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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Januari 2019 ging het Rijksprogramma Duurzaam Digitale
Informatiehuishouding (RDDI) van start. Het programma
komt voort uit de constatering van de Erfgoedinspectie
(inmiddels Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed)
dat de rijksorganisaties weliswaar allen inmiddels digitaal
werken, maar nog niet duurzaam toegankelijk zijn op het
gebied van hun informatiehuishouding.
In het kabinetsstandpunt omtrent het Wetsvoorstel Open
Overheid wordt verwezen naar een Meerjarenprogramma
voor de verbetering van de duurzame toegankelijkheid
van digitale overheidsinformatie voor het Rijk (MJP).
Dit programma moet uitvoering geven aan de volgende
maatregelen:
1. de overheid zorgt ervoor dat de documenten die het
ontvangt, vervaardigt of anderszins onder zich heeft,
zich in goede, geordende en toegankelijke staat
bevinden.
2. het bestuursorgaan treft maatregelen ten behoeve
van het duurzaam toegankelijk maken van de digitale
documenten, bedoeld in het eerste lid.
Rijksorganisaties staan zelf aan de lat om hun informatiehuishouding te verbeteren. Het programma RDDI helpt
organisaties daarbij en coördineert activiteiten waarvan is
geconcludeerd dat die baat hebben bij een rijksbrede aanpak.
In lijn met de bevindingen van de Inspectie OE werden
7 actielijnen benoemd waarbinnen verbeteringen moesten
worden aangebracht.
RDDI is in 2019 met de actielijnen uit het MJP aan de slag
gegaan in samenwerking met stakeholders binnen het Rijk.
Parallel daaraan heeft RDDI verkend hoe het beste
invulling kan worden gegeven aan de opdracht in het MJP.
Hiertoe zijn twee activiteiten ondernomen. RDDI heeft
een ronde gemaakt langs stakeholders: rijksorganisaties
binnen de beleidskern, uitvoeringsorganisaties en ZBO’s.
Daarnaast heeft in april 2019 een Starting Gateway
Review plaatsgevonden.
De conclusies uit deze review en ronde worden verwerkt
in een actualisatie van het MJP en werken door in het plan
van RDDI voor 2020, welke voor u ligt.

slag moeten. De meerderheid van de departementen heeft
inmiddels een eigen programma dat invulling geeft aan de
verbetering van de informatiehuishouding. Omdat steeds
meer organisaties werk maken van de verbetering van de
informatiehuishouding, wordt steeds duidelijker waar de
pijnpunten zitten en welke van die pijnpunten een rijksbrede
aanpak behoeven en dus waar een rol voor RDDI ligt.
Dit betekent dat RDDI te maken heeft met een veranderende
omgeving en veranderende vragen vanuit de rijks
organisaties. Reden voor RDDI om de eigen werkwijze
tegen het licht te houden en hier wijzigingen in aan te
brengen. Daarnaast hebben ook de Gateway en ronde
langs stakeholders suggesties voor verbetering aan het
licht gebracht.
Voornaamste punt van zorg bij zowel de Gateway Review
als bij de stakeholders was dat RDDI veel tegelijk in gang
zet, daarbij ook erg veel van de rijksorganisaties vroeg en
dat samenhang tussen de verschillende actielijnen niet
altijd even helder was. In eerste instantie was de reflex om
dan een aantal actielijnen tijdelijk in de ijskast te zetten.
Echter, de noodzaak van vrijwel alle actielijnen werd door
de stakeholders gevoeld en het zou lastig zijn daarin een
keuze te maken. Sterker nog, er kwamen zelfs nog meer
wensen vanuit de stakeholders, wat erin heeft geresulteerd
dat er nog meer onderwerpen op de agenda kwamen
(in blauw de wijzigingen ten opzichte van 2019):

MJP 2019

Actualisering 2020

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

E-mailarchivering
Web-archivering
Di-stroy
Vervroegd overbrengen
Actieve openbaarmaking
Berichtenapps
Kader informatiehuishouding Rijk1

•
•
•
•

1.2	Lessen uit Gateway Review, ronde langs
stakeholder en andere ontwikkelingen
Het informatiehuishoudingslandschap binnen het Rijk is
in transitie. Het MJP en RDDI hebben tot een besef geleid
bij de rijksorganisaties dat zij met dit onderwerp aan de

E-mailarchivering
Berichtenapps
Web-archivering
Di-stroy
Vervroegd overbrengen
Actieve openbaarmaking
Versneld afhandelen
Wob verzoeken
Goed geïnformeerde
medewerkers
Deskundigheid
Informatiehuishouding
op orde
Naleving (toetsings)kader
informatiehuishouding Rijk

1 RDDI is tot de conclusie gekomen dat het efficiënter is om deze actielijn juist na de
overige actielijnen te realiseren ipv voorafgaand aan. Ook was de vraag vanuit de
stakeholders groter naar andere activiteiten. Deze actie is derhalve verschoven naar
een later moment in het programma.
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Niet minder onderwerpen dus. Er is juist behoefte aan de
diverse producten. Wel heeft RDDI de opgave om meer
in samenhang te werken aan de kant van het programma
zodat de rijksonderdelen minder worden belast en zij,
passend binnen hun opgave, gebruik kunnen maken van de
producten op het moment dat dit in hun programma past.
Dit geheel leidt tot een andere ordening van de activiteiten
voor RDDI welke in hoofdstuk 2 beschreven worden. Zowel
de departementen als RDDI werken in dynamische omgeving
waar de flexibiliteit aanwezig moet zijn om in te spelen op
(politieke) ontwikkelingen en op basis daarvan de prioritering
bij te stellen.

Naast de stuurgroep is er een interdepartementaal
overleg informatiehuishouding (Strategisch Beraad).
Hierin hebben programmamanagers of functionarissen
informatiehuishouding zitting die verantwoordelijk zijn
voor de verbetering van informatiehuishouding en/of
openbaarmaking. Het Strategisch Beraad is bedoeld om
kennis/ervaring uit te wisselen en te zorgen voor voldoende
draagvlak. Zij vormen een toets of de juiste dingen op de
juiste manier worden opgepakt door het programma.
Dit Strategisch Beraad komt voor iedere stuurgroep bijeen
om de stukken alvast te toetsen. Daarnaast komt dit
gremium nog een aantal extra keren per jaar bijeen om een
inhoudelijk thema of project van RDDI nader uit te diepen.

1.3 Governance

Het kabinet is bezig met de oprichting van een overheidsbreed adviescollege informatiehuishouding. De samenstelling
en opdracht van dit college wordt nog nader uitgewerkt.

Naast aanbeveling over de focus en omvang van de opdracht,
adviseerde de Gateway Review ook over de governance.
OCW en BZK zijn gezamenlijk opdrachtgever van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding.
Voor OCW wordt deze rol vervuld door SG OCW en bij BZK
door DGOO. De starting Gateway Review die in april 2019
heeft plaatsgevonden, heeft aangegeven dat opdracht
geverschap aan de kant van BZK evenals bij OCW beter
op DG/SG-niveau kon worden belegd. Vandaar dat het
opdrachtgeverschap bij BZK in april 2019 is overgegaan
van CIO-Rijk naar DGOO.
Het MJP hangt nauw samen met de Strategische I-agenda
Rijksdienst 2019-2021 en is daardoor ook verbonden met
veel andere programma’s op het gebied van informatiemanagement. CIO-Rijk is hiervoor verantwoordelijk en
speelt derhalve ook een belangrijke rol in opdracht die bij
RDDI ligt.

