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1 Inleiding

Mede onder invloed van de coronacrisis heeft de digitalisering van de samenleving en dus ook van 
 de overheid in 2020 een versnelde ontwikkeling doorgemaakt. De verwachtingen van burgers en 
organisaties zijn gegroeid, zeker als het gaat om de snelheid en transparantie van digitale 
communicatie en de betrouwbaarheid van informatie. In het advies van de Raad van State (RvS) over 
de ministeriële verantwoordelijkheid (juni 2020) wordt het verband tussen deze waarden en het 
vertrouwen in de overheid beschreven. Om parlement en samenleving tijdig en op een juiste manier 
van informatie te voorzien, is een informatiehuishouding die op orde is cruciaal .  
 
Aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, 
uitgebracht in het najaar van 2020, over aspecten van de informatiehuishouding (o.a. over 
berichtenapps en hotspots) hebben dit opnieuw onderstreept. 
 
Met de vernieuwing van de wetgeving voor een open overheid en duurzaam toegankelijk 
informatiebeheer zijn in 2020 eveneens stappen gezet: de initiatiefwet Open Overheid kwam in de 
volgende fase van de parlementaire behandeling en de nieuwe Archiefwet wordt, na de openbare 
consultaties, voorbereid voor de adviesaanvraag aan de Raad van State (RvS). De bevindingen van  
de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag en de uitkomsten van de monitor 
Informatiehuishouding van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maken eens te meer duidelijk 
dat er snel een onomkeerbare beweging moet worden ingezet, zowel technisch als organisatorisch. 
Achterstallig onderhoud en legacy moeten worden weggewerkt, het systeem landschap moet worden 
aangepast en afspraken moeten worden nageleefd.
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In 2019 heeft het kabinet met het Meerjarenplan Verbetering informatiehuishouding Rijk (hierna: MJP) 
ingezet op een versnelling in de verbetering van de informatiehuishouding. In zijn reactie op het ongevraagd 
advies van de RvS onderkent het kabinet dat op dit punt nog meer moet gebeuren. Daarvoor acht het 
kabinet een majeure investering over meerdere jaren nodig. Aangekondigd wordt dat nog in deze kabinets
periode onderzoek wordt gedaan naar de knelpunten in de informatiehuishouding en concrete aanbe
velingen voor het oplossen daarvan. De uitkomsten daarvan kunnen een aanzet of advies zijn voor het 
volgende kabinet om gericht te investeren. Tegelijkertijd zetten de rijksorganisaties onverminderd de al 
ingezette verbeteringen voort, waarbij het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding 
(RDDI) hun inspanningen zoveel mogelijk ondersteunt met concrete instrumenten en als platform voor 
kennisdeling en informatieuitwisseling. 

Het MJP heeft betrekking op het Rijk inclusief de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en de Hoge Colleges 
van Staat en omvat de digitale kant van het informatiebeheer. Het plan sluit aan bij hoofdstuk 6 van de 
genoemde initiatiefwet waarin de minister van BZK wordt verplicht een meerjarenplan over dit onderwerp 
naar de StatenGeneraal te sturen. De minister van BZK is verantwoordelijk voor de uitvoering van  
het plan in samenwerking met de minister van OCW. Het programma staat onder voorzitterschap van  
de secretarisgeneraal van OCW.

Leeswijzer
Het voorliggend document is een nadere uitwerking en actualisering van het MJP ‘Samen op weg 
naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie’ (januari 2020) en geeft inzicht in de acties, 
voortgang en resultaten van de rijksorganisaties. In hoofdstuk 2 wordt de bredere context van 
het MJP geschetst en wordt de samenhang ervan weergegeven met de ontwikkelingen in het 
rijksbeleid op het gebied van ICT en informatiebeleid. In hoofdstuk 3 wordt dat specifiek voor 
informatiehuishouding nader uitgewerkt.

Het komende jaar zal de aandacht vooral worden gericht op het afronden van al gestarte 
projecten en de implementatie van projecten met een deadline in 2021. In RDDIverband zijn en 
worden instrumenten ontwikkeld om rijksorganisaties te ondersteunen. Hier wordt in hoofdstuk 
4 nader op ingegaan. Nieuwe onderwerpen worden alleen aangepakt als daartoe een dringende 
noodzaak is. Nieuw is dat dit jaar in het programma ook acties zijn opgenomen op het gebied van 
datagedreven werken en duurzaam databeheer bij de overheid. Het betreft de voorbereiding op 
het gebruik van data en informatie voor inzicht, het thema van plateau 3 uit het MJP. Hiervoor moet 
een aantal randvoorwaarden worden ingevuld zoals afspraken en overeenstemming over 
onderwerpen als datakwaliteit, databegrippen, beleid en governance. Dit is in hoofdstuk 5 uitgewerkt. 

RDDI heeft een looptijd van vijf tot acht jaar. Het MJP wordt jaarlijks geactualiseerd.
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2 Context 

BZK heeft het voornemen om de bestaande Strategische IAgenda om te vormen naar een istrategie 
met een meerjarig perspectief, waarin wordt vooruitgekeken en keuzes worden gemaakt.  
De istrategie Rijksdienst volgt de ontwikkelingen en richting van de grote strategieën en agenda’s  
van de Nederlandse overheid, waaronder de Data Agenda Overheid, adviesrapporten (waaronder  
Werk aan uitvoering: Handelingsperspectieven en samenvatting analyse; het advies van de Raad van 
State over de ministeriële verantwoordelijkheid; WRR rapporten) en toezicht rapporten (waaronder  
de erfgoed inspectiemonitor, De Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed en Webarchivering bij  
de centrale overheid van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed). Zij agendeert onderwerpen  
die op het niveau van de Rijksdienst moeten worden opgepakt en beschrijft de participatie van het Rijk 
in interbestuurlijke trajecten in de overheidsbrede en nationale strategieën. 

