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Jaarrapportage 1997

Geachte mevrouw, heer,
Het doet me een genoegen u hierbij de jaarrapportage VenWnet 1997 aan te bieden.
Met deze rapportage krijgt u een overzicht van onze werkzaamheden in 1997. Mocht u
nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,

ing. P.E.M. Dankerlui
Projectmanager VenWnet

Afd. Advies informatica infrastructuur

Telefoon (015) 251 25 12

Postadres: Postbus 5023, 2600 GA Delft

Telefax (015) 257 87 29

Bezoekadres: Poortweg 10, 2612 PA Delft

Bereikbaar vanaf N S Station Delft met bus 6 0 , 62 en 64

Rijkswaterstaat

200 jaar

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Voorwoord
M e t h e t VenWnet b e s c h i k t h e t m i n i s t e r i e v a n V e r k e e r e n
Waterstaat over een i n t e r n d a t a c o m m u n i c a t i e n e t w e r k m e t
l a n d e l i j k e d e k k i n g . B i j n a alle o r g a n i s a t i e - o n d e r d e l e n v a n het
ministerie zijn ondertussen aangesloten op dit Intranet.
Verkeer en Waterstaat mag daarmee m e t recht k o p l o p e r g e n o e m d
w o r d e n o p het gebied van elektronische

infrastructuur.

D e 'elektronische snelweg' is b i n n e n het m i n i s t e r i e

realiteit!

D e wereld v a n de i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e v e r a n d e r t snel. H e t
VenWnet b l i j f t d a n o o k c o n t i n u i n b e w e g i n g . D e w e n s e n v a n d e
o r g a n i s a t i e - o n d e r d e l e n e n d a a r m e e de g e b r u i k e r s staan d a a r b i j
centraal. A l l e vernieuwingen van het V e n W n e t zijn bedoeld o m de
o n d e r s t e u n i n g d i e het V e n W n e t de m e d e w e r k e r s v a n V e r k e e r en
W a t e r s t a a t b i e d t te o p t i m a l i s e r e n . I n 1998 w e r k e n w e d a a r v e r d e r
aan m e t de n i e u w e service p r o v i d e r V O F C o n s o r t i s .

Ir. E . J . R i e d s t r a
Hoofdingenieur-Directeur
Meetkundige Dienst
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Het VenWnet in

1997

Het VenWnet is een netwerk in ontwikkeling. De belangrijkste mijlpaal in 1997 is ongetwijfeld de
selectie van een nieuwe service-provider geweest. Het komende jaar heeft de Meetkundige Dienst
als voornaamste taak de transitie van de dienstverlening van de oude naar de nieuwe service-provider
in goede banen te leiden. Doordat in de nieuwe situatie een leverancier verantwoordelijk is voor de
VenWnet-diensten, zal de kwaliteit van dienstverlening op termijn zeker toenemen.

W a t is h e t VenWnet?
Het VenWnet is het intranet van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Het primaire doel van het VenWnet is het leveren van data-communcatievoorzieningen aan alle organisatie-onderdelen van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Omdat de medewerkers van het ministerie in
toenemende mate afhankelijk zijn van de VenWnet-voorzieningen,
besteedt de Meetkundige Dienst veel aandacht aan het standaardiseren
en optimaliseren van deze diensten.
W a a r t o e d i e n t het V e n W n e t ?
Medewerkers van Verkeer en Waterstaat kunnen op verschillende
manieren hun voordeel doen met het VenWnet. Het netwerk biedt grote
mogelijkheden op het gebied van interne communicatie. Via e-mail en
discussiegroepen kunnen de medewerkers van de diverse organisatieonderdelen op efficiente wijze onderling communiceren op een moment
dat het hen past. Ook zorgt het VenWnet voor het contact met de
buitenwereld: het VenWnet ontsluit het wereldwijde Internet. Dit biedt vele
mogelijkheden voor communicatie met andere overheden, het bedrijfsleven
en instellingen. De infrastructuur van het VenWnet biedt ook volop
mogelijkheden voor telewerken. In 1997 is hiervan in toenemende mate
gebruik gemaakt. Dankzij de 'Road-service' kunnen medewerkers van
Verkeer en Waterstaat thuis of op satellietkantoren toegang tot het
VenWnet krijgen.