1.4 De werkwijze

Het programma heeft een Stuurgroep. In deze Stuurgroep
zijn alle departementen rechtstreeks vertegenwoordigd.
Daarnaast telt de Stuurgroep een aantal adviserende leden:
de Algemeen rijksarchivaris (Nationaal Archief), CIO-Rijk,
directeur Media en Creatieve industrie van OCW (link met
de Archiefwet), directeur Doc-Direkt en de directeur SSC-ICT
namens de CTO raad. De Stuurgroep wordt voorgezeten
door SG OCW. DGOO BZK is vice-voorzitter.
Stuurgroepleden zijn (p)SG/DG, CIO en/of directeur bedrijfs
voering. Vervanging bij afwezigheid gebeurt horizontaal.
De stuurgroep komt 4 keer per jaar bijeen.

Met deze aanpak wordt vooral vooruitgekeken.
De informatiehuishouding dient zo ingericht te worden
dat deze toekomstbestendig is. Dat informatie duurzaam
toegankelijk is en de informatiehuishouding daarmee flexibel
en robuust is. De technologische ontwikkelingen maken
het ook mogelijk om veel eenvoudiger samen te werken
en elkaars informatie en data te delen. De Rijksoverheid
heeft de ambitie geformuleerd om als 1 ‘connected
enterprise’ te gaan functioneren.

De Stuurgroep bepaalt welke besluitvorming moet worden
doorgeleid naar het CIO beraad, ICBR en/of SGO. Dit is in
lijn met de meer kaderstellende rol die is neergelegd in
het kabinetsstandpunt ‘Sturing op informatiebeveiliging
en ICT Rijk’. De CIO Rijk is voorzitter van het CIO beraad.
Daarmee vormt de Stuurgroep een strategisch voorportaal
van het CIO beraad.

RDDI is een programma dat bestaat uit projecten. Het
programmaplan en de projecten worden ter goedkeuring
aan de stuurgroep voorgelegd. Om samenhang tussen de
projecten zichtbaar te maken en dubbelingen te voorkomen
zullen we meer coördinatie brengen op de onderlinge
producten en projecten. De term actielijn laten we hierbij
los. We werken kort cyclisch waardoor we flexibel en snel

Informatiehuishouding zo veel mogelijk by design,
met oog voor rol medewerkers, gericht op de toekomst
Duurzame toegankelijkheid wordt zoveel mogelijk ‘by design’
ingericht binnen de werkprocessen en de daarbij gebruikte
informatiesystemen.
Dat betekent niet dat medewerkers geen rol meer spelen
in de informatiehuishouding. Het blijft belangrijk dat iedere
overheidsmedewerker zich er van bewust is dat goed
informatiebeheer een vanzelfsprekend onderdeel is van
de werkzaamheden. Zij moeten de kennis en vaardigheden
ontwikkelen om dat te doen en het is zaak dat zij daar bij
geholpen worden.

Programmatisch werken

Programmaplan RDDI 2020 | 6

kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het werken
in proeftuinen, met PoCs, Labs en solution designs maakt
hier deel van uit.
Het programma werkt vanuit goedgekeurde plannen van
aanpak die door de Stuurgroep RDDI worden geaccordeerd.
In het plan van aanpak worden de probleemstelling, de wijze
van werken, welke resultaten worden beoogd en het
gevraagde budget beschreven. In dit jaarplan (bijlage 1)
staan in hoofdlijnen de voorziene activiteiten en producten
van de verschillende projecten. De meer uitgewerkte project
plannen komen terug in de stuurgroep ter accordering.
Voor en met rijksonderdelen, RDDI is een katalysator,
het Rijk een lerende organisatie
Het is belangrijk dat de activiteiten die RDDI oppakt ook
aansluiten op de behoeften van de rijksonderdelen. RDDI wil
zoveel mogelijk vraaggestuurd werken. Dit betekent niet
dat RDDI niet langer zelf activiteiten en producten initieert.
Wel betekent het dat we altijd een toets doen op voorstellen
van RDDI in de Stuurgroep en het Strategisch Beraad,
de leden worden ook uitgenodigd om zelf aan te geven waar
rijksbrede samenwerking gewenst is. RDDI heeft een
coördinerende rol en verbindt verschillende rijksorganisaties
met elkaar en met kennis van buiten het Rijk. Zo leren we
van elkaars goede voorbeelden.
Bij de start van het programma is een Starting Gate
uitgevoerd, indien daar behoefte aan is, wordt er in 2020 een
Gateway Review gedaan om te kijken of het programma
nog op het juist spoor zit.

De meeste departementen hebben inmiddels een eigen
programma om de informatiehuishouding binnen de
eigen organisatie te verbeteren. De departementen zijn
zelf verantwoordelijk voor hun eigen informatiehuis
houding. Je kunt de activiteiten die RDDI ontplooit en
de activiteiten die de departementen zelf oppakken als
communicerende vaten zien. Samen werken we toe naar
duurzaam toegankelijke informatie en een robuuste en
flexibele informatiehuishouding. Aandachtspunt hierbij
is dat de middelen en personele capaciteit binnen het
Rijk (vooralsnog) gelijk blijven. Tegelijkertijd stijgt de
implementatiedruk.
Om ervoor te zorgen dat de activiteiten van RDDI goed
aansluiten op de activiteiten van de departementen, zijn
bij alle projecten van RDDI medewerkers vanuit de rijksrganisaties betrokken. RDDI levert voor ieder project een
personele basiscapaciteit. Dit team wordt aangevuld met
mensen uit de rijksorganisaties die met het betreffende
onderwerp van het project aan de slag willen. Daarnaast
heeft ieder project een klankbordgroep waarin alle
departementen vertegenwoordigd zijn. Ieder project heeft
ook een sponsor, dit is een programmamanager, afdelings
hoofd of directeur van één van de organisaties die zitting
heeft in de Stuurgroep, die meekijkt en -denkt met de
(in)richting van het project. Om te voorkomen dat rijksorganisaties worden overvraagd, gaan we in 2020 de
bijeenkomsten meer stroomlijnen en vraagstukken van
verschillende projecten combineren.

Projectorganisatie RDDI
Klankbord
•
•
•
•
•

Projectleider
Project kernteam RDDI
Twee departementen
evt NA
evt ICT leverancier Rijk

•
•
•
•

Departementen
Uitvoeringsorganisaties
Hoca’s
Deskundigen

•
•
•
•
•

Bestuurders
Departementen
Uitvoeringsorganisaties
Hoca’s
Mede-overheden

• Deskundigen

Projectteam

Meetup
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Samenwerking met Nationaal Archief en Doc-Direkt

1.5 Leeswijzer

Naast de samenwerking met de rijksorganisaties, heeft RDDI
een bijzondere samenwerking met het Nationaal Archief
en Doc-Direct. Met Doc-Direkt is een strategische samen
werkingsovereenkomst gesloten.
Het Nationaal Archief ontvangt van RDDI een financiële
bijdrage. In ruil daarvoor leverent het Nationaal Archief
kennis en personele capaciteit. In bijlage 2 is een uit
gebreidere omschrijving van de samenwerking te vinden.

