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SCENARIO FILMPJE “REIS VAN DE KARC” 
 
MINUUT 1 – START VAN DE REIS EN AANVANG VAN EERSTE VERHUIZING 

 

 Beschrijving scene 1. 

We zien een landkaart met eilandjes. Er verschijnt links een hand die een papier 

met handtekeningen erop neerlegt en rechts verschijnt een hand met een stempel. 

Het stempel heeft de tekst “Reis KARC akkoord” en is rood. Onder de 

handtekeningen wordt het stempel geplaatst terwijl het beeld uitzoomt. In het 

document lees je een deel van een zin: om effectiever, efficiënter en plezieriger te 

werken in de RWS-organisatie. 

Twee hoofden verschijnen, de één met steek, de ander met kapiteinspet. De 

kapitein neemt het opgerolde document in ontvangst, handen worden geschud. 

  

VOICE-OVER: 

We gaan op reis, eindelijk! De kapitein nam de opdracht 

vanochtend in ontvangst, hij kreeg een ferme hand. We gaan met 

de KARC-machine langs alle 17 eilanden om met ICT de 

verbinding tussen de bewoners op de eilanden te verbeteren. We 

vervangen oude machines en verhuizen alle data naar het 

centrale rekencentrum.  

 

Beschrijving scene 2. 

We zien een hand die in een Moleskine-boekje schrijft met een vulpen. De eerste 

woorden van de VOICE-OVER uit scene 1 worden opgeschreven.  
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Beschrijving scene 3. 

Dan verandert het beeld naar een kade in een haven, waar een viermaster 

(zeilschip) wordt ingeladen. Op de kade staan kisten van verschillend formaat, aan 

een touw hangt een enorme machine waar in witte letters “KARC” op staat. Op de 

achterkant van het schip staat een enorme rol met rood (staal)draad. Er lopen 

mannetjes met gele hesjes rond. Op de achterkant van het hesje staat “ICT-hulp”. 

 

VOICE-OVER: 

Met de KARC-machine gaan we alle werkplekken bij 

Rijkswaterstaat standaardiseren, uniformeren en consolideren. Er 

gaat een wirwar van apparaten, applicaties, kabels en data in en 

er komen keurige pakketjes uit. Allemaal met dezelfde 

functionaliteit en ze zien er nog hetzelfde uit ook. Het klinkt saai, 

maar dat is alleen maar buitenkant. Het gaat erom dat iedereen 

over dezelfde middelen beschikt. Uiteindelijk hebben we dan op 

technisch gebied één Rijkswaterstaat in plaats van 17 ICT-

afdelingen. 

 

Beschrijving scene 4. 

Kort verschijnt de schrijvende hand in beeld. Daarna verschijnt er een landkaart 

met allemaal eilanden. Bij één eiland in het midden ligt het zeilschip aangemeerd. 

Het wendt de steven naar één van de eilandjes eromheen en beweegt. Er achter 

verschijnt een rode stippellijn. Het schip (ziet eruit als een pictogram van een 

viermaster) vaart naar een eiland in het oosten en legt aan in een haven. Het beeld 

zoomt in op een haven met andere gebouwen eromheen dan in scene 2. 

 

VOICE-OVER: 

We zijn vertrokken! We varen nu naar Dienst Noordzee. Ze weten 

al dat we eraan komen. De wind staat goed, de zon schijnt, de 

mannen kunnen niet wachten tot ze mogen beginnen. En, ook 

niet onbelangrijk, het eerste oorlam van deze reis hebben we al 

binnen. Ahoy! 
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MINUUT 2 – UITLEG BIJ DE EERSTE VERHUIZING 

 

Beschrijving scene 5. 

We zien dat de KARC-machine op de kade staat. Er staat een rij vrachtwagens, 

waaruit pakketjes van verschillende grootte en kleur worden gehaald. Deze worden 

op een lopende band gezet de machine in. Aan de andere kant komen er gele 

pakketjes uit van allemaal dezelfde maat. Eromheen zijn mannen in gele hesjes die 

pakketten aandragen en de gele pakketjes in de vrachtwagens tillen. Als een 

vrachtwagen vol is, rijdt deze weg. 

