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Geachte leden van de Bestuursraad

Aanleiding
Op 8 juni is het rapport Gateway Review GWR Informatie Op Orde 100

ontvangen bijlage 1 met als titel Van vormen en vinken naar verbinden en

veranderen Dit rapport is opgesteld door het bureau GWR in opdracht van de

bestuursraad waarbij de^

u de managementreactie en wijze van opvolging van de aanbeveiingen Het

uitvoeren van een GWR is een kwaliteitsmaatregel om te kunnen sturen op het

programme en heipt om zeker te stellen dat alie harde en zachte voorwaarden

voor een fase overgang zijn ingevuid De aanbeveiingen leiden tot een verhoging
van de kwaiiteit en haaibaarheid Dit rapport wordt in overeenstemming met de

rijksbrede afspraken gepubliceerd

als opdrachtgever acteert Met deze brief ontvangt

Achtergrond en vraagstelling
De GWR beschouwt de actuele situatie in het 2e kwartaal van 2022 voigt op de

eerder uitgevoerde Haalbaarheidstoets 100 en vindt plaats een jaar na de start

van het programme Het betreft een Gateway type 0 en heeft als vraagsteiiing
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

Kern rapport
De eindcondusie kent de kleur oranje wat betekent dat Een geslaagde
implementatie lijkt waarschijnlijk maar er zijn reeds aanzienfijke problemen waar

het management aandacht aan moet besteden Deze problemen lijken in dit

stadium opiosbaar als ze nu warden aangepakt hoeft de begroting en of de

deadline niet te warden overschreden

Het Gateway Reviewteam is van oordeel dat de stap naar de volgende fase in het

programma Informatie op Orde voortvarend gezet moet worden De

programmatische benadering en het instellen van een programmadirectie acht

het Gateway Reviewteam passend bij een complex en niet makkeiijk SMART te

formuleren doel als Informatie op Orde Er is bij het ministerie van Finanden ook

een duidelijk gemeenschappelijk besef dat de informatiehuishouding en de

informatieverstrekking naar buiten beslist op orde moeten komen
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De faseovergang meet volgens het Gateway Reviewteam worden aangegrepen
moeten voor een verschuiving van de focus De aanbevelingen geven handvatten

mee om succesvol de stap naar de volgende fase te zetten Het Gateway
Reviewteam vraagt aandacht voor vele prioriteiten binnen het ministerie van

Financien de omvang van de veranderopgave en dien te gevolge het grote aantal

projecten dat hiervoor nodig is het reaiisme ten aanzien van beschikbare

capaciteit en de blijvende ruimte voor de essentieie discussies
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Appredatie van het rapport en opvolging van de aanbevelingen
Het geheie rapport wordt onderschreven aismede de oranje duiding van het

rapport Deze duiding is giobaai in lijn met de eigen voortgangsrapportages In

totaai zijn er 9 aanbeveiingen 3 kritiek 5 essentieel en 1 aanbevoien weike aiien

worden overgenomen In de bijiage staat de wijze waarop de aanbeveiingen
worden opgevoigd

Tot siot wii ik het team van Gateway Reviewteam en de tientaiien coiiega s

bedanken voor het tot stand komen van dit rapport en de managementreactie

daarop Hiermee zijn we ais programmadirectie nog beter in staat om onze roi in

te vervuiien

Hoogachtend

persoonsgegevens
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Aanbeveling Urgentie Actie
Programmadirectie
Informatie op orde1 Investeer beginnend bij het hoogste

managementniveau in sen manier

ifan balanceren van de enorme

hoeveelheid urgentezaken 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

Kritiek Overnemen Uitvoeringsorganisaties maken ruimte

om prioriteit te kunnen geven aan de opgave 100 of

geven helder aan als dat tot conflicten leidt

Daarnaast zal PlOO als buffer optreden richting
BRC om tot realistische afspraken en meer rust te

komen waar het de rijksbrede prioriteiten betreft

Ons kenmerk
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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 Overnemen Sluit aan op lopende aanpak om tot

een Visie op Openheid en Transparantie te komen

resulterende in een doelarchitectuur en heldere

roadmap Bespreking van de Visie staat gepland
voor de bestuursraad eind Q3 2022 Het leren van