Nieuwe service-provider
Het jaar 1997 is voor het VenWnet primair het jaar van de Europese
aanbesteding geweest. Volgens de voorgeschreven Europese aanbestedingsprocedure is een nieuwe service-provider geselecteerd: Consortis, een
samenwerkingsverband tussen PTT Telecom en Getronics. M e e r hierover
leest u onder het cluster 'Europese aanbesteding'.
Nieuwe rol Meetkundige Dienst
M e t de selectie van de nieuwe service-provider heeft de Meetkundige
Dienst een nieuwe rol gekregen. De levering van de basisdiensten zal door
de Meetkundige Dienst namens het gehele ministerie bewaakt worden. Dit
zal niet meer in nadere overeenkomsten tussen de V O F Consortis en allerlei
afnemers binnen het ministerie worden vastgelegd.
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Verdere groei
In 1997 is de dienstverlening kwalitatief en kwantitatief verder uitgebouwd.
Alle grote vestigingen van Verkeer en Waterstaat zijn nu via 'Avenues' met
elkaar verbonden. Deze Avenues kunnen een hoog piekaanbod snel en
doeltreffend verwerken. De gebruikers van het VenWnet blijken zich de
mogelijkheden van het netwerk steeds beter te realiseren. Zo is het gebruik
van e-mail in 1997 aanzienlijk gestegen.
De toekomst
Was 1997 het jaar van de Europese aanbesteding, 1998 zal het jaar worden
van de overgang van de oude naar de nieuwe service-provider. Deze
'transitie' heeft tal van consequenties en zal dan ook zorgvuldig plaatsvinden. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg met de afnemende diensten.
Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de dienstverlening niet onder de
overgang leidt.
De transitie zal in 1998 gefaseerd worden uitgevoerd. Eerst komen de
VenWnet-basisdiensten aan de beurt, daarna de specifieke
diensten per organisatie-onderdeel. V o o r de feitelijke transitie zal de
Meetkundige Dienst de aanpak uitvoerig testen. Tijdens de overgang blijft
de oude dienstverlening gekoppeld aan de nieuwe. Als noodscenario blijft
de oude dienstverlening bovendien nog een periode operationeel.

kwantitatieve gegevens
uitgaven door M D

9,8

miljoen

uitgaven door Diensten

8,4

miljoen

totaal

18,2

miljoen

aantal serviceproviders

7

aantal M D medewerkers betrokkenbij het VenWnet

12

aantal aangesloten locaties

273

hoeveelheid ingekochte bandbreedte

116

aantal e-mailberichten

0,66

uitgewisseld met het Internet

1935

aantal informatiesystemen

aantal gebruikers

aangesloten externe organisaties

Mbps

miljoen berichten

Gb

vele corporate informatiesystemen

ruim 10.000

enige tientallen

8

M e i 1998

1

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Europese aanbesteding
In 1997 heeft de Meetkundige Dienst een nieuwe serviceprovider geselecteerd voor het leveren van
VenWnet-diensten. Deze selectie heeft plaatsgevonden volgens de procedure die verplicht is voor
Europese-aanbestedingsprojecten.

Jaco van

Wilgenburgh,

projectmanager:

'1997 was het

jaar van de Europese
aanbesteding

en 1998 is het

jaar van de transitie.
eigen organisatie
transitie

moet een

ondergaan;

klantgerichter

Ook onze
we willen

worden.'

Selectie
De selectie van de nieuwe service-provider is via diverse stappen gegaan.
Allereerst heeft de Bestuursraad het definitieve bestek voor het VenWnet
vastgesteld. Dit gebeurde op 14 mei 1997. O p dit bestek hebben vervolgens
twee partijen gereageerd. N a een zorgvuldige en extern getoetste
beoordelingsprocedure heeft de Bestuursraad op 15 oktober 1997 ingestemd
met het gunningsadvies zoals dat door de M D opgesteld was. De keuze viel
uiteindelijk op een samenwerkingsverband van PTT Telecom en Getronics,
'Consortis'. In de laatste maanden van 1997 is het contract met Consortis
verder ingevuld. Het definitieve contract, dat een looptijd heeft van vier jaar
met een optie op nog eens drie jaar, werd op 25 maart 1998 getekend.

Nieuwe rol Meetkundige Dienst
In het samenwerkingsverband met de nieuwe service-provider krijgt de
Meetkundige Dienst een nieuwe rol. De Meetkundige Dienst zal de
basisdiensten voor het gehele ministerie leveren. Dit zal niet meer in andere
overeenkomsten tussen de V O F Consortis en allerlei afnemers binnen het
ministerie worden vastgelegd.
O m haar rol goed te kunnen vervullen heeft de Meetkundige Dienst in
1997 een informatiepunt ingericht voor niet-operationele vragen over de
dienstverlening. De serviceprovider zelf heeft een helpdesk voor
operationele vragen en storingen.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
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Basisdiensten en optionele diensten
De organisatie-onderdelen van Verkeer en Waterstaat kunnen naast een
pakket van basisdiensten bij de Meetkundige Dienst ook een pakket van
optionele diensten bij Consortis afnemen.

In het pakket van basisdiensten zitten:
•

attachmentdiensten, die zorgen voor de verbinding van alle
organisatie-onderdelen en voor de verbinding met de buitenwereld;

•

berichtendiensten (e-mail);

•

elektronische adresboeken;

•

internet en intranetdiensten;

•

beveiligingsvoorzieningen.

•OPTIONELE

DIENSTEN

In het pakket optionele diensten zitten bijvoorbeeld G S M , satellietdiensten
en natte meetnetdiensten. Voor optionele diensten sluit de Meetkundige
Dienst een mantelcontract met Consortis. Voor de levering van deze
diensten moeten de organisatie-onderdelen zelf nadere overeenkomsten
afsluiten met de serviceprovider.

