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1.3 Afbakening van het informatieplan

Het plan gaat steeds over dat wat we gezamenlijk moeten doen om de doel-
stellingen van de strategie te realiseren: in de eerste plaats over de gezamenlijke 
informatievoorziening van JenV. Daarnaast gaat het Informatieplan over wat we 
met elkaar moeten afspreken om dingen ook echt samen te kunnen doen, zoals 
het maken van afspraken over standaarden en gegevensmodellen. Tot slot gaat 
het Informatieplan over de afhankelijkheden die de gezamenlijke informatie-
voorziening heeft met ontwikkelingen binnen en buiten JenV, die van invloed zijn 
op de gezamenlijke informatievoorziening.

Behalve voor gemeenschappelijke informatievoorziening moeten organisatie-
onderdelen en ketens zelf ook ruimte houden voor informatievoorziening binnen 
hun organisatie. Tegelijkertijd werken we samen aan een gemeenschappelijke 
basis, brengen we wederzijdse afhankelijkheden in kaart en houden we rekening 
met die afhankelijkheden bij de verdere ontwikkeling van onze informatie-
voorziening.

Naast de opgaven binnen JenV werken we ook verder aan het gebruik, de 
ontwik keling en de beïnvloeding van Rijksbrede IV-voorzieningen, zoals de 
Gemeen schappelijke Digitale Infrastructuur van de overheid (de GDI) en de 
basis registraties. De intentie is hergebruik waar dat kan en JenV-specifieke 
voorzieningen waar dat moet.

1.4 Organisatorische context

De coördinatie van de uitvoering van het Informatieplan ligt bij de directie 
Informatievoorziening & Inkoop, kortweg DI&I. De besturing is verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 4. Bij de uitvoering van het plan krijgen we te maken met diverse 
ontwikkelingen binnen en buiten JenV die van invloed zijn op het plan, maar 
buiten de scope van het plan vallen. Daarbij kun je - niet limitatief - denken aan:
• de introductie van het nieuwe eigenaarsmodel binnen JenV;
• verdere uitwerking van i-Control bij DI&I;
• de Rijksbrede handreiking voor de inrichting van een departementaal CIO-Office;
• de ontwikkeling van de GDI.

1.5 Maatwerkaanpak

De gewenste doelen bereiken we door het realiseren van de veranderingen die 
worden benoemd in de strategie; ze worden uitgewerkt in de volgende 
hoofdstukken van dit plan. Hoe we die doelen bereiken, is afhankelijk van het 
onderwerp. Ons palet met instrumenten bestaat o.a. uit:
• het op de juiste tafel agenderen van voortgang en het adresseren van 

knelpunten van projecten en programma’s;
• het adresseren van keten overstijgende en keten ondersteunende vraagstukken;
• het uitwisselen van kennis en ervaring binnen en buiten JenV;
• het uitwisselen en slim inzetten van gekwalificeerd personeel;
• het ontwikkelen en naleven van gemeenschappelijke kaders en standaarden;
• het laten realiseren of door ontwikkelen van gemeenschappelijke 

voorzieningen;
• het stimuleren van hergebruik van bestaande oplossingen.

Naast het realiseren van verandering en behalen van resultaten, streven we er ook 
naar om de gezamenlijke informatieplanning verder te professionaliseren de 
komende jaren. Dit plan legt daarvoor de basis.

1.6 Verantwoording

Het Informatieplan 2018 is tot stand gekomen door een groot aantal gesprekken 
met beleidsverantwoordelijken, gebruikers binnen en buiten JenV, alsmede op 
basis van resultaten en inzichten vanuit het Informatieplan 2017. De aangebrachte 
focus heeft geleid tot hergroepering van projecten en programma’s. De vanuit de 
Informatiestrategie ingezette richting wordt onverminderd aangehouden. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De beleidsagenda JenV en de hoofdlijnennotities en jaarplannen van de onderdelen 
zijn gericht op werken aan maatschappelijk opgaven. Onze ketens en primaire 
processen zijn daarbij leidend. In de ambitie van de verschillende onderdelen van 
JenV voor het komend jaar zien we steeds meer nadruk op de noodzaak van een 
goede informatievoorziening ten behoeve van het realiseren van maatschappelijk 
effect.
JenV heeft een I-Strategie 2017-2022 opgesteld waarin richting wordt gegeven aan 
de ontwikkeling van die informatievoorziening voor de komende jaren. Om invulling 
te geven aan de uitvoering van de strategie wordt jaarlijks een Informatieplan JenV 
opgesteld. Verder heeft de Minister in een kamerbrief1 geschetst wat zijn beleids-
prioriteiten zijn voor de ontwikkeling van de informatievoorziening.

1.2 Doel van het informatieplan

Het Informatieplan JenV 2019, afgekort I-plan 2019, moet leiden tot een solide 
gemeenschappelijke informatievoorziening voor JenV, zodat we samen kunnen 
werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

De programma’s en projecten die voortkomen uit het I-plan 2019 dragen bij aan het 
realiseren van de doelen van de I-Strategie, zodat ons ministerie:
• Haar informatiepositie op orde heeft en houdt;
• Daardoor toegankelijke, veilige en betrouwbare dienstverlening biedt aan onze 

ketenpartners, burgers en bedrijven;
• Open en transparant is over haar handelen;

1 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/12/05/
tk-ontwikkeling-van-de-informatievoorziening-bij-venj/tk-ontwikkeling-van-de-informatievoor-
ziening-bij-venj.pdf
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/07/08/de-informatiestrategie-2017-2022-van-het-ministerie-van-veiligheid-en-justitie-informatie-raakt-mensen
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/12/05/tk-ontwikkeling-van-de-informatievoorziening-bij-venj/tk-ontwikkeling-van-de-informatievoorziening-bij-venj.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/12/05/tk-ontwikkeling-van-de-informatievoorziening-bij-venj/tk-ontwikkeling-van-de-informatievoorziening-bij-venj.pdf
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• Optimaal samenwerkt met organisaties binnen en buiten het ministerie;
• Haar ‘pappenheimers’ kent en niet naar de bekende weg vraagt: wij weten wie 

onze klanten zijn en welke dienstverlening we hen kunnen bieden;
• Tijdig en adequaat inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen.

In de genoemde kamerbrief voegt de Minister daaraan toe dat hij met prioriteit wil 
werken aan:
• Een gezamenlijke informatieplanning;
• Het borgen van continuïteit van de informatievoorziening;
• Het veiligstellen van innovatie;
• Zorgen voor cybersecurity en tegengaan cybercrime;
• Aanpak personele tekorten;
• Consequenties wet- en regelgeving op IV tijdig in kaart brengen.

1.3 Ambitie

In de hoofdlijnennotities die door de onderdelen van JenV zijn opgeleverd in de 
jaarplancyclus springt het meest in het oog de behoefte aan de slag te gaan met 
informatie gestuurd werken. Soms worden hiervoor termen als data gedreven of 
evidence based werken gebruikt, wij geven de voorkeur aan informatie gestuurd 
werken, omdat we dan ook betekenis hebben gegeven aan data.

“Veel organisatieonderdelen zetten in hun hoofdlijnennotities in op meer fact-based 
en data gedreven werken (DFEZ, CJIB, Justid, Justis en Raad voor de Rechtsbijstand), 
evidence based werken (DGZ) of informatie gestuurd werken (DJI en Politie). Er 
worden ook bij diverse organisatieonderdelen projecten en innovaties op datascien-
ce-terrein opgezet. Zo kondigt Justid aan in 2019 sterk in te zetten op de verdere 
ontwikkeling naar een data gedreven organisatie door onder meer verdere ontwik-
keling van de informatierotonde. Het WODC wil zich op big data analytics richten en 
het PSG-cluster werkt aan een JenV datalab. DFEZ wil dat JenV interdepartementaal 
een voorbeeldfunctie vervult als het gaat om factbased & data driven beleid. DGM 
noemt binnen de migratieketen de implementatie en doorontwikkeling van een 
real-time online vreemdelingenbeeld. Daarnaast richten zowel DCOM als CES zich op 
het betrekken van signalen uit de omgeving. Overigens zijn veel hoofdlijnennotities 
zelf thans meestal nog in zeer beperkte mate data gedreven opgezet; er wordt nog 
weinig beleid gebaseerd op facts & figures, grafieken of statistieken.