Dit programmaplan heeft betrekking op 2020 van het
programma RDDI. De scope, aanpak en de consequenties
voor tijd, geld, organisatie voor het komend jaar worden
in dit plan beschreven. Het plan wordt jaarlijks opgesteld
voor de stuurgroep en het strategisch beraad en dient als
basis voor de rijksbrede financiering. Tevens draagt het
plan bij aan een gezamenlijk beeld van het programma bij
alle partijen.
In hoofdstuk 2 worden de werkwijze en diverse prioriteiten
van het programma in 2020 toegelicht. In hoofdstuk 3
besteden we aandacht aan onze corporate communicatie.
In hoofdstuk 4 staat het financiële kader, de kosten voor
het programma centraal.
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2. Het programma RDDI in 2020
2.1 De scope en opdracht in 2020
Het MJP is geactualiseerd voor 2020. In het geactualiseerde
MJP wordt gesproken over drie plateaus van waaruit we
onze opgave bekijken. We streven in de toekomst naar
een situatie waarin we data en informatie vrijelijk kunnen
gebruiken en combineren zodat we niet alleen meer inzicht
krijgen maar ook voorspellingen kunnen doen op basis van
onze informatie (plateau 3). Deze wens voor de toekomst
ligt (vooralsnog) buiten scope voor RDDI omdat deze op
dit moment niet realiseerbaar is. RDDI, streeft (zoals ook
in haar naam weergegeven) naar een duurzaam digitale
informatiehuishouding (plateau 2). Aan het eind van de
looptijd van het programma is informatie binnen het
Rijk niet alleen veiliggesteld, maar is deze ook duurzaam
toegankelijk.

De activiteiten van RDDI zijn niet zo lineair als boven
staande afbeelding doet vermoeden. We werken gelijktijdig
aan activiteiten binnen plateau 1 en 2. Ook kan het zijn dat
de betrokkenheid van RDDI zich alleen op activiteiten op
plateau 1 richt en dat de rest door organisaties zelf wordt
gedaan of dat RDDI juist aan tool op plateau 2 werkt,
voortbouwend op tools die reeds bij rijksorganisaties zelf
zijn ontwikkeld.
RDDI is in 2019 gestart met 7 actielijnen die deels voortkomen
uit bevindingen van de Inspectie Overheidsinformatie
en Erfgoed en deels uit nieuwe wetgeving (modernisering
Archiefwet en de Woo). Zoals in het vorige hoofdstuk
aangegeven hebben we lering getrokken uit de suggesties
van onze stakeholders en van de starting Gateway Review
die is gehouden. Voor 2020 brengen we zodoende meer
samenhang aan in onze activiteiten.

Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding

ling: van
Ontwikke

g

huishoudin

informatie

nagement

rmatiema

aam info
naar duurz

€€

€

Plateau 3

€

Plateau 2

Data en informatie gebruiken
voor inzicht

Plateau 1

Informatie vindbaar en
toegankelijk hebben

***

Informatie veilig stellen
*
Wat:
• bewaren van informatiebronnen,
e-mails, websites, berichtenapps,
DMS, schijven, record management.

Doel:
• veilig en duurzaam bewaren
en beheren van informatie.

**
Wat:
• enterprise search
• versneld afhandelen WOB verzoeken
• (actief) openbaarmaken
• vervroegd overbrengen naar
nationaal archief
• vernietigen.

Wat:
• ontsloten beschikbare en
bruikbare informatie
• datagedreven werken.

Doel:
• hergebruiken en combineren
van beschikbare informatie
(inzicht, lerende/responsieve/
voorspellende organisatie).

Doel:
• ordenen, ontsluiten, toegankelijk
maken en bewust vernietigen.
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2.2 Interne RDDI-organisatie en werkwijze
In 2019 was de RDDI-organisatie gekoppeld aan de actie
lijnen. Iedere actielijn had een projectteam bestaande uit
een projectleider, projectadviseur en projectsecretaris.
Daarnaast hadden medewerkers van verschillende rijks
organisaties zitting in het projectteam.
Er zijn overlappende vraagstukken bij de projecten.
De producten blijken inmiddels vrij vergelijkbaar. Denk aan
een handreiking, kader, model selectielijst, communicatie,en implementatieplan of onderzoeken die meerder
trajecten raken. In de bestaande werkwijze wordt er veel
van de rijksorganisaties gevraagd als ze bij iedere actielijn
deelnemen aan klankbordgroepen en meet-ups. Neem
hierbij de extra onderwerpen en activiteiten waar de stake
holders om vragen, dan kom je tot een andere ordening
van het programma.
Gezien de ontwikkelingen en gesprekken die we met onze
stakeholders hebben gevoerd, hebben we een aantal speer
punten geïdentificeerd waar we komend jaar in elk geval
extra capaciteit op zetten:
1. Coördinatie MJP activiteiten
We werken onverminderd door aan de projecten die
gekoppeld zijn aan de actielijnen uit het MJP. We werken
vanuit 3 plateaus, waarbij plateau 1 en 2 nu deels tot
afronding komen voor wat betreft de op te leveren
producten, dan wel opgepakt kunnen worden door de
rijksorganisaties zelf. Tot nu toe hebben de activiteiten van
het MJP grotendeels naast elkaar plaatsgevonden. In 2020
gaan we hier meer coördinatie op zetten zodat wielen niet
twee maal worden uitgevonden en zodat daar waar mogelijk
input van departementen meer wordt gebundeld. Doel is
om op die manier eenduidigheid in de producten te
houden en de uitwerking in samenhang te kunnen bezien.
Het leidt ook tot minder belasting bij de departementen.
Het resultaat zal een herschikking van activiteiten en
daarmee capaciteit opleveren.

2. Goed geïnformeerde medewerkers
Voor 2020 zetten we nadrukkelijk in op het bedenken en
uitvoeren van een rijksbrede communicatiecampagne.
Doel is het onderwerp ‘werken met overheidsinformatie’
nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de medewerkers en managers van de departementen en uitvoerings
organisatie. Om ook op bestuursniveau het onderwerp
te agenderen werken we aan de implementatie van een
toekomstverkenning die is voortgekomen uit het onderzoek overheid 2030.
De activiteiten rond communicatie gaan we ook meer
coördineren zodat er meer samenhang komt met zowel
de initiatieven vanuit de departementen zelf als met de
resultaten van de projecten vanuit RDDI. Daarnaast gaan we
inventariseren of er naast de campagne ook nog opleidings
behoeften zijn, dit in samenwerking met bestaande
academies zoals RADIO.
3. Deskundigheid informatiespecialist op orde
Doel is de juiste kennis beschikbaar te hebben en de
uitwisseling tussen de departementen zo optimaal mogelijk
te faciliteren. Hiertoe zal de toolkit voor de i(v)-professional
die we in 2019 hebben vormgegeven, steeds meer gevuld
raken en op de RDDI-website worden gezet. We zullen ook
investeren in de opbouw van kennis van toekomstige
ontwikkelingen door expliciet externe deskundigheid aan
boord te halen en in te zetten om zo op die ontwikkelingen
in te kunnen spelen.
Tot slot werken we middels een groeimodel toe naar een
evaluatie-instrument voor organisaties om te leren hoe men
ervoor staat en vervolgens te sturen op het verbeteren van
de informatiehuishouding.
Om goed invulling te geven aan de speerpunten en
tegelijkertijd de lopende activiteiten tot een goed einde
te brengen, zullen we in 2020 de RDDI-organisatie meer
vanuit een matrix laten opereren. Op die manier komen
de kwaliteiten van de medewerkers beter tot hun recht
en krijgen we meer samenhang tussen de verschillende
activiteiten. Ook zijn we daardoor als organisatie meer
flexibel. We werken hierbij kort cyclisch waardoor we snel
kunnen inspelen op ontwikkelingen in onze omgeving.
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Schematische opzet 2020