Transitie
M e t de overeenkomst met de nieuwe service-provider zal de kwaliteit van
de dienstverlening op het VenWnet toenemen. Voortaan is een partij
verantwoordelijk voor de hele dienstenketen. In 1998 zal vooral gewerkt
worden aan het operationeel maken van de nieuwe dienstverlening.
De transitie van de oude naar de nieuwe dienstverlening zal zo zorgvuldig
mogelijk plaatsvinden. In 1998 zullen diverse informatiebijeenkomsten
gehouden worden voor de gebruikers van het VenWnet. Voor elk
organisatie-onderdeel wordt een team samengesteld met
vertegenwoordigers van het dienstonderdeel, de oude en de nieuwe
provider en de Meetkundige Dienst. Doordat de oude dienstverlening
gekoppeld wordt aan de nieuwe dienstverlening zal de eindgebruiker zo
weinig mogelijk van de transitie merken.

Financien
De Meetkundige dienst zal voor de basisdiensten en de beheerkosten
hiervan met alle organisatie-onderdelen jaarlijks een protocol afspreken.
Consortis brengt de kosten voor de basisdiensten rechtstreeks in rekening bij
de Meetkundige Dienst. W a t de optionele diensten betreft verandert er in
de nieuwe situatie weinig. De Meetkundige Dienst sluit met Consortis een
mantelovereenkomst af, waarbinnen organisatie-onderdelen nadere
overeenkomsten kunnen afsluiten. De kosten die de oude provider bij de
transitie maakt, komen voor rekening van de Meetkundige Dienst.

Meer informatie kunt u
vinden v i a :
http://www.venwnet
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Beheer
Het cluster Beheer is er primair verantwoordelijk voor dat de service-provider levert wat
afgesproken is en dat de gebruiker een stabiele dienstverlening krijgt. In 1997 heeft
het cluster Beheer zich met name bezig gehouden met de verdere professionalisering en
standaardisering van het beheer van het VenWnet.

Informatiepunt
In 1997 heeft het cluster Beheer een onderzoek gedaan naar de behoeftes
ten aanzien van het VenWnet onder de diverse organisatie-onderdelen van
Verkeer en Waterstaat. Uit dit onderzoek bleek dat er bij de klanten een
duidelijke behoefte was aan een centraal informatiepunt voor vragen over
het VenWnet.
In 1997 heeft de Meetkundige Dienst daarom een Informatiepunt ingesteld.
Het is niet de bedoeling dat storingen in de dienstverlening bij dit
informatiepunt terechtkomen. Voor alle operationele vragen heeft de
serviceprovider een eigen helpdesk. Voor vragen die betrekking hebben op
het tactisch en strategisch niveau heeft de Meetkundige Dienst een
informatiepunt opgericht.
Heeft het Informatiepunt zich in 1997 nog voornamelijk reactief opgesteld,
in 1998 zal het zich steeds actiever opstellen. Hiertoe wordt onder andere
een Intranetsite opgezet, waarop de meest gestelde vragen worden
behandeld en nieuwe informatie wordt opgenomen.
In 1998 zal het Informatiepunt geevalueerd worden. Aan de hand van die
evaluatie zal de vraagbaak verder geprofessionaliseerd worden.

Kwaliteitszorg
In 1997 heeft het cluster Beheer verder gewerkt aan het verbeteren van de
kwaliteit van de dienstverlening door toepassing van de ITIL-methodiek. In
een rapport is een schatting gemaakt van de benodigde menskracht voor
het uitvoeren van de nieuwe beheertaken volgens ITIL. Daarnaast is er in
1997 een handboek gemaakt met diverse templates voor standaardisering
van onder andere rapportages en projectplannen. M e t behulp van deze
standaarddocumenten zal in 1998 verder gewerkt worden aan de
implementatie van de ITIL-methodiek.

Henri van Heck,

cluster/eider:

'Omdat medewerkers

steeds

afhankelijker

van

worden

datacommunicatie,
hard aan een steeds
dienstverlening'.

werken we
stabielere
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Rapportages
Adequate rapportage is voor het functioneren van het VenWnet van cruciaal
belang. Het cluster Beheer heeft zich daarom in 1997 verder ingezet voor de
verbetering van de managementrapportages. De rapportages zijn voortaan
niet alleen gericht op servicelevels (verklaring van de prestatie voor factuur),
maar ook op gebruik, kosten en kwantiteit. De rapporages zijn ook voor de
gebruiker op internet beschikbaar gekomen.
In 1998 wordt dit verder ontwikkeld naar een E.I.S., een database met alle
rapportagegegevens op hoog en laag niveau. Gebruikers kunnen met behulp
van deze database zelf diensten evalueren en analyseren.