Aanbeveling: de omslag naar informatie gestuurd werken is van breed belang voor JenV en lijkt 
een geschikt thema om nog meer strategische en overkoepelende aandacht c.q. uitwerking aan te 
geven, om zo meer synergie te bereiken en concreet samen te werken (ketenbreed, ketenoverstij-
gend, of JenV-breed).”2
Deze dwarsdoorsnede is nog allesbehalve volledig. Zo werkt de strafrechtketen in de 
Data Alliantie Strafrechtketen aan het koppelen en ontsluiten van gegevens en heeft 
bijv. ook IND informatie gestuurd werken als speerpunt op de agenda staan.

In de BR hebben de DGRR en pSG aangegeven dit onderwerp verder te willen 
brengen. Bovendien heeft de SBB JenV belangstelling getoond voor het onderwerp 
informatie gestuurd werken en wil daarmee thematisch aan de slag. Tot slot heeft de 
CIO-raad JenV aangegeven informatie gestuurd werken als het belangrijkste thema 
te zien waar zij in elk geval het komend jaar haar energie op in wil zetten. 

1.4 Speerpunten 2019

De geformuleerde ambitie is wat ons betreft alle reden om de bestaande program-
ma’s vanuit het I-plan voort te zetten. De Netwerkaanpak data.minjenv.nl faciliteert 
informatie gestuurd werken. Programma Toegang is nodig voor veilige toegang tot 
die informatie. Stukken beter zorgt voor digitalisering van papier en vindbaarheid 
van informatie. Veiligheid zorgt voor bescherming van de informatie en met 
Innovatie en onderzoek zorgen we voor vernieuwing. Tot slot blijven we events 
organiseren om van elkaar te leren en successen te delen. 

Verder is 2019 te kenmerken als een overgangsjaar: een groot deel van het budget 
wordt geïnvesteerd in het afmaken van lopende programma’s, met name program-
ma Toegang (eindigt in 2020) en het project Vernieuwing Referentiegegevens (eindigt 
in 2019). Na afronding van deze programma’s ontstaat binnen het I-plan meer ruimte 
voor vernieuwing. 

2 Uit: dwarsdoorsnijdende analyse hoofdlijnennotities CES t.b.v. BR 28-9  
Omslag naar data gedreven werken. In deze tekst gebruiken we de term informatie gestuurd werken
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In 2019 kiezen we de volgende speerpunten:

1. Informatie gestuurd werken op de kaart zetten door het inrichten van een 
datalab, het aantrekken van een CDO en het optuigen van datagovernance 
(Netwerkaanpak data.minjenv.nl);

2. Veilige toegang door een gerealiseerde IAM-oplossing en implementatie bij de 
onderdelen (Toegang);

3. Papier de keten uit werken door digitalisering en daarmee gegevens beter 
vindbaar te maken (Stukken beter);

4. De weerbaarheid van JenV vergroten met behulp van cybersecurity en awareness 
(Veiligheid);

5. Investeren in innovatie (Innovatie en onderzoek);
6. Het organiseren van kennisdeling en events waaronder de I-Tour.

De speerpunten worden nader uitgewerkt in het hoofdstuk programma’s.

1.5 Afbakening

Waar de I-Strategie richting geeft en doelstellingen definieert, concentreert dit 
Informatieplan zich op programma’s en projecten om die doelstellingen te 
realiseren.

Het I-plan is het resultaat van de gezamenlijke informatieplanning. In het plan geven 
we aan welke gezamenlijke, JenV-brede programma’s en projecten prioriteit hebben 
voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening. Het accent ligt daarbij 
op vernieuwing, doorontwikkeling van bestaande dienstverlening kent in de regel 
haar eigen financiering en besturing.
Naast het I-plan hebben organisaties en ketens hun eigen informatieplanning voor 
de ontwikkeling van keten- of organisatie-specifieke informatievoorziening.

1.6 Verantwoording

Het Informatieplan 2019 is tot stand gekomen door gesprekken met beleidsverant-
woordelijken, gebruikers binnen en buiten JenV, alsmede op basis van resultaten en 
inzichten vanuit het Informatieplan 2018. In het bijzonder danken wij de VSIP voor de 
bijdrage die zij hebben geleverd aan het aanscherpen van doelstellingen en prioritei-
ten. Hun opmerkingen en feedback zijn dankbaar verwerkt in dit plan.
De aangebrachte focus in 2018 in een beperkt aantal programma’s zetten we door. 
De vanuit de I-strategie ingezette richting wordt onverminderd aangehouden. 
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1.3 Afbakening van het informatieplan

Het plan gaat steeds over dat wat we gezamenlijk moeten doen om de doel-
stellingen van de strategie te realiseren: in de eerste plaats over de gezamenlijke 
informatievoorziening van JenV. Daarnaast gaat het Informatieplan over wat we 
met elkaar moeten afspreken om dingen ook echt samen te kunnen doen, zoals 
het maken van afspraken over standaarden en gegevensmodellen. Tot slot gaat 
het Informatieplan over de afhankelijkheden die de gezamenlijke informatie-
voorziening heeft met ontwikkelingen binnen en buiten JenV, die van invloed zijn 
op de gezamenlijke informatievoorziening.

Behalve voor gemeenschappelijke informatievoorziening moeten organisatie-
onderdelen en ketens zelf ook ruimte houden voor informatievoorziening binnen 
hun organisatie. Tegelijkertijd werken we samen aan een gemeenschappelijke 
basis, brengen we wederzijdse afhankelijkheden in kaart en houden we rekening 
met die afhankelijkheden bij de verdere ontwikkeling van onze informatie-
voorziening.

Naast de opgaven binnen JenV werken we ook verder aan het gebruik, de 
ontwik keling en de beïnvloeding van Rijksbrede IV-voorzieningen, zoals de 
Gemeen schappelijke Digitale Infrastructuur van de overheid (de GDI) en de 
basis registraties. De intentie is hergebruik waar dat kan en JenV-specifieke 
voorzieningen waar dat moet.

1.4 Organisatorische context

De coördinatie van de uitvoering van het Informatieplan ligt bij de directie 
Informatievoorziening & Inkoop, kortweg DI&I. De besturing is verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 4. Bij de uitvoering van het plan krijgen we te maken met diverse 
ontwikkelingen binnen en buiten JenV die van invloed zijn op het plan, maar 
buiten de scope van het plan vallen. Daarbij kun je - niet limitatief - denken aan:
• de introductie van het nieuwe eigenaarsmodel binnen JenV;
• verdere uitwerking van i-Control bij DI&I;
• de Rijksbrede handreiking voor de inrichting van een departementaal CIO-Office;
• de ontwikkeling van de GDI.

1.5 Maatwerkaanpak

De gewenste doelen bereiken we door het realiseren van de veranderingen die 
worden benoemd in de strategie; ze worden uitgewerkt in de volgende 
hoofdstukken van dit plan. Hoe we die doelen bereiken, is afhankelijk van het 
onderwerp. Ons palet met instrumenten bestaat o.a. uit:
• het op de juiste tafel agenderen van voortgang en het adresseren van 

knelpunten van projecten en programma’s;
• het adresseren van keten overstijgende en keten ondersteunende vraagstukken;
• het uitwisselen van kennis en ervaring binnen en buiten JenV;
• het uitwisselen en slim inzetten van gekwalificeerd personeel;
• het ontwikkelen en naleven van gemeenschappelijke kaders en standaarden;
• het laten realiseren of door ontwikkelen van gemeenschappelijke 

voorzieningen;
• het stimuleren van hergebruik van bestaande oplossingen.

Naast het realiseren van verandering en behalen van resultaten, streven we er ook 
naar om de gezamenlijke informatieplanning verder te professionaliseren de 
komende jaren. Dit plan legt daarvoor de basis.

1.6 Verantwoording

Het Informatieplan 2018 is tot stand gekomen door een groot aantal gesprekken 
met beleidsverantwoordelijken, gebruikers binnen en buiten JenV, alsmede op 
basis van resultaten en inzichten vanuit het Informatieplan 2017. De aangebrachte 
focus heeft geleid tot hergroepering van projecten en programma’s. De vanuit de 
Informatiestrategie ingezette richting wordt onverminderd aangehouden. 
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2 Programma’s 2019

Voor elk van de programma’s zetten we kort uiteen wat de doelstellingen en 
activiteiten zijn voor komend jaar. Daarnaast geven we aan wat het toe te kennen 
budget is en wat de aandachtspunten en randvoorwaarden zijn.