Het MJP is nauw verbonden met de thema’s van deze istrategie en het plan maakt daar integraal  
deel van uit. Op de agenda van beide programma's staan onder meer de volgende onderwerpen:
• Het belang van duurzaam toegankelijke informatie en data.
• Invulling geven aan de strategische governance voor data, artificiële intelligentie en 

informatiehuishouding.
• Versterking van het Ibewustzijn en Ivaardigheden van medewerkers (in samenwerking met  

het programma Radio).
• Kennis delen, goede en minder goede ervaringen uitwisselen 
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Het MJP Verbetering informatiehuishouding Rijk en de actualisatie 2021 worden meegenomen in de 
istrategie. Omgekeerd kunnen uit deze nieuwe istrategie ook nieuwe opgaven voor de informatie
huishouding voortvloeien. Een voorbeeld daarvan zijn de voorbereidende activiteiten voor het realiseren 
van plateau 3 van het MJP met datagestuurd werken en het beheer dat daarvoor nodig is. Datagedreven 
werken kan bijdragen aan de verbetering van de bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling. In 2021 krijgt dit 
verder vorm in de organisatie van RDDI.

In 2020 hebben de werkzaamheden van de Rijksdienst in het teken gestaan van het opvangen van de 
gevolgen van de coronapandemie. Naast het opschalen van de technische faciliteiten voor thuiswerken 
door de shared serviceorganisaties, is de bewustwordingscampagne ‘InformatieThuishouding’ uitgevoerd, 
waarmee rijksmedewerkers van heldere richtlijnen en praktische tips zijn voorzien om thuis bewust  
met overheidsinformatie om te gaan. Verder is in het kader van de interdepartementale samenwerking 
m.b.t. archivering Hotspot COVID19 een bijdrage geleverd aan verdiepende kennissessies. Daarnaast 
ging de uitvoering van het reguliere takenpakket uit het MJP 2021 ook gewoon verder.

Op deze wijze heeft het programma RDDI ook in 2020 een bijdrage geleverd aan het op orde brengen en 
toekomstbestendig maken van het informatiebeheer en de kwaliteit van de overheidsinformatie binnen 
de Rijksoverheid. RDDI houdt op projectniveau voeling met de istrategie, zodat deze twee elkaar versterken. 
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3 Insteek MJP: automatisering van 
informatiebeheer op weg naar  
‘the next level’

In het verleden had de informatiehuishouding van het Rijk vooral betrekking op het ordelijk vastleggen 
en vindbaar maken van informatie. Bij papieren informatie was archiveren relatief overzichtelijk. Alle 
afgesloten dossiers van waarde werden opgeschoond en verplaatst naar een speciaal daarvoor ingericht 
archief, waar deskundige medewerkers zich ontfermden over de papieren. Iedereen die daarna de 
dossiers wilde inzien, ging daarvoor naar het archief. 
 
In het digitale tijdperk is de beheersituatie veel complexer. Ten eerste geldt dat overheidsorganisaties 
informatie ontvangen, maken en delen via steeds meer en verschillende digitale wegen – waaronder 
email, websites en sociale media – zowel onderling als met burgers en bedrijven. Ten tweede worden 
documenten steeds meer op maat samengesteld uit diverse databestanden die ook zelf continu worden 
bijgewerkt door verschillende organisaties. De verschijnings vormen van ‘een document’ en de 
hoeveelheid documenten zijn hierdoor explosief gegroeid. Dat heeft tot gevolg dat de informatie niet 
meer handmatig is te ordenen. 

De verwachting dat de overheid open en transparant communiceert met haar burgers, de markt en  
het parlement stelt eisen aan de wijze waarop de overheid haar informatiebeheer heeft georganiseerd. 
Kritische rapporten van onder andere de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en recent de Raad van 
State en de Algemene Rekenkamer hebben een impuls gegeven aan de ontwikkeling en verdere groei van 
verschillende interdepartementale programma’s op gebied van het informatiebeheer. 
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In 2020 hebben de maatschappelijke ontwikkelingen  de behoeften van burgers, organisaties en het 
parlement aan betrouwbare en duurzaam toegankelijke informatie  de verantwoordelijkheid van de 
overheid voor een ordelijke informatiehuishouding verder aangescherpt. 

Het MJP borduurt in 2021 voort op de ontwikkelingen die de rijksorganisaties, daarbij ondersteund door 
RDDI, in gang hebben gezet. In gestaag tempo wordt gewerkt aan de bestaande taken voor het verder op 
orde brengen van de informatiehuishouding met behulp van geautomatiseerde processen.

Transitie 
Het is onomstreden dat automatisering en digitalisering onmisbare voorwaarden zijn voor de verbetering 
van de informatiehuishouding. Maar om de informatiehuishouding op een hoger plan te krijgen, is 
daarnaast in de komende jaren een bredere transitie nodig. Het huidige digitale tijdperk vereist een 
andere visie en aanpak, ook van de automatisering. Departementen en uitvoeringsorganisaties bereiden 
zich daarop voor op diverse manieren: 

…. by design ontwikkelen van archivering vindt steeds meer weerklank
Duurzame toegankelijkheid van informatie en gebruiksvriendelijkheid van werkprocessen en 
informatiesystemen worden het best gerealiseerd door informatiehuishouding niet als een aparte 
discipline te beschouwen. Daarom is het van belang om al bij de aanschaf, bouw, aanpassing of 
afschaffing van processen en systemen de vereisten voor duurzame toegankelijkheid op te 
nemen en deze in nauwe samenwerking tussen medewerkers, informatiespecialisten en 
ICTexperts te ontwikkelen. Ook is het van belang in de ontwerpfase van een proces al rekening 
te houden met de eisen van een goede informatiehuishouding. Vergelijkbare ontwikkelingen 
doen zich voor op het gebied van openbaarheid en privacy, waar eveneens groeiende aandacht is 
voor het ontwerpen by design.

