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Aanleiding PvA informatiehuishouding

Een aantal (interne) onderzoeken:
- Nulmeting Informatiebeheer – Audit Dienst 

- Huidige situatie informatiehuishouding SVB in kader Archiefwet 1995 

- Monitor Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

externe ontwikkelingen:
- Kabinetsreactie Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

- Wet open overheid (Woo) en (nieuwe) Archiefwet

én de wens tot meer samenhang op inhoud binnen de SVB op dit
terrein, 

zijn aanleiding voor het opstellen van een integraal plan van aanpak 
voor de verbetering van de informatiehuishouding van de SVB.

16-02-2021 5



Beoogd resultaat
Het beoogde resultaat is een plan van aanpak met roadmap en 
deliverables, welke rekening houdt met de volgende 
uitgangspunten:
• Plan Rijk = scope; 
• Het plan biedt inzicht in de aandachtsgebieden en risico’s;
• concrete deliverables in een meerjarige roadmap. 
• Herijking van lopende en geplande activiteiten 
• Basis de eisen vanuit de Archiefwet, Woo, de vraagstelling n.a.v. 

de POK en de nulmeting Informatiebeheer;
• inzichten en acties van lopende initiatieven (waaronder DWS3, 

DMS secundaire processen, AVG en IHON) 
• governance van plan van aanpak zo eenvoudig mogelijk
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Projectinrichting

Opdrachtgever: Directieteam SVB
Gedelegeerd opdrachtgever: dir. Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder RvB: lid RvB (actief betrekken)
Accordering plan van aanpak: Directieteam SVB 

Projectteam: Projectmanager (ntb)
Business analist (ntb)
Informatiebeheer
Informatie analist IT
Beleidsadviseur Strategie
CIO Office- Corp. Informatiemanagement
CIO Office- Architectuur (ntb)
CIO Office- Privacy en informatiebeveiliging
Afvaardiging DSV en DPBG (ntb)
Afvaardiging F&C, op afroep

Klankbord: Strategisch Informatieoverleg (CIO Office, Bedrijfsvoering, SRC)

Doorlooptijd: 15 weken (Start 1 maart (week 9) t/m 1 juli (week 26))
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Globale aanpak

A. Kick-off:

1. Vaststellen scope en gewenste situatie

2. Projectinrichting ready!

B. Overzicht en inzicht verkrijgen:

1. Inventarisatie knelpunten IHH

2. Inventarisatie lopende en geplande activiteiten ter verbetering IHH

3. Gap analyse tussen gewenste situatie en huidige situatie

(Tussentijdse resultaten presenteren in Directieteam SVB)

C. Planvorming:

1. Bepalen urgentie/ prioriteiten

2. Voorstellen voor verbeteringen o.b.v. prioriteiten

3. Aanbrengen fasering

(Vaststellen prioriteiten en fasering in Directieteam SVB) 

4. Bepalen benodigde middelen (financieel, kennis- en kunde)

5. Geheel in plan van aanpak opnemen incl. voorstel voor governance

(Vaststellen plan van aanpak in Directieteam en Raad van Bestuur) 
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Voorlopig resultaat: DIN – Doelen Inspaningen Netwerk
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Blik vooruit - Goverance
Hoe richten we onze organisatie van de inspanningen het 
beste in? 
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Sturing op realisatie kwaliteitseisen en
roadmap in combinatie programma & 

lijnsturing

Programma

P&C cyclus

Generiek management contract



Blik vooruit – Grootste uitdagingen – Systemen én Cultuur
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