2.1 Netwerkaanpak data.minjenv.nl (Data)

In het programma data zetten we informatie centraal, investeren we in uitwissel-
baarheid en bevorderen we openheid en transparantie. Hiermee dient het program-
ma de maatschappelijke opgaven van JenV. We willen met het programma ook een 
opstap maken naar brede toepassing van AI binnen JenV binnen de grenzen van wat 
kan en mag, met in acht name van privacy, zorg voor goede beveiliging enz. De 
oprichting van een gezamenlijk datalab en de activiteiten rond de aanleg van een 
gemeenschappelijke infrastructuur zijn belangrijke bouwstenen die nodig zijn om te 
komen tot toepassing van AI. Het programma heeft voor 2019 de volgende 
prioriteiten:

Informatie gestuurd werken op de kaart zetten. De ambitie daarin is om de visie 
hierop uit te werken, lopende initiatieven te zwaluwstaarten, waar dat kan binnen 
JenV krachten te bundelen en kennisuitwisseling tussen onderdelen te bevorderen. 
Dat doen we onder meer door het voortzetten van big-data experimenten. 
Door het inrichten van een gemeenschappelijk (virtueel) JenV datalab een volgende 
stap zetten in het gezamenlijk oppakken van data analytics.
Door het aanstellen van een chief data officer de datagovernance binnen JenV vorm 
te geven en daarmee het verbeteren van datakwaliteit te stimuleren, doorbraken te 
realiseren op het gebied van gegevensuitwisseling en standaardisatie te bevorderen. 
Tot het aanstellen van een CDO is het besluit inmiddels genomen. 

Tegelijkertijd zetten we lopende projecten voort. Meest in het oog springend daarin 
is voortzetting van het project Vernieuwing referentiegegevens. Dit project wordt 
voortgezet en afgerond. 
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1.3 Afbakening van het informatieplan

Het plan gaat steeds over dat wat we gezamenlijk moeten doen om de doel-
stellingen van de strategie te realiseren: in de eerste plaats over de gezamenlijke 
informatievoorziening van JenV. Daarnaast gaat het Informatieplan over wat we 
met elkaar moeten afspreken om dingen ook echt samen te kunnen doen, zoals 
het maken van afspraken over standaarden en gegevensmodellen. Tot slot gaat 
het Informatieplan over de afhankelijkheden die de gezamenlijke informatie-
voorziening heeft met ontwikkelingen binnen en buiten JenV, die van invloed zijn 
op de gezamenlijke informatievoorziening.

Behalve voor gemeenschappelijke informatievoorziening moeten organisatie-
onderdelen en ketens zelf ook ruimte houden voor informatievoorziening binnen 
hun organisatie. Tegelijkertijd werken we samen aan een gemeenschappelijke 
basis, brengen we wederzijdse afhankelijkheden in kaart en houden we rekening 
met die afhankelijkheden bij de verdere ontwikkeling van onze informatie-
voorziening.

Naast de opgaven binnen JenV werken we ook verder aan het gebruik, de 
ontwik keling en de beïnvloeding van Rijksbrede IV-voorzieningen, zoals de 
Gemeen schappelijke Digitale Infrastructuur van de overheid (de GDI) en de 
basis registraties. De intentie is hergebruik waar dat kan en JenV-specifieke 
voorzieningen waar dat moet.

1.4 Organisatorische context

De coördinatie van de uitvoering van het Informatieplan ligt bij de directie 
Informatievoorziening & Inkoop, kortweg DI&I. De besturing is verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 4. Bij de uitvoering van het plan krijgen we te maken met diverse 
ontwikkelingen binnen en buiten JenV die van invloed zijn op het plan, maar 
buiten de scope van het plan vallen. Daarbij kun je - niet limitatief - denken aan:
• de introductie van het nieuwe eigenaarsmodel binnen JenV;
• verdere uitwerking van i-Control bij DI&I;
• de Rijksbrede handreiking voor de inrichting van een departementaal CIO-Office;
• de ontwikkeling van de GDI.

1.5 Maatwerkaanpak

De gewenste doelen bereiken we door het realiseren van de veranderingen die 
worden benoemd in de strategie; ze worden uitgewerkt in de volgende 
hoofdstukken van dit plan. Hoe we die doelen bereiken, is afhankelijk van het 
onderwerp. Ons palet met instrumenten bestaat o.a. uit:
• het op de juiste tafel agenderen van voortgang en het adresseren van 

knelpunten van projecten en programma’s;
• het adresseren van keten overstijgende en keten ondersteunende vraagstukken;
• het uitwisselen van kennis en ervaring binnen en buiten JenV;
• het uitwisselen en slim inzetten van gekwalificeerd personeel;
• het ontwikkelen en naleven van gemeenschappelijke kaders en standaarden;
• het laten realiseren of door ontwikkelen van gemeenschappelijke 

voorzieningen;
• het stimuleren van hergebruik van bestaande oplossingen.

Naast het realiseren van verandering en behalen van resultaten, streven we er ook 
naar om de gezamenlijke informatieplanning verder te professionaliseren de 
komende jaren. Dit plan legt daarvoor de basis.

1.6 Verantwoording

Het Informatieplan 2018 is tot stand gekomen door een groot aantal gesprekken 
met beleidsverantwoordelijken, gebruikers binnen en buiten JenV, alsmede op 
basis van resultaten en inzichten vanuit het Informatieplan 2017. De aangebrachte 
focus heeft geleid tot hergroepering van projecten en programma’s. De vanuit de 
Informatiestrategie ingezette richting wordt onverminderd aangehouden. 
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We gaan binnen het programma met een aantal meerjarige sporen werken. Dit zijn:
• Spoor 1: Visie en strategie
• Spoor 2: Organisatie
• Spoor 3: Datalab
• Spoor 4: Data-infrastructuur
• Spoor 5: Innovatie 
Te bezien valt of hier een spoor algoritmen aan toegevoegd moet worden.
Onderstaand worden deze sporen verder uitgewerkt.
 
Spoor 1: Visie en strategie
• Verder ontwikkelen van een strategie voor/visie op informatie gestuurd werken. 

Dit betreft verdere voortzetting/ vervolmaken van het raamwerk dat is aangereikt 
door de RvdK. Dit raamwerk geeft een structuur waar binnen alle overige projec-
ten en activiteiten geplot kunnen worden. 

• Opstellen 2 pager missie/visie/strategie op basis van deze visie.
• Het uitwerken van de onderdelen uit het raamwerk en het plotten van initiatieven 

in deze plaat.

Spoor 2: Organisatie
Datagovernance
• Aanstellen van een departementale CDO. In 2018 is vooronderzoek gedaan naar de 

rol, taken en verantwoordelijkheden van een CDO als ook een functieprofiel 
opgesteld. Werving vindt eind 2018/begin 2019 plaats na weging van de zwaarte 
van de functie door ECO&P.

• De CDO zal een volwassenheidsmeting aanbieden naar datagovernance binnen 
JenV cf. het Rijksbrede model. Een aantal organisaties (w.o. IND, CJIB) hebben deze 
meting al uitgevoerd. 

• Als eerste vervolgstappen voor de CDO voorzien wij verder de volgende 
werkzaamheden:

De inventarisatie maken van de verschillende contactpersonen over data bij de 
verschillende organisaties en het leggen van onderlinge contacten. Daarmee 
ontstaat het netwerk. Dit kan samengaan met 
De inventarisatie en het verzamelen van aanwezige modelovereenkomsten, best 
practices en andere vastgelegde knowhow op het gebied van data 
Het samenstellen van een overzicht van kritieke data en de governance daarover 
bij de JenV-organisaties: wat bevindt zich waar, hoe zijn de bevoegdheden 
geregeld, en wie is er het aanspreekpunt voor? 

Het (verder) uitwerken van de open datastrategie naar hanteerbare richtlijnen 
voor de organisaties en het up-to-date houden daarvan – in samenwerking met 
de privacy officer. 
Op basis van de al aanwezige governance bij de JenV-organisaties beschrijven 
van een governance-structuur voor JenV 
De nieuwe en opkomende ontwikkelingen en datatrends volgen en faciliteren. 
Het ministerie en de JenV-organisaties actief op de daarin verweven kansen en 
mogelijkheden wijzen.

Spoor 3: Big data living labs en (virtueel) Data lab
Big data living labs
• Voortzetten experimenten burgers met schulden, verwarde personen,  

OM datakwaliteit 2;
• Bijdrage aan beleidsontwikkeling op het gebied van data analytics;
• Inzet op gestandaardiseerde werkwijzen, zoals de model PIA. Doel is sneller te 

komen tot uitvoering van een data experiment met in acht name van zorgvuldigheid. 