…. er is meer oog voor de menselijke factor
Naast mogelijkheden voor het beter automatiseren van werkprocessen, biedt de by design 
aanpak een instrument om de wensen van gebruikers (medewerkers) als uitgangspunt te nemen 
en ze zoveel mogelijk te ontzorgen. Voorwaarde is wel dat medewerkers een set aan basiskennis 
hebben over de omgang met overheidsinformatie en dat voldoende deskundige informatie
professionals beschikbaar zijn, ook voor innovatieve wijzen van informatiebeheer. 

…. naast heden en verleden ook kijken naar de toekomst
Niet zo lang geleden werd informatie vooral bewaard om te kunnen terugkijken. Tegenwoordig speelt 
het een steeds belangrijkere rol om als overheid te kunnen anticiperen op grote maatschappelijke 
vraagstukken. Informatie moet dan beschikbaar blijven voor hergebruik op korte, middellange en 
lange termijn. 
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…. van informatie als middel van bedrijfsvoering naar kernfunctie, zowel in het beleidsproces 
als operationele processen
De wijze waarop de informatie van de overheid mede vormgeeft aan de relatie met burgers 
wordt steeds belangrijker. In de toekomst zal de informatiehuishouding van de overheid nog 
meer dan nu al het geval is een belangrijke basis blijven voor het vertrouwen tussen overheid  
en burgers. Bovendien heeft de informatiehuishouding een spilfunctie in democratische 
processen door een datagedreven werkwijze, waarbij integriteit, authenticiteit en beschikbaar
heid van informatie aantoonbaar geborgd is.

….. naast documenten ook data
Het toenemen van de hoeveelheid digitale informatie levert vragen op voor het beheer ervan 
(zoals beschreven in het MJP 2020) en de digitale tools die worden ontwikkeld om de diverse 
informatievormen op te slaan moeten ook toegankelijk worden gemaakt. Daarnaast zijn er ook 
ontwikkelingen in het gebruik van digitale informatie. Voor beleidsontwikkeling bijvoorbeeld 
wordt meer en meer gebruik gemaakt van data, onderzoeksresultaten, documenten van binnen 
en buiten de overheid. Om toekomstbestendig te zijn, zal ook op dit punt een transitie moeten 
worden doolopen. 

…. kaders, beleid en governance evolueren mee
Kaders, beleid en governance zijn niet statisch, maar evolueren mee met de verdere digitalisering 
van de overheid. Dit vraagt onder andere om het moderniseren van deze producten door 
herziening of vervanging. Een randvoorwaarde hiervoor is het meetbaar maken van informatie
huishouding, rekening houdend met die instrumenten die al gemoderniseerd zijn, zoals de 
monitor van de inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Zo kan voortgang worden gemeten  
en kunnen departementen beter bijsturen op informatiehuishouding en de verantwoording hiervan.

De transitie naar ‘the next level’ van informatiehuishouding zal niet voor iedere overheidsorganisatie  
op dezelfde manier verlopen. Er zijn meerdere transitiepaden denkbaar. RDDI ondersteunt organisaties 
die hiermee aan de slag willen met kennisuitwisseling, informatie & deskundigheidsbevordering  
en experimenten. 
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4 De departementen: planmatige 
aanpak van een complexe opgave

De verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de informatiehuishouding van het Rijk ligt bij de 
rijksorganisaties zelf. Ieder kiest voor een eigen aanpak, maar waar mogelijk trekt men gezamenlijk op. 
In relatief korte tijd is binnen het Rijk een actieve gemeenschap ontstaan waarbinnen kennis en 
ervaringen worden gedeeld. Door dat te stimuleren kan het MJP steeds beter aansluiten op de vragen 
uit de departementen, die vragen vertalen naar (ICT of andere) instrumenten en zo werken als 
accelerator richting het gewenste resultaat. Voor de uitvoering van de departementale programma’s 
maakt men gebruik van rijksbrede ICTvoorzieningen en wordt waar mogelijk samengewerkt met 
andere rijksorganisaties, zoals het Nationaal Archief, DocDirekt en de shared serviceorganisaties voor 
ICT. Het Nationaal Archief levert kennis op de verschillende projecten vanuit expertise over duurzame 
toegankelijkheid van overheidsinformatie en DocDirekt en SSCICT leveren kennis vanuit expertise 
over digitale toegankelijkheid van overheidsinformatie. 

Al enige tijd zijn de uitvoeringsorganisaties (inclusief ZBO’s) zich ervan bewust dat het MJP ook voor hen 
een opgave is en dat zij hun informatiehuishouding op orde moeten brengen. Ook de Hoge Colleges van 
Staat oriënteren zich hierop. Deze toenemende belangstelling uit zich in de wens om te participeren in  
de ondersteuning die bij de uitvoering van het MJP wordt geboden. Tot nu toe hebben deze organisaties 
ruimhartig toegang tot de producten en activiteiten van RDDI, maar krijgen ze geen directe, specifieke 
ondersteuning. Voor 2021 wordt verkend of er een vorm kan worden gevonden om hieraan tegemoet  
te komen.
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Departementsbrede meerjarenplannen

Alle departementen hebben voor hun organisatie een aanpak vastgesteld voor het verbeteren van  
de informatiehuishouding. Het ambitieniveau en de wijze van organiseren verschilt per organisatie.  
Over het algemeen volgen de departementen de actielijnen die bij de start in het MJP waren benoemd, al 
dan niet aangevuld met organisatiespecifieke thema’s. Een ontwikkeling die zich aftekent is dat steeds 
vaker het belang wordt onderkend van een nauwe samenwerking tussen de DIVafdelingen en de 
organisatieonderdelen die voor de primaire processen verantwoordelijk zijn. 

