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Open op Orde - Beoordelingskader actieplannen 

Rijksonderdelen 

Inleiding 

Op basis van het generieke actieplan ‘Open op Orde’ werken Rijksonderdelen 

inmiddels hard aan organisatie-specifieke plannen voor de verbetering van de 

eigen informatiehuishouding. Deze plannen moeten 1 juli gereed zijn voor 

beoordeling door het bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding Rijk 

i.o. Uit de vragen die in de door RDDI georganiseerde kennissessies zijn gesteld, 

blijkt een grote behoefte aan meer duidelijkheid over het beoordelingsproces. In 

deze toelichting op het beoordelingsproces wordt nader ingegaan op 

veelvoorkomende vragen, op criteria die bij deze beoordeling worden gehanteerd 

en op de financiële prioriteitstelling.  
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1. Aanlevering actieplannen 

De organisatie-specifieke plannen van Rijksonderdelen moeten conform 

kabinetstoezegging uiterlijk 1 juli worden ingediend bij de postbus van het bureau 

Regeringscommissaris Informatiehuishouding (IHH): 

regeringscommissarisIHH@rijksoverheid.nl. Voor plannen die na 1 juli worden 

ingediend bestaat in principe geen mogelijkheid meer om bij najaarsnota 

additionele middelen toe te kennen. Oftewel: als plannen te laat worden ingediend 

kan dit financiële consequenties hebben.   

Relevante beoordelingscriteria t.a.v. aanlevering zijn: 

1. Het plan moet uiterlijk 1 juli zijn aangeleverd. 

2. Het plan moet worden aangeleverd per mail bij de postbus 

regeringscommissarisIHH@rijksoverheid.nl. 

3. Voor bijgesloten excel-bestanden wordt verzocht om deze gebundeld 

als ZIP-bestand in te dienen als bijlage bij dezelfde mail als bedoeld 

onder punt 3.  

4. In de mail verwachten we de naam van een primair contactpersoon en 

achtervang met contactgegevens (telefoonnummer en mailadres) voor 

alle algemene vragen over het ingediende plan. Met het oog op de 

vakantieperiode kunnen meerdere personen als achtervang worden 

opgevoerd, als er sprake is van variabele beschikbaarheid dat graag 

duidelijk aangeven wie in welke weken van juli en augustus bereikbaar 

is voor toelichting. 

5. Het actieplan moet voor indiening door de hoogst verantwoordelijke 

bestuurder (bij ministeries zijnde de SG) zijn geaccordeerd. 

 

2. Proces beoordeling actieplannen 

Beoordeling van de actieplannen zal plaatsvinden in juli en de eerste helft van 

augustus, waarbij voorzien is in een interactief proces en gestreefd wordt om 

uiterlijk 12 augustus de voorgenomen budgetverdeling te communiceren. De 

beoordeling wordt uitgevoerd onder coördinatie van het bureau 

regeringscommissaris, waarbij specialisten van diverse stelselpartijen worden 

betrokken. De actieplannen zullen tot op projectniveau beoordeeld worden, 

waarbij naast de onderlinge samenhang van maatregelen ook de benodigde 

aandacht kan worden gegeven aan deelplannen en de trajecten die expliciet in 

Open op Orde en het meerjarenplan RDDI geprioriteerd zijn.  

Toekenning van financiering is uiteraard niet enkel afhankelijk van de kwaliteit 

van de ingediende plannen maar ook van de beschikbaarheid van middelen voor 

de opgevoerde bestedingsdoelen. In paragraaf 4.2.1. van dit document staat een 

overzicht van projecten die eerste prioriteit krijgen voor financiering. Mocht na 

beoordeling blijken dat een opgevoerd project niet in aanmerking komt voor 

financiering uit de Open op Orde-reeks dan is het aan de indienende partij om te 

besluiten of het voor het eigen actieplan toch noodzakelijk is om het project te 

starten, waarbij dan dekking elders moet worden gezocht.  

 

In juni zal door het bureau regeringscommissaris met de ministeries  JenV, EZK 

en LNV proefgedraaid worden met dit beoordelingskader. Naar aanleiding van de 

uitkomsten van deze ‘botsproeven’ kunnen stappen in het proces verder worden 

uitgewerkt en gesignaleerde knelpunten voor 1 juli worden opgelost.  

 

mailto:regeringscommissarisIHH@rijksoverheid.nl
mailto:regeringscommissarisIHH@rijksoverheid.nl
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Het beoordelingsproces kent de volgende fases:  

 1 t/m 9 juli: Check op aanlevervoorwaarden en volledigheid: Ontbreken 

er voor de hand liggende zaken, zijn alle plannen goed ontvangen? Waar 

dit niet het geval is zal z.s.m. contact worden gezocht met de 

aanleverende partij om per ommegaande aan te vullen of aan te passen 

waar nodig. In deze fase zullen ook alle ingediende excel-fiches worden 

ingelezen in Sharepoint t.b.v. de financiële beoordeling in de volgende 

fase.  

 12 t/m 16 juli: Eerste beoordeling. Hieruit worden de financiële en 

inhoudelijke aandachtspunten gedestilleerd die in de volgende fase ter 

toetsing/bespreking met de aanleverende partij besproken zullen worden.  

 19 t/m 30 juli: Consultatiefase indieners. Met alle indieners worden in 

blokken van 2 uur sessies gehouden waarin de bevindingen van de 

beoordelaars besproken worden. Deze sessies worden op korte termijn 

gepland. Idealiter is verduidelijking tijdens deze sessies voldoende, maar 

het is mogelijk dat er aanvullende acties worden gevraagd aan de 

indiener. Die acties moeten uiterlijk 30 juli zijn afgerond.  

 2 t/m 10 augustus: Eindoordeel en waardering. De (onderdelen van) 

actieplannen worden voorzien van een definitief oordeel en gewaardeerd 

aan de hand van nut, noodzaak en urgentie.  

 12 augustus: Terugkoppeling per indiener of - en zo ja tot welke bedrag 

– voor financiering van maatregelen zal worden gereserveerd.  

