
3 Domeinen

Medewerker 
aan informatie

De informatiehuishouding omvat de opslag, het beheer en de verstrekking  
van gegevens binnen een organisatie. Die gegevens kunnen variëren van 
brieven en e-mails tot foto’s, video’s, illustraties en zelfs een bierviltje met 
afspraken. Door de digitalisering is de hoeveelheid beschikbare informatie 
en bronnen enorm toegenomen.
 
Het Rijk beschikt over kaders (zoals het toetsingskader van de Inspectie 
Overheidsinformatie en Erfgoed) en er is ook wetgeving (WOB / WOO en 
Archiefwet). Deze kaders en wetten zijn echter complex en daardoor lastig 
na te leven. Daarom zijn we als één Rijk aan de slag met de verbetering van 
de informatiehuishouding.
 
Tussen alle kaders, richtlijnen en techniek op het gebied van informatie‑
huishouding is de medewerker cruciaal. Hiervoor is bij RDDI het project 
Medewerker aan Informatie gestart.
 
Het project Medewerker aan Informatie heeft het doel om het bewustzijn en de 
deskundigheid van het rijkspersoneel te vergroten op het gebied van informatie‑
huishouding en openbaarmaking. Daarnaast werkt het project mee aan de 
implementatie van de uitkomsten uit de andere projecten van RDDI, daar 
waar het de medewerker betreft.
 
Sta je al in de startblokken om medewerkers binnen jouw organisatie meer be-
wust te maken van openbaarheids-en/of informatiemanagementvraagstukken?



Het project medewerker aan informatie (MaI) heeft 3 domeinen 
waarbinnen we activiteiten oppakken:

Medewerker aan informatie

Rijksprogramma Duurzaam 
Digitale Informatiehuishouding

  www.informatiehuishouding.nl
 informatiehuishouding@minocw.nl 
 Secretariaat  06 - 52 367 430  

06 - 46 849 099

CONTACT 

                        Netwerk 
We hebben een collegiaal netwerk binnen het Rijk dat zich met gedrags‑ 
aspecten rond informatiehuishouding en/of openbaarmaking bezighoudt.
Door het netwerk krijgen we in beeld welke initiatieven binnen het Rijk 
lopen, kunnen we goede voorbeelden met elkaar delen en kunnen we
 samen bepalen welke zaken rijksbreed (via RDDI) moeten worden 
opgepakt. Deze gezamenlijke producten worden voor en door (een deel 
van) het netwerk samen met RDDI ontwikkeld.

                Implementatie
We helpen bij de implementatie van de producten die uit de andere projecten 
van RDDI komen. Dit doen we door mee te denken over hoe de producten 
aansluiten bij de behoeften van medewerkers en door departementen te 
helpen met het aan de man brengen van het product.

   Onderzoek 
We vergroten onze kennis door onderzoek te laten doen. In 2019 wordt een 
segementatie‑onderzoek uitgevoerd rond gedrag van rijksmedewerkers met 
betrekking tot informatiehuishouding en openbaarmaking. Ook wordt er een 
onderzoek gedaan over de overheid in 2030. Zo kunnen we ons nu al beter 
voorbereiden op eisen die in de toekomst aan ons als (medewerkers van de) 
rijksoverheid gesteld zullen worden.