Met behulp van een online enquête is rijksbreed in kaart gebracht hoe de departementen de verbetering 
van de informatiehuishouding hebben ingericht. Aan deze enquête hebben alle departementen deel
genomen. Ter illustratie zijn hierna enkele uitkomsten van de enquête grafisch weergegeven. De aantallen 
in de figuren komen overeen met het aantal departementen dat heeft geantwoord. De ministeries van 
EZK en LNV hebben één enquête ingevuld. Daarom komt het totaal uit op 11. 

Figuur 1  Hoe hebben de departementen de organisatie van het MJP ingericht?

Figuur 2  Op welke wijze is de sturing op het MJP ingericht?

Figuur 3  Hoe is het budget voor het MJP geregeld?

Programma met projecten en lijnactiviteiten

Programma met projecten

Programma, projecten en lijnactiviteiten

Projecten en lijnactiviteiten

Lijnacitiviteiten

De CIO

Stuurgroep, CIO en Directeur bedrijfsvoering

CIO, Managementraad en Bestuursraad en Stuurgroepen

Directeur bedrijfsvoering en pSG

Directeur Bedrijfsvoering

De SG of DG

Directeur Bedrijfsvoering en regiegroep

2020 en 2021

Meerjarig t/m 2023

n.v.t.

Structureel
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2021 stakeholders schema MJP

Centrale thema's in het MJP en het programma RDDI 

Document managementsystemen vernieuwen

De vernieuwing van de DMS’en waarvan in het MJP 2020 al sprake was, is voortgezet. De aansturing 
hiervan vindt decentraal plaats en waar mogelijk wordt onder de vlag van het MJP informatie en kennis 
uitgewisseld. Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met EZK/LNV en AZ in 2019/2020 een nieuw 
systeem geïmplementeerd. Aan de hand van de ervaringen van gebruikers wordt de functionaliteit 
doorontwikkeld. 

Ondanks het streven om DMS’en gebruiksvriendelijk te maken en medewerkers bij het archiveren zoveel 
mogelijk te ontzorgen, wordt een nog steeds groeiende hoeveelheid informatie niet op die wijze 
opgeslagen (in ongeordende emailboxen, op netwerkschijven, op persoonlijke schijven). Dat bemoeilijkt 
het terugvinden, ordelijk bewaren en toegankelijk houden van overheidsinformatie. 

Met de campagne Goed bewaard en andere acties van RDDI wordt ingezet op gedragsverandering bij 
medewerkers, maar om blijvend resultaat te boeken is meer nodig. Een van de recentere oplossings
richtingen is het zoeken naar mogelijkheden voor duurzame toegankelijkheid bij de bron. Verder heeft de 
Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) deze problematiek onderkend en 
opdracht gegeven om de knelpunten met DMS’en te inventariseren en naar oplossingen te zoeken die 
meer gebruiksvriendelijk zijn en samenwerking ondersteunen. De inzet van Strategisch Leveranciers 
Management kan helpen om de gewenste verbeteringen in het systeem landschap en de onderliggende 
systemen te realiseren.

RDDI

Meeweten Meewerken Meedenken MeepratenMeebepalen

Parlement Stuurgroep Interdepartementaal 
Overleg Wetgeving  
en Juridische Zaken/
Interdepartementaal 
Woboverleg  
(IOWJZ/IWO)

Rijksmedewerkers/
management

Opdrachtgevers OCW Burgers Strategisch Beraad

Interdepartementale 
Commissie Bestuur en 
Recht (ICBR)

Opdrachtgevers BZK Bedrijfsleven Ministeries

SGoverleg

Nationaal ArchiefWetenschap

Privacy Adviseur Rijk

Hoge Colleges van Staat

Media

Maatschappelijke 
Organisaties 

Shared Service 
Organisaties

Gemeenschappelijke 
OR Rijk

Uitvoeringsorganisaties 
(incl. ZBO’s)
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Actielijnen MJP

Het MJP kent een aantal actielijnen, die door de rijksorganisaties worden geïmplementeerd. Per actielijn 
is hieronder beschreven wat deze inhoudt, welke bouwstenen voor implementatie beschikbaar zijn en 
hoever de organisaties zijn. In de figuren is weergegeven hoe de ministeries hebben geantwoord op de 
vragen in de online enquête, die op pagina 11 is toegelicht.

E-mailarchivering

Wat houdt het in:
Invoeren van een nieuwe, eenvoudiger, werkwijze voor emailarchivering, waarbij in principe alle 
mailboxen van ambtenaren bewaard worden voor een periode van 10 jaar, met uitzondering van privé 
email en dergelijke. Mailboxen van door de ministeries aan te wijzen sleutelfunctionarissen worden 
uiteindelijk overgebracht naar het Nationaal Archief.

Met welke bouwstenen kunnen organisaties aan de slag:
• Handreiking Bewaren van email Rijksoverheid
• Informatieblad voor het uitzonderen van vernietiging email
• Informatieblad voor het uitzonderen van veiligstelling email
• Handleiding aanwijzing en registratie sleutelfuncties emailarchivering, incl. Impactanalyse
• Interpretatie van de Handreiking (eisen en wensen t.a.v. technische oplossing)
• Implementatieplan emailarchivering
• Communicatieplan voor implementatie emailarchivering
• Model Regeling onderzoek in emails en/of bestanden
• Model selectielijst emailarchivering en de toelichting hierop
• PIA op de Handreiking

Hoe staat het ervoor
• Verschillende departementen hebben pilots uitgevoerd.
• De focus van de departementen ligt nu op het realiseren van de benodigde ICToplossingen.
• Bij ongeveer de helft van de departementen wordt email van medewerkers tien weken na verzending 

of ontvangst automatisch veiliggesteld.
• De organisatorische of procesmatige onderdelen van de implementatie moeten grotendeels nog starten. 
• Het verwijderen van emails na 10 jaar en overbrengen van emails naar het Nationaal Archief komt op 

een later tijdstip aan de orde:

Figuur 4  Voortgang implementatie*

* In deze figuur zijn de antwoorden samengevat op een aantal vragen over e-mailbewaring uit de online enquête. 

