MINESTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

SOFTWAREOPLOSSINGEN
VOOR KETENPARTNERS

KLANTVERHAAL

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt
voor uiteenlopende aspecten van de rechtsstaat in
Nederland en heeft als doel het realiseren van een
veiligere en rechtvaardigere samenleving. Dat doet zij
samen met partners als gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven, inspecties en de Belastingdienst. Erwin
van Bochove en Margriet van Essen werken als product
owner bij het Directoraat Generaal Migratie (DGM),
onderdeel van JenV. Samen met IT-professionals van
onder andere OVSoftware realiseren zij softwareoplossingen die de betrokken ketenpartners ondersteunen
bij het uitvoeren van hun taken. Wij gaan met hen in
gesprek om te achterhalen welke aspecten naar hun
idee bepalend zijn voor het realiseren van succesvolle
IT-projecten.

ONTWIKKELTEAM OP HET DEPARTEMENT

BLIND VERTROUWEN

Als zelfstandige werkt Margriet al heel lang voor JenV om
uiteenlopende IT-projecten tot een goed einde te brengen. Zij was onder andere product owner van het project
Tijdelijk Informatie Systeem voor Overdracht van Vreemdelingen, dat in 2013 uit politieke noodzaak ontstond.
Doelstelling van het project was om, vooruitlopend op
bredere ontwikkelingen in het kader van digitaal werken
binnen de vreemdelingenketen, een tijdelijke voorziening
te realiseren voor het digitaal uitwisselen van informatie
tussen de ketenpartners.
“Deze eerst opdracht was zowel uitdagend als heel leuk.
Uitdagend vanwege de complexiteit van het geheel en de
snelheid waarmee het moest worden opgeleverd.
Extra leuk omdat het om een tijdelijke voorziening ging
waardoor we veel minder werden belemmerd door allerlei
randvoorwaarden waaraan applicaties normaal gesproken moeten voldoen. Dat brengt natuurlijk veel vrijheid
met zich mee. “
“Het was volgens mij ook voor het eerst dat een developmentteam op het departement zelf aan het ontwikkelen
was. Developers zaten tussen de beleidsmensen in te
ontwikkelen, wat bijzonder was voor beide kanten. Dat
het een prima formule is om beleidsmensen, programmamanager, product owner en developers dicht bij elkaar
te hebben, bleek toen het scrumteam bij een verhuizing
twee verdiepingen hoger achterbleef en het veel lastiger
werd om goed te schakelen. Dat hebben we ook vrijwel
direct weer aangepast.”

Erwin: “Ik heb een historie in detachering en ben op die
manier via opdrachten bij onder andere de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
uiteindelijk in vaste dienst gekomen bij JenV. In deze
boeiende omgeving hou ik me bezig met keteninformatisering. Niet alleen het vakgebied van IT maakt het werk
interessant, ook dat je met zo veel verschillende ketenpartners probeert samen te werken en het feit dat wat
je doet maatschappelijk relevant is, zorgt ervoor dat het
werk blijft boeien.
Op het moment dat ik de rol van Margriet als product
owner overnam, waren we al meer met beheersmatige
zaken bezig. Toen werd duidelijk dat het systeem dat
was opgeleverd heel goed in elkaar zat, want eenmaal
in productie kwamen we vrijwel geen problemen tegen.
Was dat onverhoopt wel een keer het geval, dan konden
Menno en Aniell – de IT-professionals van OVSoftware - als
geen ander uitleggen waar het probleem lag en waarom
de ene oplossing beter was dan de andere. Ik wist altijd
precies wat ik aan hen had en uiteindelijk geeft dat zoveel
vertrouwen dat ik blind op hen kon varen. En dat sterkte hen weer in de manier waarop ze konden opereren.
Kwalitatief is er uitstekend werk geleverd, ik durf zelfs te
zeggen dat het een van de betere oplossingen is waar ik
in mijn loopbaan aan heb mogen werken.”