Coördinatie
Meerjarenplan (MJP)
Email
archivering

Berichtenapps
Website
archivering

Vernietiging
(Di-stroy)
Wob
hulptool
Vervroegd
overbrengen

Actieve
openbaar
making

Monitoring en actualisatie MJP

Goed geïnformeerde
medewerkers

Deskundigheid informatiespecialist op orde

Medewerker aan informatie

Kennisdeling (toolkit)

Campagne bewust werken
met overheidsinformatie

Externe deskundigheid

Samenhang communicatie

Kennisontwikkeling

Sturing op i door
management en bestuur

Legenda:
Product /
resultaatgebied

Project

Nader te
bepalen
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2.3 Planning activiteiten
Voor de activiteiten die onder coördinatie MJP vallen zal
een aantal activiteiten bij RDDI worden afgerond, waarna
de departementen er zelf verder mee aan de slag kunnen.
RDDI speelt een rol in de coördinatie en/of biedt RDDI
ondersteuning bij de implementatie. Je kunt het zien als
communicerende vaten waarbij de departementen steeds
iets meer gaan doen en RDDI steeds iets minder.

Plateaus

Projecten MJP 2020

Informatie
veiligstellen

Coördinatie en ondersteuning vanuit RDDI tijdens de
implementatiefase heeft met name betrekking op
generieke (rijksoverheid brede) vraagstukken (en dus niet
op organisatie-specifieke vraagstukken want daar staan de
organisaties zelf aan de lat). Daar waar het meerwaarde
heeft (inclusief draagvlak) om rijksbreed gezamenlijk op te
trekken, zal vanuit RDDI de coördinatie worden verzorgd.

E-mailarchivering

Bij ondersteuning gaat het vooral om het kunnen leren van
elkaar middels informatie-uitwisseling en het delen van
kennis. Het programma zal daar – naar vermogen – een
faciliterende rol in vervullen.
In onderstaand overzicht is in oranje te zien waar RDDI aan
werkt en in blauw is te zien wanneer de projecten overgaan
in de implementatiefase bij de departementen.
In bijlage 1 is voor iedere actielijn aangegeven wat er in
2019 is opgeleverd en wat er in 2020 nog wordt gedaan.
Ook voor de speerpunten goed geïnformeerde medewerker
en deskundigheid informatiespecialist op orde kun je in de
bijlage activiteiten vinden die in 2020 zullen plaatsvinden.

Q1

Q2

Q3

Q4
Implementatie

Web-archivering

Implementatie

BerichtenApps

Implementatie

Informatie
vindbaar en
toegankelijk
hebben

Di-stroy
Vervroegd overbrengen
Actieve openbaarmaking

Implementatie

WOB-tool

Implementatie

Informatie voor medewerkers Rijk

Implementatie

Deskundigheid informatiehuishouding

Implementatie

Actualisatie MJP 2021
Inspectie OE

Woo / Archiefwet
Implementatie
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3 Corporate communicatie
Om de rijksorganisaties te informeren over ons programma en de producten die we
realiseren, heeft het programma een communicatiestrategie. Het gaat hier om de ‘corporate
communicatie’. Voorlichting die gekoppeld is aan implementatie van tools uit de RDDIprojecten en de campagne bewust werken met overheidsinformatie vallen onder het project
‘goed geïnformeerde medewerkers’.
Met de corporate communicatie willen we, naast het opbouwen en uitbouwen van onze
naamsbekendheid, identiteit en reputatie, inhoudelijk de volgende doelen bereiken:
Bestuurders en i(v)-professionals:
• weten dat er een impuls wordt gegeven aan de informatiehuishouding
en openbaarheid
• weten wat er van hen wordt verwacht en dragen dit uit.
I(v)-professionals:
• zijn op de hoogte van rijksbrede (RDDI-)producten
• hebben voldoende kennis om de implementatie van de actielijnen in te richten
en te realiseren.
De middelen die RDDI inzet voor de corporate communicatie zijn:
• Berichten op Rijksportaal
• Website RDDI (https://informatiehuishouding.nl). Deze zal begin 2020
een geheel nieuwe opzet en indeling krijgen, met een vraaggerichte focus.
• Nieuwsbrief RDDI die ongeveer 6 keer per jaar verschijnt.
• Het platform KIA (Kennisnetwerk Informatie en Archief)
• LinkedIn en mogelijk andere social media
• Communicatietoolkit RDDI (power point, animatie over RDDI-gepland 2020,
programmastijl)
• Flyers
• Gadgets
• Inzet van ambassadeurs
• Een activerende kernboodschap
• Aandacht voor het programma in magazines (Od magazine, BinnenbeRijk)
en externe nieuwsbrieven, zoals die van CIO Rijk en Digitale Overheid
• Presentaties tijdens externe (interdepartementale) overleggen en bijeenkomsten,
zoals ICBR en CIO Beraad, maar ook het Doc-Direktcafé
• Congressen zoals het ECP congres, het JenV Informatiefestival, KNVI congres
• RDDI evenementen en bijeenkomsten (klankbordbijeenkomsten en Meet ups)
Om een en ander meer inzichtelijk te maken qua planning, zal bovenstaande voor zover
mogelijk opgenomen worden in de RDDI communicatiekalender.
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4 Begroting 2020
Evenals in 2019, bestaan de inkomsten van RDDI uit contributies van departementen,
een extra bijdrage van OCW en van BZK.
Omdat het budget van RDDI in 2019 nog niet aan het begin van het jaar rond was, heeft
RDDI financieel een behoedzaam begin gemaakt. Ook bleken verschillende activiteiten
niet meteen ‘full swing’ van start te kunnen waardoor een deel van de kosten over de
jaargrens schoof. Om die reden heeft RDDI een substantieel bedrag in 2019 overgehouden.
Dit hebben we kunnen kasschuiven naar 2020. Dit zal goed van pas komen bij de vele
activiteiten die in 2020 worden opgepakt. Onderstaand zijn de inkomsten en kosten per
thema weergegeven.

Inkomsten

Uitgaven

contributies
AZ

35

BZ

100

BZK (2019 en 2020)

200

Materiële kosten:

DEF

100

Programma algemeen

150

EZK/LNV

100

Activiteiten MJP

700

FIN

100

Activiteiten goed geïnfomeerde
medewerkers

350

IenW

100

Activiteiten deskundigheid
informatiespecialist op orde

150

JenV

100

OCW

100

Bijdrage aan NA

200

SZW

100

VWS

100

Bijdrage OCW

350

Bijdrage BZK

2.017

1.432 (waarvan 333 in fte’s)

Bijdrage OCW/M&C

200

Kasschuif 2019

450

Totaal

Personele kosten (20 fte)