Nee, maar streven is om dit in 2021 te realiseren

Nee

Gedeeltelijk, volledige realisatie in 2021

Ja, emails worden veiliggesteld

Onbekend

https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/e-mailarchivering/Producten+%26+publicaties/instrumenten/2020/09/11/informatieblad-voor-het-uitzonderen-van-vernietiging-van-e-mail
https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/e-mailarchivering/Producten+%26+publicaties/instrumenten/2020/09/11/informatieblad-uitzonderen-van-veiligstelling-van-e-mail
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Berichtenapps

Wat houdt het in:
Het rijksbrede beleid voor berichtenapps is dat het gebruik ervan voor bestuurlijke besluitvorming  
wordt afgeraden. Als berichtenapps daarvoor toch worden gebruikt, moeten zij worden bewaard en 
gearchiveerd. Het beleid is gericht op het invoeren van een eenduidige werkwijze rondom het gebruik  
en bewaren van berichtenapps binnen het Rijk, conform wet en regelgeving.

Met welke bouwstenen kunnen organisaties aan de slag:
• Beleidslijn gebruik berichtenapps
• Instructie bewaren chatberichten bij het Rijk
• Handreiking bewaren chatberichten bij het Rijk 
• Technische instructies voor veiligstellen van chatberichten
• Bewustwordings en informatieproducten

Hoe staat het ervoor:
• Nagenoeg alle departementen zijn op de hoogte van de beleidslijn berichtenapps, de betreffende 

handreiking, de technische instructie voor het exporteren van berichten en het informatiemateriaal dat 
centraal vervaardigd is.

• Ongeveer driekwart van de departementen is gestart met implementatie van de beleidslijn of heeft 
pilots (in voorbereiding) voor het bewaren en archiveren van berichten.

• Aandachtspunt zijn de beperkt beschikbare technische oplossingen om informatie uit chatberichten 
duurzaam toegankelijk te maken.

Figuur 5  Het departement heeft een eigen aanvulling op het afgesproken beleid

Ja

Nee

In ontwikkeling 
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Actief openbaar maken

Wat houdt het in:
Naast de algemene inspanningsverplichting om informatie zoveel mogelijk openbaar te maken, benoemt 
de Woo een aantal informatiecategorieën met daarbij de verplichting om deze actief openbaar te maken. 
Het uiteindelijke resultaat is dat rijksorganisaties hun informatie actief openbaar maken via PLOOI 
(Platform Open Overheidsinformatie), daarbij rekening houdend met de standaarden van het Forum 
Standaardisatie.

Met welke bouwstenen kunnen organisaties aan de slag:
• De handreiking ‘Actief openbaar maken doe je zo!’ 
• Instructie + inventarisatiesheet actieve openbaarmaking
• Lessons learned document
• Praktische uitwerking van het juridisch begrip ‘persoonlijke beleidsopvatting’
• Opzet ‘Klachtenprocedure by design’
• Implementatieworkshops en kennissessies

Hoe staat het ervoor:
• Bij ongeveer de helft van de departementen wordt gewerkt aan een impactanalyse van actieve 

openbaarmaking.
• Ongeveer de helft van de departementen voert pilots uit met het actief openbaar maken van 

overheidsinformatie.
• Enkele departementen treffen voorbereidingen voor de publicatie van een van de informatie

categorieën uit de Woo en aansluiting op PLOOI. 
• Bij een departement loopt een onderzoek naar de informatiebehoeften (van burgers en organisaties). 
• Communicatie naar de medewerkers moet bijna overal nog van de grond komen.
• Er wordt nog niet op grote schaal geanticipeerd op de openbaarmaking van informatie zoals benoemd 

in de Woo.

Figuur 6  Voortgang implementatie*

   *  In deze figuur zijn de antwoorden samengevat op een aantal vragen 
over Actief openbaar maken uit de online enquête.

Figuur 7  Actieve Openbaarmaking (Woo)

Niet gestart

In ontwikkeling

Operationeel

Deels, niet alle informatie in deze categorie 
 is actief openbaar gemaakt

Ja, deze informatie wordt structureel actief openbaar 
gemaakt maar de vindbaarheid kan nog worden verbeterd

Ja, deze informatie wordt structureel actief openbaar 
gemaakt en is centraal en publiek toegankelijk vindbaar

Nog niet, maar dit wordt in 2021 opgepakt
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Archiveren overheidswebsites

Wat houdt het in:
Het dient voor burgers inzichtelijk te zijn welke informatie ooit op een openbare overheidswebsite heeft 
gestaan zodat zij zich op elk moment kunnen beroepen op deze informatie. Doel is een eenduidige 
archiveringspraktijk voor openbare websites van de Rijksoverheid door middel van aanbesteding van  
een gezamenlijke centrale voorziening.

Met welke bouwstenen kunnen organisaties aan de slag:
• Aanbestedingsstrategie voor gezamenlijke inkoop van een voorziening voor webarchivering
• Handreiking organiseren digitale toegankelijkheid t.b.v. archivering Rijksoverheidswebsites 
• Modeltoets voldoen aan overige eisen Rijkswebsites
• Privacy Impact Assessment (PIA)

Hoe staat het ervoor:
• Alle rijksorganisaties, Hoge Colleges van Staat en een aantal ZBO’s hebben machtiging verleend voor 

het aanbesteden van de centrale voorzieningen voor websitearchivering.
• Ruim de helft van de departementen heeft een project ingericht voor webarchivering.
• De meeste departementen hebben een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden of 

hebben deze al afgerond (selectielijst aangepast en websiteregister aangevuld/aangepast). 
• De helft van de departementen heeft het implementatietraject opgestart of al afgerond. De overige 

stappen (zoals toetsing aan diverse wet en regelgeving, onder andere digitale toegankelijkheid) zijn  
bij een enkel departement (gedeeltelijk) afgerond, maar de meeste departementen zitten in de 
opstartfase of moeten nog beginnen.

