich mooi, geld is voor mij nu een tweede-orde thema... 
Ik denk dat we beter de beschikbare tijd kunnen besteden aan het goed voorbereiden van een 
eigen proef met10.2.g dan aan het (her)schrijven van een projectplan met een ongewis 
resultaat. 

Groet, 

10.2.e 

Van:  10.2.e 
Verzonden: maandag 24 april 2017 13:11 
Aan:  10.2.e 
Onderwerp: Vraag mbt deelname 10.2.g aan projectenronde Ven] 

Dag10.2.e ,10.2.e, 

Eerder hebben we afgesproken dat ik het10.2.g initatief ook buiten de Raad in de lucht zou 
houden, omdat het ons geld en expertise kon opleveren. 
Op verzoek van het innovatieteam Vent heb ik stukken ingediend voor de projectenronde van 
2017 en zijn we door naar de volgende ronde. 

In deze volgende ronde wordt van mij verwacht dat ik uiterlijk 15 mei bijgaand format 
projectplan volledig gevuld aanlever. 
Het wordt erg krap om dat voor die tijd voor elkaar te boksen, maar los daarvan begin ik me af te 



vragen of het de moeite nog waard is. Ik ben erg veel tijd kwijt aan in hun structuur in te passen, 
en manage daarnaast ons eigen interne proces, ieder volgt daarin het eigen ritme. Als ik dan in 
hun format lees dat zij over de no-go momenten willen beslissen en we met het indienen van het 
plan ermee akkoord gaan dat het innovatieteam kan besluiten dat de stekker eruit moet, vraag ik 
me af of we dat willen. 
Natuurlijk kunnen we altijd besluiten om het dan toch te doen, mocht het uberhaupt zo ver 
komen, maar desalniettemin even de check vraag van mij 'waarom willen we 10.2.g in de 
projectenronde?'. 
Het levert exposure op en geld. Is dit de enige manier om die te krijgen? Hebben we het nodig? 
Of kennen ze ons inmiddels en zijn ze evengoed wel geinteresseerd in wat we gaan doen met het 
idee? 

Ik hoor graag wat jullie hierin willen, 

Alvast bedankt, 

Groet10.2.e 

PS: ik zit morgen mee"' en 10.2.g 	om een plan op te stellen voor een eerste sprint. Ik kom 
zsm met een concreet plan welke eerste stappen het beste genomen kunnen worden. Tevens is 
in de maak een notitie waarmee besluitvorming gevraagd kan worden voor de inkoop. 



10.2.g  overleg Plan van Aanpak scrum 1 

Aanwezig:1° 2 g;10.2.e 	 en10.2.e 
-10.2.g 	;10.2.e 

- RvdK,10.2.e 

Doel: Komen tot afspraken voor een le  sprint 
- Minder complex, meer op haalbaarheid gericht 
- Why is helder, what is de vraag en de how. 

Kernen: 
- Data opslag 
- Data visualisatie 

Mogelijke optie: 
- Tijdslijn visualiseren op kinddossier niveau (journaal) 
- Geen demo, in productie omgeving laten zien 
- Real data 
- Max.  10.2.g  euro 

Bemensing: 
-10.2.g 	: ontsluiting en integratie data; 
- Meebouwers vanuit10.2.g 
- Aanhaken BA RvdK en FB RvdK, gericht op kennisopbouw op toekomstig beheer 
- Voorleggen architectuur voor architectuurtoets 

Concrete afspraken: 
- 102g  stelt in samenwerking met10.2.g 	een nieuw plan op10.2.e en10.2.e maken eerste concept) 
=> deadline eind mei (?) voor definitieve projectplan (kort, bondig, concreet) 
- Review door10.2.g 
- Borgen lP belangen alle partijen 



Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 	;10.2.e 
Cc: 	 10.2.e 	;1(12 e  
Onderwerp: 	Leverancier 10.2.g 
Datum: 	 vrijdag 27 oktober 2017 10:29:49 

Hoi10.2.e en10.2.e, 

Bij deze even ter informatie het volgende. 