Audit
In 1997 heeft accountantsbureau Coopers & Lybrand een audit uitgevoerd
bij leverancier EDS. De centrale vraag bij deze audit was: heeft het ministerie
daadwerkelijk gekregen wat gevraagd was? Bij de audit is nagegaan of
cijfers en gegevens over bijvoorbeeld servicelevels, responstijden en
klachtenafhandeling conform de vastgestelde meetmethoden tot stand zijn
gekomen. O o k is steekproefsgewijs onderzocht of deze cijfers en gegevens
juist gerapporteerd en in rekening gebracht worden.
De conclusie van de audit was dat EDS de afspraken met de Meetkundige
Dienst in voldoende mate naleeft, maar dat het technisch niet mogelijk is de
controle optimaal te laten verlopen. Aan de hand van de uitkomsten van
deze audit zal in 1998 verder onderzocht worden op welke wijze controle in
de toekomst het beste uitgevoerd kan worden. Hiervoor wordt een
'beheerplan' met de accountant opgesteld.

Toekomst
In 1998 zal door de overgang naar de nieuwe serviceprovider het cluster
Beheer de beheerorganisatie aanpassen aan de nieuwe taak die de
Meetkundige dienst krijgt. Voor het goed uitvoeren van die rol is een
intensieve communicatie tussen de Meetkundige Dienst en de gebruikers
essentieel. Het netwerkoverleg ( N W O / C B O ) of een vernieuwde vorm ervan
zal hierin een grote rol gaan vervullen.

M e e r informatie kunt u
vinden v i a :
http://www.venwnet
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Transportdiensten
Door de toenemende vraag binnen het ministerie naar toepassingen die leunen op intensieve
datacommunicatie, stellen de gebruikers steeds hogere eisen aan de transportdiensten.
Met diensten als 'Avenues' en de 'Roadservice' streeft het cluster Transportdiensten ernaar de
elektronische snelweg van Verkeer en Waterstaat probleemloos te laten functioneren.
Het gebruik van deze diensten is in 1997 sterk toegenomen.

Avenues
Via de Avenues kunnen grote en kleine organisatie-onderdelen van Verkeer
en Waterstaat continu onderling met elkaar en met derden communiceren.
Door de toepassing van geavanceerde technieken kunnen de Avenues een
hoog piekaanbod snel en doeltreffend verwerken. Opstoppingen worden
dan ook grotendeels voorkomen. Daartoe kennen de Avenues net als echte
snelwegen aparte 'stroken' voor verschillende soorten verkeer. Zo wordt
voorkomen dat 'bits' elkaar in de w e g zitten. M e t de Avenues is het ook
mogelijk de dienstverlening op het VenWnet toe te spitsen op de specifieke
behoeften per organisatie-onderdeel.
Nadat het cluster Transportdiensten in 1996 veel werk heeft verricht om de
Avenues te definieren, is deze dienst in 1997 in het land duidelijk
aangeslagen. Onderstaande grafiek maakt dat duidelijk.
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Roads
Waar de Avenues gebouwen ontsluiten, zorgen de 'Roads' ervoor dat
mensen die flexibel willen werken gebruik kunnen maken van
datacommunicatie. Dankzij de Roadservice - 'Road' staat voor Remote
Office Access Dienst - kunnen medewerkers van Verkeer en Waterstaat
thuis, op satellietkantoren en desgewenst ook op locatie toegang krijgen tot
het VenWnet. In 1997 is ook het gebruik van deze service sterk
toegenomen, zoals onderstaande grafiek laat zien.

Dankzij de Roads kan het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn
voortrekkersrol op het gebied van telewerken waar maken. M e t de
road-service zijn veel praktische problemen van telewerken opgelost.
Uit ervaringen van telewerkers blijkt overigens dat niet de mobiliteit van
medewerkers afneemt, maar dat hun flexibiliteit groeit. Medewerkers
kunnen bijvoorbeeld d o o r ' s ochtends thuis hun e-mail door te nemen de
file vermijden. Dit kan op termijn een belangrijk middel zijn in de strijd
tegen het file-probleem.

Toekomst
Ook het cluster Transportdiensten is in het jaar 1997 druk bezig geweest
met de Europese aanbesteding. De nieuwe rolverdeling die bestaat tussen de

Jan Prins,

clusterleider:

Meetkundige Dienst en de service-provider zorgt ervoor dat de provider veel

'Dankzij de Road-service kan

taken van het cluster Transportdiensten overneemt. In het contract met de

het ministerie

nieuwe service-provider is vastgelegd dat de provider voortaan de

Waterstaat zijn

capaciteit en de bandbreedte van de transportdiensten zal managen.

op het gebied van telewerken

Dit gebeurt op basis van gegevens over het aantal telewerkers,

volledig

Internetgebruikers etc.

van Verkeer en
voortrekkersrol

waarmaken'.
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Berichtendiensten
Dankzij e-mail kunnen medewerkers van Verkeer en Waterstaat binnen luttele seconden
corresponderen met collega's binnen het ministerie, maar ook met de buitenwereld.
Het cluster Berichtendiensten hield zich in het bijzonder bezig met het faciliteren van het gebruik
van e-mail diensten binnen het ministerie.