en successen vieren wordt verder uitgebouwd door

versterking op de communicatie nieuwsbrieven

interviews e d

3 Agendeer en faciliteer actief en op alle

niveaus het inhoudelijke gesprek
over de strategische keuzes en

dilemma s in de uitvoering

Overnemen Zie opvolging aanbeveling 2 Daarnaast

wordt met het verander en communicatieplan

invullinggegeven aan de inhoudelijke dialoog en

haalt het programma 100 ook input op

interdepartementaal

Essentieel

4 Maak met prioriteit de veranderaanpak

concreet en begin met het

meenemen en mobiliseren van alle

medewerkers van het ministerie in de

verandering Maakgebruik van de

sponsoren van dit programma en maak

hen ambassadeurs voor Informatie op

orde in hun dagelijks handelen

Essentieel Overnemen Met het verander en

communicatieplan worden medewerkers

meegenomen in de ontwikkeling van 100 en de

impact op hun werk Om dit te realiseren zal ingezet
worden op verdere versterking van de

communicatie Daarnaast zullen de sponsoren

gevraagd worden om hierbij te ondersteunen als

ambassadeur

5 Verleg in de volgende fase het accent

van de programmadirectie lOO 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

Essentieel Overnemen Met het opzetten van de storing en

verantwoording in de eerste periode Richten en

Inrichten komen we nu in de fase van het

Verrichten en komt de aandacht meer te liggen op

de zogenoemde V rollen verbinden verdiepen

6 Besteed meer aandacht aan de

uitvoerende medewerkers als kritieke

succesfactor voor het boeken van

voortgangen 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 Overnemen Met het verander en

communicatieplan worden medewerkers

meegenomen in de ontwikkeling van 100 en de

impact op hun werk Om dit te realiseren zal ingezet
worden op verdere versterking van de

communicatie om de verhalen te kunnen vertellen

Uitvoeringsorganisaties geven aan waar

capaciteitstekort knelt en tot bijstelling of risico s

leidt die in de BR besproken moeten worden via het

reguliere proces van de tweemaandelijkse

rapportage
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7 Maak het realiseren van eerste

sichtbare resultaten rond Informatie

oporde niet afhankelijk van de grote

trajecten voor het realiseren van

nieuwe IT voorzieningen om zodoende

draagviak en vertrouwen voor het

programma te behouden

Essentieel Overnemen Waartussenstappen mogelijk zijn om

de verandering al in te zetten wordt dat

meegenomen in de afweging Waar risico s zich

voordoen op dit vlak zal gekeken worden naar

tijdelijke alternatieven Met de kanttekening dat de

IT systemen wel de basis voor de inrichting van de

informatiehuishouding vormen
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8 Expliciteer als programmadirectie de

gezamenlijke strategie rond het IT

spoor in het programma lOO laat deze

valideren en in de Bestuursraad

vaststellen Herbezin daarin in ieder

ieval 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

Kritiek Overnemen Waar PlOO een rol speelt bij de

realisatie van IT systemen stuurt PlOO op een

gezamenlijke strategie per systeem en spreekt zij de

leveranciers aan om te komen tot voorspelbaarheid
en voortgang In het geval van GDA is dit een

activiteit van de Belastingdienst

9 Houd aandacht voor het verder

uitwerken in de praktijk toetsen en

hijstellen van het

portfoliomanagement en het

rapportageproces

Aanbevolen Hier komen tegenstrijdige signalen vanuit

verschillende rapporten Gekozen is vooren

verantwoordingssystematiek die zo licht is als

mogelijk om enerzijds beheersing te houden op de

voortgang en anderzijds een te overziene

doorlooptijd kentvoorde aanpak van problemen
Met de 2 maandelijkse rapportage is er tevens een

natuurlijke aansluiting op de 4 maandelijkse interne

MinFin rapportage en de 6 maandelijkse externe

BRC rapportage Afwijking leidt tot minder zicht

beheersing en meer afzonderlijke

rapportagemomenten last

Het grote aantal projecten is te relativeren gezien

de splitsing in 5 deelportfolio s departement

beleidsdepartement en de drie

uitvoeringsorganisaties over een periode van 5

aar alsook dat het woord project voor

eenduidigheid gehanteerd wordt om de

verscheidenheid aan termen te reduceren

klein groot bestuurlijk IT

mderzoek project verkenning1

persoonsgegevens
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