Zoals jullie weten is het concept10.2.g 	vorig jaar10.2.g 	 bij de VenJ 
innovatiecompetitie. 
Vervolgens zijn er gesprekken geweest tussen de leverancier van 10.2.g en Michèle Blom en 
Annette Roeters om het concept door te pakken. 
Afgelopen jaar heeft10.2.e geprobeerd om met de leverancier van 10.2.g te komen tot 
verdere invulling van een proof of Concept. 
Om verschillende redenen (inkooptechnisch, onvolwassenheid leverancier, onvoldoende 
uitgewerkte IV architectuur visie) zijn we tot de conclusie gekomen dat we op dit moment niet 
verder willen met de leverancier van 10.2.g 
Dit hebben we afgelopen dinsdag met de leverancier besproken. 
Overigens blijft het concept van 10.2.g (grafische presentatie integraal kindbeeld) nog steeds 
heel interessant. 
Inhoudelijke behandeling en afhandeling (lessons learned / evaluatie) ligt verder bij 10.2.e 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Clustermanager 1V-regie 

Raad voor de Kinderbescherming 
Utrecht 
Fentener van Vlissingenkade 1 13521 AA I Utrecht 

T: 
M: 10.2.e 

10.2.e @rvdk.minvenj.n1 
www.kinderbescherming.nl  



Van: 	 10.2. e 
Aan: 	 10.2. e 
cc: 	 10.2. e 
Onderwerp: 	RE: Input gevraagd: Projectvoorste110.2.g 
Datum: 	 vrijdag 27 januari 2017 17:01:25 

Dag10 2 e ,  

Ik heb het materiaal globaal doorgenomen en onderschrijf de filosofie waarvoor  10.2.g  een 
oplossing kan zijn (beredeneerd vanuit het kind, gezin, hulpverleners in plaats van geredeneerd 
vanuit de technologie en systematiek). 

Ten aanzien van de proeftuin heb ik een aantal aantekeningen. Misschien zijn deze al eerder aan 
de orde geweest en benoemd, in dat geval: laat maar! 

• Het doel van  10.2.g  hoeft niet het zelfde te zijn als het doel van de proeftuin. De 
documentatie gaat vooral over de benefits van  10.2.g , maar niet over wat  10.2.g 
middels een proeftuin gaat aantonen. 

-Neem in het projectvoorstel een activiteit op voor het benoemen van toetsingscriteria 
voor de proeftuin zodat de resultaten van de proeftuin meetbaar worden. 

• 10.2.g  maakt gebruik van gegevens in KBPS dmv het maken van een kopie van 
KBPS waaruit gegevens worden gehaald. Garbage in is garbage out. Dus  1 0.2.g 
kan nooit betere kwaliteit van gegevens leveren dan KBPS bevat. 

- Benoem dit als een risico met de bijbehorende maatregel hoe dit risico wordt 
geaccepteerd. 

• Vanuit informatiebeveiliging worden eisen gesteld aan vertrouwelijkheid, integriteit 
en beschikbaarheid.  10.2.g 

10.2. e  met het gevolg dat bedrijfsrisico's toenemen. 

-->Benoem dit als een risico met de bijbehorende maatregel hoe dit risico wordt 
geaccepteerd. 

• Het inrichten van en bemensen van de proeftuin vergt naast inspanning van de 
leverancier ook inspanning van IV-regie,  10.2.g  en de gebruikersorganisatie. 
Naast éénmalige projectkosten zullen er waarschijnlijk ook exploitatiekosten komen. 

-Neem hiervoor kostenposten op in de businesscase. 

• 10.2.g  gaat met 'echte' gegevens werken en biedt functionaliteit die KBPS juist 
wél of juist niét biedt, zoals archivering en processturing resulterend in inzicht in 
bijvoorbeeld dossiers, werkvoorraad en voortgang. Dit kan medewerkers verwarren 
ten aanzien wat zij in KBPS en  1 0.2.g  aantreffen. 



Benoem het risico van de mate waarin 10.2.g synchroon loopt met KBPS. 

Ik stel voor om met betrekking tot dit onderwerp de kans te grijpen te laten zien hoe het 
portfolioproces verloopt, bijvoorbeeld via de stappen: ideefase, aantonende adviesfase, 
wegende adviesfase, project voorbereidende fase en projectuitvoeringsfase. M.i. zitten we nu in 
de aantonende adviesfase waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende instrumenten: 
architectuuradvies, businesscase, risicoanalyse, en pia. 

Met vriendelijke groet, 

10.2. e 
Architect 

Raad voor de Kinderbescherming 
Utrecht 
Fentener van Vlissingenkade 1 1 3521 AA 1 

T: +31308882891 
M:10.2. e 

10.2. e  @rvdk.minvenj.n1 
www.kinderbescherming.nl  

Van:  10.2. e 
Verzonden: donderdag 26 januari 2017 17:52 
Aan:  10.2. e 
cc: 10,2. e 
Onderwerp: Input gevraagd: Projectvoorstel 10.2,g Kinderen scherper in beeld 

Dag10 2  een 10.2. e , cc overige CIO leden, 

Annette heeft begin deze maand samen met Michele Blom met de bouwers van 10.2.g 
gesproken en volgens de afspraken daar hebben ze een uitgebreider plan ingeleverd. 

