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Context

In de zomer van 2021 is het Departementale Programma Informatie op Orde 100 gestart Het

beschrijft hoe in de periode 2021 tot 2026 het ministerie van Financien haar informatiehuishouding

op een volwassenheidsniveau 3 gedefinieerd brengt voor het beleidsdepartement de Directoraat

Generaal DG Belastingdienst de DGToeslagen de DG Douane en de publiekrechtelijkeZelfstandige

Bestuursorganen ZBO s Dit volwassenheidsniveau is nodig om de informatievoorziening naar

burgers bedrijven pers en parlement correct te kunnen uitvoeren

Het geeft daarmee invulling aan de ambitie van de overheid op het gebied van

informatiehuishouding en informatievoorziening

Wij moeten onze informatie ook volgens de Archiefwet duurzaam toegankelijk vindbaar juist

voHedig en betrouwbaar bewaren Zodat wij ons bandelen voor tijdens en na afloop van bet maken

van beleid en wetgeving attijd onderbouwd kunnen verantwoorden Juiste en toegankelijke informatie
is ook nodig voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de overheid zeif Goede informatiehuishouding is

een randvoorwaarde voor een goede informatievoorziening en een noodzakelijk element in onze

democratische rechtsstaat Goede informatiehuishouding is ook hard nodig voor een beter samenspel
tussen Kamerieden kabinet en ambtenaren

De doelstelling van het Departementale Programma 100 is het duurzaam op orde brengen van de

informatiehuishouding als ook het verbeteren van de informatievoorziening van het ministerie van

Financien een continu verbeterproces Hiervoor kent het programma 100 vijf actielijnen

Actielijn 1 Professionals en Informatiebeheer

Actielijn 2 Volume en aard informatie

Actielijn 3 Processen en informatiesystemen

Actielijn 4 Bestuur en naleving

Actielijn 5 Informatievoorziening en politiek ambtelijke verhoudingen

De afbakening van het programma 100 spiegelt het rijksbrede programma Open op Orde actielijn 1

4 Dit betekent dat als er rijksbreed nieuwe zaken worden toegevoegd dit ookgebeurt voor het

programma 100 Ook bij de veranderaanpak wordt waar mogelijk de rijksbrede aanpak gevoigd

In het programmaplan van het ministerie van Financien is een vijfde actielijn ingericht om het belang
van informatievoorziening en de politiek ambtelijke verhoudingen te onderstrepen Binnen deze

actielijn ligt onder meer de actieve openbaarmaking van beslisnota s en de toekomstige uitbreiding
hiervan Ook de implementatie van de Wet open overheid Woo is onder deze actielijn belegd

Het programma nadert op dit moment een faseovergang naar verrichten In april is de

interdepartementale besluitvorming geweest over de IHH gelden tot en met 2026 In mei is dan

duidelijk welke projecten ook na 2022 kunnen plaats vinden Hiermee verschuift het accent van

richten en inrichten naar verrichten

In het Programmaplan 100 is op verzoek van de Bestuursraad BR een jaarlijkse Gateway Review

opgenomen en de Regiegroep gaat akkoord met de uitvoering ervan
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Vraagstelling

Aan de Gateway Review type 0 ligt de volgende vraagstelling ten grondslag

In hoeverre Is er een gemeenschappelijk beeld ten aanzien van de uitgangspunten en

randvoorwaarden om naar de volgende fase te kunnen gaan in de realisatie van de

informatiehuishouding en de rol die de programmadirectie hierbij vervult

Onderwerpen die erbii aan bod kunnen komen

Kan de huidige fase worden afgerond

Zijn de succesfactoren voor de volgende fase in geregeld

Is de inrichting van de governance afgrond

Zijn verantwoordelijkheden heldergenoeg belegd

Is de wijze van samenwerken voldoende uitgewerkt
Is helder welke method i e k daarbij wordt gehanteerd

Is de afbakeningtussen programma en lijn voldoende helder

Is de lijn ook toe aan de volgende fase En wat heeft zij daarvoor nodig

Is er voldoende balans tussen planmatig vs flexibiliteit aanpak

Leeswijzer

In de volgende paragraaf wordt de elndconclusie door het Gateway Reviewteam In de vorm van een

Delivery Confidence gepresenteerd De toegekende statuskleur wordt hierin nadertoegelicht

