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1. Opening & Mededelingen       

a. Cluster Open op Orde 
- Afgelopen week was de sessie met de Woo behandelaars. Volgende 
week is de sessie met leidinggevende.  
- Projectadviseur is begonnen bij cluster OoO.  
- Er is een nieuwe trekker actielijn 4 voor de dashboards. 

b. Cluster P&T 
- Er zijn 2 nieuwe mensen: projectadviseur en pvl. cluster coördinator. 
De projectadviseur is gestart en de pl. cluster coördinator start 14 
november.  

c. Cluster M&O 
- Er zijn nieuwe mensen gestart: 2 projectadviseurs Leerhuis 
- Afgelopen week is een arbeidsvoorwaardengesprek met de nieuwe 
projectsecretaris geweest.  
- M&O zal een nieuwe structuur krijgen. Hier is de cluster coördinator 
mee bezig.  
- Jacqueline heeft kennis gemaakt met de nieuwe secretaris van de 
maatschappelijke coalitie.  
- het manifest maatschappelijke coalities is in concept af.  

d. Bedrijfsbureau 
- het personeelsformulier en het tactisch personeelsplan staan op 
RDDInsite en kunnen gebruikt worden ter voorbereiding op de start- en 
beoordelingsgesprekken.  

e. Communicatie 
- De Future Lab animatie is af en wordt met Jacqueline gedeeld.  
- Bij verschillende projecten liggen FAQ’s deze worden afgestemd en op 
de website geplaatst.  



 

 Pagina 2 van 3 
 

RDDI 

Datum 
 

- Het doorzoekprotocol wordt op de websites geplaatst.  
 
  

2. Actielijst & Voorraadagenda 
Geen opmerkingen 
       

3. Jaarplan 2023 
Tijdens het SB worden een aantal vragen gesteld met betrekking tot de 
projecten. Tijdens de presentatie zullen vragen gesteld worden: 
- Zitten er projecten in deze sheet die belangrijker zijn dan andere 
onderwerpen?  
- Welke projecten hebben prioriteit?  
- En welke getemporiseerd? 
- Welke projecten zijn belangrijk voor de programma’s van de 
departementen? 
- Wat zijn mogelijke nieuwe onderwerpen? 
- Welke type producten willen jullie? 

       
4. Q-Rapportage 

De Q-rapportage wordt deze week met het MT gedeeld.   
  

5. Evaluatie demondonderdag 
De communicatieadviseur heeft de evaluatie demodonderdag gedeeld. Het 
gemiddelde cijfer 7, 8 of 9. De demodonderdag wordt als nuttig gezien en 
als een manier om nieuwe ideeën op te doen. De meeste mensen komen 
terug. De onderwerpen waar nog vraag naar is: BI en het leven na een 
DMS. Tips: misschien op een andere dag i.v.m. veel afspraken en een 
opname maken van de demodonderdag. 
 
Past de demodonderdag in de communicatiestrategie en de uitvoering 
hiervan bij RDDI? Conclusie is dat het niet het geval is. Innovatie is een 
punt wat bij een andere partij hoort zoals: het NA of BRC. Dit zal dus 
overgedragen moeten worden aan een van die partijen.  
    

6. IOOO Vraag en aanbod 
Tijdens de pizzasessie zijn een aantal schema’s gedeeld. Dit zijn roadmaps 
per actielijn. En daarin wordt genoemd wie de acties uitvoeren. De volgende 
punten zijn besproken:  
- Er komt beleid op het gebied van Open Overheid.  
- En er komt een uitvoeringsonderzoek naar de Wet Open Overheid. 
- Actielijn 4 wordt opgepakt.  
- Actielijn 3 is bezig met een ‘houtskoolschets’ voor het onderwerp 
Innovatie.  
 
Er is gesproken over de IOOO leden tegen de producten en diensten 
aankijken van de stelselpartijen.  
- De communicatie producten van RDDI worden als TOP gezien, zijn zeer 
geschikt voor hergebruik binnen de organisaties. 
- De handreikingen van RDDI worden soms als te algemeen/oppervlakkig 
gezien: wel geschikt voor kleine organisatie onderdelen op afstand waar 
weinig IHH kennis is maar binnen kernderpartement en ervaren I-
professionals van weinig toegevoegde waarde. 
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- Top dat er een projectleidersoverleg voor Emailarchivering komt vanuit 
RDDI. 
  
Men mist heel erg CIO Rijk in de rol van kadersteller bij dit overleg maar 
ook in zijn algemeenheid binnen Open Overheid/Open op Orde. Het gebrek 
aan centrale kaders en de handhaving daar van helpt niet om de boel op 
orde te krijgen. 
 
Er mag meer centrale regie komen vanuit het programma. 
De onduidelijkheid over Plooi: wat, hoe en wanneer? 
Maak keuzes voor komende periode.  
      

7. Externe overleggen en andere gremia:       

a. Programmaraad Open Overheid  
b. Opdrachtgeversoverleg Open op Orde  
c. Strategisch Beraad 25 oktober 

 
8. Financiën, huisvesting en personeel 

geen opmerkingen. 
 

9. W.v.t.t.k.       

10. Afsluiting      

    


