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• Van 717 naar 239 woorden

• Korte zinnen, begrijpelijke taal

• Van buiten naar binnen







We innoveren onze processen vanuit 

expertise en deskundigheid

We zorgen dat 80% van de interactie 

met onze omgeving digitaal verloopt
We werken continue aan een 

efficiënte organisatie

We werken samen in de keten

We zijn omgevingsbewust

en richten ons actief op de 

internationale omgeving

Strategische thema’s



‘Klanten fundamenteel beter bedienen en efficiënter 
werken met behulp van digitale technologie. Dat betekent 
je organisatie opnieuw uitvinden en een digitaal bedrijf of 
softwarebedrijf worden.’

Digitale Transformatie

Klanten
Burger Bedrijf

Ketenpartner

Opdrachtgever Medewerker



Begonnen als start-up





40+ projecten

22 lopende projecten

4 in de analysefase

2014: 15.000 uur

2020: 240.000 uur



Digitaliseren in samenhang



Regelruimte

sorry

Commitment

Vergevingsgezindheid



De beste mensen

De juiste onderwerpen

De slimste manier

• Positieve mindset
• Ondernemend & resultaatgericht
• Teamspirit
• Zorg voor ‘nieuw bloed’
• Creëer tegenspraak

Persoonlijkheid <> Vaardigheden



De beste mensen

De juiste onderwerpen

De slimste manier
• Er moet iemand buikpijn hebben
• Je moet de oplossing voor je kunnen 

zien (visualiseren!!)
• Groot denken, kleine stappen
• Kijk goed hoe anderen het doen

Kies onderwerpen die er toe doen



• Dialoog

• Resultaat

• Wendbaarheid

• Partnership



2014

2020

Digitaliserings-startup
Programma Digitale Transformatie

15.000 uur/10 FTE 240.000 uur/175 FTE



Zo, en nu?



Nu doorpakken!





Ambitie 4 Leren en ontwikkelen als randwaarde voor succes
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Ambitie 3 Op slimme wijze waarde realiseren met IT & Data 

Ambitie 2Ambitie 1
Regisseur & verbinder 

in de executieketen

Persoonsgerichte en 
intelligente inning & incasso

De beste 
mensen

De slimste 
manier

De juiste 
onderwerpen



Ambitie 2Ambitie 1
Regisseur & verbinder 

in de executieketen

Persoonsgerichte en 
intelligente inning & incasso

Ambitie 4 Leren en ontwikkelen als randwaarde voor succes
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Ambitie 3 Op slimme wijze waarde realiseren met IT & Data 



Innovatie

• Borgen Innovatielab
• Integreren en schalen van innovaties
• Ethische aspecten AI

Data

• Visie & strategische roadmap
• Datakwaliteit & Data-eigenaarschap
• Dataplatform

IT-voorzieningen

• Datacentermigratie
• Cloudmigratie
• IT4IT

Voortbrenging

• Eén Agile Voortbrengingsomgeving
• Eén Agile Portfoliosturingsmechanisme
• Borgen Digitale Transformatie & Agile 

Transitie

Op slimme wijze waarde realiseren met IT & Data
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• Weet waar je van bent 

• Zet de dienstverlening aan je klant(en) centraal

• Vergeet je eigen medewerkers niet

• Bedenk waar je (ongeveer) naar toe wilt

• Zorg voor regelruimte, commitment en ‘vergevingsgezindheid’

• Laat de beste mensen de juiste dingen op de slimste manier doen

• Toon lef, toon leiderschap

• Begin klein, begin goed, begin!!

• Have fun en vier je successen!

Centraal Justitieel Innovatiebureau
Ministerie van Justitie en Veiligheid

van startup in 2014…

naar organisatiebrede aanpak in 2021