 25 augustus: Special CIO-beraad, waarin de gemeenschappelijke 

onderwerpen uit de actieplannen worden besproken. Op basis van het 

opgehaalde beeld kunnen in het CIO-beraad voorstellen worden 

besproken om onderdelen van de  organisatie-specifieke plannen t.b.v. 

samenhang te herprioriteren of nieuwe generieke onderdelen (zoals 

Rijksbrede voorzieningen) toe te voegen aan Open op Orde op basis van 

gesignaleerde gedeelde behoeftes.   

 7 september ICBR vaststelling Financiële Paragraaf Open op Orde 

2021/2022. 

 20 september: Deadline verwerking budgetmutaties najaarsnota in SAP. 

Verwerking door FEZ getekende overboekingsformulieren. De formulieren 

dienen dus voor 20 september getekend te zijn door desbetreffend 

departement en FEZ BZK. 

 

3. Opdrachtbrief na beoordeling 

Omdat alle Rijksonderdelen binnen een kort tijdsbestek omvangrijke actieplannen 

maken verwacht het bureau regeringscommissaris de nodige variëteit tussen deze 

plannen. Dit wordt in de beoordelingsfase ondervangen met een interactief 

proces, waar ook meer tijd voor is uitgetrokken dan initieel voorzien. Dat gezegd 

hebbende zal in de fase ná positieve beoordeling van (onderdelen van) 

actieplannen nog het nodige werk moeten worden verricht om gestandaardiseerd 

portfoliomanagement, kwaliteitsmanagement, voortgangs- en 

afwijkingsrapportages in te richten. Het is goed om hier vast rekening mee te 

houden. 

Voor de uit Open op Orde gefinancierde maatregelen en projecten zal in dit 

verband een opdrachtbrief worden opgesteld, waarin de centraal benodigde 

beheers- en rapportage-instructies, formats en modellen zullen worden gedeeld.  
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Alle toegekende budgetten moeten sowieso verantwoord kunnen worden op 

projectportfolio-niveau. Voor onderlinge leveringen mogen budgetten niet worden 

overgeheveld zonder toestemming van het bureau regeringscommissaris. Oftewel, 

het is niet toegestaan om eigenstandig toegekende middelen van het ene project 

naar het andere project te verschuiven.  

 

4. Inhoudelijke beoordeling  

 

4.1. Reikwijdte 

De kabinetstoezegging om de informatiehuishouding te verbeteren heeft 

betrekking op de gehele Rijksoverheid, zijnde departementen en bijbehorende 

dienstonderdelen, Sui-Generis-organisaties, Hoge Colleges van Staat en 

publiekrechtelijke ZBO’s. Buiten scope zijn medeoverheden, Caribisch Nederland, 

de privaatrechtelijke ZBO’s1, overheidsstichtingen en BV’s.  

 

Relevant beoordelingscriterium:  

1. Indien actieplannen - of onderdelen van deze plannen - betrekking 

hebben op organisaties die geen onderdeel uitmaken van de Rijksoverheid 

worden deze niet betrokken in de beoordeling. 

 

Naast financiële middelen voor de uitvoering van actieplannen van individuele 

Rijksonderdelen zijn binnen de Open op Orde-reeks ook middelen geoormerkt 

voor Rijksbrede inzet door stelselpartijen zoals het Nationaal Archief en SSO’s 

(bijvoorbeeld Doc-Direkt), zie voor een overzicht de organisaties onder 

‘geoormerkte middelen’ in de financiële paragraaf bij Open op Orde.  De 

beoordeling van generieke Rijksbrede maatregelen en de middelen die daarmee 

gemoeid zijn volgen een eigen proces met andere doorlooptijden (niet gebonden 

aan 1 juli en niet bedoeld als onderdeel van de actieplanen van de 

moederdepartementen van deze stelselpartijen en SSO’s).    

 

Bij beoordeling wordt gecheckt of de actieplannen maximaal dezelfde looptijd 

hebben als Open op Orde, zijnde 2021-2026. Verbetermaatregelen hoeven echter 

niet meteen al voor die hele periode te worden uitgewerkt; Open op Orde wordt 

namelijk elk jaar geactualiseerd, wat zich dus ook vertaalt naar een cyclisch 

actualisatieproces voor de onderliggende actieplannen. Op die momenten kunnen 

toegekende budgetten ook worden aangevuld en herijkt.   

 

Het eerstvolgende actualisatie- en beoordelingsmoment is voorzien bij 

voorjaarsnota 2022. Om die reden worden bij beoordeling in juli 2021 nog geen 

toezeggingen gedaan voor financiering ná 2022, dus voor de jaren 2023-2026. 

Hiermee creëren we centraal de benodigde flexibiliteit om op basis van 

tussentijdse resultaten en voortgang bij te sturen in de allocatie van middelen 

over verschillende actielijnen. Trajecten waar in 2021-2022 middelen voor zijn 

vrijgemaakt krijgen uiteraard wel een prioritaire behandeling bij budgettaire 

afwegingen in de verdere planperiode, maar met het voorbehoud zoals hierboven 

gegeven.  

                                              
1 Uitzondering hierop zijn de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank.  
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Daarbij speelt ook mee dat diverse ambities uit Open op Orde pas in 2023 of later 

tot activiteiten leiden bij individuele Rijksonderdelen, omdat er eerst Rijksbrede 

verkenningen of ontwikkeltrajecten mee gemoeid zijn.  

 

In deze eerste editie van de actieplannen is het dan ook verstandig om vooral te 

focussen op zaken zoals het opzetten van een goede programmastructuur, op het 

implementeren van de reeds opgeleverde handreikingen, beleidslijnen en 

voorzieningen van RDDI en op voor de hand liggende ‘quick win, no regret’-

maatregelen. 

In Open op Orde wordt in dat verband gesproken over een benodigde eerste slag 

om de meest urgente knelpunten door middel van relatief eenvoudige 

maatregelen aan te pakken, met als doel een minimaal acceptabel niveau van de 

informatiehuishouding te realiseren voor de informatieverstrekking aan 

parlement, burgers en bedrijven.   

 

4.2. Beoordeling projectportfolio 

Het bureau regeringscommissaris onderscheid bij de beoordeling van het 

projectportfolio vier categorieën maatregelen met verschillende zwaarte en 

(financiële) prioritering, op dit onderscheid zal in de hier volgende paragraven 

nader in worden gegaan.  

