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CASE STUDY 

SAM RIJKSOVERHEID 

Wat is Software Asset Management?  

Software Asset Management (SAM) 

maakt inzichtelijk welke 

softwareproducten een organisatie 

gebruikt, welke waarde deze producten 

vertegenwoordigen en welke 

gebruiksrechten hierop van toepassing 

zijn. Dit inzicht leidt tot minder 

compliance-risico’s, optimalisatie van  

(inkoop)processen en besparingen. 

 

SAM Rijk 

SAM Rijk heeft met ondersteuning van 

CGI de volgende resultaten 

opgeleverd: 

 Unieke rijksbrede samenwerking  

 Governance ingericht voor succes 

 SAM Rijk Portaal en Toolbox 

 Gestandaardiseerde aanpak 

gebaseerd op ISO 19770  

 Ondersteuning bij het opstellen 

van een implementatieplan 

 Advies op het gebied van SAM 

Tooling 

 Software compliance audit 

weerbaarheid 

 Ondersteuning bij 

auditvraagstukken 
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inds 2015 ondersteunt CGI de Rijksoverheid bij de 

inrichting van Software Asset Management (SAM) 

voor een rijksbreed inzicht in de software 

licentiepositie. Tijdens een nauwe samenwerking hielp CGI 

kaders vast te stellen en deze in een meerjarig Plan van 

Aanpak voor de inrichting van SAM Rijk te gieten. Inmiddels 

is er een hechte SAM-community ontstaan. Hieraan nemen 

de 12 ministeries, SSO’s (Shared Service Organisaties) en 

ZBO’s (Zelfstandige Bestuursorganen) deel. Eind 2018 

wordt het zogeheten ‘Programma SAM Rijk’ overgedragen  

en in beheer genomen door het Ministerie van  

Justitie en Veiligheid. 

 

PROGRAMMA SAM RIJK 

Programma SAM Rijk heeft als doel om Software Asset Management (zie 

kader hiernaast) rijksbreed in te richten. Hierdoor ontstaat een rijksbreed 

inzicht in de software licentiepositie. Het Programma faciliteert de 

samenwerking, kennisuitwisseling en de implementatie van een 

gestandaardiseerde aanpak voor het consolideren van SAM-data.  

Zo deelt SAM Rijk (achtergrond)informatie, vakkennis, best practices, 

handige templates en behaalde resultaten. Daarnaast faciliteert het 

trainingen, themabijeenkomsten en workshops en zorgt het voor een goede 

en tijdige communicatie.  

Elk ministerie is hierbij zélf verantwoordelijk voor de implementatie van SAM 

en het opleveren van betrouwbare SAM-data. SAM Rijk bundelt deze data 

en overige relevante informatie vervolgens in rijksbrede rapportages voor 

alle betrokken partijen: Strategisch Leveranciersmanagement, Categorie 

Management én de ministeries. 

 

‘SAM Rijk is een unieke samenwerking van de 12 ministeries, SSO’s en 

ZBO’s. Het is een blauwdruk voor andere rijksbrede samenwerkingen.  

CGI’s rol was instrumenteel bij de rijksbrede inrichting van Software Asset 

Management en het efficiënter omgaan met software assets’ 

Hennie de Hoog 

Programmamanager SAM Rijk 
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KOSTEN, BATEN EN RISICO’S IN KAART 

Volgens Gartner kun je met een goed werkend Software Asset Management veel geld besparen. Maar wat is 

nu de zakelijke rechtvaardiging van SAM Rijk? Om kosten, baten en risico’s van het opzetten, inrichten en 

uitvoeren van SAM Rijk in kaart te brengen, heeft het programma met ondersteuning van CGI een business 

case opgesteld. Met behulp van een zogenaamde ‘Batenkaart’ zijn de resultaten (producten) van SAM Rijk 

aan de baten gerelateerd. Uitgangspunt voor de business case waren de verwachte kwantitatieve baten. De 

kwalitatieve baten zijn echter niet uit het oog verloren. 

INGERICHT VOOR SUCCES 

CGI heeft ook onderzoek gedaan naar het Software Asset Management volwassenheidsniveau binnen de 

Rijksoverheid. Op basis van de resultaten is er in nauwe afstemming met de Rijksoverheid een SAM Rijk Plan 

van Aanpak en SAM Rijk Governance opgesteld. De CTO Raad Rijk heeft het plan en de governance 

goedgekeurd waarna aan een CGI project manager en SAM adviseurs is gevraagd om de overheid te 

ondersteunen bij de rijksbrede implementatie van SAM. De Rijksoverheid telt ongeveer 270.000 werknemers 

die opereren onder 12 zelfstandig functionerende ministeries. In een periode van twee jaar is een unieke 

rijksbrede SAM samenwerking gerealiseerd. 

SAM TOOLBOX BESCHIKBAAR VOOR 

GEHELE RIJKSOVERHEID 

In die samenwerking is door het programma, met 

ondersteuning van CGI, ook nog een SAM Toolbox 

ontwikkeld om de ministeries te faciliteren zelf aan de slag te 

gaan met de implementatie van Software Asset 

Management. De Toolbox stelt hulpmiddelen beschikbaar 

waarmee een organisatie zelf de huidige stand van zaken 

kan analyseren via een SAM self-assessment (ISO 19770) 

en een implementatieplan voor verdere verbetering kan 

opstellen. De SAM Toolbox zorgt er ook voor dat SAM 

binnen de Rijksoverheid op een consistente manier wordt 

geïmplementeerd. 

 

RIJKSOVERHEID WEERBAAR TIJDENS AUDITS 

Een software compliance audit/review kost de Rijksoverheid veel tijd en menskracht. Het leidt ook vaak tot 

continuïteitsrisico’s in de dienstverlening. Daarom heeft het programma een auditprocedure en auditrichtlijnen 

beschikbaar gesteld die rijksbreed ingezet kunnen worden. Door de procedure komt een organisatie ‘in 

control’ bij de afhandeling van software compliance audits en kan zelfs voorkomen worden dat de auditerende 

partij een audit of review daadwerkelijk doorzet. Daarnaast wil de Rijksoverheid natuurlijk alleen die gegevens 

communiceren, die direct verband houden met de licentiepositie van de geauditeerde producten. En dus geen 

gegevens waarmee het softwarebedrijf niets te maken heeft.  

Om de bewustwording rondom audits te vergroten en de procedure beter toe te kunnen passen in de praktijk 

is ook een audit-simulatiespel ontwikkeld. Door het begrijpen van het auditproces en de eigen (rechts)positie 

is de rijksoverheid weerbaarder tijdens audits. 

 