Datalab
In 2019 staten we met een JenV breed (virtueel) datalab. Door een aantal partijen 
wordt al geëxperimenteerd met data-analyse. Door het inrichten van een gezamen-
lijk JenV (virtueel) datalab kunnen we schaarse krachten bundelen, kennis delen 
tussen verschillende organisaties, organisatie-overstijgende vraagstukken aanpak-
ken als ook organisatie-overstijgende vraagstukken agenderen. Te bezien valt of dat 
lab één fysiek lab is of bestaat uit een virtueel samenspel van verschillende labs.

Spoor 4: Data-infrastructuur
Vernieuwing referentiegegevens
Vernieuwing Referentiegegevens heeft als doel het handhaven en waar mogelijk 
verhogen van de kwaliteit van de gedeelde informatie. Dat doen we door het 
vastleggen en ter beschikking stellen van persoons- en zaaks overstijgende gege-
vens. Doel is het project eind 2019 af te ronden door:
• Volledige inrichting van functionaliteit van de nieuwe tool EBX5
• Stapsgewijze migratie naar gebruik van EBX5 i.p.v. gebruik Sysda
• Uitfasering Sysda
• Vastgestelde en correct onderhouden standaard van referentiegegevens
• Goed functionerend afnemers overleg en opdrachtgeversberaad, en daarmee goed 

functionerende dienst Referentiegegevens
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1.3 Afbakening van het informatieplan

Het plan gaat steeds over dat wat we gezamenlijk moeten doen om de doel-
stellingen van de strategie te realiseren: in de eerste plaats over de gezamenlijke 
informatievoorziening van JenV. Daarnaast gaat het Informatieplan over wat we 
met elkaar moeten afspreken om dingen ook echt samen te kunnen doen, zoals 
het maken van afspraken over standaarden en gegevensmodellen. Tot slot gaat 
het Informatieplan over de afhankelijkheden die de gezamenlijke informatie-
voorziening heeft met ontwikkelingen binnen en buiten JenV, die van invloed zijn 
op de gezamenlijke informatievoorziening.

Behalve voor gemeenschappelijke informatievoorziening moeten organisatie-
onderdelen en ketens zelf ook ruimte houden voor informatievoorziening binnen 
hun organisatie. Tegelijkertijd werken we samen aan een gemeenschappelijke 
basis, brengen we wederzijdse afhankelijkheden in kaart en houden we rekening 
met die afhankelijkheden bij de verdere ontwikkeling van onze informatie-
voorziening.

Naast de opgaven binnen JenV werken we ook verder aan het gebruik, de 
ontwik keling en de beïnvloeding van Rijksbrede IV-voorzieningen, zoals de 
Gemeen schappelijke Digitale Infrastructuur van de overheid (de GDI) en de 
basis registraties. De intentie is hergebruik waar dat kan en JenV-specifieke 
voorzieningen waar dat moet.

1.4 Organisatorische context

De coördinatie van de uitvoering van het Informatieplan ligt bij de directie 
Informatievoorziening & Inkoop, kortweg DI&I. De besturing is verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 4. Bij de uitvoering van het plan krijgen we te maken met diverse 
ontwikkelingen binnen en buiten JenV die van invloed zijn op het plan, maar 
buiten de scope van het plan vallen. Daarbij kun je - niet limitatief - denken aan:
• de introductie van het nieuwe eigenaarsmodel binnen JenV;
• verdere uitwerking van i-Control bij DI&I;
• de Rijksbrede handreiking voor de inrichting van een departementaal CIO-Office;
• de ontwikkeling van de GDI.

1.5 Maatwerkaanpak

De gewenste doelen bereiken we door het realiseren van de veranderingen die 
worden benoemd in de strategie; ze worden uitgewerkt in de volgende 
hoofdstukken van dit plan. Hoe we die doelen bereiken, is afhankelijk van het 
onderwerp. Ons palet met instrumenten bestaat o.a. uit:
• het op de juiste tafel agenderen van voortgang en het adresseren van 

knelpunten van projecten en programma’s;
• het adresseren van keten overstijgende en keten ondersteunende vraagstukken;
• het uitwisselen van kennis en ervaring binnen en buiten JenV;
• het uitwisselen en slim inzetten van gekwalificeerd personeel;
• het ontwikkelen en naleven van gemeenschappelijke kaders en standaarden;
• het laten realiseren of door ontwikkelen van gemeenschappelijke 

voorzieningen;
• het stimuleren van hergebruik van bestaande oplossingen.

Naast het realiseren van verandering en behalen van resultaten, streven we er ook 
naar om de gezamenlijke informatieplanning verder te professionaliseren de 
komende jaren. Dit plan legt daarvoor de basis.

1.6 Verantwoording

Het Informatieplan 2018 is tot stand gekomen door een groot aantal gesprekken 
met beleidsverantwoordelijken, gebruikers binnen en buiten JenV, alsmede op 
basis van resultaten en inzichten vanuit het Informatieplan 2017. De aangebrachte 
focus heeft geleid tot hergroepering van projecten en programma’s. De vanuit de 
Informatiestrategie ingezette richting wordt onverminderd aangehouden. 
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Informatierotonde
Voor de informatierotonde werken we de architectuurbeschrijving in 2019 verder uit. 
Dit geeft antwoord op vragen als: wat is een informatierotonde, hoe ziet die eruit, 
wie kan er zijn werk beter mee doen en wat kunnen we ervan verwachten. M.a.w. een 
wenkend perspectief waar we naar toe willen groeien. Grootste zorg voor de 
informatierotonde is het vormgeven van het perspectief c.q. concept. Tot nu toe 
krijgen we veel input van wat we niet willen (geen standaarden, weinig knooppun-
ten), meestal beredeneerd van uit technisch oogpunt. Dit maakt het verkrijgen van 
geld in het midden of andere financieringsbronnen moeilijk. Wil de ontwikkeling van 
een informatierotonde kans van slagen hebben, dat is het van belang dat de 
toegevoegde waarde van het concept explicieter gemaakt wordt. 

Site
Om een informatie gestuurd ministerie te worden willen we zorgen dat de data die 
we hebben beschikbaar komt voor belanghebbenden. Dit voorziet in de behoefte 
van bijv. DGM om data visueel en begrijpelijk beschikbaar te maken voor burgers, 
pers en kamerleden. De verwachting is dat zo veel pers- en kamervragen voorkomen 
kunnen worden en dat actualisatie van visualisaties eenvoudiger is dan bij papieren- 
of PDF publicatie. Dit project zorgt ervoor dat data via een website beschikbaar 
komt: de site biedt een portaal waarop we data kunnen ontsluiten en publicaties 
naar buiten kunnen brengen. We doen dit additioneel aan het ontsluiten van open 
datasets. Via de website met kerncijfers kunnen gebruikers waar van toepassing 
doorklikken naar sites met meer informatie. De migratieketen heeft concreet 
belangstelling getoond voor deze site.

Spoor 5: Innovatie
Experiment met AI in de rechtspleging
Idee is om met OM, rechtspraak, politie een experiment te doen met AI en cold 
cases. Hierin kunnen we:
• Een technologisch experiment doen rond analyse van (big) data in systemen van 

politie en OM;
• De houdbaarheid van de resultaten toetsen in een fictieve rechtszaak;
• Bijdragen aan het beantwoorden van (beleids-)vragen rond toepassing AI in de 

rechtspleging, privacyaspecten etc. en daarmee handelingsperspectief bieden aan 
de brief van de MrB rond AI in de rechtspleging.

Gedachte is om een (meerdaags) event rond dit onderwerp te organiseren met een 
(virtuele) rechtszaak.

Privacy tooling Open data II
Open data als afzonderlijk project stopt eind 2018. Taken worden overgebracht naar 
de lijn. Wel willen we het WODC vervolgonderzoek uit laten voeren naar de prakti-
sche toepassingsmogelijkheden van open source privacytooling. We scharen dat in 
2019 onder het spoor innovatie. 

2.2 Toegang

Een veilige en betrouwbare toegang tot informatie hoort bij de basis op orde. 
Toegang is een noodzakelijke randvoorwaarde voor vrijwel alle gemeenschappelijke 
diensten, ook diensten die buiten het i-Plan zijn ontwikkeld. Zonder adequate 
toegang zijn gemeenschappelijke diensten niet mogelijk. Toegang moet goed 
geregeld zijn teneinde: 
• Efficiënt en gebruikersvriendelijk samen te kunnen werken;
• Ongeoorloofde toegang tot voorzieningen, zowel systemen en gegevens als 

gebouwen, te voorkomen;
• Te voldoen aan Europese regelgeving. 