 

4.2.1. Categorie 1: Minimaal benodigde maatregelen  

In het hulpmiddel op pagina 33 van Open op Orde is al een overzicht opgenomen 

van projecten en maatregelen die minimaal in aanmerking komen voor 

financiering uit de centrale beschikbare middelen voor Open op Orde. 10 van deze 

maatregelen zijn ook vereiste elementen van het actieplan, voor zover deze 

maatregelen niet al voorafgaand aan de kabinetsreactie POK zijn getroffen. Bij 

financiering wordt eerste prioriteit gegeven aan deze categorie projecten en 

maatregelen. Tijdens de beoordeling zal op projectniveau gekeken worden naar 

deze maatregelen. Het hier volgende categorie-1 maatregelenoverzicht is 

limitatief.  

 

 

Maatregel          Toelichting                                     Actielijn    

1. Inrichting 

programma 

 

Tijdelijk voor de duur 

van het programma 

(2021 t/m 2026) 

Ten behoeve van het opstellen en 

coördineren van de organisatie-specifieke 

actieplannen wordt verwacht dat 

Rijksonderdelen een eigen programma – 

inrichten. (zie p.33 OoO) 

Voor zover extra benodigde capaciteit 

voor de duur van het programma (zoals 

informatiespecialisten, juristen e.a.) 

gekoppeld is aan de uitvoering van 

specifieke maatregelen en projecten 

moeten deze niet hier t.b.v. de inrichting 

van het programma, maar t.b.v. de 

uitvoering van de betreffende maatregel in 

het daarvoor bestemde fiche worden 

opgevoerd.  

4. Bestuur en naleving 
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2. Uitvoeren nulmeting 

informatiehuishouding  

Van Rijksonderdelen wordt verwacht dat 

ze voor eind 2021 een nulmeting 

uitvoeren – gebruik makend van het 

hiervoor ontwikkelde 

instrument/vragenlijst - op de staat van 

de eigen informatiehuishouding.2 (zie OoO 

p.33).  

4. Bestuur en naleving 

3. Ontwikkeling en 

implementatie 

dashboard 

informatiehuishouding 

Van Rijksonderdelen wordt verwacht dat 

ze bepalen wat de KPI’s worden waarmee 

zij hun voortgang willen meten en die zij 

via het eigen dashboard tonen, aanvullend 

op  een set generieke KPI’s die door het 

bureau regeringscommissaris zal worden 

opgesteld en gedeeld via de opdrachtbrief.  

Minimaal op te leveren in 2021 is een set 

van KPI’s inclusief de beoogde doelen en 

effecten en een ontwerp van het eigen 

dashboard. 

Kosten die Rijksonderdelen in 2021 en 

2022 maken om een eigen dashboard te 

ontwikkelen en te implementeren komen 

in aanmerking voor financiering.  

RDDI ondersteunt waar nodig met kennis 

en kunde, die ondersteuning is kosteloos. 

(Zie OoO p.22/23). 

4. Bestuur en naleving 

4. Uitvoeren 

uitvoeringstoets 

actieplan 

Van Rijksonderdelen wordt verwacht dat 

ze in de periode juli – augustus 2021 een 

uitvoeringstoets uitvoeren op het eigen 

actieplan. (zie p.4. OoO).  

4. Bestuur en naleving 

5. Implementatie 

kwaliteitsraamwerk IV- 

functies 

Ten behoeve van de Rijksbrede 

verkenning naar structureel benodigde 

extra personele capaciteit voor de 

informatiehuishouding wordt verwacht dat 

Rijksonderdelen medio 2022 de KWIV-

profielen hebben geïmplementeerd. 

Resultaat van implementatie is dat per 

Rijksonderdeel inzichtelijk is wat de 

huidige personele capaciteit is voor 

tactisch en operationeel informatiebeheer.  

Ook organisaties die het Functiegebouw 

Rijk (FGR) niet gebruiken, zoals een 

aantal zbo’s, kunnen het KWIV 

implementeren. Het FGR is daarbij dan 

uitwisselbaar met het bij deze organisatie 

gehanteerde alternatieve 

functiewaarderingssysteem. Hierin dienen 

1. Informatieprofessionals 

                                              
2 Uitvoeren van de nulmeting komt in de plaats van het implementeren van het groeimodel 

informatiehuishouding dat in het bestaande MJP RDDI was voorzien (p.26 MJP)  
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de KWIV-profielen als leidraad te worden 

beschouwd. 

Kosten die met de KWIV-implementatie 

gemoeid zijn komen in aanmerking voor 

financiering.  

Voor het uitvoeren van de verkenning 

naar additioneel benodigde capaciteit zal 

eerst een Rijksbrede aanpak worden 

ontwikkeld. Het is nog niet toegestaan 

daar kosten voor op te voeren.  

6. Actief openbaar 

maken onderliggende 

nota’s kamerstukken 

Van ministeries wordt verwacht dat ze 

gefaseerd een nieuwe werkwijze 

implementeren, waarbij beter invulling 

wordt gegeven aan de 

verantwoordingsplicht aan de Kamer door 

meer openbaarheid te bieden over de door 

de bewindspersoon gemaakte keuzes. Zij 

doen dit door bij de toezending van 

stukken aan de Kamers ook de 

onderliggende nota’s openbaar te maken 

die door de bewindspersoon zijn gebruikt 

voor besluitvorming. Het kabinet wil met 

de toepassing van deze lijn een start 

maken vanaf 1 juli 2021. Dit is voor 

ministeries een verplicht onderdeel van 

het eigen actieplan, waarbij naast 

versterking van het informatiebeheer ook 

tijdelijke versterking van de juridische 

functie ten behoeve van de nieuwe 

werkwijze mag worden opgevoerd. 

2. Hoeveelheid en aard 

van de informatie 

7. Aansluiting op PLOOI Aansluiting op PLOOI is verplicht voor alle 

Rijksonderdelen bij inwerkingtreding WOO 

(verwacht 2022). Dit traject komt enkel in 

aanmerking voor financiering uit Open op 

Orde-middelen indien de aansluiting niet 

al was opgevoerd in de uitvoeringstoets 

t.b.v. WOO-implementatie. In dat geval 

ontvangt de organisatie hier namelijk in 

2022 al rechtstreeks middelen voor van 

FIN i.h.k.v. de eigen WOO-implementatie.  

