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1. Kabinetsreactie POK (IHH-
deel) met financiële 
onderbouwing claim 780 
miljoen (jan 2021)

2. Oplevering Generiek Actieplan 
Open op Orde (maart 2021) 

3. Format en Stappenplan voor 
organisaties (april-juni 2021)

4. Adviesrol bij beoordeling 
organisatieplannen (juli/aug 
2021)

5. Kennisnetwerk en 
nieuwsbrieven Open op Orde 

(jan tot nu)

2021 in vogelvlucht
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Elk departement heeft inmiddels op basis van Open op Orde een departementaal 

actieplan opgesteld. Ook de Hoge Colleges van Staat, Sui-Generis-organisaties en 

zelfstandige bestuursorganen doen mee in Open op Orde en hebben organisatie-

specifieke plannen gemaakt. De motivatie en de ambitie is bij alle deelnemers 

groot en spreekt duidelijk uit deze actieplannen; In totaal zijn binnen deze 

plannen ruim 900 concrete verbetermaatregelen voor de informatiehuishouding 

aangedragen.  

Voortgangsbrief open op orde, 
sept 2021



1. Professionalisering

2. Harmonisatie werkprocessen

3. IT systemen en IHH

4. Sturing en monitoring

én natuurlijk de implementatie van de 
MJP toezeggingen Tweede Kamer en de 
projecten!

We zijn aan de slag met 
de 4 actielijnen!
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› Informatiesessies voor 
rijksorganisaties in april, mei en 
juni: (ca. 400 deelnemers)

› Workshop voor SSO-adviseurs 
om actieplan op te stellen (3 
sessies 200 deelnemers)

› Workshop gericht op de 
nulmeting (2 sessies: 150 
deelnemers)

› Workshop Introductie IHH (2 
sessies: 100 deelnemers)

Actielijn 1 

Professionalisering
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Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY

In totaal circa 850 rijksmedewerkers
opgeleid, 100 certificaten verdiend

https://maken.wikiwijs.nl/108607/BPV_opleidingen_dierverzorging_AOC_Oost
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


› Actief openbaar maken voor managers 
(masterclass met ABD)

66 deelnemers

› E-learning rijksmedewerkers actieve 
openbaarmaking

354 deelnemers

› E-learning leidinggevenden actieve 
openbaarmaking

86 deelnemers

› cursus informatiebeheer en architectuur en 
vice versa. 

60 deelnemers

Actielijn 1 vervolg
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Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

In totaal ruim 500 
rijksmedewerkers
opgeleid op actieve 
openbaarmaking

https://www.flickr.com/photos/125497459@N03/14257676577
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Actielijn 2

Uniforme 
werkprocessen

› RDDI voerde regie op 
technische implementatie van 
beslisnota’s met een generiek 
sjabloon

› Resultaat: ruim 50 beslisnota’s 
op eenduidige wijze openbaar 
gemaakt
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Actielijn 3

IT systemen en IHH

› RDDI werkte mee aan de opdracht 
Taskforce (nb Taskforce IT start oktober)

› I-bestuur bijeenkomst met Cap Gemini 
september over IHH samenwerking 
markt en overheid: resultaat 
maatschappelijke coalitie in oprichting! 
(11 november ECP congres)
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› Onder regie RDDI is het 
nulmetingsinstrument IHH 
voor organisaties opgeleverd

› Project ‘hoe stuur ik IHH in 
eigen organisatie’ is van 
start gegaan (dashboard 
voor de organisaties)

Actielijn 4

Sturing en monitoring
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Aangepast aan nieuwe situatie per 1 juli 2021

Organisatie RDDI
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Doelen voor 2021

10

› Afhechten
implementatietrajecten MJP

› Samenhangend aanbod
RDDI, NA, Doc Direkt

› Verdere ondersteuning
actielijnen voor organisaties

› Maatschappelijke coalitie
IHH

› Jaarplan 2022



1. Generieke oplossingen voor
generieke knelpunten en

2. Samen met Rijksonderdelen
waarbij

3. Open op Orde leidend is met

4. Merkbare maatschappelijke
resultaten die

5. De IHH van de Rijksoverheid
verbeteren met als doel

6. Meer transparantie, openbaarheid
en betere duurzaam digitale
informatiehuishouding

Hoe werkt RDDI?
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Voor de meest actuele ontwikkelingen, volg 
https://www.informatiehuishouding.nl/

En abonneer je op de nieuwsbrief via:  

https://www.informatiehuishouding.nl/actueel/nieuwsbrieven/rijksprogramma
-voor-duurzaam-digitale-informatiehuishouding

Vragen?

https://www.informatiehuishouding.nl/
https://www.informatiehuishouding.nl/actueel/nieuwsbrieven/rijksprogramma-voor-duurzaam-digitale-informatiehuishouding