Ik heb Annette daarbij 2 aanvullende vragen gesteld: of het ok is om een samengevat plan (zie 
bijlage Kinderen scherper in Beeld) bij het innovatieteam VenJ in te leveren, zodat het idee 
meegenomen wordt in de aankomende projectenronde. Zij hebben namelijk aangeboden ons te 
ondersteunen in kennis (bijv mbt inkoop) en financien. Vraag daarbij is wel hoeveel we zelf 
willen/kunnen bijdragen. Annette heeft me met die vraag naar jullie verwezen. 

Tevens heb ik Annette gevraagd of het wenselijk is om nog een business of value case te maken 
bij dit voorstel. Annette gaf aan dat helpend te vinden in de teamvorming. 

Mijn vragen aan jullie: 
Is het projectvoorstel samenvatting die ik heb gemaakt voldoende en akkoord om zo in 
te sturen voor de projectenronde? 
Is dit tevens een goede basis voor een business/value case? Hoewel beknopt, mogelijk 
zo al voldoende voor het gesprek in het LMO? Als niet, wie van de CIO leden wil me 



helpen in het vervolmaken van een value case? 
Hoeveel wil/kan de Raad (financieel) bijdragen? 
102  e heeft aangegeven inkooptechnisch een uitzondering te kunnen verantwoorden. 
Zijn jullie hiermee akkoord? Als ja, zijn er dan nog andere acties nodig? Ik heb overigens 
desalniettemin met10.2  e gesproken over het onderzoeken van een meer duurzamere 
oplossing voor innovatie-inkoop en daar de expertise van het innovatieteam op te 
bevragen. 
Zijn er nog andere acties nodig voor besluitvorming? 

Ik hoor graag van jullie, alvast bedankt, 

Groet  10 .2. e 

Met vriendelijke groet, 

10.2. e 
Informatiemanager IV-regie 

Raad voor de Kinderbescherming 
Landelijke Staforganisatie 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 

M: 	10.2. e 
10.2. e 	Prvdk.minvenj.n1  



10 ic 2 DOELSTELLING(EN) 
Beschrijf in algemene bewoordingen de omstandigheden die aan het eind van het project moeten zijn 
bereikt. 

ORGANISATIEVORM 
Lijnopdracht, programma, project of anders nl. 

OPDRACHTGEVER Annette Roeters 

Ten behoeve van beheer 
& onderhoud 
<Zet een kruisje indien van 

toepassin:> 

PROJECTLEIDER Productowner: MIEIM 

TIJDSPAD 

Datum  van / tot en met (indien niet bekend, 
:rove inschattin;) fase 1: mei-se d 2017 

BIJDRAGE AAN STRATEGIE 
Wetgeving Keten 

<invullen 
eindscore> 

ECONOMISCHE IMPACT 
Focus op de Vergroten v.d. 	Draagt bij aan Kosten/baten Lage kosten 
kerntaak 	prof. autonomie 	efficiëntie 	 project 

v mdw 	organisatie 

Kinderen 
effectief 
beschermen 

Impact staf / 
ondersteuning 

HAALBAARHEID 
Risico's 	Impact 

primair 
proces 

<invullen 
eindscore> 

<invullen 
eindscore> 

<invullen 
eindscore> 

<invullen 
eindscore> 

<invullen 	<invullen 
eindscore> 	eindscore> 

<invullen 	<invullen 
eindscore> 	eindscore> 

<invullen 
eindscore> 

Ten behoeve van wetgeving met deadlines 
der 

Ewww~tr 

d deadlines 
<zet een kruisje indien van toepassing> 	et een kruisje indien van 

toepassin > 

<invullen 
eindscore> 

SAMENVATTING <naam cluster werk> 
Systemen zijn vaak ontworpen vanui 
klantperspectief. j 0 1c 

echnologie redenaties en niet vanuit gebruikersperspectief, laat staan vanuit 

SCOPE 
Wat is de reikwijdte van het project in organisatorische termen van teams, functies en/of processen? Wat 

is de impact van het project op de organisatie? Maak onderdelen die niet tot het project behoren expliciet 

RESULTATEN 
Beschrijf een voor dit moment zo helder en eenduidig mogelijke lijst van de belangrijkste op te leveren 
producten  

RANDVOORWAARDEN 
Zijn er omstandigheden die aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van het project? Zijn er beperkingen in 