3.567

3.567
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Bijlage 1

Projecten RDDI 2020

E-mailarchivering
Doel
Invoeren van een nieuwe, eenvoudiger, werkwijze voor
e-mailarchivering, waarbij in principe alle e-mail van
ambtenaren bewaard wordt voor een periode van tien jaar,
met uitzondering van privé e-mail en dergelijke. E-mail van
door de ministeries aan te wijzen sleutelfunctionarissen
wordt uiteindelijk overgebracht naar het Nationaal Archief.
Op deze wijze wordt de duurzame toegankelijkheid van
cruciale informatie gewaarborgd in het geval van onderzoeken en verantwoording en gaat er geen belangrijke
informatie verloren voor de toekomst.
Er is een rijksbrede handreiking ontwikkeld, getest en
vastgesteld. Na implementatie van de werkwijze
volgens de handreiking voldoen rijksorganisaties aan
de wettelijke kaders.
Resultaat in 2019
• De veiligstelling van e-mail is gerealiseerd bij de
organisaties die zijn aangesloten op de shared omgeving
van SSC-ICT. Dit zijn BZK, FIN, IenW, SZW en VWS.
Er is een passend model selectielijst opgeleverd.
• Een implementatieplan dat gebruikt kan worden door
organisaties, samen met een communicatieplan.
• Een handleiding aanwijzing en registratie
sleutelfuncties.
• En een modelregeling ‘zoeken naar informatie
in e-mail en bestanden’.
Wat gaan we doen in 2020
Voor het project E-mailarchivering staat 2020 in het teken
van de implementatie van de gelijknamige handreiking.
Na een fase waarin op initiatief van RDDI en in samen
werking met een aantal belangrijke partners producten zijn
opgeleverd, komen we het komende jaar in een periode
waarin vooral de rijksorganisaties centraal zullen komen
te staan. Zij zijn het immers uiteindelijk zelf die de doel
stellingen van plateau één (e-mail veilig stellen) en
aansluitend plateau twee (e-mail duurzaam toegankelijk
maken en houden) – in lijn met hun primaire processen
– handen en voeten moeten gaan geven. Het project
E-mailarchivering speelt daarbij een ondersteunende en
coördinerende rol.

Organisaties binnen de Rijksoverheid treffen het komende
jaar voorbereidingen om de handreiking te implementeren
of zijn al zo ver om tot daadwerkelijke implementatie over
te gaan al dan niet in de vorm van pilots. In opdracht van
RDDI wordt in de eerste helft van 2020 een onderzoek
opgeleverd dat inzicht geeft in de mogelijkheden om de
uitgangspunten en doelstellingen van de handreiking in
technische zin te realiseren voor de organisaties die zijn
aangesloten op de shared service omgeving van SSC-ICT.
Naar verwachting zal dit onderzoek óók inzichten
genereren voor organisaties die niet op die omgeving
zijn aangesloten. Daarnaast zoekt het project binnen het
RDDI-programma actief de verbinding met de andere
actielijnen en trekt gelijk op met andere projecten,
bijvoorbeeld in de rijksbrede bewustwordingscampagne.
In relatie tot de stakeholders wordt op alle aspecten van
het project nadrukkelijk de samenwerking gezocht.
Samengevat zijn vanuit het perspectief van het project de
belangrijkste speerpunten voor de komende periode:
• het opleveren van een onderzoek naar de technische
randvoorwaarden voor de implementatie van de
handreiking e-mailarchivering en het realiseren van
eerdere toegezegde overige producten;
• bij (het voorbereiden van) de implementatie van de
handreiking daar – waar mogelijk en wenselijk – ten
aanzien van generieke vraagstukken het vervullen van
een ondersteunende een coördinerende rol;
• in samenwerking met alle betrokken actoren binnen
de Rijksoverheid gericht toewerken naar het realiseren
van plateau één (veiligstellen) en – voor zover binnen
bereik – aansluitend plateau twee (vindbaarheid en
toegankelijkheid).
Resultaat in 2020
• Rijksorganisaties hebben instrumenten in huis om
e-mailarchivering conform de handreiking bewaren
van e-mail rijksoverheid in te voeren.

Programmaplan RDDI 2020 | 15

Webarchivering
Doel
Het dient voor burgers inzichtelijk te zijn welke informatie
ooit op een overheidswebsite heeft gestaan zodat zij zich
te allen tijde kunnen beroepen op deze informatie.
Doel is te komen tot implementatie van een eenduidige
archiveringspraktijk voor openbare websites van de
Rijksoverheid teneinde deze digitale informatie in duurzaam
toegankelijke staat te brengen en te houden.
De basis voor websitearchivering is de Richtlijn archiveren
overheidswebsites, opgesteld door het Nationaal Archief.
De Richtlijn heeft duurzame toegankelijkheid van overheids
websites tot doel en biedt daarvoor eisen aan website
archivering en een voorbeeld stappenplan om organisaties
te helpen met de websitearchivering. Voor het Rijk is tevens
het ‘Kader Websitearchivering Rijksoverheid’ opgesteld.
Het kader is vastgesteld in het CIO Beraad en bevat uitgangs
punten en randvoorwaarden voor websitearchivering bij
de Rijksoverheid. Resultaat moet zijn dat alle rijksoverheids
organisaties aangesloten zijn op een centrale voorziening
voor websitearchivering van openbare websites van de
Rijksoverheid waarvoor de dienst Publiek en Communicatie
(DPC van het Ministerie van Algemene Zaken) een
aanbestedingstraject uitvoert.
Resultaat in 2019
• In deze fase van het project worden een aantal
instrumenten ontwikkeld om rijksorganisaties te onder
steunen bij de implementatie van websitearchivering
in de eigen organisatie. Te weten:
a. Self-assessment voor de implementatie Website
archivering voor Rijksonderdelen (voorheen Checklist)
b. Modelaanpak implementatie websitearchivering
voor Rijksonderdelen
c. Modeltoets AVG en publicatierecht
d. Modeltoets voldoen aan eisen Rijkswebsites
• De Dienst Publiek en Communicatie is een markt
onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een
aanbesteding voor websitearchivering. De uitkomst
daarvan is verwerkt in een aanbestedingsstrategie.
Wat gaan we doen in 2020
• In 2020 gaan starten we met een aanbesteding voor de
rijksbrede centrale voorziening voor openbare websites
van de Rijksoverheid. Het betreft het inkopen van dienst
verlening voor het harvesten, opslaan en beschikbaar
stellen van de openbare webarchieven.

Resultaat in 2020
• Er wordt een centrale voorziening opgeleverd waar
rijksonderdelen op kunnen aansluiten. In (uiterlijk) 2021
zullen de eerste rijksonderdelen aansluiten op de centrale
voorziening voor websitearchivering van openbare
websites van de Rijksoverheid.