2. Hoeveelheid en aard 

van de informatie 

8. Implementatie E-

mail-archivering 

Reeds toegezegd in het MJP RDDI was dat 

in 2021 alle kerndepartementen voldoen 

aan de door RDDI opgestelde handreiking 

e-mailarchivering. Voor zover t.b.v. 

behalen van deze doelstelling extra 

middelen nodig zijn, bovenop wat reeds in 

eigen begroting was gedekt, mogen die 

additionele kosten hier worden opgevoerd. 

2. Hoeveelheid en aard 

van de informatie 
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Rijksonderdelen (agentschappen, ZBO’s 

etc.) die niet onder de eerdere toezegging 

vielen maar wel willen starten met 

implementatie mogen deze kosten in 

geheel opvoeren.  (MJP RDDI p.16)  

9. Implementatie 

Berichtenapp-

archivering 

Alle Rijksonderdelen kunnen starten met 

implementatie van de Rijksbrede 

beleidslijn Omgaan met Berichtenapps. 

Deze implementatie komt in aanmerking 

voor financiering voor zover dekking niet 

al is geregeld in eigen begroting. (MJP 

RDDI p.17)  

2. Hoeveelheid en aard 

van de informatie 

10. Implementatie 

Web-archivering 

Eind 2021 moeten alle Rijksonderdelen 

voldoen aan het Rijkskader 

webarchivering. In het Rijkskader 

webarchivering is opgenomen dat alle 

Rijksonderdelen verplicht gebruik maken 

van de Rijksbrede voorziening voor 

Websitearchivering en zorgen dat zij op de 

goede manier aansluiten op de harvesting 

dienstverlener (waarvoor nu een 

aanbesteding is gedaan door RDDI en 

DPC).   

De gebruikskosten van de centrale 

voorziening moeten minimaal worden 

meegenomen in de eigen actieplannen van 

Rijksonderdelen. Dit omdat er een 

Raamovereenkomst wordt gesloten 

waarna, op basis van een af te sluiten 

nadere overeenkomst met het betreffende 

Rijksonderdeel, de kosten worden 

gefactureerd aan dat Rijksonderdeel.  

2. Hoeveelheid en aard 

van de informatie 

 

4.2.2 Categorie 2: ‘Quick win, no regret’ - maatregelen 

Voor opgevoerde maatregelen die niet expliciet in de voorgaande categorie vallen 

geldt dat deze bij beoordeling in juli alleen in aanmerking komen voor financiering 

in 2021/2022 als het ‘Quick win, no regret’-maatregelen zijn.  

Deze maatregelen zijn herkenbaar en worden beoordeeld a.d.h.v. de volgende 

kenmerken:  

1. De maatregelen hebben een duidelijke bijdrage aan de beoogde effecten 

van Open op Orde. 

o Verruiming informatieverstrekking parlement 

o Verruiming actieve openbaarmaking 

o Betere vindbaarheid & transparantie 

o Verbeterde duurzame toegankelijkheid 

2. De maatregelen hebben tot doel een minimaal acceptabel niveau van de 

informatiehuishouding te realiseren voor de informatieverstrekking aan 

parlement, burgers en bedrijven. Hiertoe beperkt het zich tot: 
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o Informatie die van belang is voor verantwoording over beleid en 

wetgeving tegenover het parlement en over uitvoering voor zover 

deze raakt aan rechten en plichten van burgers en bedrijven. 

o De vindbaarheid en beschikbaarheid van deze informatie. 

Door te focussen wordt snel resultaat bereikt en ontstaat meer inzicht in 

de staat van de duurzame toegankelijkheid van de informatie . 

Zie voor verdere toelichting hierop paragraaf 7.2 van Open op Orde 

(p.24/25). 

3. De maatregelen dragen duidelijk bij aan één of meerdere actielijnen van 

Open op Orde. 

o Informatieprofessionals 

o Volume en aard van de informatie 

o Informatiesystemen 

o Bestuur en naleving 

4. De maatregelen hebben een korte doorlooptijd; Ze zijn realiseerbaar 

binnen twee jaar (tussen 1 augustus 2021 en 1 augustus 2023).  

5. De maatregelen hebben een duidelijk incidenteel karakter; Er zijn geen 

structurele kosten mee gemoeid of de structurele kosten kunnen worden 

gedekt met eigen middelen.  

6. De organisatie-specifieke maatregelen leiden niet tot inperking van de 

handelingsruimte bij ontwikkeling of uitvoering van reeds voorziene 

generieke maatregelen in Open op Orde of aanpalende trajecten. Zie 

hiervoor de categorie 3 en 4 maatregelen.  

 

De categorie-2 maatregelen worden – naast bovenstaande kenmerken – met 

name beoordeeld op de volgende drie punten:  

 Haalbaarheid: De beoordelaars zullen in dit verband onder meer kijken 

naar verwachte haalbaarheid van maatregelen binnen de daarvoor 

voorgestelde planning, met de daarvoor voorziene middelen. Ook wordt 

gekeken naar de meetbaarheid van beoogde tussentijdse en 

eindresultaten van de maatregelen.  

 Toekomstbestendigheid: Archiveren vereist dat de werkprocessen en de 

daarbij gebruikte informatiesystemen (de werksystemen) daarop 

ingericht worden. Zodanig dat de informatie die voortkomt uit de 

werkprocessen duurzaam toegankelijk is. De maatregelen die daarvoor 

nodig zijn kunnen het best worden bepaald op het moment dat de 

werksystemen gekocht, gebouwd, aangepast of afgeschaft worden. Bij 

projecten waarbij systemen worden ontwikkeld of ingekocht, is het van 

belang om standaard de eisen voor duurzame toegankelijkheid in de 

opdracht, uitvoering en toetsing mee te nemen (Archiveren by design). 

Bij de beoordeling op toekomstbestendigheid wordt daarom onder meer 

gekeken naar de mate waarin de eisen voor duurzame toegankelijkheid 

zijn vertaald naar de voorgenomen verbetermaatregelen. 