Aansluitend worden de aanbevelingen die bedoeld zijn om de slaagkans van het programma te

vergroten weergegeven Per aanbeveling wordt de urgentie aangegeven In de laatste paragraaf
worden de belangrijkste bevindingen uit de Gateway Review beschreven Deze dienen voor

beeldvorming en tevens als onderbouwing voor de aanbevelingen Het rapport wordt afgesloten met

een drietal bijiagen namelijk

Bijiage A geeft een volledige opsomming van de doeleinden van een Gateway Review 0

Bijiage B bevat de lijst van documenten die voor de Gateway Review zijn bestudeerd

Bijiage C bevat de lijst van gei nterviewden

Dankwoord

Het Gateway Reviewteam bedankt de geinterviewden voor hun transparantie en openheid tijdens de

gesprekken Op basis hiervan is een goed beeld verkregen Ook een woord van dank aan de

ondersteuning vanuit het ministerie van Financien en het Bureau Gateway
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Delivery Confidence

Status

ORANJE

Het Gateway Reviewteam is op basis van de bevindingen in de Gateway Review van oordeel dat

de stap naar de volgende fase in het programma Informatie op Orde gezet kan worden en ook

nodig is om het programma een impuls te geven

Vanwege de wettelijke verplichtingen en de grote druk van buiten is een pas op de plaats maken

geen optie en meet de stap naar uitvoering voortvarend gezet worden De programmatische

benadering en het instellen van een programmadirectie acht het Gateway Reviewteam passend bij
een complex en niet makkelijk SMART te formuleren doel als Informatie op Orde Er is bij het

ministerie van Financien ook een duidelijk gemeenschappelijk besef dat de informatiehuishouding
en de informatieverstrekking naar buiten beslist op orde moeten komen

In de opdrachtbeschrijving wordt gesproken over een faseovergang naar verrichten In een

complex programma is dit over het algemeen geen helder afgebakende stap maar een cyclisch

proces De eigen voortgangsrapportage van het programma laat ook al zien dat richten en

inrichten nog niet afgerond is en het verrichten al deels is gestart Voor het programma Informatie

op Orde is het markeren van de faseovergang naar verrichten voor de beeldvorming en de focus

naar de mening van het Gateway Reviewteam behuipzaam

Voor wat betreft het richten is een belangrijk nog openstaand punt het komen tot een gedragen
helder en gezamenlijk ambitieniveau en een bijbehorende definitie van succes Dit is des te meer

van belang omdat het programma opereert in een context waarin nog veel meer zaken hoge

prioriteit hebben

De faseovergang zou naar de mening van het Gateway Reviewteam aangegrepen moeten worden

voor een verschuiving van de focus Van papier naar executie van proces naar inhoud van control

naar samen van theorie naar praktijk en van vinken naar het echte gesprek DaarbiJ verdient het

meenemen en mobiliseren van alle medewerkers in het ministerie aandacht en prioriteit De

verandering moet zichtbaar en tastbaar worden De programmadirectie lOO heeft een belangrijke
rol als vliegwiel en zou ook zichtbaar en voelbaar de verschuiving van focus moeten inzetten

Capaciteit is naar voren gekomen als een belangrijke beperkende factor voor het boeken van

voortgang Na een maximale poging om de capaciteit voor programma activiteiten te vergroten is

realisme in de planning belangrijk om tot rust reinheid en regelmaat voor de uitvoering te komen

Voor het structureel op een hoger volwassenheidsniveau brengen van de informatiehuishouding

zijn vernieuwde IT systemen noodzakelijk In deze fase zijn er nog veel onzekerheden rond wat en

wanneer aan vernieuwde IT systemen geleverd kan worden Het hoge risicoprofiel noopt tot een

goede IT strategie en herbezinning op een aantal keuzes Daarnaast is het essentieel voor het
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draagviak en vertrouwen om het realiseren van eerste zichtbare resultaten rond Informatie op

orde niet afhankelijkte maken van dezegrote IT trajecten

De blauwe kant van het programma is in basis ingericht waarmee het programma tot dus ver

procesmatig in de greep is Beheersingsinstrumenten zijn beschreven en in basis ingericht In de

volgende fase moeten deze goed werkend gemaakt worden waarbij het belangrijk is om maat te

houden en vooral instrumenten in te zetten die waardevol zijn in relatie tot de doelbereiking
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Bij de bepaling van de Status van de Delivery Confidence dienen de volgende definities gebruikt te

worden

Kleur Toelichting status

GROEN Een geslaagde implementatie van het programma {binnen tijds

begrotings en kwaliteitseisen is zeer waarschijnlijk er zijn in dit stadium geen

grote problemen die de uitvoering ernstig lijken te bedreigen

6ROEN

ORANJEGROEN Een geslaagde implementatie lijkt zeer waarschijnlijk maar er

zal voortdurend voor moeten worden gewaakt dat risico s niet omsiaan in grote

problemen die de implementatie bedreigen

ORANJE

GROEN

ORANJE Een geslaagde implementatie lijkt waarschijnlijk maar er zijn reeds

aanzienlijke problemen waar het management aandacht aan moet besteden

Deze problemen lijken in dit stadium opiosbaar als ze nu worden aangepakt
hoeft de begroting en of de deadline niet te worden overschreden

