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Onderwerp: Internetportaal 
 
In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij een memorandum aan inzake het 
portaal. Van beide in het memorandum genoemde adviesrapporten is de samenvatting 
toegevoegd. 
 

1. Aanleiding 

Vanaf 2006 is gewerkt aan de bouw van een nieuwe, interactieve website voor de provincie, 
die in alle opzichten geschikt zou zijn voor gepersonifieerde informatie en elektronische 
dienstverlening. Met dit portaal, in de modus IBM WebSphere,  zou de provincie beschikken 
over een zeer moderne IT-voorziening, geschikt voor de provincie van de toekomst. Na een 
offerteronde is voor de bouw ervan opdracht verleend aan het bureau e-office, een 
gerenommeerd bureau in deze branche, dat voor dit project samenwerkt met IBM. 
 
Het streven was gericht op lancering van de nieuwe site omstreeks de jaarwisseling 2006/7. 
Tijdens de productie traden echter veel complicaties op die leidden tot vertraging. Uiteindelijk 
heeft het tot voor de zomer 2007 geduurd alvorens de site in gebruik kon worden genomen.  
De ervaringen met het gebruik waren vervolgens zodanig negatief (herhaaldelijke uitval, traag 
functioneren) dat eind september jl. besloten moest worden het portaal uit de lucht te halen. 
 
Deze onbevredigende situatie heeft ons gezet tot  een onderzoek naar oorzaken, 
omstandigheden en condities, die als oorzaak van de disfunctionerende site moeten worden 
gezien. 
 
Het gaat daarbij om de volgende vragen: 
Wat is er fout gegaan bij het portaalproject/waar liggen de problemen? 
Hoe kunnen de gerezen problemen worden opgelost, tegen welke kosten, en op welke 
termijn? 
Tot besluit gaan wij in op de vraag welke maatregelen zijn nodig om nieuwe problemen te 
voorkomen. 
Daarmee komen wij tegemoet aan de vragen die u in uw vergadering van 19 november jl. 
hebt gesteld. 
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2. Achtergrond 
In oktober en november 2007  zijn in onze opdracht een technische en een organisatorische 
audit op het portaalproject verricht door de bureaus JunoIT en Capgemini.  
 
Het onderzoek van Capgemini richtte zich op de organisatie van het project en geeft  
antwoord op de vraag welke oorzaken aan de stagnatie ten grondslag hebben gelegen.  
 
JunoIT boog zich over de vraag of de gerealiseerde technische oplossing voldoende 
toekomstvast was om een doorstart te rechtvaardigen.  
 
Beide rapporten liggen voor u ter inzage. 
 
Capgemini komt tot de conclusie dat het project in organisatorische zin niet ‘in control’ was. 
Het project is begonnen op basis van enthousiasme en grote inzet bij de betrokkenen, maar 
voorzag niet in de benodigde organisatorische randvoorwaarden om het succesvol te kunnen 
afronden. Er is niet adequaat gestuurd op termijnen of op vooraf bepaalde uitgangspunten en 
eisen. Tijdens het bouwproces is niet goed ingespeeld op problemen die werden 
geconstateerd. De uiteindelijke samenval van de lancering medio 2007 met de provinciebrede 
reorganisatie is onderschat.  
 
Ondanks deze kritiek spreekt Capgemini niet van een mislukt project. Daarvan zou sprake 
zijn als de gerezen technische problemen niet oplosbaar zouden blijken en het opleverde 
product moet worden afgeschreven. Daarvan is, zoals blijkt uit het vervolg, geen sprake. 
 
Juno IT beoordeelde de voor het portaal gekozen software als toekomstvast, maar nog niet 
klaar voor gebruik. Juno IT concludeert dat het portaal niet ‘live’ had mogen gaan in de staat 
waarin het verkeerde bij oplevering. De functionele eisen (van de provincie) en de gekozen 
technische oplossingen (door de bouwer) worden door Juno IT als onnodig complex 
beoordeeld. Beter was geweest te kiezen voor de standaard functionaliteit van de aanwezige 
sofware en componenten en minder maatwerkoplossingen te bouwen. Aan gebruikelijke 
zorgvuldigheidseisen voor de ontwikkeling van sofwareproducten blijkt niet in voldoende 
mate te zijn voldaan.  
 
In de audits is niet gekeken naar de kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid van structuur en 
inhoud van het portaal. Maar ook in dit opzicht zijn tekortkomingen geconstateerd. 
 

3. Maatregelen 

Wij hebben, aansluitend bij de rapportages van Capgemini en JunoIT,  besloten maatregelen 
te nemen om de aansturing en de technische omstandigheden nu wel resultaatgericht te doen 
zijn. 