“Kwalitatief is er uitstekend werkgeleverd, ik durf zelfs te zeggen dat het een van de
betere oplossingen is waar ik in mijn loopbaan aan heb mogen werken.”

Margriet van Essen en Erwin van Bockhove

SKILLS

SUCCESFACTOREN

Margriet: “Wij werken met scrumteams en dan maakt het in principe niet uit waar mensen
vandaan komen, maar gaat het veel meer over hoe het team als geheel functioneert. Is er
namelijk een klik tussen de mensen in het team, dan behaal je de beste resultaten.”
“Natuurlijk is het belangrijk dat een developer ervaring heeft met de tooling en beschikt
over de hard skills voor een project. Maar mij gaat het vooral om de persoonlijke klik”, vult
Erwin aan. “Komt iemand goed uit zijn woorden? Stelt hij of zij goede vragen? De hard
skills selecteer ik van tevoren, voornamelijk op papier. Collega’s die dichter bij de techniek
zitten, vraag ik welke controlevragen ik kan stellen om informatie waar nodig te valideren. Kennis van de overheid is natuurlijk een pré, het goed kunnen func- tioneren in een
complexe omgeving met veel betrokken partijen een absolute voorwaarde. Kennis van de
overheid is natuurlijk een pré, het goed kunnen functioneren in een complexe omgeving
met veel betrokken partijen een absolute voorwaarde.” Beschikken over geduld is volgens
Margriet ook niet overbodig: “Je moet je bedenken dat je als projectteam 40 uur per week
met één en hetzelfde onderwerp bezig bent en daar dus helemaal inzit. Dan is het voor de
teamleden af en toe even slikken tijdens twee- wekelijkse vergaderingen met de ketenpartners die het project naast hun andere werkzaamheden draaien. Dan kan de doorlooptijd van bepaalde beslissingen langer zijn dan je eigenlijk zou willen. Bovendien heeft elke
partner zijn eigen beleid en ontwikkelagenda en natuurlijk hebben ze niet allemaal op
hetzelfde moment tijd. Dan is het de kunst om iedereen op één lijn te krijgen, uiteindelijk
moet je het toch sámen doen.”

Margriet: “We hebben gezien dat we in heel korte tijd kwalitatief zeer goede oplossingen
hebben opgeleverd. Waar dat aan ligt? Ik denk dat de klik binnen het team ervoor heeft
gezorgd dat mensen continu met elkaar in gesprek zijn gebleven. Hoe hebben we dit
gedaan? Wat kan er beter? Klopt het nog steeds met de visie? De nauwe samenwerking
– letterlijk en figuurlijk - tussen beleidsmen- sen, product owners en developers is naar
mijn idee ook cruciaal omdat je dan op elk moment bij elkaar langs kunt lopen. En niet te
vergeten de communicatieve vaardigheden van in dit geval Menno en Aniell – zij zijn niet
bang geweest om kritische vragen te stellen en op cruciale momenten de juiste beslissingen te nemen. Dat is heel wat anders dan wanneer technici in hun hok blijven zitten en
maar door blijven modderen.”
Erwin geeft aan dat ook het geloof in eigen kunnen een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het succesvol opleveren van de systemen. “Het team wist duidelijk wat er gerealiseerd moest worden en is daar tegen alle weerbarstigheid in altijd achter blijven staan.
Ook was steeds duidelijk welke s tappen genomen moesten worden om ergens te komen.
Het team was daarbij heel benaderbaar voor de ketenpartners. Aniell en Menno zijn ook bij
partners langsgeweest om uitleg te geven en reageerden altijd snel op gestelde vragen.
Daarmee creëer je veel goodwill en was het voor iedereen duidelijk dat de juiste mensen
in het team zaten. Naast dat ze beschikken over de nodige kennis en kunde zijn Menno
en Aniell gewoon prettig om mee te werken. Ik zou hen zonder meer weer inhuren als de
situatie zich voordoet.”
Margriet: “Ik heb zulke goede herinneringen aan het hele team – ik zou ze in een doosje
willen doen met een strikje eromheen zodat ik ze bij elke opdracht weer in kan zetten!”

