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Beleidsvisie
•  Wij werken in 2020 in een open,    

transparante netwerkorganisatie
• We werken vanuit het principe pro-actief transparant,  

tenzij
• Informatie van VWS is digitaal toegankleijk en betrouwbaar.
• Wij werken digitaal samen en delen kennis zowel intern  

als extern.

Organisatie 
Wij werken in 2020 in een open, transparante 
netwerkorganisatie.

Conclusies 
1. Impliciete afspraken over het omgaan met informatie 

expliciet maken. 
2. Behoefte aan verdere ondersteuning bij de bewustwording.

Voorgestelde acties 
1. Expliciet maken kenmerken een open, transparante 

netwerkorganisatie (“Zo doen we dat hier”) Q1 2018
2. Workshops over de dilemma’s delen van informatie. Start 

VWS-kern, uit te breiden tot concern  en (veld)organisaties 
Q1 - Q2 2018

3. Opnemen in introductieprogramma nieuwe medewerkers 
Q2 - Q4 2018

Opnemen bij overdracht/ de borging van informatie van 
vertrekkende medewerkers. Q2 2018

Beleid
 
We werken vanuit het principe pro-actief transparant, 
tenzij.

Conclusie
1. Expliciete afspraken maken transparantie beleid. Meer 

inzicht in “beleidintimiteit/ persoonlijke beleidsopvatting. 
Al lerende invulling geven aan het principe proactief 
transparant, tenzij. 

Voorgestelde acties
1. Maken van overzicht: wat is er al, wat is vastgelegd in de 

regelgeving? Q1 2018
2. Workshops: Wat is er nog meer nodig om dit te kunnen 

uitvoeren?  Komen tot afspraken over transparant beleid. 
Q2 – Q3 2018 

3. Doen: uitvoeren Experiment BR: transparantie in 
beleidsalternatieven in nota’s en Kamerbrieven. Q1 2018 

Zoeken, vinden, borgen
Informatie van VWS is digitaal toegankelijk en betrouwbaar.

Conclusies
1. Behoefte aan meer houvast bij dagelijkse beoordeling wel/

niet bewaren van informatie 
2. Om de enorme informatiestromen te kunnen beheersen 

zijn betere intuïtieve systemen nodig. 
3. Behoefte aan technische ondersteuning om e-mails op te 

bergen en expliciete afspraken over omgaan met e-mails

Voorgestelde acties 
1. Ondersteuning bij Zoeken en vinden, Opzetten 

dossierstructuur, Borgen en archiveren,  Opruimdagen, 
Bureautrainingen Q1 - Q4 2018

2. Beleidsvisie vertalen naar systeem eisen DMS in 
samenspraak met het ECM project Q2 2018

Pilot e-mailarchivering Q1 2018

Techniek
 
Wij werken digitaal samen en delen kennis, zowel intern 
als extern.

Conclusie
1. Er is veel behoefte om innovatieve technische 

mogelijkheden in te zetten om te kunnen samenwerken.

Voorgestelde acties
• Volgen ontwikkeling samenwerkingsruimten Rijksbreed  

Q4 2018

Onderzoeken of andere innovatieve manieren van 
samenwerken passen bij de overheid. Q4 2018