 Risico’s: De uitvoering van maatregelen moet naar het oordeel van de 

beoordelaar voldoende beheersbaar zijn (gelet op kans + omvang risico’s 

i.r.t. risico-beperkende maatregelen).  
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Voorbeelden van type maatregelen die in dit verband in aanmerking komen voor 

financiering zijn:  

 Alle betreffende informatiesystemen binnen een organisatie worden 

aangesloten op één zoekfunctie/applicatie waarmee een 

informatiebeheer-professional informatie kan vinden op basis van zoeken 

in de tekst en alle beschikbare metagegevens. (zie Open op Orde, p.25) 

 Realiseren van een toegangsfunctie waarmee informatiebeheer-

professionals alle gevonden informatie kunnen opvragen. Waar een 

aansluiting van een informatiesysteem op de zoek- en toegangsfunctie 

niet mogelijk is, wordt de betreffende informatie gemigreerd naar een 

informatiesysteem waarbij dat wel mogelijk is. Als ook dat niet mogelijk 

is, worden specifiek voor dat systeem een procedure bepaald waarmee 

het informatiebeheer-professionals toch de informatie kunnen vinden en 

opvragen. (zie Open op Orde p.25) 

 Uitvoeren bewustwordings-campagnes informatiehuishouding  

Rijksambtenaren. Rijksonderdelen kunnen in 2021 en 2022 deelname aan 

- en afname van - bestaande door RDDI aangeboden 

bewustwordingscampagnes, tools en communicatieproducten uitvoeren in 

het eigen actieplan. RDDI rekent voor de centrale ondersteuning van 

campagnes als ‘Goed Bewaard’ en ‘InformatieThuishouding’ geen kosten, 

maar evt. implementatiekosten die binnen de organisatie zelf gemaakt 

komen in aanmerking voor centrale financiering.  

 Implementatie Vakmanschap informatieprofessional. Begin 2022 brengt 

RDDI in kaart welke interne beschikbare opleidingen 

informatieprofessionals kunnen volgen om aan de kwalificaties en 

vaardigheden in het voor hen relevante KWIV-profiel te voldoen. 

Uitgangspunt bij het interne aanbod is dat deelname kosteloos is.  

Indien in 2021 al in opleiding van eigen informatieprofessionals wordt 

voorzien dan komt dit in aanmerking voor centrale financiering, voor 

zover dekking uit het eigen opleidingsbudget ontoereikend is. 

 Implementatie WOB hulp tooling. Dit betreft tooling die medewerkers 

ondersteunt in de verschillende stappen van het Wob-proces, zoals het 

vinden, selecteren, ontdubbelen en lakken van documenten. RDDI 

ondersteunt de aanschaf van deze tooling als Rijksbrede voorziening, 

waarna de tooling in beheer wordt gebracht bij Doc-Direkt. Kosten t.b.v. 

licentie en implementatie voor de eigen organisatie komen in aanmerking 

voor centrale financiering.  

 Implementatie Sociale Media archivering. RDDI levert in 2021 een 

handreiking op voor Rijksonderdelen om sociale media veilig te stellen en 

te archiveren. Met implementatie van de handreiking mag gestart worden, 

verwachte implementatiekosten voor zover reeds bekend komen in 

aanmerking voor centrale financiering.  

 Implementatie overbrenging digitale overheidsinformatie. Rijksonderdelen 

kunnen in aanloop naar de nieuwe Archiefwet, waarin de 

overbrengingstermijn verkort wordt van 20 naar 10 jaar, versneld 

ervaring opdoen met digitaal overbrengen. Momenteel zijn drie pilots 

voorzien met Doc-Direkt, FIN en OCW. Andere Rijksonderdelen mogen in 

samenspraak met het Nationaal Archief ook binnen de looptijd van Open 

op Orde dergelijke pilots opnemen als onderdeel van het eigen actieplan.   
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Voorbeelden van eigen maatregelen die gelet op voorgenomen Rijksbrede 

maatregelen (nog) niet in aanmerking komen voor financiering:  

 Het vervangen, aanschaffen of uitfaseren van DMS- en RMA-systemen. 

Want zoals aangegeven in Open op Orde wordt eerst verkend of het 

mogelijk is Rijksbreed tot uniformiteit in gebruik te komen van DMS- en 

RMA-systemen t.b.v. standaardisatie en interoperabiliteit. Deze 

verkenning richt zich ook op de gewenste vorm van gezamenlijke inkoop, 

het beheer en exploitatie van de systemen. 

 Het aantrekken van structurele extra personele capaciteit aan 

informatieprofessionals (en aanpalende functies). Dit is nog niet 

toegestaan aangezien bij Rijksonderdelen eerst de KWIV-profielen 

moeten worden geïmplementeerd, waarmee zicht ontstaat op de 

bestaande situatie. Daarna zal een Rijksbrede verkenning worden 

uitgevoerd t.b.v. benodigde structurele capaciteitsversterking. Tot die tijd 

is het aantrekken van extra capaciteit op tijdelijke basis (maximaal voor 

de duur van het programma) wel toegestaan, maar dit is géén op zichzelf 

staand bestedingsdoel. De benodigde inzet van aanvullende capaciteit 

van informatieprofessionals, juridische capaciteit e.a. moet voortvloeien 

uit de in de actieplannen opgevoerde verbetermaatregelen.     
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Figuur 3:  Voorziene opbouw projectportfolio.  

 

 

4.2.3. Categorie 3: Reeds voorziene maar nog niet op te starten 

activiteiten   

In Open op Orde zijn diverse ambities opgenomen waar een generieke, Rijksbrede 

actie vooraf gaat aan activiteiten bij individuele Rijksonderdelen. Gezien de aard 

van deze activiteiten is de focus in de eerste periode echt centraal gericht en 

zullen pas in tweede instantie activiteiten in het kader van de eigen actieplannen 

volgen. Denk hierbij aan een Rijksbrede beleidslijn of voorziening die moet 

worden ontwikkeld en daarna geïmplementeerd bij individuele Rijksonderdelen, of 

een Rijksbrede verkenning die moet worden uitgevoerd voordat zicht is op de 

verwachte implementatielasten bij onderdelen. Voor deze categorie projecten en 

maatregelen zullen binnen de centrale middelenreeks wel vast indicatieve 

budgetten worden gereserveerd, maar er zal in deze fase nog geen centrale 

financiering beschikbaar worden gesteld voor implementatie van deze categorie 

maatregelen binnen de eigen actieplannen.  