Doelstellingen voor 2019:
• Afgeronde Programma Start Architectuur t.b.v. het project IAM
• Business koffertje waarin een communicatie kit zit welke aangeeft wat de nut en 

noodzaak is van IAM en wat de betreffende JenV organisatie moet gaan organise-
ren in zowel het primair proces als in de bedrijfsvoering om de dient IAM te kunne 
gaan implementeren

• Business ondersteuningsteam actief, voornamelijk bestaan uit JenV medewerkers 
vanuit de “business” die affiniteit hebben met businesskant van IAM (processen, 
autorisatie modellen). Dit team staat onder regie van Toegang en heeft als doel 
kennis te delen op het gebied van de business kant van IAM bij de JenV 
onderdelen;

• Gerealiseerde centrale IAM voorziening
• Start met de migratie van één onderdeel naar IAM.
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1.3 Afbakening van het informatieplan

Het plan gaat steeds over dat wat we gezamenlijk moeten doen om de doel-
stellingen van de strategie te realiseren: in de eerste plaats over de gezamenlijke 
informatievoorziening van JenV. Daarnaast gaat het Informatieplan over wat we 
met elkaar moeten afspreken om dingen ook echt samen te kunnen doen, zoals 
het maken van afspraken over standaarden en gegevensmodellen. Tot slot gaat 
het Informatieplan over de afhankelijkheden die de gezamenlijke informatie-
voorziening heeft met ontwikkelingen binnen en buiten JenV, die van invloed zijn 
op de gezamenlijke informatievoorziening.

Behalve voor gemeenschappelijke informatievoorziening moeten organisatie-
onderdelen en ketens zelf ook ruimte houden voor informatievoorziening binnen 
hun organisatie. Tegelijkertijd werken we samen aan een gemeenschappelijke 
basis, brengen we wederzijdse afhankelijkheden in kaart en houden we rekening 
met die afhankelijkheden bij de verdere ontwikkeling van onze informatie-
voorziening.

Naast de opgaven binnen JenV werken we ook verder aan het gebruik, de 
ontwik keling en de beïnvloeding van Rijksbrede IV-voorzieningen, zoals de 
Gemeen schappelijke Digitale Infrastructuur van de overheid (de GDI) en de 
basis registraties. De intentie is hergebruik waar dat kan en JenV-specifieke 
voorzieningen waar dat moet.

1.4 Organisatorische context

De coördinatie van de uitvoering van het Informatieplan ligt bij de directie 
Informatievoorziening & Inkoop, kortweg DI&I. De besturing is verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 4. Bij de uitvoering van het plan krijgen we te maken met diverse 
ontwikkelingen binnen en buiten JenV die van invloed zijn op het plan, maar 
buiten de scope van het plan vallen. Daarbij kun je - niet limitatief - denken aan:
• de introductie van het nieuwe eigenaarsmodel binnen JenV;
• verdere uitwerking van i-Control bij DI&I;
• de Rijksbrede handreiking voor de inrichting van een departementaal CIO-Office;
• de ontwikkeling van de GDI.

1.5 Maatwerkaanpak

De gewenste doelen bereiken we door het realiseren van de veranderingen die 
worden benoemd in de strategie; ze worden uitgewerkt in de volgende 
hoofdstukken van dit plan. Hoe we die doelen bereiken, is afhankelijk van het 
onderwerp. Ons palet met instrumenten bestaat o.a. uit:
• het op de juiste tafel agenderen van voortgang en het adresseren van 

knelpunten van projecten en programma’s;
• het adresseren van keten overstijgende en keten ondersteunende vraagstukken;
• het uitwisselen van kennis en ervaring binnen en buiten JenV;
• het uitwisselen en slim inzetten van gekwalificeerd personeel;
• het ontwikkelen en naleven van gemeenschappelijke kaders en standaarden;
• het laten realiseren of door ontwikkelen van gemeenschappelijke 

voorzieningen;
• het stimuleren van hergebruik van bestaande oplossingen.

Naast het realiseren van verandering en behalen van resultaten, streven we er ook 
naar om de gezamenlijke informatieplanning verder te professionaliseren de 
komende jaren. Dit plan legt daarvoor de basis.

1.6 Verantwoording

Het Informatieplan 2018 is tot stand gekomen door een groot aantal gesprekken 
met beleidsverantwoordelijken, gebruikers binnen en buiten JenV, alsmede op 
basis van resultaten en inzichten vanuit het Informatieplan 2017. De aangebrachte 
focus heeft geleid tot hergroepering van projecten en programma’s. De vanuit de 
Informatiestrategie ingezette richting wordt onverminderd aangehouden. 

1
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Doelstellingen voor 2020:
2020 staat in het teken van het afronden van het programma. De werkzaamheden 
zijn:
• Voorzetten werkzaamheden Business ondersteuningsteam;
• Realisatie van een decentrale IAM voorziening;
• Afronden migratie eerste onderdeel naar IAM;
• Optioneel uitvoeren van een migratie tweede onderdeel naar IAM;
• Evaluatie en overdracht aan de lijn.

Verder geldt:
• Migraties anders dan de genoemde vallen buiten scope van het programma;
• De Federatieve service 2.0 valt buiten de scope van het programma. Wel vindt 

afstemming met het KIS plaats om dit via het KIS te financieren.
• Het programma gaat verder met agile werken waar dat kan.

2.3 Stukken Beter (Informatiehuishouding)

JenV creëert veel documenten, elk jaar stijgt de hoeveelheid documenten explosief. 
Dat vraagt opslagcapaciteit, maar ook hulpmiddelen om die informatie weer terug te 
kunnen vinden. Medewerkers, maar ook burgers willen die stukken kunnen raadple-
gen wanneer nodig. Documenten moeten verder worden vernietigd als dat kan en 
mag en duurzaam bewaard als dat nodig is. Om de beschikbare data en documenten 
maximaal te kunnen gebruiken moet JenV de basis, zoals haar papieren en digitale 
archieven, op orde hebben. De ambitie is om de papieren archieven van JenV te 
digitaliseren.

Een goede informatiehuishouding is nodig opdat informatie:
• Duurzaam toegankelijk is;
• Tijdig vindbaarheid is;
• Authentiek, volledig en juist is.

JenV beschikt nog minimaal over 160 km. papieren archief, maar niet alle archieven 
zijn in beeld, een veelvoud van dat getal is ook mogelijk. Een deel van deze archieven 
kan worden gedigitaliseerd, een deel kan worden vernietigd. Deze archieven zullen 
hoe dan ook aangepakt moeten worden, vanuit het programma gaan we op zoek 
naar de slimste en efficiëntste aanpak.

Het programma stukken beter gaat in 2019 proefdraaien met een scanstraat om 4 tot 
6 km weg te werken. Dit betekent het volgende:
• We leren de snelheid van een dergelijke aanpak en kunnen daarmee reëel gaan 

schatten hoeveel capaciteit nodig is voor de rest van de archieven en wat de 
mogelijkheden zijn voor opschaling van capaciteit. 

• We brengen in kaart hoeveel archief er nog meer is.
• Er zijn vervangingsbesluiten nodig die bestuurlijk afdekken dat papier gedigitali-

seerd mag worden;
• We doen experimenten om met AI selectie te doen als ook persoonlijke gegevens 

in de documenten onleesbaar te maken in het scanproces;
• We maken voor dit traject gebruik van de inzet van arbeidsbeperkten en leveren 

hiermee een extra bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van JenV.
Het programma kent in 2019 vier sporen:

Project Papier Digitaal uitvoeren:

• Innovatief achterstanden wegwerken en zorgen voor (toekomstige) goede digitale 
archieven

• Vervangingsbesluiten: zorgdragen dat er onder Vervanging wordt gewerkt 
(Beperkende Bepalingen en Selectielijsten).  

  
Actieve Openbaarmaking Overheidsinformatie stimuleren:

• I.s.m. MOOI en WODC en DII praktische uitvoering geven aan actief openbaar  
maken.

• Praktisch: op korte termijn onderzoek doen bij het actief openbaar maken van met 
name ongestructureerde informatie.

Twee Adviesorganen treden inwerking: 

• Deze raden geven JenV advies met betrekking tot bewaren van documenten, 
selectielijsten etc. Wij denken aan 

• een Crisisteam IHH JenV, inzetbaar bij calamiteiten en 
• de Adviesraad IHH JenV 

Vergroten I-bewustzijn, vaardigheden, kennis en discipline:

• Samen digitaal ondersteunen met I-scan verbetering. Samen digitaal biedt hulp bij 
het op het orde krijgen van de informatiehuishouding op het bestuursdeparte-
ment. Deze kennis en kunde komt ook buiten het bestuursdepartement van pas.