ORAMJE

g
ORANJEROOD Een geslaagde implementatie van het programma is onzeker In

meerdere essentiele opzichten zijn er grote risico s of problemen Er zijn

dringende maatregelen nodig om te zorgen dat deze worden aangepakt en om

vast te stellen of het haalbaar is om ze op te lessen

IRAMJE

ROOD

ROOD Een geslaagde implementatie van het programma lijkt onhaalbaar Er zijn

grote problemen met de programmadefinitie tijdsplanning begroting of opte

leveren opbrengsten die in dit stadium niet beheersbaar of opiosbaar lijken
Het kan nodig zijn het programma te herstructureren en of de algehele
levensvatbaarheid opnieuw te beoordelen

ROOD
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Aanbevelingen Gateway Reviewteam

Het Gateway Reviewteam doet de volgende aanbevelingen met bijbehorende urgentie

Aanbeveling Urgentie

1 Investeer beginnend bij het hoogste managementniveau in een manier

van balanceren van de enorme hoeveelheid urgente zaken binnen het

ministerie rekening houdend met de complexe uitvoeringspraktijk bij de

uitvoeringsorganisaties Zorg voor rust reinheid en regelmaat voor de

projecten van het programma lOO

Kritiek

2 Maak de gezamenlijke reis op weg naar het abstracte Informatie op orde

concreter en meer behapbaar door haalbare begrijpelijke en zichtbare

doelen te formuleren Monitor actief op deze concrete zaken zoals het

halen van de Woo termijnen en wees samen trots als zichtbare stappen

zijn gemaakt

Kritiek

3 Agendeer en faciliteer actief en op alle niveaus het inhoudelijke gesprek
over de strategische keuzes en dilemma s in de uitvoering

Essentieel

4 Maak met prioriteit de veranderaanpak concreet en begin met het

meenemen en mobiliseren van alle medewerkers van het ministerie in de

verandering Maak gebruik van de sponsoren van dit programma en maak

hen ambassadeurs voor Informatie op orde in hun dagelijks handelen

Essentieel

5 Verleg in de volgende fase het accent van de programmadirectie 100 van

control naarfaciliteren Blijf daarbij continu in gesprek over de kwaliteit

van de samenwerking de behoeften van de key spelers en hoe deze

ingevuld kunnen worden

Essentieel

6 Besteed meer aandacht aan de uitvoerende medewerkers als kritieke

succesfactor voor het boeken van voortgang en bereiken van resultaten

met een faciliterende rol vanuit het programma Investeer in binden

boeien en behouden Verwerk resterende capaciteitstekorten in het

projectenportfolio en de programmaplanning om tot een realistische

planning en een meer voorspelbare realisatie en uitputting van budgetten
te komen

Essentieel

7 Maak het realiseren van eerste zichtbare resultaten rond Informatie op

orde niet afhankelijk van de grote trajecten voor het realiseren van nieuwe

IT voorzieningen om zodoende draagviak en vertrouwen voor het

programma te behouden

Essentieel

8 Expliciteer als programmadirectie de gezamenlijke strategie rond het IT

spoor in het programma 100 laat deze valideren en in de Bestuursraad

Kritiek

Bladzijde 8 van 192021 RO 057

1395921 00003



Organisatie Vertrouwelijk I DEFINITIEF | Programma Informatie op Orde | 3juni2022

vaststellen Herbezin daarin in iedergeval de inzet van DigiDoc als

Document Management Systeem en neem hierin de mate van

voorspelbaarheid van de voortbrenging vanuit de IT organisatie van DG

Belastingdienst mee

9 Houd aandacht voor het verder uitwerken in de praktijk toetsen en

bijstellen van het portfoliomanagement en het rapportageproces

Aanbevoien

Kleur aanbeveling Toelichting

Kritiek

Doe onmtddellijk

Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van het

grootste belang dat het programma onmiddellijk actie onderneemt

Essentieel

Doe binnenkort

Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van het

grootste belang dat het programma binnenkort actie onderneemt

Aanbevoien Het programma kan zijn voordeel doen met het opvolgen van deze

aanbeveling
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Bevindingen en aanbevelingen