Onderstaande lijstje op basis van Open op Orde is limitatief.  

 

Actielijn 1: 
Professionals

Vereist: Implementatie 
KWIV

Overig (no regret)

Actielijn 2: Volume 
en aard van 
informatie

Vereist 
(departementen): 

Actief openbaarmaken 
nota's

Vereist: 

(voor zover net al 
voorzien)

Aansluiting PLOOI

Vereist: Implementatie 
e-mailarchivering

Vereist: implementatie 
berichtenapps-

archivering 

Vereist: 

Implementatie 
webarchivering

Overig (no regret)

Actielijn 3: 
Informatiesystemen

No regret 
project/maatregel

No regret 
project/maatregel

Actielijn 4: Bestuur 
en naleving

Vereist: Inrichten 
programma

Vereist: Uitvoeren 
nulmeting

Vereist:Dashboard 
informatiehuishouding

Vereist: 
Uitvoeringstoets 

actieplan

Overig (no regret)
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Maatregel          Toelichting                                     Actielijn    

1. Centraal 

Opleidingsprogramma 

Rijksambtenaren 

Voor Rijksambtenaren zal eind 2021 

centraal, vanuit het programma Ambtelijk 

vakmanschap een opleidingsprogramma 

informatievoorziening en 

informatiehuishouding worden 

aangeboden, vergelijkbaar met het 

Rijksbrede opleidingsaanbod op het gebied 

van de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming). Organisaties 

kunnen daar in principe kosteloos aan 

deelnemen, dus opleidingskosten voor 

eigen medewerkers in 2022 en verder 

mogen niet worden opgevoerd in de 

actieplannen. 

1. Informatieprofessionals 

2. Implementatie 

vakmanschap 

informatieprofessional 

Voor eind 2021 wordt door RDDI in kaart 

gebracht welke interne en extern 

beschikbare opleidingen 

informatieprofessionals kunnen volgen om 

aan de kwalificaties en vaardigheden in 

het voor hen relevante KWIV-profiel te 

voldoen. Uitgangspunt bij het interne 

aanbod is dat deelname kosteloos zal zijn. 

Rijksonderdelen mogen hier in 2022 en 

verder dus geen kosten voor opvoeren.  

1. informatieprofessionals 

3. Scholing directie en 

management 

In de scholing van directie en 

management wordt aandacht besteed aan 

het belang van duurzame toegankelijkheid 

en de eisen die daarvoor gelden. Dit zal 

onder regie van CIO Rijk geborgd worden 

in het cursusaanbod van de Rijksacademie 

voor Digitalisering en Informatisering 

Overheid (RADIO) en centraal, kosteloos 

worden aangeboden.   

1. informatieprofessionals 

4. Uitbreiding I-

partnerschap  

In aansluiting op het I-Partnerschap Rijk-

Hoger Onderwijs wordt in 2021 vanuit CIO 

Rijk samenwerking met HBO en WO op 

het gebied van onderwijs en onderzoek 

opgestart. Tevens biedt dit mogelijkheden 

om de instroom van hoog opgeleide 

mensen aan te trekken op het gebied van 

informatiehuishouding 

1. informatieprofessionals  

5. Rijksbrede aanpak 

inventarisatie 

strategisch 

personeelsbeleid. 

Vanuit CIO Rijk zal in 2021 een Rijksbrede 

aanpak worden ontwikkeld om de 

benodigde personele capaciteit m.b.t. de 

informatiehuishouding op tactisch en 

operationeel niveau te versterken. Het 

1. informatieprofessionals 
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aantrekken van structurele extra 

personele capaciteit aan 

informatieprofessionals (en aanpalende 

functies zoals juridische functies) is 

daarom nog niet toegestaan.   

6. Rijksbrede aanpak 

standaardisering 

dienstverlening SSO’s  

Onder regie van CIO Rijk komt er een 

Rijksbrede aanpak om de dienstverlening 

vanuit de diverse SSO’s en rijksbrede 

programma’s te standaardiseren passend 

bij de doelstelling om de verbetering in de 

informatiehuishouding te faciliteren. Er 

wordt gewerkt aan de bundeling van 

expertise waaruit Rijksonderdelen kunnen 

putten voor hun projecten en 

programma’s zonder deze permanent in 

dienst te hoeven nemen en waarin 

vakontwikkeling, gegeven de snelle 

ontwikkelingen, voortdurend bijgehouden 

en doorontwikkeld kan worden. 

1. informatieprofessionals 

7. Centrale pool 

adviseurs 

informatiebeheer (Doc-

Direkt) 

Er komt een centrale pool van adviseurs 

informatiebeheer bij Doc-Direkt die 

ingezet kunnen worden bij 

Rijksonderdelen. De adviseurs helpen bij 

het vertalen van de generieke 

systeemeisen naar specifieke eisen en 

daarbij passende maatregelen. CIO Rijk 

voert hier de regie op vanuit I-

Vakmanschap.  

1. informatieprofessionals 

8. (Door)ontwikkelen 

Rijksbrede kaders 

t.b.v. ontwikkeling van 

wet- en regelgeving, de 

beleidscyclus, 

projectmanagement en 

informatiebeheer 

Onder regie van CIO Rijk worden vanaf 

2022 instrumenten en kaders voor de 

ontwikkeling van wet- en regelgeving, de 

beleidscyclus, projectmanagement en 

informatiebeheer (door)ontwikkeld. 

Bestaande instrumenten en kaders 

worden verrijkt met voorwaarden die 

ervoor zorgdragen dat er voldoende 

aandacht is voor de effecten op 

informatiehuishouding van het 

voornemen. 

2. Hoeveelheid en aard 

van de informatie 

9. Standaardisatie 

werkprocessen 

Onder regie vanuit CIO Rijk komt er een 

Rijksbrede Taskforce die de 

uitgangspunten op het gebied van 

informatievoorziening en –verstrekking 

helder vertaalt naar werkprocessen en 

formats die worden geïmplementeerd in 

de informatiehuishouding van 

organisaties, ketens, netwerken en 

samenwerkingsverbanden. 

