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Geachte leden van de Bestuursraad

Aanleiding
Het ministerie van Financien voelt de verantwoordeiijkheid om de

Informatiehuishouding IHH op orde te maken en is zich er bewust dat nog veel

te doen is Het is een complexe opgave in een omvangrijk departement waarbij
de actualiteiten en de recente ontviechting van de Beiastingdienst Douane en

Toeslagen de nodige aandacht vragen De omvang van opgave blijkt ook uit het

aantal projecten en de materialiteit Dit vraagt ook om de benodigde strategische

versterking op het i vakgebied om de beoogde doeistellingen te behaien Op 11

oktober is hiervoor het rapport Strategisch Personeeisplan i Functies voor het

ministerie van Financien ontvangen bijiage 1 Dit rapport is opgesteld door het

adviesbureau Deloitte in opdracht van de Bestuursraad en is een van de analyses
die zicht geeft op de benodigde strategische versterking van het i vakgebied Met

deze brief ontvangt u de managementreactie op het rapport Dit rapport wordt in

overeenstemming met de rijksbrede afspraken aangaande actieve

openbaarmaking rapporten gepubliceerd

Achtergrond en historische context

Als onderdeel van het programma Informatie op Orde wordt in opdracht van

het interdepartementale programma Open op Orde bureau

regeringscommissaris gewerkt aan de personele versterking van de i functies

Hiervoor is het project Strategisch Personeelsplan I functies gestart

Gekozen aanpak
Financien heeft gekozen om de ontwikkeling van het Departementale

Strategisch Personeelsplan i Functies extern door een onafhankelijke partij uit

te laten uitvoeren te weten Deloitte om gebruik te maken van de ervaring
professionele standaarden en normen vanuit de markt DG Beiastingdienst DG

Douane en DG Toeslagen kennen elk hun eigen actieplan en analyse voor de

versterking op het i vakgebied en zijn niet meegenomen in dit traject

Het SPP anticipeert op de capaciteit en deskundigheid die noodzakelijk is om

de Informatiehuishouding IHH en Informatievoorziening IV op orde te

krijgen en te houden Voorliggende SPP is de uitwerking van het realistische

scenario om te komen tot de benodigde versterking en verbetering
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Appreciatie van het rapport

Wij zijn erg blij met de handvatten die het rapport biedt om te komen tot de

benodigde verbetering op de Informatiehuishouding IHH en de

Informatievoorziening IV Daarom pakken we hier ook op door in de uitwerking
het streven is dat de eerste ronde van personele versterking medio 2023 is

afgerond
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Tot slot wil ik het team van Deloitte en de vele tientallen collega s bij Finanden

bedanken voor het tot stand komen van dit rapport en de managementread ie

daarop Hiermee zijn we als ministerie van Finanden nog beter in staat om onze

rol in te vervullen

Hoogachtend

PersoonsgegevensMede namens

Persoonsgegevens

Pagina 2 van 2

1571357 00001


