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Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht 
op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie van de deelnemende organisaties. 

 
Wat is ons werkterrein? 
Samenwerking Noord richt zich op de verbinding en ontwikkeling van de ICT organisaties  
en hun medewerkers van (semi)overheidsorganisaties die actief zijn in de drie 
Noordelijke provincies. 

 
Wat is ons bestaansrecht? 
Samenwerking Noord ontleent zijn bestaansrecht aan het vroegtijdig sturen en reageren 
op trends en ontwikkelingen en de effecten hiervan op de betrokken ICT organisaties en 
de betrokken ICT medewerkers. Doel is onder meer  behoud en ontwikkeling  van ICT 
werkgelegenheid  in Noord-Nederland. 
 

Betekenis voor de stakeholders 
Samenwerking Noord stuurt op meerwaarde voor de aangesloten organisaties en hun 
medewerkers. Meerwaarde die zich onder meer vertaalt in attractief werkgeverschap, 
ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers en vermindering van ICT kosten.   
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Noord-Nederland is attractief!  De drie Noordelijke provincies bieden samen 
een prettig woon- en werkklimaat, goede onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten 
en goede werkgevers met uitdagende ICT werkzaamheden. 
 

Intenties en ambities 
Samenwerking Noord streeft naar behoud van ICT talent voor Noord-
Nederland, behoud en ontwikkeling van ICT werkgelegenheid voor Noord-
Nederland en de profilering van Noord-Nederland als succesvolle en attractieve 
ICT-regio. 
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Hoe ziet de externe omgeving van Samenwerking Noord er in de nabije 
toekomst uit? 
De arbeidsmarkt voor ICT medewerkers is aan het veranderen. Naar 
verwachtingen zal er de komende jaren krapte ontstaan op de arbeidsmarkt. Op 
dit moment is er weinig instroom van nieuw goed gekwalificeerd personeel en 
zal er door vergrijzing van het werknemersbestand veel uitstroom plaats vinden 
van oudere werknemers. Naast de veranderingen op de arbeidsmarkt, 
verandert de organisatie van de ICT functie binnen de aangesloten organisaties.  
Steeds meer organisaties passen nieuwe regiemodellen en sourcing- strategieën 
toe voor hun ICT werkzaamheden en werken daarin nauw samen met externe 
partijen. De nieuwe ICT organisatie vraagt om nieuwe competenties en 
vaardigheden van de betrokken ICT medewerkers. 
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Wat wil Samenwerking Noord in de nabije toekomst bereikt hebben? 
Samenwerking Noord speelt met haar activiteiten vroegtijdig in op 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen binnen de ICT functie 
en ICT organisatie.  
 
Samenwerking Noord  richt zich de komende jaren op de volgende zaken: 
 
• Het bundelen van de krachten van de aangesloten organisaties 
• Het delen en borgen van ICT kennis en diensten 
• Vermindering van de ICT kosten 
• Het ontwikkelen van attractief werkgeverschap en het optimaliseren van de 

arbeidsmarkt 
• Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Noord-Nederland als 

aantrekkelijke en economisch sterke regio 
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De Missie van Samenwerking Noord 

Bundelen van  kracht van de overheid 
In de samenwerking wordt de kracht van de aangesloten organisaties 
gebundeld o.a. op het gebied van datacenterdienstverlening, ICT beheer en 
netwerkconnectiviteit. 

Het delen en borgen van ICT kennis en diensten 
Binnen de aangesloten organisaties is veel kennis aanwezig. Kennis die ingezet 
kan worden om de continuïteit, flexibiliteit en het innovatief vermogen van de 
ICT functie en ICT organisatie van de betrokken partijen verder te versterken . 

Het verminderen van de ICT kosten 
Door het delen van schaarse expertise en het hergebruiken van door de 
partijen eerder ontwikkelde kennis, kan bespaard worden op ICT uitgaven. 
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De Missie van Samenwerking Noord 

Het ontwikkelen van attractief werkgeverschap 
en optimaliseren van de arbeidsmarkt 
Samenwerking Noord levert een bijdrage aan een goede aansluiting tussen 
het onderwijs en de arbeidsmarkt, uitwisseling van personeel tussen de 
aangesloten organisaties en het gezamenlijk opleiden en her/bijscholen van 
personeel. Samenwerking Noord streeft tevens naar behoud van ICT talent 
voor Noord-Nederland. 

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Noord-Nederland 
als aantrekkelijke en economisch sterke regio 
Samenwerking  Noord streeft naar behoud en het verder ontwikkelen van de 
ICT werkgelegenheid in Noord-Nederland. 
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Langs welke weg wil Samenwerking Noord dit bereiken? 
Samenwerking Noord ontwikkelt en voert activiteiten uit op basis van thematische 

uitvoeringsprogramma´s. 

Thema’s van Samenwerking Noord voor het uitvoeringsprogramma 2015-2016 zijn: 
 
Mobiliteit 
Samenwerking Noord bevordert de ontwikkeling en groei van de ICT medewerkers van de 
aangesloten organisaties. Via Samenwerking Noord kunnen medewerkers o.a. door het deelnemen 
aan uitwisselingen zich verder ontwikkelen. 
 