• Onderzoek naar de effecten van het sluiten van netwerkschijven;
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1.3 Afbakening van het informatieplan

Het plan gaat steeds over dat wat we gezamenlijk moeten doen om de doel-
stellingen van de strategie te realiseren: in de eerste plaats over de gezamenlijke 
informatievoorziening van JenV. Daarnaast gaat het Informatieplan over wat we 
met elkaar moeten afspreken om dingen ook echt samen te kunnen doen, zoals 
het maken van afspraken over standaarden en gegevensmodellen. Tot slot gaat 
het Informatieplan over de afhankelijkheden die de gezamenlijke informatie-
voorziening heeft met ontwikkelingen binnen en buiten JenV, die van invloed zijn 
op de gezamenlijke informatievoorziening.

Behalve voor gemeenschappelijke informatievoorziening moeten organisatie-
onderdelen en ketens zelf ook ruimte houden voor informatievoorziening binnen 
hun organisatie. Tegelijkertijd werken we samen aan een gemeenschappelijke 
basis, brengen we wederzijdse afhankelijkheden in kaart en houden we rekening 
met die afhankelijkheden bij de verdere ontwikkeling van onze informatie-
voorziening.

Naast de opgaven binnen JenV werken we ook verder aan het gebruik, de 
ontwik keling en de beïnvloeding van Rijksbrede IV-voorzieningen, zoals de 
Gemeen schappelijke Digitale Infrastructuur van de overheid (de GDI) en de 
basis registraties. De intentie is hergebruik waar dat kan en JenV-specifieke 
voorzieningen waar dat moet.

1.4 Organisatorische context

De coördinatie van de uitvoering van het Informatieplan ligt bij de directie 
Informatievoorziening & Inkoop, kortweg DI&I. De besturing is verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 4. Bij de uitvoering van het plan krijgen we te maken met diverse 
ontwikkelingen binnen en buiten JenV die van invloed zijn op het plan, maar 
buiten de scope van het plan vallen. Daarbij kun je - niet limitatief - denken aan:
• de introductie van het nieuwe eigenaarsmodel binnen JenV;
• verdere uitwerking van i-Control bij DI&I;
• de Rijksbrede handreiking voor de inrichting van een departementaal CIO-Office;
• de ontwikkeling van de GDI.

1.5 Maatwerkaanpak

De gewenste doelen bereiken we door het realiseren van de veranderingen die 
worden benoemd in de strategie; ze worden uitgewerkt in de volgende 
hoofdstukken van dit plan. Hoe we die doelen bereiken, is afhankelijk van het 
onderwerp. Ons palet met instrumenten bestaat o.a. uit:
• het op de juiste tafel agenderen van voortgang en het adresseren van 

knelpunten van projecten en programma’s;
• het adresseren van keten overstijgende en keten ondersteunende vraagstukken;
• het uitwisselen van kennis en ervaring binnen en buiten JenV;
• het uitwisselen en slim inzetten van gekwalificeerd personeel;
• het ontwikkelen en naleven van gemeenschappelijke kaders en standaarden;
• het laten realiseren of door ontwikkelen van gemeenschappelijke 

voorzieningen;
• het stimuleren van hergebruik van bestaande oplossingen.

Naast het realiseren van verandering en behalen van resultaten, streven we er ook 
naar om de gezamenlijke informatieplanning verder te professionaliseren de 
komende jaren. Dit plan legt daarvoor de basis.

1.6 Verantwoording

Het Informatieplan 2018 is tot stand gekomen door een groot aantal gesprekken 
met beleidsverantwoordelijken, gebruikers binnen en buiten JenV, alsmede op 
basis van resultaten en inzichten vanuit het Informatieplan 2017. De aangebrachte 
focus heeft geleid tot hergroepering van projecten en programma’s. De vanuit de 
Informatiestrategie ingezette richting wordt onverminderd aangehouden. 

1
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• Opvolging handreiking email bewaren: email-opslag starten bij BD. Daarna 
bredere uitrol bekijken;

• D.m.v. vernieuwd curriculum Innovatieve landelijke leergang DIV’ers starten;
• Beleid gebruik berichtenapps ondersteunen door communicatie en bewustwor-

ding over wat wel en niet te versturen via dergelijke apps..

2.4 Informatieveiligheid

Adequate beveiliging tegen de belangrijkste cyberdreigingen is essentieel voor een 
betrouwbare informatievoorziening. We blijven ons actief inzetten voor voorlichting 
en bewustwording als ook voor het treffen van gemeenschappelijke maatregelen om 
de informatie die JenV bezit te beschermen tegen de buitenwereld.  In 2019 hebben 
we de volgende doelstellingen:
• We verhogen de weerbaarheid van JenV op het gebied van informatieveiligheid 

middels de vorming van een blue team en red team. Voor dit vraagstuk is een 
claim ingediend. 

• We blijven aandacht vragen voor awareness cybersecurity middels een campagne. 
Hiermee werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) aan het vergroten 
van het ibewustzijn van JenV medewerkers en leidinggevenden zodat zij bewust en 
veilig omgaan met digitale en fysieke informatie. Door collega’s te informeren over 
risico’s op het gebied van cybersecurity en concreet aan te geven wat hun 
handelingsperspectief is, wordt binnen JenV een omgeving gecreëerd waarin 
medewerkers bewust en veilig omgaan met informatie. Met het awareness 
programma willen we niet alleen risicobewustzijn versterken, maar vooral ook 
risicobewust handelen vergroten.

• We zetten het SOC JenV voort. Afspraak uit 2017 was dit tot en met 2019 te 
financieren vanuit het i-plan. Hiertoe is €350.000 gereserveerd. De aansturing van 
het SOC vindt evenwel niet plaats vanuit het i-plan.

• We evalueren het SOC en via het proces gemeenschappelijke diensten (GDOB) 
kijken we hoe structurele inbedding inclusief financiering vorm te geven.

2.5 Innovatie en Onderzoek

Innovatie en onderzoek richt zich op vernieuwing. Het gaat over hoe we met de 
technologie van vandaag en morgen kunnen bijdragen aan maatschappelijke effect.
Met innovatie en onderzoek brengen we gericht versnelling aan op de bovenstaande 
programma’s door het creëren van een leer- en experimenteeromgeving die 
kortcyclisch en als een katalysator werkt. Daarnaast is aandacht voor het borgen van 
succesvolle initiatieven in de staande organisaties. Dat doen we in 2019 als volgt:
• We zetten de coördinatie op experimenten met Blockchain tot en met 2020 voort. 

We leveren een (financiële) bijdrage aan de Dutch Blockchain coalition en coördi-
neren/stimuleren kennisdeling binnen JenV;

• We stellen met de CIO Raad een innovatie agenda op;
• Het experiment AI in de rechtspleging (par 2.1) wordt gefinancierd uit Innovatie  en 

Onderzoek.

2.6 Algemeen

Naast de programma’s zijn een aantal ondersteunende activiteiten nodig om het 
I-plan tot een succes te maken. De inspanning is vergelijkbaar met afgelopen jaren:
• We organiseren medio april 2019 wederom een I-Tour;
• We ondersteunen de projecten en programma’s vanuit het planbureau. Van hieruit 

organiseren we:
Project- en programmamanagement ondersteuning; 
Communicatie;
QA/QC en control.
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1.3 Afbakening van het informatieplan

Het plan gaat steeds over dat wat we gezamenlijk moeten doen om de doel-
stellingen van de strategie te realiseren: in de eerste plaats over de gezamenlijke 
informatievoorziening van JenV. Daarnaast gaat het Informatieplan over wat we 
met elkaar moeten afspreken om dingen ook echt samen te kunnen doen, zoals 
het maken van afspraken over standaarden en gegevensmodellen. Tot slot gaat 
het Informatieplan over de afhankelijkheden die de gezamenlijke informatie-
voorziening heeft met ontwikkelingen binnen en buiten JenV, die van invloed zijn 
op de gezamenlijke informatievoorziening.

Behalve voor gemeenschappelijke informatievoorziening moeten organisatie-
onderdelen en ketens zelf ook ruimte houden voor informatievoorziening binnen 
hun organisatie. Tegelijkertijd werken we samen aan een gemeenschappelijke 
basis, brengen we wederzijdse afhankelijkheden in kaart en houden we rekening 
met die afhankelijkheden bij de verdere ontwikkeling van onze informatie-
voorziening.

Naast de opgaven binnen JenV werken we ook verder aan het gebruik, de 
ontwik keling en de beïnvloeding van Rijksbrede IV-voorzieningen, zoals de 
Gemeen schappelijke Digitale Infrastructuur van de overheid (de GDI) en de 
basis registraties. De intentie is hergebruik waar dat kan en JenV-specifieke 
voorzieningen waar dat moet.