 

VOICE-OVER: 

Ze heten ons hartelijk welkom met verse koffie en gebak en 

helpen zelfs mee om de KARC-machine te installeren. Maar wat 

gaat er een boel in! De stroom pakketten lijkt niet meer te 

stoppen! Allerlei softwareproducten, exoten en documenten met 

beheerafspraken zie je erin verdwijnen. Wat er uitkomt zijn 

gestandaardiseerde KA-werkplekken, goedgekeurde applicaties, 

nieuwe printers, een betere mappenstructuur en een 

klantgerichte dienstverlening. De bewoners van het eiland zijn er 

dolblij mee! Want nu hebben ze eindelijk de bouwstenen 

gekregen om nieuwe toepassingen op te bouwen. 

 

 

 

Beschrijving scene 6. 
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We zien het schip dat van een eiland wegvaart, ingezoomd beeld. Bij 

uitzoomen zie je meerdere gele stippellijnen van het starteiland naar een aantal 

andere. Het schip vaart naar een ander eiland. Tijdens de vaart zie je ‘snapshots’ 

van wat er gebeurt op een eiland tijdens de verhuizing: 

- mannen met gele hesjes die met pakketten sjouwen,  

- een man die een steekwagen met op elkaar gestapelde pakketten in 

verschillende kleuren en maten duwt,  

- een open vrachtwagen die met slechts drie gele pakketjes achterop omkeert en 

wegrijdt,  

- een man die het dek schoonpoetst,  

- de kapitein die orders uitdeelt,  

- de burgemeester die een kijkje komt nemen,  

- een botsing tussen twee mannen met gele hesjes, 

- een interieur, bijvoorbeeld van een moderne vergaderkamer (mag ook een foto 

zijn),  

- een secretaresse die zich vastklampt aan een printer,  

- de binnenkant van een loods. 

 

VOICE-OVER: 

We voeren op de andere eilanden precies dezelfde acties uit. 

Maar op ieder eiland wonen weer andere bewoners, dus soms 

botst het. Niet iedereen vindt het leuk om hetzelfde te krijgen als 

een ander. Maar het werkt natuurlijk wel efficiënter als iedereen 

dezelfde basiswerkplek heeft. Sommige zaken verdwijnen via de 

machine, dat heet uitfaseren. Bijvoorbeeld op stel en sprong 

gekochte randapparatuur of hele oude systemen waar allang iets 

nieuws voor is. 

 

MINUUT 3 – HET ZIT SOMS TEGEN MAAR WE WERKEN HARD 

 

Beschrijving scene 7. 

We zien dat het schip aanlegt in een haven, waar een groep opgewonden mensen 

(figuurtjes in bontgekleurde hesjes) hen opwacht. We horen geroezemoes, er 

fladderen soms documenten de lucht in, ontevreden gemompel. Er staan geen 

vrachtwagens (aandacht op de lege plek vestigen), de burgemeester staat 

handenwringend de kapitein op te wachten. We zien ook een schip dat stilvalt 

omdat de wind uit de zeilen wordt genomen. In beeld verschijnen tekstballonnen 

met datums en een enkele vloek, die dan weer uit elkaar spatten. 
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VOICE-OVER: 

Soms verloopt de reis niet helemaal volgens plan. We hebben een 

keer complete windstilte gehad. Dat duurde en duurde maar. We 

konden de wachtende eilandbewoners dus niet vertellen wannéér 

we zouden komen. En ook een keer konden we de nieuwe 

gestandaardiseerde machines niet kwijt, omdat er niemand was 

om ze te vervoeren. Bewoners boos, want die zaten erop te 

wachten. 

 

 

Beschrijving scene 8. 

We zien dat de KARC-machine weer wordt opgestart (zichtbaar gemaakt door een 

man met geel hesje die wat onderdelen smeert). De machine draait, we zien een 

lopende band met oude machines erin en de gele pakketjes eruit komen. Een man 

met geel hesje maakt foto’s van het proces. We zien dat de flits van de camera 

afgaat. Na de flits verschijnt een foto met ouderwets gekarteld kader van een tabel, 

bijvoorbeeld van: 

- werkende mensen,  

- een workshopsessie met gekleurde post-its aan de wand,  

- een opstelling van pc’s bij een verkeerscentrale,  

- de binnenkant van een vuurtoren etc.  

Soms verschijnt er een getal in beeld dat door de voice-over wordt genoemd en 

daarna weer verdwijnt. 

 

VOICE-OVER: 

De hoeveelheid apparatuur en software die we verwerken is 

indrukwekkend. We gaan van 455 naar 137 lokale servers. We 

faseren 1320 exoten uit en we saneren ruim 6000 

softwareproducten. We hebben 825 businessapplicaties 

afgeleverd en bijna 15.000 gestandaardiseerde werkplekken. Ik 

wist niet dat we het in ons hadden 

 

 

 

 

MINUUT 4 – TUSSENTIJDSE AANPASSINGEN 
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Beschrijving scene 9. 

