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Aanleiding om e-CF te gebruiken
De diversiteit in ICT-functies is groot. Het Rijk heeft daarom, parallel aan de ontwikkeling van het
Functiegebouw Rijk, het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (IV) ontwikkeld. het Europees eCompetence Framework (e-CF) biedt eenduidigheid binnen Nederland en Europa. Inhoudelijk sluit het
Kwaliteitsraamwerk IV daarom aan op het e-CF.
Het gebruik van e-CF
De vereiste kennis en competenties die in dit Kwaliteitraamwerk IV zijn vastgelegd hebben betrekking
op alle functietypen en –niveaus: vraagstuurders (opdrachtgevers, eigenaren) regisseurs (strategen,
architecten, portfoliomanagers), ICT-dienstverleners, tactisch en strategisch beheerders en project- en
programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor projecten met een grote ICT-component. In de
uitgewerkte resultaatprofielen is een directe verwijzing naar de relevante competenties in het e-CF
opgenomen.
Beoogde / Concrete resultaten
Het Kwaliteitraamwerk IV is kabinetsbeleid en wordt vanaf 2012 toegepast als standaard om zowel
verwerving, opleiding, organisatie en het loongebouw van het interne personeel binnen het Rijk te
uniformeren.
Zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/11/15/kamerbriefinformatiseringstrategie-rijk.html
Voordelen van e-CF
Behalve dat de eenduidigheid binnen Nederland en Europa de arbeidsmarktpositie van de
rijksambtenaren in de IV-functies versterkt en transparant maakt, bevordert dit de mobiliteit op
Europees niveau. Ten behoeve van het sourcingbeleid geeft het Kwaliteitsraamwerk IV aan welke
kwaliteit we van eigen en ingehuurde medewerkers vragen. Het aantrekken van externe resources
verloopt langs hetzelfde Kwaliteitraamwerk IV en dus ook in termen van het e-CF. Het
Kwaliteitsraamwerk IV wordt zo niet alleen gebruikt binnen het Rijk, maar ook bij afspraken met
marktpartijen over voor opdrachten vereiste kennis en competenties.
Door ook bij de inkoop van opleidingen de uitwerking van leerdoelen in termen van e-CF te
beschrijven, wordt de aansluiting tussen het Kwaliteitraamwerk IV en de bijpassende opleidingen
inzichtelijk en versterkt.
Betrokkenen
Alle departementen zijn betrokken bij de optimale inpassing van e-CF in het Kwaliteitraamwerk IV en
toepassing in de eigen organisatie en formatie.
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