De urgentie is onbetwist maar er moet nog zo veel meer

De urgentie van het verbeteren van de informatiehuishouding van het ministerie van Financien

inclusief een nieuwe wijze van openbaar maken van informatie is onbetwist Wet en regelgeving

politieke druk de maatschappelijke opinie en de aandacht in de media zijn meer dan voldoende

redenen om tempo te maken De interviews bevestigen dat deze urgentie breed wordt gevoeld Uit

de interviews bleek allesbehalve dat het kalmer aan moet het programma is gebaat bij de stap naar

de daadwerkelijke uitvoering

Het ministerie van Financien staat in het hart van de politieke en maatschappelijke discussie over

transparantie Dit verhoogt de druk op zichtbare verandering en houdt ook een risico van het te goed
willen doen Illustratief in dit kader is het in een van de gesprekken genoemde voorbeeld dat door

het ministerie van Financien gepubliceerde beslisnota s veel omvangrijker zijn dan die van andere

ministeries

Tegenover deze druk en gedragen urgentie staat echter een complexe uitvoeringspraktijk De

ambities rond Informatie op orde hebben vooral voor de uitvoeringsorganisaties een grote impact

terwiji bij die organisaties ook veel andere grote uitdagingen met hoge prioriteit liggen Informatie

op orde hangt daar ook samen met al lopende en geplande trajecten om de brede bedrijfsvoering op
een hoger niveau te krijgen Het ontoereikend zijn van bestaande processen sturings en

verantwoordingsinstrumenten en kennis van bestaande kaders en handreikingen maakt de

implementatie van maatregelen om de informatiehuishouding te verbeteren complex

Het risico is groot dat de veelheid aan prioriteiten in combinatie met de door geinterviewden

genoemde ervaren taaiheid van het op orde brengen van de informatiehuishouding zorgt dat de

gevoelde urgentie toch niet omgezet wordt in tempo in de uitvoering van het programma

In de Interviews is regelmatig de noodzaak genoemd van realistische afspraken en rust en ruimte om

daar een tijdje mee aan de slag te kunnen gaan

AANBEVELING 1 Kritiek

Investeer beginnend bij het hoogste managementniveau in een manier van balanceren van de

enorme hoeveeiheid urgente zaken binnen het ministerie rekening houdend met de complexe

uitvoeringspraktijk bij de uitvoeringsorganisaties Zorg voor rust reinheid en regelmaat voor de

projecten van het programma 100

Het ambitieniveau is nog onvoldoende gedragen helder en gezamenlijk
Uit de gesprekken komt naar voren dat er nog geen gedragen helder en gezamenlijk ambitieniveau

is In het departementale programmaplan staat als veranderdoel dat in de periode 2021 tot 2026 de

informatiehuishouding van het ministerie van Financien op volwassenheidsniveau 3 gedefinieerd
wordt gebracht Uit de interviews blijkt dat het voor betrokkenen nog moeilijk is om duiding te geven

aan wat volwassenheidsniveau 3 inhoudt en dat hiervan onvoldoende motiverende working uitgaat

De relatie tussen volwassenheidsniveau 3 en het uiteindelijke doel om de informatie op orde te
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krijgen om daarmee politiek burgers en bedrijven te bedienen is niet eenvoudigte leggen Alleen al

voor de verantwoording over de doelmatigheid van deforse investeringen die worden gedaan is een

heldere relatie van belang

Ook lijkt het voor eind 2026 behalen van het volwassenheidsniveau 3 tot nu toe een beperkte rol in

de sturing te spelen Het is het reviewteam niet duidelijk geworden of en zo ja hoe de

opdrachtverstrekking in de lijnsturing heeft plaatsgevonden in de gesprekken wordt veelvuldig de

metafoor van op reis zijn gebruikt en vinden verschillende betrokkenen het lastig om scherp aan te

geven voor welk resultaat zij verantwoordelijk zijn De hoge ambities en hetfeit dat er vaak ook veel

afhankelijkheden van anderen zijn lijkt het committeren aan een concreet resultaat in detijd te

bemoeilijken en zorgt ervoor dat de gevoelde eigen verantwoordelijkheid verschuift naar een

inspanningsverplichting Een aandachtspunt is dat er verschillende beeiden lijken te bestaan over

waar de rol van programmamanager voor het kerndepartement ligt

Zonder een gezamenlijk ambitieniveau is er ook geen gezamenlijke definitie van succes en bestaat

het risico dat binnen het ministerie op verschillende zaken gestuurd wordt en partijen elkaar

verrassen enteleurstellen Hoewel een programmadoel altijd een zekere abstractie in zich kan

houden zal een verdere uitwerking en doorleving van het ambitieniveau rekening houdend met de

tempoverschillen van de verschillende onderdelen helpen om dit risico te beperken