1.4 Organisatorische context

De coördinatie van de uitvoering van het Informatieplan ligt bij de directie 
Informatievoorziening & Inkoop, kortweg DI&I. De besturing is verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 4. Bij de uitvoering van het plan krijgen we te maken met diverse 
ontwikkelingen binnen en buiten JenV die van invloed zijn op het plan, maar 
buiten de scope van het plan vallen. Daarbij kun je - niet limitatief - denken aan:
• de introductie van het nieuwe eigenaarsmodel binnen JenV;
• verdere uitwerking van i-Control bij DI&I;
• de Rijksbrede handreiking voor de inrichting van een departementaal CIO-Office;
• de ontwikkeling van de GDI.

1.5 Maatwerkaanpak

De gewenste doelen bereiken we door het realiseren van de veranderingen die 
worden benoemd in de strategie; ze worden uitgewerkt in de volgende 
hoofdstukken van dit plan. Hoe we die doelen bereiken, is afhankelijk van het 
onderwerp. Ons palet met instrumenten bestaat o.a. uit:
• het op de juiste tafel agenderen van voortgang en het adresseren van 

knelpunten van projecten en programma’s;
• het adresseren van keten overstijgende en keten ondersteunende vraagstukken;
• het uitwisselen van kennis en ervaring binnen en buiten JenV;
• het uitwisselen en slim inzetten van gekwalificeerd personeel;
• het ontwikkelen en naleven van gemeenschappelijke kaders en standaarden;
• het laten realiseren of door ontwikkelen van gemeenschappelijke 

voorzieningen;
• het stimuleren van hergebruik van bestaande oplossingen.

Naast het realiseren van verandering en behalen van resultaten, streven we er ook 
naar om de gezamenlijke informatieplanning verder te professionaliseren de 
komende jaren. Dit plan legt daarvoor de basis.

1.6 Verantwoording

Het Informatieplan 2018 is tot stand gekomen door een groot aantal gesprekken 
met beleidsverantwoordelijken, gebruikers binnen en buiten JenV, alsmede op 
basis van resultaten en inzichten vanuit het Informatieplan 2017. De aangebrachte 
focus heeft geleid tot hergroepering van projecten en programma’s. De vanuit de 
Informatiestrategie ingezette richting wordt onverminderd aangehouden. 

1
Inleiding

3  Randvoorwaarden, 
financiën en bewaken 
voortgang

3.1 Inleiding

De coördinatie van de uitvoering van het Informatieplan ligt bij de directie 
Informatievoorziening & Inkoop, kortweg DI&I. Bij de uitvoering van het plan krijgen 
we te maken met diverse ontwikkelingen binnen en buiten JenV die van invloed zijn 
op het plan, maar buiten de scope van het plan vallen. Daarbij kun je - niet limita-
tief - denken aan:
• Het eigenaarsmodel binnen JenV;
• De beleidsontwikkeling binnen JenV;
• De versterking van de ketens binnen JenV;
• De opvolging van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, NL Digibeter en de 

Nederlandse Cyber Security Agenda;
• De doelstellingen van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid;
• Het versterken van de sturing op I en de strategische I-Agenda Rijk van het CIO 

Beraad.

3.2 Maatwerkaanpak

De gewenste doelen bereiken we door het realiseren van de veranderingen die 
worden benoemd in de strategie; ze worden uitgewerkt in de volgende hoofdstukken 
van dit plan. Hoe we die doelen bereiken is afhankelijk van het onderwerp. Ons palet 
met instrumenten bestaat o.a. uit:
• Het op de juiste tafel agenderen van voortgang en adresseren van knelpunten van 

projecten en programma’s;
• Het adresseren van keten overstijgende en keten ondersteunende vraagstukken;

 Informatieplan JenV 2019 11
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1.3 Afbakening van het informatieplan

Het plan gaat steeds over dat wat we gezamenlijk moeten doen om de doel-
stellingen van de strategie te realiseren: in de eerste plaats over de gezamenlijke 
informatievoorziening van JenV. Daarnaast gaat het Informatieplan over wat we 
met elkaar moeten afspreken om dingen ook echt samen te kunnen doen, zoals 
het maken van afspraken over standaarden en gegevensmodellen. Tot slot gaat 
het Informatieplan over de afhankelijkheden die de gezamenlijke informatie-
voorziening heeft met ontwikkelingen binnen en buiten JenV, die van invloed zijn 
op de gezamenlijke informatievoorziening.

Behalve voor gemeenschappelijke informatievoorziening moeten organisatie-
onderdelen en ketens zelf ook ruimte houden voor informatievoorziening binnen 
hun organisatie. Tegelijkertijd werken we samen aan een gemeenschappelijke 
basis, brengen we wederzijdse afhankelijkheden in kaart en houden we rekening 
met die afhankelijkheden bij de verdere ontwikkeling van onze informatie-
voorziening.

Naast de opgaven binnen JenV werken we ook verder aan het gebruik, de 
ontwik keling en de beïnvloeding van Rijksbrede IV-voorzieningen, zoals de 
Gemeen schappelijke Digitale Infrastructuur van de overheid (de GDI) en de 
basis registraties. De intentie is hergebruik waar dat kan en JenV-specifieke 
voorzieningen waar dat moet.

1.4 Organisatorische context

De coördinatie van de uitvoering van het Informatieplan ligt bij de directie 
Informatievoorziening & Inkoop, kortweg DI&I. De besturing is verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 4. Bij de uitvoering van het plan krijgen we te maken met diverse 
ontwikkelingen binnen en buiten JenV die van invloed zijn op het plan, maar 
buiten de scope van het plan vallen. Daarbij kun je - niet limitatief - denken aan:
• de introductie van het nieuwe eigenaarsmodel binnen JenV;
• verdere uitwerking van i-Control bij DI&I;
• de Rijksbrede handreiking voor de inrichting van een departementaal CIO-Office;
• de ontwikkeling van de GDI.

1.5 Maatwerkaanpak

De gewenste doelen bereiken we door het realiseren van de veranderingen die 
worden benoemd in de strategie; ze worden uitgewerkt in de volgende 
hoofdstukken van dit plan. Hoe we die doelen bereiken, is afhankelijk van het 
onderwerp. Ons palet met instrumenten bestaat o.a. uit:
• het op de juiste tafel agenderen van voortgang en het adresseren van 

knelpunten van projecten en programma’s;
• het adresseren van keten overstijgende en keten ondersteunende vraagstukken;
• het uitwisselen van kennis en ervaring binnen en buiten JenV;
• het uitwisselen en slim inzetten van gekwalificeerd personeel;
• het ontwikkelen en naleven van gemeenschappelijke kaders en standaarden;
• het laten realiseren of door ontwikkelen van gemeenschappelijke 

voorzieningen;
• het stimuleren van hergebruik van bestaande oplossingen.

Naast het realiseren van verandering en behalen van resultaten, streven we er ook 
naar om de gezamenlijke informatieplanning verder te professionaliseren de 
komende jaren. Dit plan legt daarvoor de basis.

1.6 Verantwoording

Het Informatieplan 2018 is tot stand gekomen door een groot aantal gesprekken 
met beleidsverantwoordelijken, gebruikers binnen en buiten JenV, alsmede op 
basis van resultaten en inzichten vanuit het Informatieplan 2017. De aangebrachte 
focus heeft geleid tot hergroepering van projecten en programma’s. De vanuit de 
Informatiestrategie ingezette richting wordt onverminderd aangehouden. 
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• Het uitwisselen van kennis en ervaring binnen en buiten JenV;
• Het uitwisselen en slim inzetten van gekwalificeerd personeel;
• Het ontwikkelen en naleven van gemeenschappelijke kaders en standaarden;
• Het laten realiseren of door ontwikkelen van gemeenschappelijke voorzieningen;
• Het stimuleren van hergebruik van bestaande oplossingen.

Naast het realiseren van verandering en behalen van resultaten, streven we er ook 
naar om van de gezamenlijke informatieplanning verder te professionaliseren de 
komende jaren. Dit plan legt daarvoor de basis.

3.3 Financiën

Voor komend jaar is het budget voor het Informatieplan beperkt. Dat betekent dat 
gelet op het doorlopen van een aantal grote projecten en programma’s gecombi-
neerd met het financieel perspectief weinig ruimte bestaat voor nieuw initiatieven.  