E-mail
Het gebruik van e-mail is binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat
in 1997 spectaculair gegroeid. Steeds vaker worden adviezen, nota's en
kattebelletjes met een druk op de knop naar een collega of een
geselecteerde groep relaties gezonden. In het begin van 1997 werden z o ' n
kleine 30.000 berichten per maand verstuurd tussen de verschillende
organisatie-onderdelen. Eind 1997 was dit aantal al toegenomen tot ruim
80.000. Het werkelijke gebruik ligt nog veel hoger, omdat het e-mailverkeer
binnen een aangesloten organisatie-onderdeel niet gemeten wordt.

gebrUl'k e-mail
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Het gebruik van e-mail is in een jaar verdrievoudigd. Tevens is de
gemiddelde omvang van het bericht verviervoudigd. De enorme groei van
het e-mailverkeer kan in de toekomst tot groeistuipen leiden.
O m problemen te voorkomen is in het nieuwe VenWnet-contract met
Consortis voorzien in een uitbreiding van de e-mailcapaciteit.

Exchange backbone
O m de onderlinge communicatie tussen de diverse organisatie-onderdelen
van Verkeer en Waterstaat optimaal te laten functioneren wordt gestreefd
naar zoveel mogelijk uniformering van de e-mail-aansluitingen. Conform de
overheidsstandaard zouden deze moeten voldoen aan de X400-standaard.

10.000

Ministerie v a n Verkeer en Waterstaat
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Al in 1996 bleek echter dat binnen het ministerie het programma 'Exchange'
van Microsoft, goed aansluit bij lopende V & W brede ontwikkelingen.
Daarom is in 1997 in overleg met de diverse organisatie-onderdelen besloten
dat er naast de X.400 standaard (voorkeursproduct 'Route400') ook - onder
voorwaarden - gebruik gemaakt kan worden van Exchange.

Adviesgroep
O m de afstemming rond de invoering van Exchange goed te laten verlopen
is in 1997 een adviesgroep ingesteld, waarin alle klanten vertegenwoordigd
konden zijn. Deze adviesgroep heeft de nadere aansluitvoorwaarden vastgesteld waaronder organisatie-onderdelen gebruik kunnen maken van
Exchange. Doel hiervan was dat de in- en externe elektronische
communicatie niet belemmerd werd. De Meetkundige Dienst heeft op basis
van de wensen van de gebruikers het product, de exchange backbone,
uitgewerkt.

Evaluatie Abonneedienst
Sinds 1996 kunnen medewerkers van Verkeer en Waterstaat zich via de
Abonneedienst aanmelden voor informatie over onderwerpen die hen
interesseren. Ze krijgen dan automatisch telkens de nieuwste informatie bijvoorbeeld een toespraak van de minister - in hun elektronische

Arne Otte,

clusterleider:

brievenbus. In 1997 heeft het cluster Berichtendiensten deze Abonnee-dienst

'Onder het nieuwe

geevalueerd. Uit deze evaluatie bleek dat de Abonneedienst duidelijk in een

kan de kwaliteit

behoefte voorziet, maar dat de gebruikers nog wel bepaalde wensen hebben.

brede

berichtendiensten

O m d a t volgens het nieuwe contract de Abonneedienst overgaat naar de

verder

toenemen.'

nieuwe provider, heeft het cluster Berichtendiensten in 1997 geen verdere
actie ondernomen naar aanleiding van deze evaluatie.

Adressengids
Sinds 1996 biedt het VenWnet een elektronische adressengids aan met
informatie over diensten, afdelingen en medewerkers van het ministerie.
Gebruikers kunnen zoeken op naam, maar ook op afdeling of dienst.
Organisatie-onderdelen mogen zelf de adressen bijhouden, maar eigenlijk is
de gids in 1997 niet verder uitgebouwd. Ondertussen zijn dus veel gegevens
verouderd. M e t de komst van het nieuwe contract zijn de voorwaarden
gecreeerd om deze dienst verder uit te bouwen en weer up-to-date te maken.

Toekomst
M e t de komst van het nieuwe contract zal ook de omgang m.b.t. Berichtendiensten flink veranderen. Waar in de oude situatie ieder organisatieonderdeel zelf onder bepaalde randvoorwaarden een eigen e-mail omgeving
moest ontwerpen en onderhouden, neemt in de nieuwe situatie de provider
dit voor zijn rekening. Dit heeft tot gevolg dat de eigen e-mail omgevingen
niet noodzakelijk meer zijn. In de nieuwe situatie zal de aansturing van de
berichtendiensten minder complex zijn. Vanwege deze ketenbenadering zal de
provider bijvoorbeeld meer grip hebben op taalverschillen en daardoor zal de
kwaliteit van de dienstverlening aanmerkelijk kunnen toenemen.

contract

van de VenW-
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Informatiediensten
Het cluster Informatiediensten houdt zich bezig met de manier waarop organisatie-onderdelen van
Verkeer en Waterstaat informatie kunnen aanbieden binnen het eigen ministerie en aan derden.
Het cluster ondersteunt de organisatie-onderdelen hierbij door diverse producten en diensten te
ontwikkelen.