“Ik wist altijd precies wat ik aan de IT-Professionals van OVSoftware had en
uiteindelijk geeft dat zoveel vertrouwen dat ik blind op hen kon varen.”

PRAGMATISCH EN SNEL, MAAR MÉT KWALITEIT
Menno Menninga is sinds 2011 senior IT-professional bij OVSoftware, waar hij als JAVA-specialist veel ervaring heeft opgedaan bij projecten voor de overheid. Hij heeft bewust voor een
loopbaan als developer gekozen omdat hij graag door middel van automatisering dingen leuker en makkelijker maakt. Kernwoorden: enthousiast, pragmatisch, snel en met focus op
kwaliteit.
Menno: “In totaal heb ik iets meer dan 6 jaar voor het Directoraat Generaal Migratie binnen JenV mogen werken aan diverse projecten. Het begon met het ontwikkelen van een Tijdelijk Informatie Systeem voor Overdracht van Vreemdelingen. Doelstelling van dit systeem was het centraal vastleggen van belangrijke gegevens over vreemdelingen voor en door de
diverse organisaties die op dit gebied samenwerken. Doelstelling van de applicatie is om de ketenpartners tijdig te voorzien van voldoende en correcte informatie waardoor vreemdelingen
optimaal kunnen worden begeleid. Het tweede project was gericht op het verbeteren van de gegevenskwaliteit en het vergroten van gegevensdeling in de keten. Dit hebben we gedaan
door het realiseren van een zogenaamde Terugmeldvoorziening, die ketenpartners in staat stelt vastgelegde informatie bij collega’s te verifiëren zodra er twijfel is over de juistheid ervan.
Tenslotte hebben we op basis van de ervaring van het eerste systeem een permanente oplossing voor centrale gegevensvoorziening gerealiseerd waarbij de systemen van de betrokken
ketenpartners zijn geïntegreerd.
Om als developer bij DGM te kunnen functioneren, moet je niet alleen beschikken over adequate technische skills. Communicatieve vaardigheden, zelfstandig kunnen werken en pragmatisch dingen aanpakken om snel het gevraagde op te leveren zijn minstens zo belangrijk. Doordat je werkt in scrumteams moet je goed kunnen overleggen. Ook moet je zowel aan techneuten als aan mensen uit de business uit kunnen leggen waarom iets op een bepaalde manier moet gebeuren en welke technologie jij denkt dat daarbij het beste past. Wij waren destijds
het eerste team developers dat voor het project aan de slag ging. Met zes personen aan drie bureaus zorgden we voor behoorlijk wat reuring op de afdeling. Er was echt sprake van super
goede dynamiek in het team. Iedereen was enthousiast en had passie voor wat hij deed. We werkten als een geoliede machine en het was een sport om zaken steeds beter en sneller voor
elkaar te krijgen. Het feit dat je als developer bij DGM wordt gewaardeerd om je kennis en ervaring en deze ook optimaal in kunt zetten om echt te innoveren, maakt het een heel fijne opdracht- gever om voor te werken. Ook voor langere tijd.”

“OVSoftware IT-professionals zijn niet bang om kritische vragen te stellen en op
cruciale momenten de juiste beslissingen te nemen.”