Vervroegd (digitaal) overbrengen
Doel
Digitale overbrenging is onderdeel van het op orde brengen
van de informatiehuishouding. Daarom is het stimuleren van
vervroegde overbrenging in het Meerjarenplan Verbetering
Informatiehuishouding (MJP) opgenomen als actielijn.
Het project heeft tot doel om tijdig en in gezamenlijkheid
kennis op te bouwen over digitale overbrenging, onder
meer middels pilot-projecten. Uitgangspunt hierbij is dat
we leren van bestaande ervaringen en ons richten op het
ontwikkelen van nieuwe kennis.
Met digitaal overbrengen wordt de procedure bedoeld
waarbij overheidsinformatie van een overheidsorgaan wordt
overgebracht naar een archiefinstelling en daar digitaal
wordt opgeslagen om beschikbaar gesteld te worden aan
de samenleving. De Archiefwet stelt de termijn voor deze
procedure en geeft ook de mogelijkheid om eerder
(vervroegd) over te brengen. Alleen documenten die conform
selectielijst permanent dienen te worden bewaard, worden
overgebracht. Nadat de documenten zijn overgebracht,
treedt de archiefinstelling op als beheerder. In geval van het
Rijk wordt een andere minister bestuurlijk verantwoordelijk.
Veel van de activiteiten (toevoegen van context-informatie,
dossiervorming, klasseren van beperkt openbare informatie)
en functionaliteiten (zoekfuncties, viewers) in het dagelijks
informatiebeheer zijn ook bij overbrenging van belang.
Hier ligt dus een belang voor archiefvormers en archief
instellingen om “over de overbrengingstermijn heen” samen
te werken. RDDI heeft samen met de departementen en
het Nationaal Archief vier thema’s benoemd waar actie
op moet worden genomen, te weten bewustwording,
toegankelijkheid, openbaarheid en de randvoorwaarden
voor (vervroegd) overbrengen. Op die thema’s is bepaald
op welke activiteiten men zich zou moeten richten.
Dit wordt gezamenlijk verder uitgewerkt.
Parallel aan deze actielijn wordt in 2020 en 2021 in opdracht
van OCW door het Nationaal Archief gewerkt aan (overheids
brede) kennisproducten over digitale overbrenging. Er zijn
drie thema’s geïdentificeerd waarvoor kennisproducten
opgesteld worden.
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1. zakelijke toegang en teruglenen na overbrenging;
2. digitaal vernietigen;
3. business case voor overbrengen.
Resultaat in 2019
• Whitepaper opgeleverd met uitgangspunten
• Validatie van voorgenomen kennisproducten in
thematische sessie strategisch beraad (product
Nationaal Archief)

• Handreiking ‘actief openbaar maken doe je zo’
- een eerste versie van de handreiking ‘actief openbaar
maken doe je zo’, gericht op het ondersteunen van
de IV-professional bij de implementatie van actieve
openbaarmaking binnen de organisatie (in ieder geval
de Woo-categorieën). De handreiking wordt in een
iteratief proces (KIA) doorontwikkeld naar een 1.0 versie.

Wat gaan we doen in 2020
• Inrichten projectorganisatie
• Opstellen projectplan aan de hand van de whitepaper
• Uitvoeren pilots
• Oplevering eerste overheidsbrede kennisproducten
(product Nationaal Archief).

• Pilots actieve openbaarmaking en open by design
- Start pilots actieve openbaarmaking en open by design,
gericht op het opdoen en delen van kennis en ervaring
met actieve openbaarheid in de praktijk. De lessen
hieruit worden opgenomen in de handreiking (kennis
deling en leren van elkaar).
- Verkennen technische ondersteuning actieve
openbaarmaking en open by design.

Resultaat 2020
• Rijksonderdelen kunnen hun werkprocessen
zodanig inrichten dat er digitaal vervroegd kan
worden overgebracht

• Communicatieaanpak gericht op medewerkers
- Eerste opzet communicatieaanpak gericht
op medewerkers (in samenhang met de
communicatiecampagne).

Actieve openbaarmaking
Doel
De ambitie van de regering is dat rijksoverheidsorganisaties
informatie uit eigen beweging (actief) openbaar maken.
De Woo biedt het kader voor die ambitie. Naast de algemene
inspanningsverplichting voor overheidsorganisaties om
informatie zoveel mogelijk openbaar te maken, benoemt
de Woo een aantal informatiecategorieën met daarbij de
verplichting om deze actief openbaar te maken. Deze worden
openbaar gemaakt op het Platform Openbare Overheids
informatie (PLOOI), dat momenteel wordt ontwikkeld.
Uiteindelijk resultaat is dat rijksorganisaties hun
informatie actief openbaar maken door deze handmatig
en/of geautomatiseerd te publiceren op PLOOI.
Resultaat in 2019
• Aansluiten op PLOOI
- Aansluitvoorwaarden PLOOI (0.8 versie) opgeleverd.
Dit document beschrijft de technische en functionele
eisen waaraan overheidsorganisatie moeten voldoen
om aan te kunnen sluiten op PLOOI.
- Start pilots met PLOOI (december 2019)
- Start opstellen van een business case om de afweging
te kunnen maken om handmatig en/of geautomatiseerd
aan te kunnen sluiten op PLOOI.

Wat gaan we doen in 2020
• Aansluiten op PLOOI
- Organisaties ondersteunen bij het aansluiten op PLOOI.
Hierbij gaat het om het vaststellen van metadata
standaarden en het vernieuwen of aanpassen van
werkprocessen en systemen zodat informatie
handmatig en/of automatisch, afhankelijk van het
volume, gepubliceerd wordt op PLOOI.
• Handreiking ‘actief openbaar maken doe je zo’
- Handreiking ter ondersteuning van organisaties gereed.
• Kennisnetwerk actieve openbaarheid
- De handreiking in KIA doorontwikkelen naar
een geïnstitutionaliseerd kennisnetwerk Actieve
Openbaarmaking.
• Pilots actieve openbaarmaking en open by design
- Kennis en ervaring in de praktijk gedeeld, lessen
opgenomen in de handreiking.
• Communicatieaanpak gericht op medewerkers
- Communicatie gericht op medewerkers (praktische
hulpmiddelen). Dit wordt in nauwe samenhang
gedaan met de rijksbrede communicatiecampagne.
Resultaat in 2020
• Rijksorganisaties hebben voldoende informatie, kennis
en middelen (producten RDDI) om actieve openbaarheid
binnen hun organisaties te implementeren.
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Wob-hulp
Doel
Voor het beantwoorden van een verzoek op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur en straks de Woo is het
essentieel dat relevante informatie goed en snel vindbaar
is, ook in de steeds omvangrijkere systemen van het Rijk.
Het aantal en de complexiteit van Wob-verzoeken stijgt
en mede door de informatie-explosie komen de termijnen
voor afhandeling onder druk te staan. In de Woo is bovendien
een verkorting opgenomen van de behandeltermijnen
(van zes naar vier weken).
RDDI onderzoekt de mogelijkheden voor het ontwikkelen van
een IT-tool, om hier op de korte termijn hulp bij te bieden.
Resultaat in 2019
• Plan van aanpak en whitepaper met uitgangspunten
• Inventarisatie eisen WOB-hulp
• Inventarisatie belangstelling deelname
• Onderzoek IT tooling
Wat gaan we doen in 2020
• Starten van het inkooptraject langs het stappenplan
van het plan van aanpak
• Oplevering resultaat inkooptraject door een aanbod
voor in te zetten tooling
• Verdere verkenning van aanvullende activiteiten voor
versnelling van het Wob-proces, zoals effectiviteit van
het werkproces (werkwijzer) en inzet van een pool met
Wob-medewerkers.
Resultaat in 2020
• Rijksonderdelen zijn in staat om te komen tot een
versnelde afhandeling van Wob-verzoeken.

Berichtenapps
Doel
In maart 2019 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State vastgesteld dat appberichten zoals
WhatsApp en SMS worden beschouwd als documenten en
daarmee vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur
(hierna: Wob).
Het project Berichtenapps heeft als doel het invoeren van
een eenduidige beleidslijn voor het gebruik van berichten
apps binnen het Rijk conform de regels van de WOB en
Archiefwet.