Kijkend naar wat we in 2018 hebben gerealiseerd of nog gaan opleveren en het feit 
dat we onze scope op sommige momenten hebben betekent dat we kritisch moeten 
kijken naar hoe het i-plan te financieren. Het betekent dat we voorstellen doen om in 
te zetten op cofinanciering met onze partners; in sommige gevallen niet bij de start 
van 2019 al het budget aan een programma toe te kennen of de programma’s te 
voorzien van een advies waarop te gaan besparen. 

Verder gaan we door met het vervangen van externe inhuur door intern personeel 
waar mogelijk. De uitbreiding van formatieve ruimte bij DI&I helpt daarbij. Bij het 
programma Toegang heeft dat al tot een forse te verwachten besparing geleid. 

3.4 Besturing

In 2018 zijn we gaan werken in tertalen. Deze ontwikkeling leidde tot sneller inzicht in 
voortgang, mee- en tegenvallers opdat het planbureau tijdiger kon anticiperen. Die 
lijn trekken we komend jaar door. We zijn teven gestart met I- en F-control een 
nadrukkelijker rol te geven in de bewaking van de voortgang. Die rolverdeling tussen 
planbureau, F-control en I-control wordt in 2019 verder uitgewerkt en bestendigd. 
Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van financiële afwijkingen, identificeren 

en wegen van projectrisico’s en het beoordelen van de naleving van Rijksbrede 
kaders. 

In 2019 willen we de governance van de diverse projecten en programma’s binnen 
het i-plan vereenvoudigen en harmoniseren. Aandachtspunten hierbij zijn een goede 
bemensing van de programma’s vanuit de CIO-Raad en invulling van de (financiële) 
verantwoordelijkheid vanuit DI&I. Dit in de wetenschap dat de samenstelling van de 
CIO-Raad momenteel aan verandering onderhevig is. 
Nota bene: niet alle werkzaamheden in het plan valt te kenmerken als een project of 
programma. Voor de afwijkende trajecten, zoals de financiering van het SOC, wordt 
maatwerk geleverd. 

3.5 Werkwijze

Daarnaast zullen we vanuit het planbureau voorstellen doen om iteratief te werken 
waar mogelijk. Geen grand design, maar in kleine stapjes met elkaar aan resultaat 
werken. Dit biedt nog eerder mogelijkheid tot bijsturen. 
We hanteren voorts de spelregels (bijlage 1) die we bij het I-plan 2018 hebben 
geïntroduceerd.

3.6 Voortgangsrapportage

De voortgang van de werkzaamheden wordt per tertaal integraal opgeleverd aan de 
CIO-Raad JenV. In die voortgangsrapportage wordt naast voortgang van de program-
ma’s ook aandacht besteed aan geïdentificeerde risico’s en maatregelen. De 
bespreking van de tertaalrapportage is het moment waarop eventuele herijking van 
de programma’s plaatsvindt.
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1.3 Afbakening van het informatieplan

Het plan gaat steeds over dat wat we gezamenlijk moeten doen om de doel-
stellingen van de strategie te realiseren: in de eerste plaats over de gezamenlijke 
informatievoorziening van JenV. Daarnaast gaat het Informatieplan over wat we 
met elkaar moeten afspreken om dingen ook echt samen te kunnen doen, zoals 
het maken van afspraken over standaarden en gegevensmodellen. Tot slot gaat 
het Informatieplan over de afhankelijkheden die de gezamenlijke informatie-
voorziening heeft met ontwikkelingen binnen en buiten JenV, die van invloed zijn 
op de gezamenlijke informatievoorziening.

Behalve voor gemeenschappelijke informatievoorziening moeten organisatie-
onderdelen en ketens zelf ook ruimte houden voor informatievoorziening binnen 
hun organisatie. Tegelijkertijd werken we samen aan een gemeenschappelijke 
basis, brengen we wederzijdse afhankelijkheden in kaart en houden we rekening 
met die afhankelijkheden bij de verdere ontwikkeling van onze informatie-
voorziening.

Naast de opgaven binnen JenV werken we ook verder aan het gebruik, de 
ontwik keling en de beïnvloeding van Rijksbrede IV-voorzieningen, zoals de 
Gemeen schappelijke Digitale Infrastructuur van de overheid (de GDI) en de 
basis registraties. De intentie is hergebruik waar dat kan en JenV-specifieke 
voorzieningen waar dat moet.

1.4 Organisatorische context

De coördinatie van de uitvoering van het Informatieplan ligt bij de directie 
Informatievoorziening & Inkoop, kortweg DI&I. De besturing is verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 4. Bij de uitvoering van het plan krijgen we te maken met diverse 
ontwikkelingen binnen en buiten JenV die van invloed zijn op het plan, maar 
buiten de scope van het plan vallen. Daarbij kun je - niet limitatief - denken aan:
• de introductie van het nieuwe eigenaarsmodel binnen JenV;
• verdere uitwerking van i-Control bij DI&I;
• de Rijksbrede handreiking voor de inrichting van een departementaal CIO-Office;
• de ontwikkeling van de GDI.

1.5 Maatwerkaanpak

De gewenste doelen bereiken we door het realiseren van de veranderingen die 
worden benoemd in de strategie; ze worden uitgewerkt in de volgende 
hoofdstukken van dit plan. Hoe we die doelen bereiken, is afhankelijk van het 
onderwerp. Ons palet met instrumenten bestaat o.a. uit:
• het op de juiste tafel agenderen van voortgang en het adresseren van 

knelpunten van projecten en programma’s;
• het adresseren van keten overstijgende en keten ondersteunende vraagstukken;
• het uitwisselen van kennis en ervaring binnen en buiten JenV;
• het uitwisselen en slim inzetten van gekwalificeerd personeel;
• het ontwikkelen en naleven van gemeenschappelijke kaders en standaarden;
• het laten realiseren of door ontwikkelen van gemeenschappelijke 

voorzieningen;
• het stimuleren van hergebruik van bestaande oplossingen.

Naast het realiseren van verandering en behalen van resultaten, streven we er ook 
naar om de gezamenlijke informatieplanning verder te professionaliseren de 
komende jaren. Dit plan legt daarvoor de basis.

1.6 Verantwoording

Het Informatieplan 2018 is tot stand gekomen door een groot aantal gesprekken 
met beleidsverantwoordelijken, gebruikers binnen en buiten JenV, alsmede op 
basis van resultaten en inzichten vanuit het Informatieplan 2017. De aangebrachte 
focus heeft geleid tot hergroepering van projecten en programma’s. De vanuit de 
Informatiestrategie ingezette richting wordt onverminderd aangehouden. 
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Bijlage 1 - Spelregels

We hanteren de spelregels die we in het Informatieplan 2018 hebben geïntroduceerd.

Algemene spelregels

1. Het budget is kader stellend3
2. We overprogrammeren het budget voor projecten en programma’s 20%4
3. Het budget voor het Informatieplan is bedoeld voor stimulering en verandering 

zoals nieuwe beleidstoepassingen, ontwikkeling van nieuwe gemeenschappelijke 
voorzieningen, etc.

4. Doorontwikkeling of vernieuwing van bestaande voorzieningen wordt gefinan-
cierd door de deelnemende partijen

5. We maken af waar we aan begonnen zijn en beoordelen minimaal eens per jaar 
de projecten en programma’s

Spelregels voor projecten, programma’s

6. Zonder plan geen geld
7. Bij de opstart van een programma/project wordt in eerste instantie alleen budget 

toegekend voor het opstellen van het plan 
8. Plannen, projecten, programma’s worden voorzien van een meerjaren forecast met 

doelen, resultaten, planning, mijlpalen met go/no go besluiten, budget en risico’s
9. Budget wordt gefaseerd toegekend
10. De termijn van inhuurcontracten is losgekoppeld van het budget5

3 We hebben hiertoe 3 bronnen: IBOS kader, Informatieplan budget en financiering door de JenV 
onderdelen (opgenomen in onderdeel begroting).

4 Ervaring vanaf 2014 leert dat de uitputting van het budget lager ligt dan het toegekende budget. Op 
basis van deze ervaring nemen we het risico over te plannen. Het percentage jaarlijks te herijken op 
basis van verantwoording en rapportage

5 Wel wordt in contracten rekening gehouden met opzegtermijn, opdat bij een tussentijdse no go een 
contract kan worden beëindigd

Verantwoording en rapportage

11. Projecten en programma’s rapporteren maandelijks aan de besturing van het 
betreffende project/programma met een afschrift aan het MT DI&I.

12. Rapportage aan de CIO Raad vindt plaats in tertalen.6

6 Hierdoor loopt het Informatieplan voor wat betreft rapportage synchroon met de P&C-cyclus JenV
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