BREDE INZETBAARHEID OP UITDAGENDE PROJECTEN
Aniell Jaggi is al meer dan 10 jaar Senior IT-professional bij OVSoftware. Ook voor hem was het al vroeg duidelijk dat hij developer wilde worden. Door bij te blijven met de continue ontwikkelingen in de techniek en zich nieuwe ontwikkeltalen eigen te maken, zorgt hij ervoor dat hij breed inzetbaar is én blijft op uitdagende opdrachten. Zijn domeinkennis ligt vooral bij
de overheid. Kernwoorden: rustig, ervaren, persoonlijk en betrokken.
“Mijn betrokkenheid bij het Directoraat Generaal Migratie binnen JenV lag vooral bij het SIGMA project, het definitieve systeem voor de uitwisseling van gegevens tussen de ketenpartners”,
vertelt Aniell. “Als developmentteam hadden we daarbij te maken met alle betrokken ketenpartners, wij waren de alom bekende spin in het web. Dat maakte het project ook zo interessant:
al die verschillende typen organisaties (politie, COA, IND etc.) met hun eigen werelden. Allemaal met een andere doelstelling en werkwijze en verantwoordelijk voor hun eigen opdracht,
maar alleen sámen kunnen ze zorgen voor een succesvolle uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Destijds was een toezegging door de staatssecretaris de reden dat het Ministerie van
JenV de opdracht kreeg om te zorgen voor een centraal systeem voor de uitwisseling van gegevens over vreemdelingen. Wij hebben uiteindelijk ondanks de druk waaronder het project
stond een mooie oplossing opgeleverd waar- door er nu sprake is van een eenduidige berichtenstroom en up-to-date informatie voor de ketenpartners.
Als je bij de overheid werkt dan is het vooral in seniorfuncties belangrijk dat je geduld hebt, dat je weet hoe het politieke spel werkt. Je moet flexibel zijn, mee kunnen bewegen – maar tegelijkertijd duidelijk voor ogen houden waar je uiteindelijk naartoe wilt. Ik kwam voor dit project terecht in een team waarvan ik verschillende mensen al kende, dan weet je snel wat je aan elkaar hebt. We waren gefocust op het snel boeken van resultaat, zonder daarbij de kwaliteit van het product uit het oog te verliezen. Wat de overheid zo leuk maakt? Je krijgt er als developer
veel mogelijkheden om nieuwe technieken uit te proberen, aan echte innovatieve oplossingen te werken. JenV heeft jaren geleden aangegeven zelf niet aan ICT te doen, dus bij een project
ben jij als IT-specialist degene die aangeeft wat er moet gebeuren en welke technieken het best kunnen worden ingezet – mits je dit goed kunt onderbouwen natuurlijk.”

“Ik heb zulke goede herinneringen aan het hele team – ik zou ze in een doosje willen
doen met een strikje erom- heen zodat ik ze bij elke opdracht weer in kan zetten!”

OVSOFTWARE – PASSIE VOOR MAATWERK SOFTWARE
Bij OVSoftware zijn we ijzersterk in het ontwerpen, maken,
beheren en onderhouden van maatwerk software voor
rijksoverheid en bedrijfsleven. Ook detacheren we al
bijna 50 jaar de beste ICT-specialisten, waaronder .NET en
Java developers. Onze medewerkers helpen bedrijven en
organisaties bij het succesvol toepassen van innovatieve
technologieën in de praktijk (o.a. Artificial Intelligence,
Machine Learning, Internet of Things, industrie 4.0). Door
jarenlange samenwerken met klanten in de financiële
dienstverlening, de maakindustrie, het onderwijs, de
overheid en het transport kennen wij deze sectororen als
geen ander.

Wil je meer weten over kwalitatieve en betrouwbare
maatwerksoftware, sta je voor een ICT-uitdaging waar
je hulp bij kunt gebruiken of ben je op zoek naar een
baan waar je je bezig kunt houden met serieus
complexe ICT-vraagstukken? Bezoek dan onze website
www.ovsoftware.nl, of neem contact op met een van
onze kantoren bij jou in de buurt:

APELDOORN
Oude Apeldoornseweg 41-45
7333 NR Apeldoorn
+31 (0)55 3034190
DEN HAAG
Carolina van Nassaustraat 189-191
2595 SX Den Haag
+31 (0)70 7530988
ENSCHEDE
Colosseum 13
7521 PV Enschede
+31 (0)53 3033600

www.ovsoftware.nl