De scope van fase 'Building' is beperkt: van t gebiedsteam naar uiteindelijk een gebruikersgroep van so professionals 
Mocht er daarna worden over gegaan tot een verdere verkenning of implementatie wordt de reikwijdte 
overeenkomstig opgeschaald. De focus is in eerste aanleg: Primair proces teams RO/GD 

Fase 'Building'; hoogoven zetup infrastructuur; Geteste development versie (o.b.v. fictieve data); Geteste semi-
productie versie; Bèta t release; Bèta 2 release. Een meer gedetailleerde en uitgewerkte projectplanning is reeds 
gemaakt, echter deze past niet binnen dit format. 

Inkooptechnisch moet een inkoopstrategie worden bedacht. Dit blijkt zeer complex te zijn. Hierover loopt reeds een 
samenwerking met inkoop en is advies ingewonnen bij expertisecentrum Pianoo. In samenspraak met het 

ACHTERGROND 
Beschrijf de aanleiding en context van het probleem/ de vraag. Waarom moet er een project worden 
opgestart? 

3 

4 

5 

FICHE10.2.g 	;10.2.g 
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Bijdrage aan strategie 
Toelichting (Maak helder aan welke strategische doelen het project/idee een bijdrage levert) 

In de pilotfase zalig 2g 	geen impact hebben op de keten. Wel is het potentieel een effectief keteninstrument, waar 
reeds vanuit verschillende orgaffl.ties10.2, 	 interesse in getoond. 

10 lc - 	Kinderen effectief beschermen 

Bijdrage strate: ie Raad voor de Kinderbeschermin: 

Economische impact 
Toelichting 

I 	, 	Draagt bij aan efficiëntie organisatie 
Benoem de verwachte 'winst' vanuit organisatieperspectief. Anders gezegd: hoe draagt de 
oplossing na implementatie er aan bij dat het goedkoper wordt? Denk aan: CIE besparing, 
besparing huisvestIn kosten. Gee rofw aan wat de mand& baten zijn. 

	

11 	
Kosten / baten 
Wegen de te maken kosten op tegen de baten die het project/idee? Wat voor uitgaven 
verwacht je te gaan maken? Evt. belangrijke kostenposten specificeren. Wat is de verwachte 
teru•verdientijd? Wat Is de return on investment? 

Haalbaarheid 

Lage investeringskosten project 
Geef (grofweg) aan wat de totale investeringskosten zijn. Geef ook aan of er sprake is van 
externe financiering dan wel of deze aangevraagd kan worden. 

Wetgeving 

Keten 

10 lc 

Ja, de kosten wegen op tegen de baten. Deze pilot zal verder inzicht geven in de haalbaarheid van dit innovatie idee. In 
potentie is dit een alternatief voor het huidige l0 2g 	 , ondersteunt het de lerende 
organisatie en zelforganiserende teamsi 0.2g 	 en kan het uitgroeien tot een generiek 
keteninstrurnent. Ook is het een belangrijk leerproces voor de overheid als het gaat om implementatie van innovatie. 

10 2g 

innovatieteam VenJ en de SG wordt geprobeerd een inkoopstrategie te formuleren. 
- Qua capaciteit (tijd, geld, middelen) moet het passen binnen de raadsportfolio 
- Besluitvorming van de organisatie om met fase t, bouw Protoype te starten  

10 2g 	 . Hiermee heeft het bewezen van waarde te 
zijn. Naar onze overtuiging in die mate dat het het verdient om uitgeprobeerd te worden in de praktijk! Daarnaast 
neemt de Raad deel in het kernteam vani0 2g 	De eerste resultaten hieruit zijn erg hoopgevend.10 2g 	leent 
zich er bij uitstek voor om de inzichten uit102g 	te nemen naar de bouwfase voorin  2g 	. 
Relaties interne projecten: 10.2g 

termen van tijd, middelen en/of budget? 

6 
	

RELATIES MET ANDERE PROJECTEN / INITIATIEVEN? 
Geef afhankelijkheden en koppelingen met andere projecten aan. Zijn er onderlinge verwachtingen dan 
wel randvoorwaardelijkheden? Benoem ook eventuele belangrijke relaties in bredere zin tussen het 
project en de omgeving. 

FICHE 10 2 e , Kinderen scherper in beeld 
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Risico's 
Benoem serieuze risico's (potentiële) problemen die het project bedreigen wanneer ze realiteit 
worden gedurende het project. indien sprake is van een verplichte deadline dan wel een harde 
deadline a.gv. afhankelijkheden met andere projecten: wat gaat er mis als het project op die 
datum niet gereed is? 