Kennis 
Samenwerking Noord zoekt de verbinding tussen de deelnemende organisaties om kennis te 
ontwikkelen en te delen. Periodiek wordt op basis van organisatiefoto’s en kansenkaarten 
gemeenschappelijke strategische aandachtsgebieden benoemd. Strategische aandachtsgebieden 
die o.a. door het organiseren van verschillende bijeenkomsten uitgewerkt worden tot 
kennisproducten met meerwaarde voor de deelnemende organisaties. 
 
Versterking van de regionale economie 
Samenwerking Noord levert graag een bijdrage aan de economische ontwikkeling van Noord-
Nederland. Het werkprogramma en de activiteiten van Samenwerking Noord zijn er mede 
opgericht om ICT talent en werkgelegenheid in Noord-Nederland te behouden en verder te 
ontwikkelen. 
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Organisatie van Samenwerking Noord 
 
Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van 30 
(semi)overheidsorganisaties. De klantengroep vormt het algemeen bestuur. In 
de klantengroep zijn alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd. 
Uit de klantengroep worden een aantal organisaties gevraagd om zitting te 
nemen in de Stuurgroep. De stuurgroep is het dagelijks bestuur van het 
Samenwerkingsverband en bestaat uit 9 leden. Bij de samenstelling van de 
stuurgroep is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de leden 
over de drie provincies en de sectoren/branches  van de aangesloten 
organisaties.   
 

Vaste kern 
Voor de uitvoering van het werkprogramma wordt gebruik gemaakt van een 
vaste kern. De vaste kern bestaat uit 3 kwartiermakers c.q. accountmanagers, 1 
managementondersteuner en een communicatieteam 
(webmaster en 2 redactieleden). 
 

Flexibele schil 
Daar waar nodig wordt voor de uitvoering een beroep gedaan op de expertise 
en capaciteit van de deelnemende organisaties. 
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Partners van Samenwerking Noord 
Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma werkt  Samenwerking Noord samen met partners. Voor 
het opleiden van medewerkers wordt bijvoorbeeld een beroep gedaan op de IT Academy Noord-Nederland. 
De IT Academy organiseert voor Samenwerking Noord een actueel aanbod van actuele trainingen en 
opleidingen. 

 

Het partnermodel 
Sommige activiteiten uit het uitvoeringsprogramma zijn op termijn goed uit te voeren buiten het 
samenwerkingsverband. Voor dergelijke activiteiten worden zelfstandige organisaties ontwikkeld en 
opgericht. Samenwerking Noord heeft inmiddels een bijdrage geleverd aan de oprichting van de  
volgende zelfstandige organisaties: 

 
• De IT Academy Noord-Nederland 
• ODC Noord (Overheidsdatacenter Westpoort)  

 
Bij de uitvoering van de activiteiten van Samenwerking Noord wordt vroegtijdig gekeken of er kansen 
zijn om bepaalde activiteiten wellicht op termijn door een aparte zelfstandige organisatie uit te laten 
voeren. Samenwerking Noord zal bij voldoende potentie en animo deze activiteiten ontwikkelen en 
begeleiden naar een gewenste en geschikte organisatievorm buiten het samenwerkingsverband.  
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Het samenwerkingsmodel 
 
Samenwerking Noord streeft 
naar meerwaarde voor haar 
partners.  Samen met de 
organisaties en partners wordt 
invulling gegeven aan de vaste 
thema’s Mobiliteit en Kennis 
door o.a. het organiseren van 
diverse activiteiten. 
Daarbij geldt dat samenwerking 
en daarmee ook het succes van 
twee kanten komt. De 
aangesloten organisaties “halen” 
en “brengen”. 
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Uitvoeringsprogramma 2015-2016 
In het uitvoeringsprogramma 2015-2016 worden de 
volgende activiteiten uitgevoerd:  

 
 
 

Thema Mobiliteit Thema Kennis Thema Versterking Regionale 
Economie 

• Intern uitwisselen van 
medewerkers 

• Interne vacatureservice 
• Opzetten van diverse 

arbeidspools 
• Aanbieden van attractieve 

werkvormen die de 
ontwikkeling van ICT 
medewerkers ondersteunen 

 
 

• Opstellen en uitvoeren van 
clusterplannen op het 
gebied van Security, Regie 
organisatie, Housing en 
Hosting, Beheer en 
Sharepoint 

• Organisatie van Best 
Practices en workshops 

• Organisatie van Thematafels 
• Organisatie van  het 

Symposium 2015 
• Kennisuitwisselingen 

rondom ICT projecten 

• Ontwikkelen en behoud van 
ICT werkgelegenheid voor 
Noord-Nederland 

• Profilering van Noord-
Nederland als aantrekkelijke 
woon-werkomgeving voor 
ICT-ers 
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Samenwerking  met partners van Samenwerking Noord 
Samenwerking Noord werkt op de volgende gebieden samen: 

IT Academy Noord-Nederland Rijksoverheidsdatacenter ODC 

• Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
een attractief aanbod van trainingen en 
opleidingen op het gebied van nieuwe 
werknemersvaardigheden en technieken door 
de IT Academy Noord-Nederland 

 
 

• Samenwerking op het gebied van 
Housing en Hosting van ICT infrastructuur 

• Samenwerking op het gebied van beheer 
van netwerken 

• Samenwerking op het gebied van diverse 
diensten m.b.t. de opslag van data 



www.samenwerkingnoord.nl 

De organisaties van Samenwerking Noord 
De volgende organisatie werken samen 
 