De beoogde resultaten van het project Berichtenapps zijn:
• Uniforme uitleg en geharmoniseerde implementatie
van de beleidslijn binnen het Rijk zodat departementen
voldoen aan de wettelijke kaders.
• Bewustwording van rijksambtenaren in het gebruik
van berichtenapps zodat chatberichten duurzaam
toegankelijk zijn in het kader van de Wob en Archiefwet.
• Effectief en efficiënt informatiebeheer voor appberichten
mogelijk maken door de inzet van inventieve technische
en organisatorische oplossingen.
• Inzicht verschaffen in de haalbaarheid en uitvoer
baarheid van de beleidslijn (inclusief uitvoering) zodat
verbeteringen in de omgang met berichtenapps
rijksbreed kunnen worden doorgevoerd.
Resultaat in 2019
• De beleidslijn voor de omgang met berichtenapps
binnen het Rijk is vastgesteld.
• Er is voor departementen een technische instructie
opgesteld ‘hoe’ appberichten op te slaan met de
mobiele telefoon.
• Er zijn instructies ontwikkeld welke berichten moeten
worden gearchiveerd om te voldoen aan de normen
die gelden vanuit de Wob.
Wat gaan we doen in 2020
• Een handreiking ontwikkelen voor het implementeren
van de beleidslijn binnen departementen.
• Communicatiemateriaal ontwikkelen voor bewust
omgaan met berichtenapps binnen de Rijksoverheid.
Dit materiaal zal in nauwe samenwerking met
‘Medewerkers goed geïnformeerd over informatie
huishouding’ worden ontwikkeld zodat het past binnen
de rijksbrede campagne.
• Onderzoek doen naar de (technische en organisatorische)
mogelijkheden om gebruikers te ontzorgen bij het
gebruik en archiveren van chatberichten.
• Uitvoeren van een interdepartementaal evaluatie
moment om te bekijken of de gekozen beleidslijn
(inclusief uitvoering) doeltreffend en uitvoerbaar is op
technisch, juridisch, beveiligings-, organisatorisch en
operationeel niveau.
Resultaat in 2020
• De beleid omtrent de omgang met berichtenapps is
geïmplementeerd bij departementen.
• Het gebruik van berichtenapps door rijksambtenaren
is in lijn met de beleidslijn en onderliggende wet- en
regelgeving.
• De rijksonderdelen zijn in staat om informatie uit
berichtenapps veilig te stellen en te beheren.
• De beleidslijn is geëvalueerd en in definitieve vorm
vastgesteld.
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Vernietigen ‘Di-stroy’
Doel
Op basis van de huidige selectiecriteria komt het overgrote
deel van de overheidsinformatie (ongeveer 85% tot 90%)
niet in aanmerking voor permanente bewaring en
dient op termijn vernietigd te worden. In de digitale
informatiewereld komen niet alleen beheren en toegankelijk
maken, maar ook vernietigen in een heel ander licht te
staan. Er is behoefte aan een betere afbakening, betere
handvatten en meer flexibiliteit bij de uitvoering van
digitale vernietiging.
Doelstelling is om te komen tot een werkbaar, gemoderniseerd uitvoeringsbeleid voor digitale vernietiging op drie
dimensies: wetgeving, technologie en processen.
Daarvoor gaan we regels rond bewaren en vernietigen voor
digitale documenten aanpassen en vernietigingstermijnen
waar mogelijk harmoniseren.
Resultaat 2019
• Op de dimensie Wetgeving is geïnventariseerd wat de
bepalingen zijn over bewaren en vernietigen in sectorale
wetgeving. Naar aanleiding van de uitkomsten daarvan
is verkennend overleg geweest met het overleg van
wetgevingsjuristen om te bezien welke mogelijkheden
er zijn om tot harmonisatie van bewaar- en vernietig
termijnen te komen.
• Er is een wettenpocket in voorbereiding waar de
wettelijke bewaar en vernietigtermijnen op te vinden
zijn (in samenwerking met Koop).
• Op de dimensie Techniek is een kleinschalige proof of
concept gedaan met het opsporen van niet-identieke
kopieën. Onderzocht is of de toegepaste oplossing
een aanvulling kan vormen op de mogelijkheden van
Zoek-en-Vind (Enterprise search).
• Op de dimensie Processen is een pilot gestart met het
ministerie van Financiën. De pilot beoogt de mogelijkheden te benutten die Zoek-en-Vind (Enterprise search)
biedt voor onder andere het vereenvoudigen van het
proces van Vernietigen.
Wat gaan we doen in 2020
• Bijdrage leveren aan Thema tiendaagse ‘vernietigen’
van KIA.
• Voorstellen voor harmonisatie vernietingstermijnen.
• Delen van kennis naar aanleiding van de pilot.
• Gebleken is dat het thema vernietigen in (nagenoeg) alle
projecten op een of meer van de genoemde dimensies
specifieke vragen met zich brengt. Vernietigen wordt
meegenomen in de andere projecten. Eind Q1 is een
plan gereed hoe dit thema wordt meegenomen in de
andere projecten.

Resultaat 2020
• Rijksonderdelen kunnen beter voldoen aan de wettelijke
vernietigingsvereisten.

Medewerker aan Informatie
Doel
Iedere ambtenaar, iedere bestuurder en iedere politicus
verwerkt en produceert informatie. Techniek kan mensen
ondersteunen, maar in iedere laag van de organisatie ligt er
een rol en verantwoordelijkheid voor de mens. Het project
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. Er wordt geborgd dat de bewustwordingsvraagstukken die voortkomen uit de producten van de andere
projecten van RDDI in samenhang met elkaar en met de
overkoepelende boodschap van de campagne worden
gecommuniceerd.
Met de producten uit dit project kunnen rijksorganisaties
binnen de eigen organisatie werken aan het vergroting van
het bewustzijn van de medewerkers, een betere houding
en beter gedrag met betrekking tot het werken met
overheidsinformatie.
Resultaat in 2019
• Onderzoek afgerond naar medewerkers en
informatiehuishouding
• Kenniskaart wat moeten medewerkers minimaal weten
• Vertaling van wat medewerkers moeten weten naar welk
gedrag daarbij hoort.
• Zicht op hoe de informatie(huis)houding van het Rijk
er in 2030 uitziet
Wat gaan we doen in 2020
Er wordt RDDI-breed een aantal instrumenten en
producten ontwikkeld, gericht op de organisatie en meer
specifiek de medewerkers.
• Communicatie: in 2020 zal een bewustwordings
campagne worden opgezet. Het gaat om een rijksbrede
boodschap over het omgaan met overheidsinformatie.
• Opleiding en training: op basis van wat medewerkers
minimaal moeten weten en doen, brengen we in kaart
wat ze daarvoor moeten kunnen. Met bestaande
opleidingsinstellingen kunnen we dan in gesprek over
eventueel aanpassing van hun opleidingsaanbod. We
zullen daarbij samenwerken met RADIO (RijksAcademie
voor Digitalisering en Informatisering Overheid).
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• Sturingsvraagstukken: managers hebben een grote
invloed op het gedrag van medewerkers. Het project
gaat verkennen hoe managers bewuster met dit thema
aan de slag kunnen. Ook zal het project bekijken of het
nuttig is het onderwerp op te nemen in de PenC-cyclus.
Op bestuursniveau wordt naar aanleiding van de
uitkomsten van het onderzoek overheid 2030 gewerkt
aan de implementatie van de toekomstverkenning
Resultaat in 2020
• Medewerkers (ook managers en bestuurder) bij het Rijk
zijn geïnformeerd over het belang van hun rol bij het
werken met overheidsinformatie.