We zien de landkaart waarop te zien is dat van de 17 eilanden er al 12 zijn 

verbonden met het starteiland door gele lijnen. Ook op de verbonden eilanden zijn 

gele elementen te zien. Er komt een vliegtuig over met achter zich een spandoek 

waarop staat OP2015. We zien dat het schip, dat net was vertrokken uit een haven, 

de steven wendt en naar het starteiland vaart. Daar aangekomen legt het aan.  

 

VOICE-OVER: 

Tsja, en soms moet je je gewoon aanpassen aan ontwikkelingen. 

Het leven is niet voorspelbaar ten slotte. We moesten terug om 

wat nieuwe pakketjes in ons aanbod op te nemen. OP2015-IT-

pakketjes noemen we ze. Dat zijn gedetailleerde aanpassingen 

aan de gebruikersomgeving. Want de naamgeving van de RWS-

eilanden is veranderd en er zijn een paar eilanden bij elkaar 

getrokken. We hebben er nu nog 15.  

 

Beschrijving scene 10. 

We zien een vergaderkamer met mannen met verschillend gekleurde hesjes, die 

overleggen, gele pakketjes openmaken, er iets in stoppen en dan weer 

dichtplakken. Op de achtergrond zien we een grote oceaanstomer aankomen, die 

met een flinke stoot stoom uitblaast en een harde toeter laat horen. Het zeilschip 

met KARC-machine vertrekt wederom vanuit de haven naar een van de laatste drie 

eilanden. Er zijn er twee verdwenen, de gele lijnen lopen ietsje anders, maar de 

verbindingen blijven. 

 

MINUUT 5 – DE REIS IS NOG NIET TEN EINDE 

 

Beschrijving scene 11. 

We zien het schip dat uit een kleine haven vertrekt. Er stijgt een vlucht exotische 

vogels op, die uitwaaieren naar alle windstreken. Ze varen even laterdoor een 

onweer met hagel. We zien mannen die in het want staan en de touwen van de 

zeilen verstevigen/aantrekken.  

We zien het schip aanleggen in de laatste haven, waar al een grote oceaanstomer 

(containerschip) ligt met een paar stapels containers erop. Op de containers staat 

Office en 2010 en er zijn containers met zeven ramen en de afkorting W7 erop.  
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VOICE-OVER: 

We hebben bijna alles gehad nu. De KARC is toe aan revisie, de 

mannen zijn moe. We hebben nu gestandaardiseerde KA-

werkplekken op pc’s en laptops geregeld. Er zijn 893 

businessapplicaties uitgeleverd, compleet met servicewindow en 

klantenteam. We hebben alle dataopslag gecentraliseerd, er is 

wel 96 terabytes aan data verhuisd en de backupvoorziening is 

nu ook simpeler en efficiënter. 

Maar: de reis is nog niet ten einde! Rijkswaterstaat is altijd 

onderweg. En wij reizen mee.  

 

Beschrijving scene 12. 

We zien dat de KARC-machine wordt uitgeladen en naar het containerschip wordt 

gebracht in gestripte (simpeler, geraamte-achtig) vorm. De laatste verbindingen die 

nog rood waren zien we geel worden. Als de KARC-machine op het nieuwe schip is 

gehesen, verzamelen de mannen zich op de kade.  

We zien vuurwerk in de lucht. Er liggen nog wat verschillend gekleurde pakketten 

op de kade tussen de groep mannen met op sommige zichtbaar geschreven 

Restpunten.  

Sommige mannen schudden handen, anderen gooien hun pet in de lucht, weer 

anderen zwaaien naar de kijker. Er worden foto’s gemaakt. In de snapshots 

verschijnen plaatjes uit presentaties met resultaten van het programma KARC. 

 

Beschrijving eindshot 

We zien dan de hand weer verschijnen, maar nu komt de andere hand er bij. De 

vingers typen de volgende woorden op het toetsenbordje van een iPad in een 

Moleskine-app-venster: 

 

We gaan door om informatievoorziening te leveren, waarmee alle Rijkswaterstaters 

vanaf elke werkplek, waar ook ter wereld, tijdsonafhankelijk, toegang hebben tot 

informatie, middelen en kennis.IV die effectief werken, efficiënt werken en werken 

met plezier mogelijk maakt. 

 


