ICT Benchmark Gemeenten 2013
Inzicht in eigen ICT-gegevens, vergelijking en best practices

Wilt u weten of uw gemeente veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met
andere gemeenten? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie is? Bent u benieuwd
hoe de servicelevels van uw gemeente zich verhouden tot die van anderen? Wilt u samen
met collega’s op zoek naar best practices voor het gebruik van ICT in uw organisatie? Als
u deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, is de ICT Benchmark Gemeenten van M&I/Partners
interessant voor u.
Wat M&I/Partners u biedt
De ICT Benchmark Gemeenten van M&I/Partners is
gebaseerd op een gedegen model voor het meten van
ICT-kosten, ICT-volwassenheid en de ontwikkeling van
e-overheid. Deze ICT Benchmark levert vergelijkbare
gegevens op en maakt het verhaal achter de cijfers
zichtbaar. Bijeenkomsten met alle deelnemende gemeenten bieden u een platform om gegevens te kunnen vergelijken en te komen tot best practices. Dit
helpt uw gemeente om de kwaliteit van uw dienstverlening te verbeteren en efficiënter en effectiever te
werken.

teerd in een kringbijeenkomst met andere gemeenten.
Hier kunt u ook best practices uitwisselen.
M&I/Partners ontwikkelde het TCO-model in samenwerking met een aantal (middel)grote gemeenten. Met
dit model kunnen we de ICT-kosten voor uw eigen
organisatie in kaart brengen en maken we de vergelijking met andere gemeenten. Het TCO-model gaat uit
van het principe van Total Cost of Ownership van ICT:
de kosten die worden gemaakt om de totale ICTvoorziening in stand te houden.
Waarom doen gemeenten mee aan de ICT Benchmark
Gemeenten?

In 2010 kreeg de Benchmark voor de vierde achtereenvolgende keer het KING-benchmark keurmerk. Bovendien werd het keurmerk voor benchlearning toegekend.

Gemeenten noemen de volgende redenen voor deelname:
1. Ze willen inzicht hebben in:
 de kosten en kostenontwikkeling van ICT in een weergave die aansluit op hun wijze van sturing op kosten;
 de trendontwikkeling in de eigen ICT-kosten en het

Gevalideerde aanpak en TCO-model
De gedegen aanpak door M&I/Partners garandeert u
dat de resultaten van de ICT Benchmark valide en
betrouwbaar zijn. Er zijn minimaal 15 deelnemende
gemeenten. De meetprincipes in het gebruikte TCOmodel zijn helder en eenduidig en de deelnemende
gemeenten worden begeleid bij het verzamelen van
gegevens. Bovendien worden de aangeleverde gegevens getoetst in validatiegesprekken. De resultaten
van de ICT Benchmark ontvangt u in een toegankelijke
rapportage. Daarnaast krijgt u de resultaten gepresen-

kosteneffect van (investerings)beslissingen op lange
termijn;
 de ICT-kosten bij andere gemeenten, zodat een vergelijking mogelijk is.
 de ICT-kosten vanwege bijvoorbeeld een nulmeting
bij reorganisatie, ICT-samenwerking, doorbelastings
vraagstukken en het verkrijgen van grip op de ICTkosten.
2. Ze willen deel uitmaken van een platform dat gericht is
op kosten-batenmanagement van ICT.

Het TCO-model verdeelt de ICT-kosten naar onder
meer werkplek, software, hardware, datacommunicatie, spraakcommunicatie en personeel. Daarnaast is er
aandacht voor de uitvraag van projecten, de ICTvolwassenheid van de beheerprocessen en de ontwikkeling van e-overheid.