Figuur 8  Aanwezigheid beleid

Figuur 9  Aanwezigheid implementatieplan

Ja

Nee

n.v.t.

Niet aanwezig

Anders, te weten project in voorbereiding; websites worden al gearchiveerd

Aanwezig
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Wob-hulp

Wat houdt het in:
Voor het beantwoorden van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en straks 
de Wet open overheid (Woo), is het essentieel dat relevante informatie goed en snel vindbaar is, ook in 
de steeds omvangrijkere systemen van het Rijk. In de Woo is bovendien een verkorting opgenomen van 
de behandeltermijnen van zes naar vier weken. De afhandeling van Wob en Wooverzoeken kan worden 
vergemakkelijkt met tooling voor het zoeken, vinden, opschonen en lakken van informatie. 

Met welke bouwstenen kunnen organisaties aan de slag:
• Inventarisatie van Wobverzoeken inzake COVID19, 
• Quick scan impact generieke Wobhulp tooling op verwerking persoonsgegevens
• Evaluatierapport van de pilot Wobhulp tooling bij ministerie van VWS
• Deelname in klankbordgroep en/of gebruikersgroep Wobhup tooling 
• Generieke pakket van technische en functionele eisen voor Wob hulptooling 
• Onderzoek naar de rol van informatiehuishouding bij het tijdig en effectief afhandelen van 

Wobverzoeken

Hoe staat het ervoor:
• Departementen willen de afhandeling van Wobverzoeken versnellen en verbeteren en daarbij gebruik 

maken van tooling die het zoeken naar documenten kan centraliseren en/of het ontdubbelen en lakken 
deels automatiseert. RDDI ondersteunt hierbij.

• De helft van de departementen beschikt (al dan niet als pilot) over een of andere vorm van 
Wobtooling. 

• Voor enkele is dat mogelijk een tijdelijke oplossing, in afwachting van de uitkomsten van de verkenning 
naar een mogelijke, gezamenlijke aanbesteding met andere departementen. 

• Bij de ministeries van BZ, IenW, EZK en LNV zijn speciale Open overheid/Wobunits ingericht. 

Figuur 10  Aanwezigheid beleid

Figuur 11  Inzicht in Wobhulp en doorlooptijden

Ja

Anders, Wobafhandeling is structureel georganiseerd

Wob hulp

Doorlooptijden
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Medewerkers goed geïnformeerd over informatiehuishouding

Wat houdt het in:
Er zijn bij alle rijksorganisaties inspanningen nodig om te zorgen dat medewerkers (die informatiebeheer 
niet als primaire taak hebben) hun rol in dit geheel kunnen pakken: wat moeten ze weten, doen en 
kunnen. Managers kunnen (en moeten) daarop sturen. Digitaal werken en informatie beheren gaat 
gepaard met een organisatieverandering en dit wordt ondersteund met instrumenten uit proces en 
verandermanagement. Daarnaast is communicatie een belangrijk instrument dat kan worden ingezet om 
de kennis en het bewustzijn van medewerkers te vergroten. 

Met welke bouwstenen kunnen organisaties aan de slag:
• Kenniskaart werken met overheidsinformatie: waarom is het belangrijk is dat je goed met 

 overheidsinformatie omgaat en wat moeten medewerkers minimaal weten (doelgroep: 
informatieprofessionals).

• Brochure werken met overheidsinformatie: wat moeten medewerkers doen als zij werken met 
overheidsinformatie. Het is een basistekst voor organisaties om mee verder mee te gaan en in  
eigen beheer uit te geven (doelgroep: informatieprofessionals).

• Campagne Goed Bewaard:
• Aan de ene kant richt dit zich rechtstreeks tot de rijksmedewerker. 
• Aan de andere kant heeft de campagne ook een organisatiespecifieke laag. In dat kader is er een 

campagnetoolbox waar organisaties gebruik van kunnen maken bij de communicatie die ze tot 
hun eigen organisatie richten. 

Hoe staat het ervoor:
• Vrijwel alle departementen hebben deelgenomen aan de voorbereidingen voor de rijksbrede 

 campagne ‘Goed bewaard’.
• De campagne ‘Goed bewaard’ is in het najaar van 2020 gestart en wordt goed ontvangen. Er wordt 

bijgehouden wat de respons en de effecten zijn. 
• Om effect te sorteren is een lange adem nodig. De campagne zal zodoende in elk geval de komende 

jaren blijven lopen.

Vakmanschap informatieprofessional

Wat houdt het in:
Rijksorganisaties moeten in staat zijn hun informatieexpertise op peil te brengen zodat zij op die manier 
beter vorm kunnen geven aan een toekomstbestendige informatiehuishouding.

Met welke bouwstenen kunnen organisaties aan de slag:
• Resultaten van de fit gap analyse naar de (benodigde) in en externe deskundigheid van 

informatieprofessionals.
• Future Lab:

• Onderzoeksrapport
• Online college
• Online vraag en antwoordsessie
• Twee paneldiscussies
• Ezine 
• Werkateliers

• Toolkit
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Hoe staat het ervoor:
• In een aantal sessies gaan rijksorganisaties aan de slag met de uitkomsten van de fit gap analyse 

‘kennis en vaardigheden informatieprofessionals’,
• Een vijftiental departementen en andere rijksorganisaties gebruikt de toekomstverkenning voor het 

ontwikkelen van hun beleid voor personeel, proces en business
• Diverse departementen en andere rijksorganisaties werken samen aan het verdere ontwikkeltraject 

van Future Lab met informatie en kennisproducten
• Met ondersteuning vanuit RDDI wordt een verkenning gedaan naar een structurele samenwerking met 

de academische wereld, zodat tijdig en inhoudelijk kan worden gesignaleerd.
• De toolkit, een ‘gereedschapskist’ wordt gaandeweg gevuld met instrumenten en good/best practices 

van de rijksorganisaties.
• Informatieprofessionals van rijksorganisaties gebruiken de toolkit voor het verbeteren van  

de informatiehuishouding. 