• Als eerste is het management van het project gewijzigd en deels vervangen. Het 
project is nu rechtstreeks opgehangen aan de directie en het wordt geïncorporeerd in 
het programma e-Provincie, conform de aanbevelingen van Capgemini. 

• Voorts  wordt het projectresultaat nauwkeuriger afgebakend. Er is onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheid om functionele specificaties voor het portaal te vereenvoudigen 
of te verminderen om de stabiliteit van het systeem te vergroten.  



• In de derde plaats is de beheersing van het project aangescherpt. De projectcontrol is 
professioneler opgezet en er worden nieuwe - zakelijker - afspraken met de bouwer 
gemaakt over herstel en verbetering van het portaal. 

• Tenslotte is het opdrachtgeverschap met technische deskundigheid versterkt om de 
provincie beter in staat stellen te sturen op technisch complexe (tussen)resultaten die 
door derden worden opgeleverd.  

Daarmee zijn alle aanbevelingen van Gapgemini overgenomen. 
 
Met de aanbevelingen van Juno IT, op het technische vlak,  gebeurt hetzelfde.  

• Alle software wordt onder de loep genomen en ontdaan van fouten die voor storingen 
kunnen zorgen.  

• Voorts hebben wij contact gezocht met de directeur IBM Benelux, om haar aan te 
spreken op het bereiken van een adequate technische oplossing voor de gebleken 
problematiek met de software.  

 

4. Voortgang 
 
Zoals hiervoor uiteengezet is er aanleiding voor een heroriëntatie op en reorganisatie van het 
project; dit houdt in dat wij de ambitie om te komen tot een adequaat functionerend portaal 
volledig overeind houden. Wij voelen ons hierin gesteund door de technische adviezen die 
zijn ingewonnen. Voor het vervolg van het project zullen wij met leveranciers sluitende 
afspraken maken over te leveren prestaties en harde deadlines stellen. Daarbij zullen wij onze 
ambities realistisch formuleren en uitsluitend gebruik maken van beproefde technologie. In 
plaats van nieuw maatwerk te laten ontwikkelen zullen we gebruik maken van 
standaardoplossingen, waarvan de waarde elders al is bewezen. 
 
Afgaande op de standpunten van de specialisten van e-office en Juno IT gaan wij uit van een 
beslissing inzake de doorstart in het a.s. voorjaar, waarna nog een zestal maanden nodig is om 
het portaal af te bouwen.  Het spreekt vanzelf dat dan voldaan moet zijn aan de vereisten van 
een veel grotere snelheid en stabiliteit dan bij de vorige lancering bleek, en inhoud die 
feitelijk juist is en actueel.  
 

5. Financiële consequenties 
 
Tot heden is ca. 780.000 euro in het portaalproject geïnvesteerd. Daarvan is  €485.000 ingezet 
voor ontwerp en bouw, €165.000 voor de aanschaf van licenties en €95.000 voor de 
zogenaamde contentmigratie: het verplaatsen van informatie van de oude website naar het 
portaal.  
Deze eerdere investeringen van ca. 780.000 euro, waarvan een gedeelte door ons nog niet is 
betaald,  behouden hun waarde.  
 
Het spreekt in het licht van het voorgaande voor zichzelf dat wij de betalingen aan de bouwer 
e-office hebben stopgezet en dat wij onderhandelen over de kosten van de voortzetting van 
het traject. E-office heeft niet minder dan wij een belang om de opdracht goed af te ronden, 
omdat de ogen van veel (overheids-)organisaties op onze aanpak zijn gericht. 
 
Wij zijn dus in onderhandeling met e-office over in rekening gebrachte bedragen; tot heden is 
immers geen bevredigend product opgeleverd. Voorts houden wij rekening met extra kosten 



voor de komende periode. Op dit moment kunnen wij nog geen uitsluitsel geven over de 
omvang daarvan, mede gezien de nog lopende onderhandelingen. In maart zullen wij u een 
nieuw projectplan aanbieden, dat wél voorzien is van een nauwkeurige begroting. 
 

6. Afsluiting 
 
Wij betreuren de ontstane situatie zeer. Het feit dat het om een innovatieve opdracht ging had 
reden moeten zijn voor extra sturing en borging; de lessen uit allerlei gecompliceerde ICT-
projecten bij de overheid (o.a. blijkend uit rapportages van de Algemene Rekenkamer) zijn 
onvoldoende ter harte genomen. 
Wij streven onverminderd naar een modern portaal voor de provincie Utrecht. De 
complicaties die zijn ontstaan hebben geleid tot grote waakzaamheid bij het vervolg. Wij 
zullen u daarvan nauwkeurig op de hoogte houden. 
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