Deskundigheid informatie
specialist op orde
Doel
De uitdaging om alle informatie duurzaam toegankelijk
te krijgen, vraagt om meer en anders gekwalificeerde
i(v)-professionals. RDDI werkt op een aantal vlakken aan
de versterking van de i(v)-professionals.
Bij de verschillende rijksorganisaties leven dezelfde
problemen en vraagstukken. Door meer verbinding met
elkaar te krijgen, kunnen vraagstukken meer in gezamenlijkheid worden aangepakt. RDDI zal een rol spelen in het
beschikbaar stellen van goede voorbeelden en programma
plannen van verschillende organisaties. Ook zal RDDI zorgen
dat kennis en onderzoeksresultaten actief verspreid worden
onder alle i(v)-professionals van het Rijk. Mogelijk worden
externe deskundigen door RDDI ingehuurd om gezamenlijke vraagstukken te onderzoeken.
Om ervoor te zorgen dat het hele Rijk toewerkt naar
eenzelfde stip op de horizon, heeft RDDI in 2019 verkend
hoe de overheid er in 2030 uitziet met betrekking tot het
werken met overheidsinformatie. In het eerste kwartaal
werken we bij drie organisaties aan roadmaps om van
2020 naar 2030 te komen. Deze kunnen als voorbeelden
dienen voor andere rijksorganisaties.
Ook is geconstateerd dat de i(v)-professionals bij het Rijk,
gezien de vele ontwikkelingen, worden overvraagd.
RDDI bekijkt of er een gezamenlijke pool in het leven
kan worden geroepen. Het gaat daarbij om een mogelijk
interne pool waarbij rjiksmedewerkers een tijd bij een
andere organisatie kunnen werken waardoor kennis en
kunde meer wordt gerouleerd binnen het Rijk. Daarnaast
gaat het om een verkenning om gezamenlijk externe
capaciteit in te kopen.

Resultaat in 2019
• Eerste opzet interne en externe pool verkend met
Doc-Direkt.
• Opzet toolkit voor website gemaakt waarin goede
voorbeelden, rapporten en inzichten kunnen worden
gedeeld.
• Onderzoek Overheid 2030 is grotendeels afgerond.
Wat gaan we doen in 2020
• Opzet van een rijksbrede pool van i(v)-professionals:
- Inventariseren bij rijksorganisaties welke behoefte
er op dit vlak leeft.
- Kennis vergroten voor informatiespecialisten, in
samenwerking met Doc-Direkt en andere rijkspools.
Nadere inventarisatie in samenwerking met Doc-Direkt
wat de wensen en behoeften zijn aan inzet mede
werkers informatiehuishouding. Nadere inventarisatie
mogelijkheden raamovereenkomsten.
• Toolkit: op de website van RDDI komt een pagina
Praktijkvoorbeelden van andere organisaties. Eventueel
worden specifieke tools generiek gemaakt voor breder
gebruik. Deze activiteit loopt voor de duur van het
programma. Ook worden hier onderzoeksresultaten die
relevant zijn voor het Rijk gedeeld.
• Met drie organisaties roadmaps ontwikkelen van 2020
naar 2030.
Resultaat in 2020
• Er is een rijksbrede pool van informatiespecialisten,
gebaseerd op de behoeften.
• Er is duidelijk wat informatiespecialisten moeten weten
en kunnen zodat zij zich verder kunnen professionaliseren.
• Goede voorbeelden worden onderling gedeeld.
• Er zijn voorbeeldroadmaps hoe we ons nu al kunnen
voorbereiden op de overheid van 2030 met betrekking
tot het werken met overheidsinformatie.

Integraal uitvoeringskader
Doel
Een vraag van veel departementen is wanneer de informatie
huishouding op orde is: hoe meet je dat, waar sta ik nu?
Men heeft veel behoefte aan een duidelijk en integraal
uitvoeringskader.
Voor een actueel en integraal uitvoeringskader wordt
aansluiting gezocht bij het onlangs door de Inspectie
Overheidsinformatie en Erfgoed vastgestelde Toetsings
kader informatiehuishouding van de centrale overheid.
In dit toetsingskader heeft de Inspectie uitgewerkt hoe zij
invulling geeft aan haar toezicht op de informatie
huishouding van het Rijk.
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Dit project wordt op een later moment verder uitgewerkt,
omdat nog niet alle relevante ontwikkelingen op dit moment
voldoende uitgekristalliseerd zijn om nadere invulling te
kunnen geven aan een integraal uitvoeringskader. Wel is er
gestart met een verkennend onderzoek. Tevens worden de
resultaten van de monitoring Inspectie Overheidsinformatie
en Erfgoed 2020 hierbij betrokken.
Resultaat in 2019
Uitvoeren verkennend onderzoek waarbij de volgende
vragen aan de orde komen:
• Wat is – gegeven de grote diversiteit van organisaties
die het aangaat – de gezamenlijke definitie en scope
van ‘Informatiehuishouding op orde’
• Welke aspecten/onderwerpen moeten er in ieder
geval in een rijksbreed groei- of volwassenheidsmodel
terechtkomen
De basis hiervoor vormen:
• Gesprekken met een aantal sleutelfiguren uit het
Strategisch Beraad
• Deskresearch
• Ateliersessie met het Strategisch Beraad
• Adviesrapport
Wat gaan we doen in 2020
Resultaten verwerken van het verkennend onderzoek
en vertalen naar een projectaanpak.
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Bijlage 2	Samenwerking Doc-Direkt
en Nationaal Archief
Doc-Direkt

Nationaal Archief

Doc-Direkt vindt het belangrijk met het RDDI samen te
werken om:
• Grip te krijgen op en te werken aan standaardisatie
binnen de informatiehuishouding van het Rijk, van en
tussen haar afnemers, te faciliteren en de DD dienst
verlening verder te optimaliseren en automatiseren.
Inmiddels heeft DD hierop een goede track-record en
doel is deze verder te versterken.
• Voor de Digidoc-afnemers en hun medewerkers te
zorgen voor een goede integrale “best-in-class”
dienstverlening, ondersteuning en voorziening(en) om
“by Design” aan bestaande en toekomstige wettelijke
kaders en afspraken te voldoen.
• Met RDDI mee te doen in experimenten en proof-ofconcept om de toekomst van slimme geautomatiseerde
DM oplossingen en diensten mede vorm te geven en
verder ervaring op de doen met het gebruik van moderne
technologie en toepassingen (Big Data analyse, Algoritmes,
BlockChain, Rule-engines), slimme en vernieuwende
Start-up oplossingen (Challenges) en het (Zoek&Vind)
Big Data platform. In lijn hiermee is Doc-Direkt
betrokken bij verschillende actielijnen (zoals Di-Stroy,
Wobtooling, actieve openbaarmaking) en pilots
(digitale vernietiging FIN)
• Haar strategische positie als online marktplaats (DigiStore)
en brede platform-onafhankelijke dienstverlener voor
generieke DM-voorzieningen, naar afnemers binnen
het Rijk verder te versterken.

Het Nationaal Archief geeft structureel advies aan het
programma en levert kennis en capaciteit op de verschillende
projectlijnen vanuit expertise over duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Dit gebeurt onder andere
bij het project E-mailarchivering en project Webarchivering
Rijksoverheid. Een concreet voorbeeld hiervan is het project
Webarchivering Rijk: het Nationaal Archief heeft op verzoek
van Minister van OCW de richtlijn archiveren overheidswebsites opgesteld. De richtlijn opgenomen in het Kader
Websitearchivering Rijksoverheid. En wordt nu gewerkt
aan een rijksbrede voorziening op basis van de richtlijn.
Zo borgen we gezamenlijk duurzame toegankelijkheid
van overheidsinformatie.
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