Toename gebruik
De basis van de Informatiediensten wordt gevormd door de Internet en
VenWnet Informatiedienst, die beide in 1996 zijn opgezet. De Internet
Informatiedienst is het Internetloket van het ministerie. Organisatieonderdelen van Verkeer en Waterstaat kunnen dit loket gebruiken om
informatie aan te bieden aan de buitenwereld, de gebruikers van het
Internet. In 1997 is de afname van informatie door Internetgebruikers ruim
verdubbeld ten opzichte van 1996.
Vanzelfsprekend hebben organisatie-onderdelen ook de behoefte informatie
Marc Gill'ard,

clusterleider:

binnen Verkeer en Waterstaat zelf aan te bieden. Dat kan met behulp van

'Het gebruik van de Intranet-

de VenWnet Informatiedienst. Diensten, directoraten of projectgroepen

dienstverlening

kunnen deze Informatiedienst ook gebruiken om een 'eigen' Intranet op te

explosief
benadrukt

is in 1997

toegenomen.

verdere ontwikkeling
dienstverlening
een effectief
Intranet.'

Dit

het belang van de
van deze

als basis voor
en

zetten. De hoeveelheid informatie die organisatie-onderdelen met de
Informatiedienst aanbieden is in 1997 met een factor veertig toegenomen.
De aangeboden informatie wordt ook in toenemende mate afgenomen:
de afname is ten opzichte van 1996 ruim vervijfvoudigd.

efficient
Tools als bouwstenen
De Meetkundige Dienst heeft in 1996 diverse 'tools' ontwikkeld die het
gebruik van informatie die met de Informatiediensten wordt aangeboden
ondersteunen. In 1997 is deze ontwikkeling vanzelfsprekend voortgezet:
nieuwe tools zijn ontwikkeld, bestaande tools zijn verbeterd.

Nieuwe zoekfunctie
M e t behulp van de zoekfunctie kan de gebruiker aan de hand van
trefwoorden achterhalen welke informatie op het VenWnet aanwezig is.
Medewerkers van Verkeer en Waterstaat kunnen zo bijvoorbeeld snel
achterhalen welke projecten binnen het ministerie worden uitgevoerd en
wie daarvoor verantwoordelijk is.
Naarmate de hoeveelheid informatie die wordt aangeboden toeneemt,
neemt ook het belang van een goede zoekfunctie toe. In 1997 is daarom
mede op verzoek van de gebruikers een nieuwe zoekfunctie ontwikkeld,
met meer mogelijkheden. Veel aandacht is besteed aan de gebruikersvriendelijkheid: intui'tief is duidelijk hoe de zoekfunctie gehanteerd moet
worden. Naast een lijst met veel gestelde vragen is er ook een
Nederlandstalige helpfunctie.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Elektronisch interactieplatform
Via het Elektronisch Interactieplatform kunnen medewerkers binnen Verkeer
en Waterstaat onafhankelijk van tijd en plaats informatie delen, verspreiden
en bediscussieren. Bij de voorbereiding van een vergadering kan het
platform bijvoorbeeld nuttige diensten bewijzen: medewerkers kunnen al
voorlopige standpunten uitwisselen en achtergrondinformatie verspreiden.
In 1997 is een evaluatie van de pilot met de Elektronische Interactieplatforms gestart. Bij deze evaluatie is zowel aandacht voor het gebruikersperspectief als het technische perspectief. Er wordt onder andere onderzocht
hoe het komt dat veel discussies op de platforms naar verloop van tijd
verzanden. O p basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt in 1998
onderzocht hoe elektronische discussie in de toekomst verder ontwikkeld
moet worden.
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Usenet News
Via Usenet News kunnen medewerkers van Verkeer en Waterstaat op het
Internet discussieren met andere Internetgebruikers. Zo kunnen
medewerkers kennis en ervaringen met vakbroeders buiten de organisatie
uitwisselen: in theorie kan men van wereldwijde kennis profiteren.
In 1997 is er binnen het ministerie veel gebruik gemaakt van Usenet News.
Het contract met de serviceprovider is daarom verlengd, tot het moment dat
de nieuwe provider de dienst overneemt.

C D - R O M Dienst
In 1997 is de ontwikkeling van een C D - R O M Dienst gestart. M e t behulp
van deze dienst kunnen organisatie-onderdelen C D - R O M ' s via het VenWnet
aanbieden. Alle medewerkers binnen het ministerie kunnen dan gebruik
maken van de informatie die de C D - R O M ' s bevatten. Omdat niet alle
C D - R O M ' s geschikt zijn voor de nieuwe dienst wordt met een haalbaarheidsstudie onderzocht welke typen C D - R O M ' s kunnen worden aangeboden.
Het is de bedoeling dat de C D - R O M Dienst in 1998 operationeel is.
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Informatie Zender
O p het VenWnet zoeken medewerkers doorgaans zelf informatie. Naarmate
de hoeveelheid informatie op het Intranet toeneemt, groeit de behoefte bij
gebruikers relevante informatie automatisch te ontvangen. Dat kan
bijvoorbeeld met een 'Informatie Zender' gebeuren. De medewerkers die te
kennen geven bepaalde informatie te willen ontvangen, krijgen dan van tijd
tot tijd deze informatie toegezonden. In 1997 is hiertoe een project
opgestart, dat in 1998 zal worden afgerond.

