
Na ruim tien jaar dienst is SF2000, het huidige systeem, 
aan het eind van zijn levenscyclus gekomen. Nieuwe 
functionaliteit kon steeds moeilijker worden gereali‑
seerd – “de overheid gaat steeds meer digitaal en daar 
willen de fondsen, onder andere met e‑commerce, op 
aanhaken,” aldus Jan. En daarbij komt dat Microsoft 
vanaf 2015 het gebruikte ontwikkelplatform Visual 
Foxpro niet meer ondersteunt. Voldoende reden voor 
een nieuw systeem voor de hoofdfondsen van FBNL 
(Nationaal Groenfonds, Nationaal Restauratiefonds 
en Stichting Volkshuisvesting Nederland). Geen 
vernieuwbouw maar echte nieuwbouw, al doet de naam 
SF2015 dat niet direct vermoeden.

Uitgebreid voortraject
Nadat Fondsenbeheer in 2010 samen met een extern 
bureau een schets had gemaakt van een modern en 
toekomstbestendig automatiseringsplatform, wilde Jan 
nog een second opinion. Daarvoor activeerde hij oude 
contacten bij Info Support. Hij was aangenaam verrast 
dat de functiepuntenanalyse van Info Support “heel 
dicht bij onze eigen meting zat.”

De goede ervaringen die Jan al had met Info Support 
(“zij verzorgden onze internetsites en hosten die nog 
steeds”), de positieve second opinion en een aantal 
referentiebezoeken aan klanten van Info Support, 
leidden ertoe dat eind 2011 het contract werd getekend 
voor een vijfjarig Endeavour‑contract (“.Net, want een 
uitgangspunt was ‘Microsoft tenzij’”).

KL ANTREFERENTIESOFT WAREONT WIKKELING

“ZONDER INFO SUPPORT WAS HET NOOIT GELUKT”

EERSTE FASE COMPLEXE NIEUWBOUW  
VAN CENTRALE APPLICATIE VOOR  
FONDSENBEHEER NEDERLAND IS EEN SUCCES

Fondsenbeheer Nederland (FBNL), onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep, is een onafhankelijke 
beheerder van verschillende maatschappelijke fondsen die zich inzetten voor een goede leefomgeving 
in Nederland. FBNL stelt daartoe onder meer ICT-kennis en -faciliteiten ter beschikking.  
Zo ondersteunt het centrale automatiseringssysteem de fondsen bij het verstrekken en beheren van 
subsidies en financieringen. In 2011 werd besloten tot een omvangrijk en complex nieuwbouwproject. 
“Zonder Info Support was het nooit gelukt,” vertelt Jan Veenstra, hoofd Informatie en Automatisering 
van FBNL en tevens programmamanager van het nieuwbouwtraject. 
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Applicatieontwikkeling en kennisoverdracht
De vele standaarden, sturingsmogelijkheden, workflow 
en managementinformatie waren belangrijke overwe‑
gingen om voor de ontwikkeling van SF2015 te kiezen 
voor Endeavour, en wel voor hosted variant (Endeavour‑
as‑a‑Service). “Dan hoefden we niet alles zelf te 
verzinnen. Deze variant bood ons de meeste toege‑
voegde waarde.” Bovendien bleek Endeavours referen‑
tiearchitectuur sterk overeen te komen met de Rabo 
Vastgoedgroep Referentie Architectuur.

Een extra uitdaging tijdens de bouw is dat het oude 
en nieuwe systeem een tijd naast elkaar moeten 
draaien zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening 
daaronder zal leiden. Bij de oplevering van de eerste 
module is dat prima gelukt. “Dankzij wat slimme 
technische koppelingen hoefden de gebruikers hun 
gegevens maar op één plaats in te vullen,” vertelt Jan.

Onderdeel van de opdracht was dat Fondsenbeheer 
na de eerste bouwfase zelf in staat moest zijn om de 
resterende 9 modules te bouwen en het onderhoud en 
beheer te kunnen verzorgen. Dit vereiste uitgebreide 
kennisoverdracht op het gebied van Endeavour, agile‑
ontwikkeltechnieken en Scrum. Hierbij werden niet 
alleen de ICT‑medewerkers van FBNL betrokken, maar 
ook die van een jarenlange externe partij die zorg draagt 
voor nieuwbouw, beheer en onderhoud (“toch wel 
bijzonder,” vindt Jan).

Het stempel van Info Support
In individuele skills assessments gaf Info Support aan 
waar elke medewerker stond wat betreft vakkennis en 
vaardigheden in de hoogwaardige ICT‑omgeving van 
SF2015. Op basis daarvan “konden we gericht oplei‑
dingen van ze inkopen.” Het ging dan wel om standaard‑
opleidingen uit ‘Dé IT Training Guide’ (de opleidingengids 
van Info Support), “maar omdat de docent zich bij ons 
van onze situatie op de hoogte stelde, kon hij toch recht 
doen aan onze organisatie.” Na afloop werd gemeten of 
iedereen inderdaad het gewenste niveau had.

Wat Jan ook bijzonder aan Info Support vindt, is dat “ze 
écht ergens voor staan.” Dat uitte zich vooral toen er op 
een gegeven moment onder grote tijdsdruk de eerste 
module moest worden opgeleverd. In zulke situaties 
komen zaken als coaching, testen en code review al 
gauw onder druk te staan. “Maar Info Support hield 
vast aan de gekozen aanpak.” Dan komt het belang 
van een goede scrum‑master naar voren, “zeker in onze 
situatie met verschillende partijen in één team.” Dat de 
scrum‑master dan soms wat strakker de regels moet 
hanteren, is voor Jan niet meer dan normaal. Een goed 
team is immers een belangrijke succesfactor. “En na de 
overdracht is gelukkig onze eigen scrum‑master ook 
goed getraind.”

Klaar voor de toekomst
De eerste module van SF2015 en de basis ( het 
fundament) voldoen aan alle gestelde eisen en, 
“minstens zo belangrijk, er is heel veel kennis overge‑
dragen, waaronder uitgebreide documentatie, waardoor 
we SF2015 zelf kunnen afbouwen. En natuurlijk kunnen 
we Info Support altijd bellen voor advies, een second 
opinion, opleiding, noem maar op.”

Tot slot wil Jan nog aangeven hoe goed het team en de 
team spirit waren door erop te wijzen dat er nauwelijks 
verloop van mensen was. Kortom, op alle fronten een 
zeer geslaagd project.

“ENDEAVOUR-AS-A-SERVICE BOOD ONS DE MEESTE TOEGEVOEGDE WAARDE.”
Jan Veenstra, hoofd Informatie en Automatisering van Fondsenbeheer Nederland
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