- Het vraagstuk rondom rechtmatige inkoop is een stevige hobbel die genomen dient te worden en niet eenvoudig te 
nemen is gezien het innovatieve aspect van dit concept. Hier wordt op gemitigeerd door inkoop expertise te 
betrekken (innovatieteam Venj, Pianoo en aanbestedingsjurist) 
10 2.g 

PIA 
Wat zijn de belangrijkste risico's op het gebied van privacy 

Impact op primair proces 
Welke capaciteit is benodigd? Wat zijn de betrokken functionarissertiorganisatieonderdelent In 
de lijn en (indien van toepassing) In het programma/project. in welke periode ligt het 
zwaartepunt van de capaciteitsvraag?   
Impact op staf / ondersteuning 
Welke capaciteit is benodigd? Wat zijn de betrokken functionarissen/organisatleonderdelent in 
de lijn en (indien van toepassing) in het programma/project. In welke periode ligt het 
zwaartepunt van de capaciteitsvraag? 

De belangrijkste privacy risico's doen zich voor wanneer er gewerkt wordt met rende data en de inzet van 
leveranciers. Twee van de drie leveranciers hebben reeds toegang tot deze data, met de ontwerpende partij zal tzt 
eenzelfde beveiligingsovereenkomsten en maatregelen moeten warden overeen gekomen. De pilot start met fictieve 
data. (1)  
In deze eerste fase wordt gradueel toegewerkt naar inzet van sci professionals. Dit zwaartepunt wordt bereikt aan het 
einde van de pilotfase, volgens de huidige inschatting in september (uitgaande van een start in mei). 
Dus stel start mei met 3 professionals (RO) en eindigend met 5o professionals. 
Hun inzet zal tijdens scrum bijeenomsten worden gevraagd (ix overleg per 2 wk) gedurende de looptijd van de pilot. 
Voor de pilot fase wordt de volgende inzet voorzien: Portefeuillehouder IV regie als gedel. Opdrachtgever; 
informatiemanager in de rol van product owner; 1 servicemanager in de rol van system integrator (of inhuurt); 
business analist / FB (nog af te stemmen) =c IV inzet gevraagd bij scrums, ix per 2 wk; Mogelijk inzet JZ ivm privacy 
borging (eenmalig); Inzet senior inkoper ivm aanbesteding innovatie ; Afstemming/toetsing bij architectuur, CISO / 
BVC, gerelateerde PL, business control, beleid  
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Bijlag• 3 3r...39 
Uhkomslen 3013,03~3 



da, 
rX•11,5 

Raad voor de Kinderbescherming 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

LMO 
Landelijke Staforganisatie 
IV/Regie 

Fentener van Vlissingenkade 1 
3521 AA Utrecht 
www.kinderbescherming.ni  

Contactpersoon 
10.2.e 
Informatiemanager 
10.2.e 
Organisatieadviseur 

Datum 
4 juli 2017 

Projectnaam 
Portfoliomanagement 

memo 	Voortgang Portfoliomanagement 

Doel 
Vaststellen huidige prioritering en voorstel vervolg inrichten 
portfoliomanagement. 

Gevraagde besluiten: 
• Vaststellen resultaten van de wegingen en prioritering projecten en 

inititiatieven 

• buiten reikwijdte 

Aanleiding 
In het LMO van 12 april jl. bent u middels een memo geïnformeerd over de 
voortgang en aanpak met betrekking tot het inrichten van het 
portfoliomanagementproces. Inmiddels heeft op 7 juni de aangekondigde derde 
sessie met de werkgroep plaatsgevonden. 

In deze sessie zijn besproken mijlpalen aan de orde gekomen. Deze twee 
mijlpalen waren: 

1. Een portfoliosessie met het LMO waarin keuzes gemaakt worden (einde 
Q2). 

2. buiten reikwijdte 

Een portfoliosessie met het LMO waarin keuzes gemaakt worden (einde 
Q2). 
Gezien de samenstelling van de werkgroep (onder andere 6 LMO leden) en de 
gemaakte stappen, lijkt een aparte portfoliosessie met het LMO niet nodig. Om 
die reden is er voor gekozen middels dit memo het LMO te informeren en te 
vragen akkoord te gaan met de resultaten van de werkgroep. 
Hieronder zal een korte beschrijving van het doorlopen proces worden gegeven. 
In de meegezonden bijlage 1 is per gewogen initiatief de prioriteit verwoord in 
een "portfolio uitspraak". Ook een puntsgewijze samenvatting van de 
overwegingen is toegevoegd. 