20 | Samen op weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding Rijksoverheid 2019-2025

Overzicht van de implementatieplanning

2021
Versn

eld
 afh

andelen 

W
OB ve

rzo
eke

n
Acti

eve
 openbaarm

akin
g 

ca
te

gorie
 A

Em
aila

rch
ive

rin
g

Beleid
sli

jn beric
hte

napps

ingevo
erd

Socia
le m

edia
Dis

tro
y

W
ebarch

ive
rin

g

Kader
info

rm
atie

huish
ouding

2022

2023
Acti

eve
 openbaarm

akin
g

ca
te

gorie
 C1

Afro
nding M

JP

Acti
eve

 openbaarm
akin

g

ca
te

gorie
 B

2024

Acti
eve

 openbaarm
akin

g

ca
te

gorie
 C2

Fu
tu

re
 Pro

of

info
rm

atie
huish

ouding

2025

Medewerkers goed geïnformeerd over 

informatiehuishouding

Goed geïnformeerd

Deskundigheid 

informatiespecialisten op orde

Deskundigheid

Bevordering Overbrenging Digitale 

Overheidsinformatie

Archiveren



21 | Samen op weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding Rijksoverheid 2019-2025

5 Aanpak RDDI: projecten en plateaus

Deze paragraaf bevat de aanpak en de actualisering van het programma RDDI. Het programma RDDI is 
in 2019 gestart en kwam deels voort uit bevindingen van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 
en deels uit nieuwe wetgeving (modernisering Archiefwet en de Woo). In het voorjaar van 2020 is dit 
plan geactualiseerd en als onderdeel van de Strategische Iagenda aangeboden aan de Tweede Kamer.  
 
Het MJP is een voortschrijdend programma en voor 2021 heeft opnieuw een actualisering 
plaatsgevonden. In 2021 staat het MJP in het teken van het afmaken van lopende projecten, de 
implementatie bij de rijksorganisaties van de door RDDI opgeleverde bouwstenen en de 
ondersteuning die RDDI daarbij geeft. Ook is een beperkt aantal nieuwe projecten gestart, die alle 
voortkomen uit de behoefte van de deelnemers aan RDDI. De Stuurgroep RDDI bewaakt gedurende 
het jaar de voortgang. RDDI staat aan de lat voor het opstellen en bewaken van de planning en  
draagt bij aan een soepel verloop van het transitieproces. De transitie binnen de departementen  
vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van aangewezen functionarissen. Zij monitoren en sturen 
de transitie ‘achter hun eigen voordeur’. De programmadirecteur treedt op in het verlengde van  
de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep dus niet op als ‘transitiepolitie’ maar veeleer als 
‘verkeersregelaar’.
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Actualisering MJP 

Projecten 2020 Actualisering 2021

• Emailarchivering
• Berichtenapps
• Actieve openbaarmaking
• Webarchivering
• Versneld afhandelen Wobverzoeken
• Bevordering overbrenging digitale 

overheidsinformatie (BODO)
• Sociale media
• Distroy
• Goed geïnformeerde medewerkers 

over informatiehuishouding
• Vakmanschap Informatie 

Professional
• Kader informatiehuishouding Rijk
• Onderzoek KostenBaten MJP 

verbetering informatiehuishouding 
Rijk en Handreiking voor 
rijksorganisaties

• Future Lab
• Hotspot COVID19
• Informatie(t)huishouding  

(afgerond in 2020)

Implementatie
• Emailarchivering
• Berichtenapps
• Actieve openbaarmaking
• Webarchivering

Doorlopend uit 2020
• Versneld afhandelen Wobverzoeken
• Bevordering overbrenging digitale 

overheidsinformatie (BODO)
• Sociale media
• Vakmanschap Informatie 

Professional
• Goed geïnformeerde medewerkers 

over informatiehuishouding

RDDI-project in afrondende fase
• Hotspot COVID19
• Distroy

Nieuw
• Raad van State advies
• Implementatie  

Wooinformatiehuishouding
• Voorbereiding Nieuwe Archiefwet
• Kader Informatiehuishouding
• Gedragsregels digitaal werken
• Duurzaam datagebruik

Nieuwe projecten zijn in blauw weergegeven

De accentverschuiving van het Rijksprogramma naar meer vraaggericht werken, waarvan in het MJP 2020 
al sprake was, heeft zich voortgezet. Alle departementen zijn aan de slag met hun eigen opgaven en 
prioriteiten voor verbetering van de informatiehuishouding. Daaruit komen nieuwe vragen aan het 
programma voort. Dit heeft medio 2020 geleid tot een gespreksronde met het Strategisch Beraad en de 
Stuurgroep over de prioritering voor de tweede helft van het jaar en daarna. Mede onder invloed van het 
kabinetsbeleid inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende eisen voor de informatiehuishouding,  
is besloten tot enkele nieuwe projecten (sociale media, Hotspot COVID19). Deze nieuwe vraag kon  
door een slimme herprioritering grotendeels worden opgevangen binnen de voor het programma 
beschikbare middelen. Enkele onderdelen (bevordering overbrenging digitale overheidsinformatie;  
kader informatiehuishouding) zijn als gevolg hiervan later gestart.