2. Hoeveelheid en aard 

van de informatie 
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10. Checklist inrichting 

datamanagement 

Rijksbreed wordt vanuit CIO Rijk een 

checklist of format opgesteld dat als basis 

kan dienen voor de inrichting van het 

datamanagement binnen de 

rijksorganisaties met specifieke aandacht 

voor uitvoeringsorganisaties. Hierbij wordt 

onder meer aandacht besteed aan de 

bestaande richtlijnen ten aanzien van 

rollen en verantwoordelijkheden. 

2. Hoeveelheid en aard 

van de informatie 

11. Doorontwikkeling 

IAK 

In samenwerking tussen JenV en CIO Rijk 

wordt het integraal afwegingskader voor 

beleid en regelgeving (IAK) verbeterd, 

met meer aandacht voor duurzame 

toegankelijkheid en uniformering. 

2. hoeveelheid en aard van 

de informatie 

12. Operatie 

uniformering 

bewaartermijnen 

Naar voorbeeld van de operatie 

uniformering loonbegrip in het vorige 

decennium zal rijksbreed bezien worden 

welke bewaar- en vernietigingstermijnen 

in sectorale wet- en regelgeving geschrapt 

of gestandaardiseerd kunnen worden ten 

behoeve van een betere uitvoerbaarheid 

van het informatiebeheer binnen 

rijksorganisaties. Dit gaat uitgevoerd 

worden onder regie van CIO Rijk en 

Constitutionele Zaken en Wetgeving. 

2. Hoeveelheid en aard 

van de informatie 

13. Rationalisatie DMS-

landschap.  

Onder regie van CIO Rijk komt een 

Rijksbrede taskforce die onderzoekt of het 

mogelijk is rijksbreed tot uniformiteit 

gebruik te komen van DMS- en RMA-

systemen met als doel 

toekomstgerichtheid, meer standaardisatie 

en interoperabiliteit. Deze 

onderzoeksvraag richt zich ook op de 

gewenste vorm van gezamenlijke inkoop, 

het beheer en exploitatie van de 

systemen. Middelen uit de centrale reeks 

mogen in afwachting van de resultaten 

van deze verkenning niet worden 

aangewend voor het vervangen, 

aanschaffen of uitfaseren van DMS- en 

RMA-systemen.  

3. Duurzame 

toegankelijkheid van de 

huidige IT-systemen 

14. Rijksbrede 

werkwijze concrete 

eisen en standaarden 

informatiesystemen 

Onder regie van CIO Rijk wordt een 

Rijksbrede werkwijze ontwikkeld om te 

komen tot concrete eisen en standaarden 

voor systemen en een methodiek voor 

risicoanalyses. 

3. Duurzame 

toegankelijkheid van de 

huidige IT-systemen 

15. Besluit 

Informatiehuishouding 

Het verouderde en in onbruik geraakte 

Besluit Informatievoorziening in de 

3. Duurzame 

toegankelijkheid van de 
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Rijksoverheid Rijksdienst 1990 wordt na vaststelling van 

de Archiefwet 2021 en de Woo 

ingetrokken en vervangen door een AMvB 

of ministeriële regeling. In dit Besluit 

Informatiehuishouding Rijksoverheid 

worden de verantwoordelijkheid en eisen 

met betrekking tot informatiebeheer en 

publicatie van overheidsinformatie – op 

basis van Archiefwet, WHO, WOO e.a., 

voor de gehele rijksoverheid (inclusief 

zelfstandige bestuursorganen, Hoge 

Colleges van Staat) transparant en 

eenduidig vastgelegd. 

huidige IT-systemen 

 

 

4.2.4. Categorie 4: Aanpalende trajecten  

De ambities in Open op Orde hangen samen met diverse aanpalende trajecten 

rond dienstverlening, ambtelijk vakmanschap en invoering van de Wet Open 

Overheid. Deze aanpalende trajecten hebben vaak ook eigen geldstromen, 

waarbij dus voorkomen moet worden dat dubbel werk wordt gedaan of dat 

trajecten dubbel gefinancierd worden. Hierna volgt een lijstje met aanpalende 

trajecten van Open op Orde die relevant kunnen zijn voor de eigen actieplannen, 

maar waar geen financiering vanuit de Open op Orde-middelenreeks voor kan 

worden aangevraagd. Dit is geen limitatief lijstje.  

 

Implementatie Wet open Overheid (WOO) 

Met het bestaande meerjarenplan RDDI, Open op Orde en de onderliggende 

actieplannen per Rijksonderdeel wordt invulling gegeven aan artikelen 6.1 (treffen 

van maatregelen ten behoeve van het duurzaam toegankelijk maken van de 

digitale documenten) en 6.2 (een meerjarenplan over de wijze waarop 

bestuursorganen hun digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk maken). 

Voor zover voor deze duurzame toegankelijkheids-maatregelen (co-)financiering 

uit de middelenreeks van Open op Orde mogelijk is, is dat ook al gespecifieerd in 

categorie 1 en categorie 2 (zie paragraaf 4.2.1 en 4.2.2) van dit document.     

De implementatie van de WOO bij Rijksonderdelen strekt echter verder dan deze 

aspecten. Zo moeten ook maatregelen worden getroffen voor zaken zoals het 

gefaseerd actief openbaar maken van de informatiecategorieën zoals benoemd in 

WOO artikel 3.3, het beschikbaar stellen van contactfunctionarissen en het 

verkorten van de verwerkingstijd van passieve openbaarheidsverzoeken. De 

daarvoor benodigde middelen maken géén onderdeel uit van de middelenreeks 

t.b.v. Open op Orde maar worden vanaf 2022 - conform de bekende verdeling 

o.b.v. de uitvoeringstoetsen - door FIN rechtstreeks overgeboekt naar alle 

departementen.  

 

Versterking informatiehuishouding Belastingdienst, SVB, UWV 

In het kader van de kabinetsreactie POK hebben Belastingdienst, SVB en UWV 

naast de doelstellingen uit Open op Orde ook een aantal specifieke opgaven voor 

hun informatiehuishouding die verband houden met de hersteloperatie n.a.v. de 
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toeslagenaffaire. Daar zijn door FIN middelen voor vrijmaakt buiten de 

middelenreeks t.b.v. Open op Orde.    