Gelopen proces 
Wegen en scoren 
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Op basis van de gekozen methodiek zijn in 2 sessies 20 initiatieven gewogen. 1 
item buiten reikwijdte 	kon met de beschikbare informatie nog niet worden 
gescoord. buiten reikwijdte 

De 
overige portfolio items zijn gewogen en gescoord. De scores zijn terug te vinden 
in bijlage 2. 

buiten reikwijdte 

Sanity check en prioriteren 
Na het wegen zijn alle gewogen initiatieven geprioriteerd in een Bubble matrix 
(zie bijlage 3). In deze grafische weergave is een "nut curve" getekend. Door 
deze curve te gebruiken worden inzicht gekregen welke initiatieven op basis van 
de scores het meest relevant zijn. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de 
hoogste bijdragen aan de strategie, maar ook het meer "laaghangende fruit" 
wordt meegenomen. 

Aan de hand van deze Bubble Matrix zijn, met "gezondverstand 
methode" (Sanitycheck), door de werkgroep de items verdeeld in drie 
categorieën (Bijlage 3). In deze Sanity Check hebben is gekeken naar 
focuspunten 2017, randvoorwaardelijke initiatieven, 
ketenafhankelijkheden en wet- en regelgeving. 

1. Portfolio items met prioriteit in 2017 

2. Portfolio items die getemporiseerd moeten worden en niet mogen drukken 

op de kritische verandercapaciteit 

3. Portfolio items die nog niet (2017) worden opgepakt 

buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

Landelijke Staforganisatie 
IV/Regie 

Datum 
4 juli 2017 
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Bijdrage aan Strategie 	 Economische impact Haalbaarheid 

50/0 . 	5% 100/0 15.10 15% 100/0 	 100/o 15./0 150/0 Weighting 
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Van: 	10.2.e 
Aan: 	 Roeters Annette  
Cc: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	10.2.g  in context van RvdK 
Datum: 	 donderdag 14 september 2017 17:03:24 

Bij overleg10.2.e en 10.2.e 

Beste Annette, 

10.2 e  en ik hebben 25 oktober 2017 een afspraak om onder andere de status van 10,2.g in context 
van RvdK te bespreken. Ik zou ook aanschuiven bij die ontmoeting, maar ik zal er toch niet bij zijn. 
De reden voor mijn afwezigheid licht ik toe in onderstaand bericht, dat ik naar de nodige 
overwegingen naar 10.2.e 	gestuurd heb, enigzins toe. 

Ik vind het ontzettend zonde, dat de ideeën, mogelijkheden én de gemeenschappelijke drijfveren zo 
maar lijken te verdampen. Het betreft natuurlijk complexe organisaties. Maar de te bewandelen 
trajecten zijn in feite heel simpel. 

Helaas heb ik deze beslissing moeten nemen, omdat ik op financieel vlak niet langer kan wachten. Ik 
betreur het echter wel. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

On 14september 2017 at 14:12:38,10.2.e 
	 @me.com) wrote: 

Beste 10 2.e , 

In ons gesprek voor de zomervakantie hebben we de vervolstappen doorgesproken, 
die leidden tot onderstaande mailwisseling en de voorgenomen vervolgstappen. Tijdens 
deze meeting voor de zomervakantie hebben we de situatie besproken, waar  10 2  e  en ik 
mee te maken hebben. 

Ik heb toen aangegeven, dat ik mij vanwege continuiteit van inkomsten moet richten op 
andere projecten. Ik gaf aan dat als er geen constructieve voortgang (lees betaalde 
opdracht) geboekt kan worden met10.2.g in context van RvdK, ik andere projecten 
zal moeten aantrekken. Ik gaf aan dat langer "vrijhouden" van mijn tijd voor mogelijke 
doorgang van 10.2.g in context van RvdK in dat geval voor mij niet verantwoord is. 

Na het voorstel van jou, dat we per 1 oktober met de 10.2.g implementatie voor RvdK 
zouden "kunnen beginnen", gaf ik aan dat onder die condities ik nog even kon wachten. 

Uit de communicatie begrijp ik echter, dat de condities veranderd zijn en de startdatum 
van een implementatie per 1 oktober 2017 niet gehaald zal worden. 

Dit betekent, dat voor mij de rol als ICT specialist, ontwikkelaar en architect voor 
10.2.g in context van RvdK voor mij niet langer verantwoord is. 