Concrete uitwerkingen en resultaten maken ook duidelijker wat informatie op orde nu eigenlijk
inhoudt Een positief voorbeeld in dat kader is het traject rond het openbaar maken van beslisnota s

Hier is concreet een proces vormgegeven is geleverd aan de buitenwereld en is een versie 1 0

standaard neergezet van hoe het ministerie met het openbaar maken van beslisnota s omgaat Er is

breder behoefte aan dit soort concreetheid bijvoorbeeld rond de omgang met sms jes archiveren

van e mails etc Ook wordt in de interviews regelmatig genoemd dat het voor de geloofwaardigheid

belangrijk is dat het ministerie zich zonder meer al bewijst met het halen van de termijnen van de

Woo aanvragen

Het gezamenlijk stilstaan bij concrete successen is een belangrijke voorwaarde om voldoende elan in

het programma te houden

AANBEVELING2 Kritiek

Maak de gezamenlijke reis op weg naar het abstracte informatie op orde concreter en meer

behapbaar door haalbare begrijpelijke en zichtbare doelen te formuleren en deze eenduidig te

beleggen Monitor actief op deze concrete zaken zoals het halen van de Woo termijnen en wees

samen trots als zichtbare stappen zijn gemaakt

Het echte gesprek wordt gemist
Uit de gehouden interviews komt een vrij consistent beeld naar voren dat het inhoudelijke gesprek
over keuzes in de strategic en dilemma s in de uitvoering nog onvoldoende gevoerd wordt Hierdoor

wordt er onvoldoende in samenhang en gezamenlijkheid richting aan de veranderopgave gegeven

De uitgebreide overlegstructuur en de procesmatige manier van rapporteren lijken te veel gericht op

het procesmatig gladstrijken van spanning in plaats van deze te voelen en op te lessen Hierdoor
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worden overleggen zoals de Regiegroep en de periodieke besprekingen in de Bestuursraad door

deelnemers ook als minder zinvol ervaren en wordt hun potentiele meerwaarde nog niet verzilverd

De programmadirectie is vanuit haar centrale rol de aangewezen partij om deze inhoudelijke

gesprekken te faciliteren en te voeden met onder andere aanzetten voor visies inspiratie en lessons

learned Daarvoor kan de programmadirectie ook actief input ophalen bij de omgeving zoals bet

rijksbrede programma Open op Orde

AANBEVELING 3 Essentieel

Agendeer en faciliteer actief en op alle niveaus het inhoudelijke gesprek over de strategische
keuzes en dilemma’s in de uitvoering

Aandacht voor de veranderopgawe heeft prioriteit
Het afgelopen jaar is de aandacht van het programma 100 vooral uitgegaan naar het inrichten van de

programmaorganisatie en processen het inzichtelijk maken van de nul situatie het zorgdragen voor

extra financiering en het opstellen van plannen Hiermee heeft het programma tot nu toe een intern

gerichte focus gehad Met mogelijk alleen de uitzondering van de concrete actie rond het openbaar
maken van beslisnota s hebben de medewerkers en de omgeving nog niet veel van het programma

gemerkt

Het reviewteam is van mening dat het essentieel is om bij het aanvangen van de volgende fase met

prioriteit de focus meer naar de veranderopgave en daarmee naar buiten te leggen Er ligt een

verander en communicatieplan maar de veranderaanpak en de communicatie richting medewerkers

en omgeving moet overal nog concreet vorm krijgen

Uit de interviews komt het beeld naar voren dat in de huidige praktijk binnen het ministerie nog

weinig prikkels in de processen en storing zijn ingebouwd om goed te archiveren^ waaronder een

hoge werkdruk waardoor prioriteiten elders gelegd worden Een gedegen analyse van wat er nodig is

voor een gedragsverandering en het bewust maken van keuzes rond interventies die kunnen

conflicteren met andere prioriteiten is daarbij van belang Ook de structurele borging van

programmaresultaten zoals bijvoorbeeld het openbaar maken van beslisnota s verdienen hierbij
aandacht Geleerd kan worden van andere organisaties ook buiten de overheid zoals de

advocatuur waar archivering en transparantie ook belangrijkethema s zijn Het lopende programma

rond ambtelijk vakmanschap biedt wellicht mogelijkheden om ook een als minder aantrekkelijk
ervaren onderwerp als archivering bij medewerkers onder de aandacht te brengen als een belangrijk
onderdeel van professioneel werken Het programma 100 heeft veel sponsoren in het hogere

management Van hun omgang met informatie in de dagelijkse praktijk kan een sterke

voorbeeldfunctie naar de medewerkers uitgaan

Bij de verander en communicatieaanpak is het ook van belang om de buitenwereld niet te vergeten