U kunt uw gemeente tot uiterlijk begin maart 2013
aanmelden voor de ICT Benchmark. In september 2013
verschijnt de eindrapportage en vinden de twee kringbijeenkomsten plaats.
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Ontwikkelingen van ICT-kosten; de realiteit
Uit de ICT Benchmark 2011 bleek dat de kosten voor softwa-
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re en personeel samen gemiddeld 75 procent van de totale
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ICT-kosten voor gemeenten uitmaken.
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De ICT-kosten per medewerker (in fte) zijn in 2011 gestabi-
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liseerd. In de ICT Benchmark van 2009 en 2010 was nog
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sterkte een stijging waarneembaar van de ICT-kosten me-
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dewerker (in fte). De verdergaande digitalisering van de
gemeentelijke organisatie leek hiervan mede de oorzaak te

Het benchmarkproces: zeven stappen
Hoe verloopt de ICT Benchmark? U kunt uitgaan van de
volgende stappen:
1. Na aanmelding en acceptatie van het protocol
voor geheimhouding ontvangt u een bevestiging
van deelname en een exacte planning.
2. U ontvangt het TCO-model en een handleiding om
dit model in te vullen.
3. M&I/Partners organiseert een startbijeenkomst
om onder meer het TCO-model toe te lichten. Uw
vragen over het gebruik van deze modellen worden beantwoord. Vanzelfsprekend kunt u ook ervaringen uitwisselen.
4. Wanneer u uw gegevens over het boekjaar 2012
voor het model verzamelt, kunt u gebruikmaken
van een telefonische helpdesk.
5. M&I/Partners toetst de ingevulde modellen door
zowel een groepsvalidatiegesprek als individuele
validatiegesprekken. In deze gesprekken toetsen
we de ingevulde modellen op juistheid en volledigheid. Op die manier kan de vergelijking met
andere gemeenten zo goed mogelijk worden gemaakt.
6. U ontvangt de resultaten in een geanonimiseerde
rapportage. Deze rapportage bevat ook een analyse van de totaaluitkomsten. Bovendien is er een
persoonlijke bijlage met de gegevens van uw eigen gemeente.
7. De presentatie van de uitkomsten uit de ICT Benchmark vindt plaats in twee besloten kringbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de
anonimiteit opgeheven, zodat u met de andere
deelnemende gemeenten best practices kunt uitwisselen.

zijn. De ontwikkeling van de ICT-kosten per medewerker,
uitgedrukt in fte, wordt bepaald door een stijging van de
ICT-kosten bij een gelijkblijvend/beperkt dalend aantal
medewerkers (in fte).

Kosten voor deelname
De totale kosten voor deelname aan de ICT Benchmark
Gemeenten bedragen voor 2013 € 6.500,-.
Ook interessant voor u?
M&I/Partners biedt u ook andere diensten op het gebied van ICT-kosten en kwaliteit:
 ICT-samenwerking; inzicht in de uitgangssituatie,
kostenontwikkeling en inzicht in de baten van de
ICT-samenwerking, zowel kwalitatief als kwantitatief.
 Besparen op ICT-kosten; inzicht in de ICTarchitectuur als basis voor realistische plannen.
 3D Aanpak NUP; geeft concreet aan hoe dienstverlening e-overheid te verbeteren.
Interesse in deelname aan de ICT Benchmark?
Voor meer informatie over de ICT Benchmark Gemeenten kunt u contact opnemen met Wilfred van der
Schaaf MSc. of drs. Jos Smits
Telefoon (033) 4 220 220,
e-mail: wilfred.van.der.schaaf@mxi.nl of
jos.smits@mxi.nl.
Een aanmeldingsformulier voor de ICT Benchmark kunt
u downloaden via
www.mxi.nl/ictbenchmarkgemeenten

M&I/Partners / De kracht van toewijding
M&I/Partners acteert op het snijvlak van organisatie-inrichting en informatievoorziening. We brengen de logische samenhang in
beeld tussen mensen, processen en systemen, geven aan hoe informatieprocessen optimaal ingericht kunnen worden en zorgen voor
een vlekkeloze transitie van oud naar nieuw. M&I/Partners is een onafhankelijk adviesbureau met ruim zestig adviseurs.