Ik trek mij daarom als ICT specialist terug uit het voorstel voor deze proef, waarin we de 
10.2.g Tijdslijn component in context van RvdK als proef zouden inkaderen en 
implementeren. Ik richt mij op andere projecten. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 



Aan LMO 

Afzender 10.2.e 

Vergaderdatum 04 juli 2017 

Voortgang portfoliomanagement Onderwerp 

Besproken met/+n , 10.2.e 	en  10.2.e 10.2.e 

In het LMO van 12 april jl. bent u middels een memo 
geïnformeerd over de voortgang en aanpak met betrekking tot 
het inrichten van het portfoliomanagementproces. Inmiddels 
heeft op 7 juni de aangekondigde derde sessie met de 
werkgroep plaatsgevonden.  

Aanleiding 

Gevraagde besluiten: 
• Vaststellen resultaten van de wegingen en prioritering 

projecten en inititiatieven 

Vraag aan het \ 

• buiten reikwijdte 

Toe;.cheng/samenvat-Ing Zie bijgevoegde presentatie 

Voorstel voor vervolg na 

LMO 

In overleg met LMO 18042017 

❑ N.v.t. 
❑ Voor advies 
X Ter kennisneming 
❑ Voor instemming 

Naar GOV 

Raad voor de Kinderbescherming 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

ssiz, 
~ft' 

statusformulier 



Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 	 BD/DC/INKOOP; 10.2.e 	BD/DC/INKOOP" 

10.2.e 
Onderwerp: 	FW: Vervolg  10.2.9 
Datum: 	 donderdag 27 juli 2017 10:58:56 
Bijlagen: 	 imaae001.joo 

imaae002.onq 
image003.joo 
170625 afspraken1"  9  .pdf 

Beste10.2.e en 10.2.e , 
Zouden jullie advies willen geven over bijgaand onderwerp 10.2.g (zie mail hieronder en de 
bijlage)? Ik heb het een tijdje geleden bij jullie aangekaart, maar nu gaat het weer spelen bij 
RvdK. 
Graag jullie advies hoe we de wens van de DG en onze directeur kunnen realiseren. 
Geef svp aan als jullie meer toelichting nodig hebben. 
In de cc 10.2.e 	, mijn opvolgster, want op 25 augustus a.s. rond ik mijn opdracht af bij RvdK. 
Alvast hartelijke dank! 
Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Senior Inkoopadviseur 
Kantoordagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Raad voor de Kinderbescherming 
Den Haag 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 

T: +31308882447 
M: 10.2.e 

10.2.e 	@rvdk.minvenj.n1  
www.kinderbescherming.nl  

Van:10.2.e 
Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 17:50 
Aan:10.2.e 
cc:10.2.e 
Onderwerp: Vervolg  10.2.g 
Collega's, 
Op 18 juli hebben10.2.e en ik gesproken met l"g (leverancier' van 10.2.g ). 
Bijgaand een verslag van dit geprek ter informatie. 
@10.2.e : wil jij bij het IUC nagaan of er een inkoopjurist beschikbaar is die ons kan helpen een 
rechtmatige proef met10.2.g in te richten? 
Jij gaf vorige week aan dat je nog onderbouwing nodig hebt waarom we dit specifiek met l° 2 g  
zouden willen doen. 
Ik denk dat daarvoor in bijgaande memo wel aanknopingspunten zitten maar ik hoor graag 
wanneer je nog meer onderbouwing nodig hebt. 
Belangrijkste reden is dat1019  het concept van 10.2.g bedacht heeft (zal geen intellectueel 
eigendom zijn maar moreel gezien is dat wel het geval) en daarbij de kwaliteit in huis heeft om 
dit concept om te zetten in een eerste realisatie. 
Ik ben vanaf donderdag 3,5 week op vakantie dus als ik nog iets moet doen, hoor ik het graag 
nog... 
Alvast dank! 



Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Clustermanager IV-regie 

Raad voor de Kinderbescherming 
Utrecht 
Fentener van Vlissingenkade 1 1 3521 AA 1  Utrecht 

T: 
M:  10.2.e 

10.2.e Prvdk.minvenj.n1  
www.kinderbescherming.nl   

van:10.2:e 
Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 17:38 
Aan:10.2.e 
cc:10.2.e 
Onderwerp: RE: voortgangsgesprek 18 juli 
Beste  1112.een10.2.e, 
Zoals ik vorige week had toegezegd, stuur ik jullie bij deze een verslag van ons gesprek. 
Voor wat betreft het vervolg, stel ik het volgende voor: 