Meetsysteem
Het is belangrijk de kwaliteit van de Intranetdienstverlening continu te
bewaken. In 1997 is daarom een meetsysteem ingericht om de performance
van de Intranetdienstverlening te monitoren. M e t behulp van dit meetsysteem kan duidelijk worden gemaakt welke knelpunten er in de dienstverlening zijn en op welke manier de dienstverlening geoptimaliseerd kan
worden.

Bureau Intranet
Onder meer vanwege het toegenomen gebruik van het Intranet en de groei
van het aantal projecten dat binnen dit cluster wordt uitgevoerd is eind
1997 besloten om de Inter- en Intranetdienstverlening uit het
Projectprogramma VenWnet te lichten en deze op te nemen in het
Projectprogramma Intranet. Dit projectprogramma wordt ook door de
Meetkundige Dienst uitgevoerd binnen het Bureau Intranet.

M e e r informatie kunt u
vinden via:
http://www.venwnet

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
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Beveiliging
Het VenWnet geeft toegang tot tal van gegevens, die in veel gevallen niet voor ieders ogen bedoeld
zijn. Het belang van een adequate beveiliging is dan ook groot. Ook in 1997 is veel aandacht besteed
aan de beveiliging van het VenWnet. Vanwege de overgang naar een nieuwe provider zijn echter geen
nieuwe projecten gestart.

Baseline
Het VenWnet biedt een basisniveau van beveiliging: de baseline.
Dit niveau is echter voor een aantal systemen dat gebruik maakt van het
VenWnet niet voldoende. Voor dergelijke systemen moeten aanvullende
beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Het verhogen van het
beveiligingsniveau voor het VenWnet als geheel is niet praktisch en heeft
bovendien invloed op de prijsstelling van de VenWnet-diensten voor alle
afnemers. Alle op het VenWnet aangesloten organisatie-onderdelen
moeten minimaal hetzelfde beveiligingsniveau bieden als de baseline,
omdat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel.

VenWnet CERT
Een Computer Emergency Response Team (CERT) houdt zich bezig met
informatiebeveiliging. Een CERT heeft enerzijds een preventieve taak en
treedt anderzijds op als zich incidenten voordoen. In 1997 is gewerkt aan
de voorbereiding van een 'VenWnet CERT', dat voor de informatiebeveiliging binnen het VenWnet het centrale aanspreekpunt moet zijn.
Het is de bedoeling dat een team wordt opgericht dat zeven dagen per
week en 24 uur per dag beschikbaar is.
Marc Gill'ard,
'Beveiliging
VenWnet

cluster/eider:
is binnen het

een continu

aandachtspunt.'

Externe koppelingen
Via het VenWnet krijgen gebruikers toegang tot externe netwerken zoals
Internet. Bij dit soort koppelingen bestaat altijd het gevaar dat externen
toegang krijgen tot informatie die niet openbaar is. Het is daarom
belangrijk dat koppelingen met externe netwerken op een veilige wijze
worden uitgevoerd. O o k bij inbelvoorzieningen, voor bijvoorbeeld thuisen telewerkers, moet voldoende aandacht aan beveiliging worden besteed.
Een wachtwoord volstaat dan niet. Het cluster Beveiliging onderzoekt hoe
externe netwerken op een veilige manier aan het VenWnet gekoppeld
kunnen worden. De belangrijkste technische maatregel hiervoor is een
'Firewall', een virtuele muur waar buitenstaanders niet langs kunnen komen.
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Communicatie
In 1997 is er voor de communicatie rond VenWnet een solide basis gelegd. Vanuit een communicatie
strategic zijn er diverse communicatiemiddelen ontwikkeld en georganiseerd.
Zo is er - uiteraard binnen de ministeriele kaders - een herkenbare VenWnet-huisstijl ontwikkeld.
Rond de Europese aanbesteding zijn diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Via deze bijeenkomsten is geprobeerd om de diverse doelgroepen zo goed mogelijk op de hoogte
te stellen van de ontwikkelingen rond de overgang van de dienstverlening. Ook de diverse
knelpunten konden aan de orde worden gesteld. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten is
een aantal bulletins uitgebracht.

telecom

San
Toekomst
Nynke Sikkema,

clusterleider:

'In 1998 zullen de communicatie-activiteiten
uitgebouwd.

verder worden
Speciale aandacht

zal uitgaan naar
doelgroepspecifieke

informatie

en naar relatiebeheer.'

VenW Intranet Synergie Sessies (VISS)
Tijdens deze sessies krijgen de gebruikers nadere informatie over de
Intranetdienstverlening. O o k is er ruimte de dienstverlening te evalueren
en kan de behoefte aan nieuwe dienstverlening gepeild worden. O p deze
manier kan de ontwikkeling van de Intranetdienstverlening steeds beter
worden afgestemd op de wensen van de gebruikers.

