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Persbericht 
 

BIS|Econocom ondersteunt digitale versnelling Rijksoverheid  

 

2 oktober 2019 – Vandaag zet de Rijksoverheid een grote stap vooruit in de digitale versnelling van 

de fysieke werkomgeving van het rijk (FWR). Om deze versnelling mogelijk te maken, slaan drie be-

langrijke ICT-organisaties binnen de Rijksoverheid – Belastingdienst IV, DICTU en SSC-ICT - de han-

den ineen. Hierbij worden zij ondersteund door BIS|Econocom als hoofdaannemer en AVIT als onder-

aannemer. Samen realiseren zij een videobrug waarmee alle Rijksmedewerkers kunnen videoverga-

deren én zetten zij in op standaardisatie en uniformering van de vergaderruimtes. 

 

Rijksmedewerker centraal 

Het grote doel van de digitale versnelling is om ervoor te zorgen dat iedere Rijksmedewerker beter 

wordt ondersteund in zijn werkzaamheden; met name op het gebied van remote werken, samenwer-

ken, vergaderen en overleggen. De stappen die de drie ICT-organisaties zetten, zorgen ervoor dat de 

Rijksmedewerker altijd en overal kan werken, in iedere vergaderruimte dezelfde positieve gebruikser-

varing heeft én zonder moeite via video kan overleggen met andere Rijksmedewerkers en/of partners 

buiten de Rijksoverheid.  

 

Lagere milieudruk en kostenbesparingen 

De eenduidige, positieve gebruikservaring in iedere vergaderruimte wordt bereikt door standaardisatie 

van de in de ruimten geïntegreerde audiovisuele & IT oplossingen. Daarnaast wordt één GUI (grafi-

sche user interface) ontwikkeld, waarmee iedere vergaderruimte en iedere videoconference-oplossing 

op exact dezelfde manier wordt bediend; ongeacht het device dat gebruikt wordt. Het vertrouwen in de 

technische oplossingen zal groter worden, het gebruik toenemen en de mogelijkheden beter worden 

benut. Belangrijke ambitie is om de milieudruk en het aantal reis- en overleguren fors te verlagen door 

de efficiënte inzet van technologie. Vanwege de schaalgrootte van de Rijksoverheid liggen belangrijke 

besparingen in het verschiet. 

 

Optimalisaties o.b.v. data-analyse 

Verder wordt ook het beheer van de audiovisuele & IT oplossingen gestandaardiseerd door middel 

van een centraal beheerplatform. Via dit platform wordt alle apparatuur gemonitord en worden even-

tuele storingen preventief opgespoord en verholpen. Daarnaast verzamelt het platform gegevens over 

bijvoorbeeld het apparatuurgebruik en de bezettingsgraad van ruimtes, op basis waarvan optimalisa-

ties kunnen worden doorgevoerd. Hierdoor zal de gebruikerservaring positiever worden.  

 

Intensieve samenwerking 

De Belastingdienst IV, DICTU en SSC-ICT zullen de digitale versnelling realiseren door intensief sa-

men te werken met BIS|Econocom, dat na een Europese Openbare Aanbesteding als hoofdaannemer 

is geselecteerd en met wie ook afspraken zijn gemaakt over de serviceniveaus (SLA’s) en het oplei-

den van interne trainers en eindgebruikers. BIS|Econocom heeft Avit Group als onderaannemer in de 

arm genomen voor uitbreiding en beheer van de Rijks Video Brug. 
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Meer informatie 

Voor aanvullende informatie over dit toonaangevende project bel je met BIS|Econocom: 0180 – 486 

777 (vraag naar Erwin Hout). We staan je graag te woord. Meer informatie over BIS|Econocom en zijn 

Audiovisuele & IT mogelijkheden vind je op www.bis.nl.  

 

====== 

 

Noot voor de redactie 

Op zoek naar meer informatie, of een interviewafspraak? Neem gerust contact op met onze Marketing afdeling. 

Mail naar pr@bis.nl of bel 0180 – 486777. Vraag naar Erwin Hout. 

 

BIS|Econocom 

BIS|Econocom zorgt voor een optimaal ingerichte werkomgeving waarbinnen gebruikers efficiënt en eenvoudig 

op een visuele, interactieve manier informatie overdragen. Zij voelen zich comfortabel en delen daardoor eenvou-

diger hun kennis en ideeën. Dankzij een mix van competenties op het gebied van audiovisuele oplossingen voor 

smart buildings & smart offices, collaboration & videoconferencing, narrowcasting (digital signage) en interieurin-

richting bieden we organisaties een unieke visuele beleving. Ook heeft BIS|Econocom expertise in event rental en 

digital productions. Ruim 220 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de beste dienstverlening richting de za-

kelijke eindgebruiker. Jaarlijks worden duizenden ruimtes ingericht en onderhouden. BIS|Econocom heeft ver-

schillende vestigingen in de Benelux en is onderdeel van de Econocom groep. 

 

http://www.bis.nl/
mailto:pr@bis.nl