• De RvdK gaat na of een inkoopjurist kan worden ingeschakeld 
• Als deze beschikbaar is, plannen we opnieuw een bijeenkomst 
• Doel van deze bijeenkomst is gezamenlijk te bepalen wat nodig is om de proef 

daadwerkelijk te starten 
•Tot die tijd vinden er geen verdere activiteiten plaats in het kader van  10.2.g 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Clustermanager IV-regie 

Raad voor de Kinderbescherming 
Utrecht 
Fentener van Vlissingenkade 1 1 3521 AA 1 Utrecht 

T .  
M: +31652821942 

10.2.e (Wrvdk.minvenj.nl   
www.kinderbescherming.nl   

van:10.2.e 	 ziggo.nl] 
Verzonden: zondag 23 juli 2017 16:23 
Aan: " 
cc:10.2.e 	; 10.2.e 
Onderwerp: voortgangsgesprek 18 juli 
Geachte Mevrouw10.2-e, beste 10.2.e 
Allereerst mijn dank voor het prettige overleg van U en 10.2.e 	met10.2.e 	en mij 
op 18 juli j.l. 
Het was belangrijk om open over wederzijdse ambities, verwachtingen en beperkingen te 
praten. 



Hierdoor zijn problemen die vanuit het inkoopproces zijn ontstaan in de juiste context geplaatst 
en is over en weer begrip ontstaan voor de vertragingen die het proces ingeslopen zijn in het 
ruime half jaar van daadwerkelijke projectvoorbereiding en inkoopbeperkingen. 
Er ligt wat ons betreft nu een deelproject voor, dat we 'het visuele tijdslijn component' noemen 
en een autonoom onderdeel is van  10.2.g 
Wij kwamen overeen, dat wij deze 'visuele tijdslijn component' voor een bedrag van C10.2.g 
excl. BTW zullen aanbieden en realiseren. 
Hiervoor zullen wij, op basis van uw inkoop- input, een schriftelijke offerte uitbrengen. Eerdere 
aanbiedingen komen daarmee te vervallen. 
U van uw zijde zou de gemaakte afspraken afgelopen week naar ons bevestigen. 
Wat blijft staan als aanbiedingsuitgangspunt is de projectuitwerking en complete backend 
beschrijving en de samenvatting die daarvan is gemaakt. (zie document van 22 mei) 
U zegde toe zich hard te maken om het inkoopproces vóár de vakanties in te zetten. 
Zoals gemeld is het  10.2.g  team in de komende periode beschikbaar om de offerte voor de 
visuele tijdslijn component per omgaande uit te werken en indien mogelijk ook voortvarend met 
de uitvoering van start te gaan. 
Daarbij zijn dus van ons uit geen vakantie- beperkingen aan de orde. 
Gezien de complexheid van de inkoop- vereisten zijn wij graag bereid om bij een overleg met uw 
inkoopjurist aanwezig te zijn. 
In het verleden heb ik dit regelmatig gedaan bij overheidsopdrachten. Wij kunnen dan met deze 
inkoop- jurist ook bespreken hoe onze beschermde IP rechten van  10.2.g  binnen het 
inkoopproces kunnen worden meegenomen en veilig gesteld. 
Dit is namelijk een onderwerp waarover tot op dit moment nog geen overleg is gevoerd. 
Ik vertrouw er op de gemaakte afspraken correct te hebben weergegeven. 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het  10.2.g  Team 
10.2.e 

m10.2.e 
10.2.e 

El 

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u 
dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u 
om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail contact met de afzender op te nemen. 

Nothing in this email shall bind  10.2.e 	 in any contract or obligation. This e-mail is for the intended 
addressee only. If you have received it in error then please delete it and notify the sender by return e-mail. In case of 
doubt about pprrectness or completeness of this e-mail please contact the sender. 



Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	Vraagstukken voor tenderboard Inkoop (MA 15.00 uur) 
Datum: 	 zondag 7 januari 2018 11:06:49 

Hoi10.2.e 

Maandag hebben we om 15.00 uur een gesprek met een aantal mensen die gespecialiseerd zijn 
in inkoop (tenderboard Inkoop via Annette Roeters). 
Hierbij een aantal ideeën voor inkoopvraagstukken: 

buren reikwijdte 

• Casus 10.2.g ; ervaringen met organiseren van "keten-aanbestedingen"? 

10.2.e 	 gaf nog de volgende concretere vraagstukken mee: 

buren re,k.1..e 

buren reikwijdte 

buiten reikmdte 

Vind jij het handig als10.2.e 	 ook bij dit overleg aansluit? 



Groet,1 0.2.e 
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