 

Uitvoering Kamermoties n.a.v. beleidsreactie POK 

N.a.v. het debat met de Tweede Kamer over het POK-rapport zijn diverse moties 

aangenomen die raken aan de informatiehuishouding. Voorbeelden zijn de Motie 

Klaver (GL), die verzoekt om een algoritmen-register en de Motie Marijnissen (SP) 

die verzoekt om het inventariseren van discriminerende algoritmen en het 

opruimen van de daaruit voortkomende vervuilde data. Voor de deze 

Kamermoties geldt dat de uitvoering en financiering buiten Open op Orde 

geregeld zullen moeten worden.  

 

Wegwerken papieren achterstanden  

Het wegwerken van de papieren achterstandsarchieven uit de periode 1976-2005 

door Doc-Direkt is een reeds lopend en reeds gefinancierd traject. Middelen t.b.v. 

uitvoering Open op Orde mogen niet worden ingezet voor het (versneld) 

wegwerken van deze papieren achterstandsarchieven (DVO-A). Aanvragen 

kunnen enkel worden gedaan voor archiefbewerkingen in het kader van DVO-I 

archieven, of voor niet bij Doc-Direkt liggende archiefachterstanden.  

 

 

5 Beoordelingskader actieplannen 

 

Aanlevering    

1 Het actieplan is uiterlijk 1 juli aangeleverd Ja/Nee 

2 Het actieplan en de onderliggende fiches zijn op de juiste wijze 

aangeleverd (zie paragraaf 1) 

Ja/Nee 

3 Het actieplan is voor indiening geaccordeerd door de bestuurder Ja/Nee 

 

Reikwijdte    

1 Het actieplan is qua organisaties beperkt tot de scope Rijksoverheid Ja/Nee 

2 Het actieplan heeft een maximale looptijd 2021-2026  Ja/Nee 

3 Het actieplan beperkt zich tot de doelstellingen uit Open op Orde Ja/Nee 

4 Het actieplan heeft betrekking op de verbetering van de eigen 

informatiehuishouding, niet op Rijksbrede inzet van shared service 

dienstverlening of van stelselpartijen.  

Ja/Nee 

 

Actieplan algemeen   

1 Het actieplan geeft in voldoende mate invulling aan de OoO-ambities Ja/Nee 

2 De doelstellingen van Open op Orde zijn voldoende verbonden aan een 

eigen probleemanalyse en maatregelen. 

Ja/Nee 

3 Het actieplan geeft in voldoende mate weer wat de inzet is per actielijn 

van Open op Orde. 

Ja/Nee 

4 Uit het actieplan blijkt duidelijk hoe de governance en 

programmastructuur voor uitvoering van het actieplan is geregeld/zal 

worden geregeld.  

Ja/Nee 

5 Het actieplan bevat een planning/roadmap die inzicht verschaft in de te 

verrichten werkzaamheden uitgezet in tijd.  

Ja/Nee 
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6 Uit het actieplan blijkt in voldoende mate hoe inbedding van de 

verbetermaatregelen in de eigen P&C -cyclus wordt gerealiseerd.  

Ja/Nee 

7 De voornaamste risico’s, afhankelijkheden en ondersteuningsbehoefte  

(o.a. RDDI, Nationaal Archief etc.) zijn in voldoende mate beschreven in 

het actieplan.   

Ja/Nee 

8 Voor dienstonderdelen en zelfstandige onderdelen van 500 fte of meer 

is waar nodig een eigen deelplan toegevoegd.   

Ja/Nee 

9 Het actieplan bevat een financiële paragraaf waaruit in ieder geval de 

totale kosten, realisatie en additioneel benodigde middelen per actielijn 

van Open op Orde gespecifieerd zijn. 

Ja/Nee 

 

Projectportfolio    

1 Concrete projecten en verbetermaatregelen zijn duidelijk 

identificeerbaar en duidelijk afgebakend.  

Ja/Nee 

2 Projecten en maatregelen zijn opgesteld in het in Open op Orde 

gedeelde fiche-template (Bijlage 1 Open op Orde) 

Ja/Nee 

3  De opgevoerde maatregelen/projecten waar financiering voor wordt 

gevraagd vallen uitsluitend in categorie 1 (minimaal benodigd) of 

categorie 2 (quick win - no regret). Zie paragraaf 4.2.1 en 4.2.2 

Ja/Nee 

4 De opgevoerde minimaal benodigde maatregelen (categorie 1) voldoen 

aan de eisen zoals beschreven onder paragraaf 4.2.1 

Ja/Nee 

5 De opgevoerde no regret/quick win-maatregelen (categorie 2) voldoen 

aan de eisen zoals beschreven onder paragraaf 4.2.2 

Ja/Nee 

6 Voor elk project of maatregel is aangegeven met welke actielijn uit 

Open op Orde de betreffende maatregel verband houdt.  

Ja/Nee 

7 De ingediende maatregelen dragen naar het oordeel van de 

beoordelaar in voldoende mate bij aan de beoogde effecten van Open 

op Orde  

Ja/Nee 

8 De maatregelen zijn naar het oordeel van de beoordelaar haalbaar  

binnen de daarvoor voorgestelde planning 

Ja/Nee 

9 De maatregelen zijn naar het oordeel van de beoordelaar haalbaar met 

de daarvoor voorziene middelen.  

Ja/Nee 

10 De beoogde tussentijdse en eindresultaten van de maatregelen zijn 

naar het oordeel van de beoordelaar in voldoende mate meetbaar. 

Ja/Nee 

11 De uitvoering van maatregelen is naar het oordeel van de beoordelaar 

voldoende beheersbaar (gelet op kans + omvang risico’s i.r.t. risico-

beperkende maatregelen)  

Ja/Nee 

12 Het karakter van de maatregelen is naar oordeel van de beoordelaar 

voldoende toekomstgericht en toekomstbestendig, met inachtneming 

van het uitgangspunt ‘archivering by design’.  

Ja/Nee 

13 De maatregelen leiden naar oordeel van de beoordelaar niet tot 

inperking van de handelingsruimte bij ontwikkeling of uitvoering van 

reeds voorziene generieke maatregelen in Open op Orde (categorie 3, 

zie paragraaf 4.2.3). 

Ja/Nee 

14 De maatregelen hebben geen betrekking op aanpalende trajecten van 

Open op Orde (zoals bedoeld in categorie 4, zie paragraaf 4.2.4) waar 

al andere dekking voor is voorzien.  

Ja/Nee 

 