In de gevoerde gesprekken wordt de buitenwereld opvallend weinig genoemd bijvoorbeeld rond

een afweging waarmee de buitenwereld nu echt gediend is betekenisvolle informatie of volledige

transparantie van documenten Het opfrissen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

zoals het motiveringsbeginsel kan hierbij behuipzaam zijn
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Er zijn of worden al wel op verschillende plekken veranderkundige en communicatieadviseurs

aangesloten Voor het concreet ondersteunen van de cultuurverandering en het verhogen van het

volwassenheidsniveau is dit hard nodig

AANBEVELING 4 Essentieel

Maak met prioriteit de veranderaanpak concreet en begin met het meenemen en mobiliseren van

alle medewerkers van het ministerie in de verandering Maak gebruik van de sponsoren van dit

programma en maak hen ambassadeurs voor Informatie op orde in hun dagelijks handelen

De programmadirectie 100 als vliegwiel
Het reviewteam is van mening dat een programmatische aanpak passend is bij een complex en niet

SMART te formuleren doel als Informatie op orde Door de geinterviewden wordt dit ook

onderschreven De programmatische benadering zorgt voor aandacht prioriteit en middelen en de

noodzaak voor het hiervoor instellen van een programmadirectie wordt niet betwist

Door het instellen van een programmadirectie is er richting buiten het departement een duidelijke

counterpart voor het rijksbrede programma Open op Orde en voor binnen het departement een

instrument voor veranderen in samenhang en gezamenlijke doelbereiking De ophanging van de

programmadirectie direct onder de Bestuursraad straalt uit dat Informatie op orde op het hoogste

managementniveau belang en prioriteit heeft en dat het onderwerp de hele organisatie raakt

In de opstartfase van het programma is veel werk verzet Zo is in een relatief hoog tempo een

programmaorganisatie neergezet zijn overleggen en rapportages ingeregeld hebben nulmetingen
en externe toetsen plaatsgevonden en is extra financiering geregeld Daarbij is veel aandacht gegaan

naar procesmatige zaken

De complexiteit van de opgave de ruimte voor de eigen aanpak en tempo voor de onderdelen de

onderlinge afhankelijkheden en de behoefte om op het niveau van het ministerie overzichtte

houden en interdepartementaal te kunnen rapporteren resulteren onvermijdelijk in een soort

matrixsturing van actielijnen en lijnprojecten Dit vraagt continue aandacht voor samenhang en

samenwerken Juist ook omdat dit binnen het ministerie van Financien geen gemeengoed lijkt

Uit de gesprekken komt naar voren dat verschillende stakeholders voor de volgende fase grotere en

deels andere verwachtingen hebben van de programmadirectie Daarbij gaat het onder andere over

de zwaarte van de control functie en de mate waarin wordt gefadliteerd en belemmeringen

weggenomen worden

Het is voor de geinterviewden duidelijk dat er een codrdinatiemechanisme nodig is maar de

ingestelde control wordt over het algemeen als te zwaar en als te veel gericht op het halen van

vinkjes ervaren en met te weinig begrip voor en erkenning van de specifieke context en problemen

bij uitvoeringsorganisaties en de weerbarstigheid van de praktijk Dit vermindert het gevoel van

samen terwiji dit juist hard nodig is voor succes

Daarnaast ervaren geinterviewden over het algemeen nog beperkt dat het programma faciliteert

verbindt en belemmeringen daadwerkelijk wegneemt Specifiek vermeldingswaardig in dit kader is

de meermaals in de interviews gemelde behoefte van het hogere management om vanuit de
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programmadirectie beter gefaciliteerd te worden in het zelf 100 proof werken en het daarmee in

hun dagelijkse praktijk kunnen invullen van hun voorbeeldfunctie

Een goede balans in de activiteiten van de programmadirectie lOO is nodig om te voorkomen dat

interne stakeholders deze directie meer als een last dan een lust gaan zien De volgende fase van

het programma vraagt andere competenties meer verbinden minder control en meer

inhoudelijke expertise bij de programmadirectie Hierbij hoort een werkkiimaat waarin tegenspraak
bevorderd wordt en men graag aan de slag wil en met elkaar de schouders er onder wil zetten