In de loop van 2020 is de productfase van een aantal RDDIprojecten afgerond. Het implementeren is 
een verantwoordelijkheid van de rijksorganisaties zelf, waarbij RDDI een faciliterende rol heeft.  
In aansluiting op de vraag van de departementen ontwikkelt RDDI voor de implementatie van zijn 
producten een ondersteuningsaanbod, dat afhankelijk van de specifieke behoeften, kan bestaan uit:
• gezamenlijke inkoop/aanbesteding van een (technische) voorziening (Webarchivering, Wobhulp), 

passend in een ICTstrategie om tot gerichte (vernieuwende) oplossingen te komen
• het inrichten van een kennisplatform, waar experts kennis en informatie kunnen delen
• het organiseren van implementatieworkshops
• het bij elkaar brengen van expertise op het gebied van ICT en het stimuleren van archivering by design, 

in samenhang met privacy en openbaarheid by design
• een combinatie van twee of meer van de bovenstaande ondersteuningsvormen.
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Samenhang zichtbaar maken in plateaus

Ook in 2021 werkt RDDI samen met projectteams of klankbordgroepen bestaande uit experts en 
vertegenwoordigers van rijksorganisaties. In toenemende mate worden daarbij ook de uitvoerings
organisaties, ZBO’s en de Hoge Colleges van Staat betrokken.

In 2020 heeft RDDI een volgende stap gezet in de volwassenheid van de eigen organisatie. Onderling 
samenhangende projecten zijn ondergebracht in drie pijlers: MJPprojecten, Goed geïnformeerde 
medewerkers & communicatie en Vakmanschap informatieprofessionals. De projectleiders van deze 
pijlers vormen samen met de programmadirecteur het managementteam, dat ook zorgdraagt voor 
voldoende aandacht voor overstijgende onderwerpen. Deze structuur komt ook de mogelijkheden om  
de efficiency te bevorderen en middelen en menskracht te delen ten goede. 

Resultaten en voornemens overige projecten 

Project Producten

Informatie(t)huishouding • Informatiecampagne
• Animaties over berichtenapps en videoconferencing
• Expertinterviews over videoconferencing, berichtenapps en  

de digitale handtekening

Hotspot COVID-19 • Advies over Informatiehuishouding in deze (COVID19) en 
toekomstige hotspots

• Kennissessies (in samenwerking met DGSamenleving  
en COVID19)

• Evaluatie (ism DGSC19)

Sociale media • Een set aan informatieproducten voor de eerste stappen om 
sociale media veilig te stellen

• Een whitepaper met uitgangspunten, randvoorwaarden, eisen, 
wensen en behoeften en een aantal scenario’s

Bevordering overbrenging digitale 
overheidsinformatie

• Ontwikkeling en toepassing van een Inventarisatiemodel 
• Ontwikkelen van een Visiemodel 
• Leernetwerk digitaal overbrengen met pilots

Nieuwe projecten zijn in blauw weergegeven
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In 2020 zijn de projecten van plateau 1 grotendeels afgerond en is het zwaartepunt van het MJP verschoven 
naar plateau 2. Eventuele nieuwe projecten worden gekoppeld aan de plateaus, zodat het doel overeen
komt met het desbetreffende plateau en de samenhang geborgd wordt.
Het uiteindelijke doel is om alle informatie vrijelijk te kunnen verbinden en combineren om analyses en 
inzicht te verkrijgen (plateau 3) en door te ontwikkelen naar duurzame en datagedreven informatie
voorziening. Tot dit jaar hielden andere programma’s binnen de strategische Iagenda zich bezig met 
plateau 3. De nauwe samenhang met de eerste twee plateaus heeft de wens met zich meegebracht om 
ook acties van plateau 3 in de programmastructuur van RDDI onder te brengen. Dit zal in 2021 nader 
vorm krijgen en in het jaarplan van RDDI verder worden uitgewerkt.

RDDI heeft met behulp van de ‘Reframing methode’ in kaart gebracht hoe de informatiehuishouding er 
in 2030 uit zou kunnen zien. Het rapport ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’ schetst 12 
maatschappelijke, technologische en organisatorische ‘driving forces’ en de betekenis daarvan voor de 
toekomstige informatiehuishouding. Het onderzoek inspireert in brede kring, zowel binnen het Rijk als 
daarbuiten, om te verkennen hoe daarop kan worden ingespeeld: wat betekenen deze veranderingen 
voor het type medewerkers waaraan behoefte zal zijn en welke werkprocessen moeten worden aangepast. 
Daarmee is de eerste stap gezet op weg naar het in beweging brengen van het huidige systeem en  
het ontwikkelen van een roadmap voor de noodzakelijke transitie. In 2021 kunnen individuele (rijks)
organisaties met behulp van producten aangeboden door het Future Labproject en de Reframing 
methode hun eigen transitiepad opzetten. RDDI ondersteunt dit door het organiseren van kennis
uitwisseling en communityactiviteiten.
 

Ontwikkeling van informatiehuishouding op orde 
naar duurzame informatievoorziening

Plateau 1
Informatie veilig stellen

Plateau 2
Informatie vindbaar en 

toegankelijk hebben

Plateau 3
Data en informatie  

gebruiken voor inzicht

Bewaren van informatie
bronnen, emails,  
websites, berichtenapps, 
DMS, schijven,  
record management

• Veilig en duurzaam 
bewaren en beheren  
van informatie • Ordenen, ontsluiten, 

toegankelijk maken en 
bewust vernietigen

• Hergebruiken en 
combineren van 
beschikbare informatie 
(inzicht, lerende/
responsieve, voorspel
lende organisatie)

• Enterprise search
• Versneld afhandelen van 

WOBverzoeken
• (actief) openbaar maken
• Bevordering digitale 

overbrenging naar 
Nationaal Archief

• Vernietigen

• Ontsloten beschikbare 
en bruikbare informatie

• Datagedreven werken

Wat

Doel

Doel

Doel

Wat
Wat

https://www.informatiehuishouding.nl/Producten+%26+publicaties/rapporten/2020/04/21/de-informatiehuishouding-van-het-rijk-in-2030
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