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Opdracht, methodiek en opbouw 

onderzoek

Vanuit deze invalshoek heeft het  

Rijks programma Duurzaam Digitale 

Informatiehuishouding  (RDDI),  aan 

Reframing Studio eind 2018 de opdracht 

gegeven om de rol en betekenis van 

overheidsinformatie in 2030 te verkennen 

en een visie hierop te helpen ontwikkelen. 

Reframing Studio heeft hiervoor gebruik 

gemaakt van de ‘Reframing Methode’. Niet 

de technologische mogelijkheden, maar de 

rol en betekenis van overheidsinformatie in 

2030 vormden het startpunt. Aan de hand 

van interviews en literatuuronderzoek zijn 

maatschappelijke, organisatorische en 

technologische ontwikkelingen en hun 

betekenis voor de informatiehuishouding 

van het Rijk in kaart gebracht. Vervolgens is 

onderzocht hoe het Rijk op het snel 

veranderende informatie landschap wil 

anticiperen en welke waarden daarbij 

aandacht verdienen. 

Resultaat 

Reframing Studio heeft uit twaalf thema’s 

een frame afgeleid om de omgang met 

informatie bij het Rijk in 2030 te beschrijven. 

Dit frame gaat uit van twee dimensies.  

De verticale dimensie gaat om de manier 

waarop informatie in 2030 gebruikt wordt: 

instrumenteel, conceptueel of relationeel. 

De horizontale dimensie gaat over tijd: 

wordt informatie gebruikt om het verleden 

te analyseren, om te reageren op het nu, 

of om vooruit te kijken. Elk snijpunt van  

de twee dimensies is uitgewerkt tot een 

‘informatiehouding’, met bijbehorende 

speculatieve vacature voor nieuwe  

beroepen bij de overheid in 2030, zoals  

de beleidsbiograaf, zwermfacilitator en  

data archeoloog.  Vervolgens is onderzocht 

wat deze nieuwe beroepen in de toekomst 

voor medewerkers en werkprocessen 

zouden kunnen betekenen, bijvoorbeeld  

of nieuwe tools, werkprocessen of nieuwe 

vaardigheden nodig zijn. De resultaten  

zijn vertaald naar concrete concepten 

waarmee rijksorganisaties in de praktijk  

aan de slag kunnen.  

Vanaf 9 april 2020 is de toekomstverkenning 

te downloaden op  de website van RDDI: 

www.informatiehuishouding.nl/ 

projecten/futurelab 
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Iedere ambtenaar, iedere bestuurder en iedere politicus verwerkt en produceert 

informatie. Informatie vormt een van de pijlers van de democratische rechtstaat en 

goed openbaar bestuur en geeft mede vorm aan de relatie met burgers. Een goede 

informatiehuishouding is daarom van groot belang voor het Rijk.

Beelden: Reframing Studio
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