AANBEVELING 5 Essentieel

Verleg in de volgende fase het accent van de programmadirectie 100 van control naar faciliteren

Blijf daarbij continu in gesprek over de kwaliteit van de samenwerking de behoeften van de key

spelers en hoe deze ingevuld kunnen worden

Capaciteit is een belangrijke beperkende factor

Het reviewteam constateert dat in de gesprekken het onderwerp tekort aan capaciteif veelvuldig
aan de orde komt als een belangrijke beperkende factor voor het boeken van voortgang Het

beschikbare budget lijkt vooralsnog geen echte knelpunten te geven Het aantrekken vasthouden en

zo efficient mogelijk inzetten van medewerkers met de juiste competenties en expertise wordt

gezien als een kritische succesfactor Medewerkers met de noodzakelijke expertise en competenties

zijn schaars en lastig te vinden Het programma lijdt onder bovenmatige personeelswisselingen
waardoor verlies aan tempo kennis en ervaring ontstaat

De IT organisatie van DG Belastingdienst die aan de grote uitvoeringsorganisaties van Financien

levert wordt sterk overvraagd Alhoewel het programma 100 is aangemerkt als prioritair dossier

blijkt dat nog geen garantie te zijn dat het programma 100 de IT capaciteit krijgt die voor zijn

projecten nodig is Er is hiervoor een goed werkend portfolioprocestotop het hoogste

managementniveau dat scherpe keuzes maakt in de verdeling van IT capaciteit

Vervolgens is het van belang om de consequenties vanuit het portfolioproces en de resterende

capaciteitstekorten te verwerken in het projectenportfolio en de programmaplanning teneinde tot

een realistische planning en een meer voorspelbare realisatie en uitputting van budgetten te komen

Een systeem van strategische overplanning zoals in het programmaplan opgenomen is in de context

van het capaciteitstekort en de behoefte aan rust reinheid en regelmaat niet opportuun

AANBEVELING 6 Essentieel

Besteed meer aandacht aan de uitvoerende medewerkers als kritieke succesfactor voor het

boeken van voortgang en bereiken van resultaten met een faciliterende rol vanuit het

programma Investeer in binden boeien en behouden Verwerk resterende capaciteitstekorten in

het projectenportfolio en de programmaplanning om tot een realistische planning en een meer

voorspelbare realisatie en uitputting van budgetten te komen
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Afhankelijkheid van nieuwe IT systemen

Uit de interviews komt het beeld naar voren dat de bestaande IT systemen niet voldoen aan de eisen

vanuit wet en regelgeving en moeilijk toegankelijk zijn en dat voor het realiseren van het

volwassenheidsniveau 3 van de informatiehuishouding een aangepaste IT ondersteuning cruciaal is

Zonder IT ondersteuning is een principe als archivering by design redelijkerwijs niette

implementeren zekergezien de omvang van de uitvoeringsorganisaties

Het IT spoor binnen het programma 100 is tors en behelst onder andere het voor het hele ministerie

uitrollen van een Document Management Systeem en de ontwikkeling en implementatie van een

nieuw archiefsysteem voor het departement De implementatie vraagt een stevige inspanning Zo

wordt voor de basisimplementatie van DigiDoc binnen DG Belastingdienst rekening gehouden met

een doorlooptijd van zeker 4 jaar

De urgentie van het onderwerp Informatie op orde geeft niet de ruimte om te wachten op de

nieuwe IT systemen voor het boeken van eerste zichtbare resultaten bijvoorbeeld rond hettijdig
afhandelen van Woo aanvragen Hiervoor zijn wellicht ook tijdelijke IT oplossingen nodig