Contract nieuwe provider
Het nieuwe VenWnet-contract is op feestelijke wijze ondertekend door mr.
T J . van Beek, plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie, ir.
E.J. Riedstra, Hoofdingenieur-Directeur van de Meetkundige Dienst van D G
Rijkswaterstaat, J.Th.A.L. Ploegmakers, lid directie PTT Telecom en P.K. van
Voorst, directeur van Getronics.

O o k is er een speciale dag georganiseerd voor automatiseerders in het land
om samen het contract door te nemen en na te denken over specifieke
knelpunten. Ter gelegenheid van de ondertekening van het contract is
tevens een video uitgebracht waarin de mogelijkheden van het VenWnet
worden getoond. Naar aanleiding van het nieuwe contract zijn in de
vakbladen Computabel en Automatiseringsgids artikelen verschenen over
het VenWnet.
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Bijlage
Organisatie
Bij het VenWnet-project zijn diverse partijen betrokken. In de eerste plaats
de opdrachtgever: de directeur van de Directie Organisatie en Informatie van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat (DOI). Deze heeft de Meetkundige
Dienst van het ministerie (MD) de opdracht gegeven het
projectplan VenWnet uit te voeren. Binnen de Meetkundige Dienst is de
afdeling Informatietechnologie en -beleid speciaal belast met het
VenWnetproject.Hieronder worden de verantwoordelijkheden en taken
van de diverse partijen die bij het VenWnet zijn betrokken, uiteengezet.

organisatiestructuur
Stuurgroep
VenWnet

Project manager

secretariaat

communicatie

Projectburo

Strategisch

Aanbesteding

D I R E C T I E O R G A N I S A T I E E N I N F O R M A T I E <DOI>

De Directie Organisatie en Informatie van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat heeft de Meetkundige Dienst de opdracht gegeven het
projectplan VenWnet uit te voeren. De gedelegeerd opdrachtgever van de
Directie O & l (K. Wingelaar)

is verantwoordelijk voor de algehele sturing van

het project.

M E E T K U N D I G E DIENST

De Meetkundige Dienst (directeur

E.J. Riedstra) fungeert als opdrachtnemer

van het VenWnetproject. De gedelegeerd opdrachtnemer is E.J. Riedstra.
De dagelijkse opdrachtnemersrol is gedelegeerd aan de projectmanager
(T. Wayers, per 1 januari 1998 J. van

Wilgenburgh).

PROJECTGROEP

De projectgroep is belast met de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden
voor het VenWnet. De projectmanager van de Meetkundige Dienst is voorzitter
van de projectgroep. De projectgroep rapporteert regelmatig aan de directeur
DOI over de voortgang van het project en de knelpunten die zij tegenkomt.
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CLUSTERLEIDERS

Het uitvoerende werk binnen het VenWnetproject is verdeeld onder een
aantal clusters. Aan het hoofd van deze clusters staan clusterleiders. Zij zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van de deelprojecten.

FUNCTIONEEL O&I-OVERLEG

Het functioneel O & l - o v e r l e g is belast met de aansturing van het VenWnetproject. Dit overleg bestaat uit vertegenwoordigers van alle DG's en staat
onder voorzitterschap van DOI.

NWO-OVERLEG

De netwerkbeheerders van de diverse organisatie-onderdelen binnen
Verkeer en Waterstaat zijn in hun eigen omgeving uitvoerend betrokken bij
het VenWnet. In het N W O - o v e r l e g kunnen zij meedenken over de
vormgeving en de implementatie van concrete projecten.

Folders en rapporten
Onderstaande folders en rapporten kunt u aanvragen bij de afdeling IB
Folders

Elektronische Interactieplatforms: efficient en effectief discussieren
E-mail: hoogste tijd voor een aansluiting!
Internet: met lichtsnelheid de wereld rond via het World Wide W e b
Datacommunicatieparagraaf: strategic en checklist
Flexibel werken: werken aan de toekomst
VenWnet 2000

Rapporten
Jaarverslag VenWnet 1995
Jaarrapportage VenWnet 1996
Projectplan VenWnet 1996
Projectprogramma VenWnet 1997
Baseline beveiliging VenWnet (IBI9613)
Route 400-Exchanged (MDIBIR6940)
Adviesnota 'Directory Services' (MDIBI9708)
Overeenkomst met betrekking tot Internet Dienstverlening (IBI9603)
Deelnemershandleiding Elektronische Interactieplatforms
Gesprekshandleiding Elektronische Interactieplatforms
Projectplan Europese Aanbesteding VenWnet, selectie dienstver-lener
(MDIBI9614)
Oproep tot mededinging VenWnet, aanvullende informatie (MDIBI9615)
Mobiele communicatie voor V e n W deel 1 (IBI9701)
Mobiele communicatie voor V e n W deel 2 (IBI9702)
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