Onderwerp: Vervolg Investering van 15 miljoen loopt gevaar..
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Geachte heer/mevrouw.

Het interim hoofd

van de afdeling ICT van het Service Center Drechtsteden heeft een budget van 15 miljoen gekregen, maar zijn

uw miljoenen daar ook veilig?
Dit is in onze eerdere brief gesteld. Een brief die door de politiek en het SCD buiten de publiciteit is gehouden.
Sinds het versturen van die brief is het nog slechter geworden. Vanaf december vorig jaar weten we dat een externe architect
heeft gefraudeerd. Het ontbreekt ons aan details, maar het gaat om tonnen. Het bedrijf Nutanix en een grote software leverancier zijn betrokken.
heeft het doodleuk voor elkaar gekregen dit onder de pet te houden. Maar niet alleen dat, hij heeft het interne onderzoek naar
de fraude door zijn ex collega en vriend
Zijn uw miljoenen veilig bij i

laten uitvoeren.
Deze man krijgt een vergoeding ver boven de Balkenende norm en controleert hiervoor geen

urendeclaraties van externen, maar tekent zonder commentaar structureel te hoge urendeclaraties van

. Verder heeft

'- geen idee wat licenties werkelijk mogen kosten en gaat blindelings akkoord met hardwareprijzen van de Nutanix servers zonder enige check.
Wij moeten toegeven dat

' goed in staat is om mooie verhalen op te hangen. Hij kan ongetwijfeld nog autoverkoper worden,

maar ICT, hard werken en afspraken nakomen zijn niet zijn sterkste kanten. .

is wel in staat om het eigen medewerkers te

schofferen en weg te pesten.
De sfeer binnen de afdeling ICT is inmiddels zeer slecht, het ziet er echter naar uit dat hij zijn zakken nog een paar maanden blijft vullen. Dat is
echter een schijntje als er naar de werkelijke schade aan personeelsonrust.
Misschien is er nog iets te redden! Het project ICT vernieuwing werkplek hangt als los zand aan elkaar. Documentatie, beschrijvingen en eisen
ontbreken. De planning is onhaalbaar, bestelde hardware is onvoldoende en de kwaliteit van de ingehuurde externe medewerkers is slecht.
Zijn uw miljoenen daar veilig?

r

. van het project heeft externen weken te vroeg ingehuurd. (Heeft niemand dat opgemerkt!)

Er is maar een oplossing, een externe audit door een echt onafhankelijk bedrijf en afscheid nemen van deze zakkenvullers.
De belastingbetaler betaalt inmiddels de rekening.
Met vriendelijke groet.

Een verontruste groep SCD klokluiders.