AANBEVELING 7 Essentieel

Maak het realiseren van eerste zichtbare resultaten rond Informatie op orde niet afhankelijk van

de grote trajecten voor het realiseren van nieuwe IT voorzieningen om zodoende draagviak en

vertrouwen voor het programma te behouden

Het risicoprofiel van het IT spoor is hoog
Er is sprake van grote vertragingen in hettraject rond het Document Management Systeem DaarbiJ

speelt een fundamentele discussie rond het beoogde gebruik van DigiDoc en een opiopende
escalatie met de leverancier Vasthouden aan de keuze voor DigiDoc brengt naast het reeds

opgelopen en nogte verwachten tijdsverlies mogelijk verlies van kwaliteit met zich mee vanwege de

problemen in de schaalbaarheid

Ook zijn er zorgen over de voortgang en de voorspelbaarheid van de levering van het archiefsysteem
GDA Tenslotte wordt geworsteld met de implementatie van PLOOl als publicatieplatform van de

overheid

AANBEVELING 8 Kritiek

Expliciteer als programmadirectie de gezamenlijke strategie rond het IT spoor in het programma

100 laat deze valideren en in de Bestuursraad vaststellen Herbezin daarin in ieder geval de inzet

van DigiDoc als Document Management Systeem en neem hierin de mate van voorspelbaarheid
van de voortbrenging vanuit de IT organisatie van DG Belastingdienst mee

De programmabeheersing staat in basis

In het programmaplan staan de beoogde beheersingsinstrumenten op hoofdlijnen beschreven Uit

de gesprekken komt het beeld naar voren dat de geinterviewden vinden dat er voldoende aandacht

is voor de blauwe kant Een en ander moet zich nog wel in de praktijk bewijzen en verder

professionaliseren zoals het risicomanagement en het rapporteren over de financiele kant
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Vanuit de gesprekken komen twee onderwerpen op het gebied van programmabeheersing naar

voren die in deze rapportage extra aandacht verdienen

Het eerste onderwerp betreft het portfoliomanagement Er ligt een indrukwekkend overzicht van

circa 150 projecten en de verwachting is uitgesproken dat daar nog circa 50 projecten bij zullen

komen Het reviewteam onderschrijft het belang van overzicht maar acht de hoeveelheid van 200

projecten niet goed hanteerbaar Temeer omdat deze projecten ook worden gebruikt als basis voor

de voortgangsrapportage Een versimpeling bijvoorbeeld door clustering van activiteiten naar

verantwoordelijk projectleiders is aan te bevelen Het portfolio overzicht moet een bruikbaarder

instrument worden voor het gemeenschappelijkfaseren en prioriteren rekening houdend met de

tempoverschillen van de organisatieonderdelen

Ten tweede noemen we het rapportageproces dat door meerdere geinterviewden als te belastend

wordt ervaren Het is goed om te bezien of de rapportagelastteruggebracht kan worden door een

verschuiving van de focus op voortgangsbewaking van activiteiten naar monitoring op het bereiken

van resultaten en het naar voren brengen van strategische keuzes en dilemma s in de uitvoering

AANBEVELING 9 Aanbevolen

Houd aandacht voor het verder uitwerken in de praktijk toetsen en bijstellen van het

portfoliomanagement en het rapportageproces

Volgende Gateway Review

In het Programmaplan 100 is op verzoek van de Bestuursraad een jaarlij kse Gateway Review

opgenomen Geadviseerd wordt om bij de volgende review expliciet aandacht aan het IT spoor

binnen het programma te besteden
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Bijiage A

Doelen Gateway Review 0 Strategie en bereik

Tijdens de Gateway Review 0 kan in elke fase van een programma getoetst worden in hoeverre een

programma op koers ligt waarbij de bestaansgrond voor het programma en de planning als

uitgangspunt worden genomen Daarnaast toetst het Gateway Reviewteam de aanpak de beoogde
resultaten en de voortgang van de trajecten die onderdeel van het programma uitmaken oftewel er

wordt gekeken naar zowel opzet bestaan als werking Evenals bij de overige Gateway Reviews is het

uitgangspunt dat hetgoed gaat en dat bekeken wordt in hoeverre de opdrachtgever nog succesvoller

kan zijn Dit betekent dat de focus bij de Gateway Review 0 ligt op zowel effectiviteit als

doelmatigheid

In dit type Gateway Review kunnen onder andere de volgende vragen aan bod komen

Is duidelijk welke resultaten er gehaald worden en waarom dat nu moet

Past de verandering binnen de strategische koers van de organisatie s

Is er vertrouwen dat de programma aanpak tot succes gaat leiden

Is er aansluiting met andere programma s en projecten

Zijn de belanghebbenden in beeld en is hun steun verzekerd

Is er een realistische planning en effectieve controle van de voortgang

Is er een passende storing voor de huidige programmafase

Zijn de benodigdefinanciele en andere bronnen beschikbaar

Beschikt het programmateam over de juiste kennis en ervaring

Wat is er nog nodig om de volgende fase in te kunnen gaan
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Bijiage B
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