
Opdracht impactanalyse/ quick scan Woo 

De SG BZK vraagt aan ABDTOPConsult om een impactanalyse rond de Woo. Deze opdracht zal 

worden uitgevoerd door Rob Kuipers en Koos van der Steenhoven (de opdrachtnemers). Zij voeren 

deze opdracht uit in de inhoudelijke onafhankelijkheid die gebruikelijk is bij dit soort 

adviesopdrachten van ABDTOPConsult. Afgesproken is dat de eindrapportage rond medio november 

2016 beschikbaar zal zijn. 

Woo staat voor het initiatiefwetsvoorstel Open Overheid. Dit initiatiefwetsvoorstel is inmiddels 

aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu in de Eerste Kamer voor behandeling.  

Onder impact wordt in dit verband verstaan: wat zijn de te verwachten uitvoeringsconsequenties en 

wat zijn de financiële consequenties die een zorgvuldige uitvoering van de Woo zou vergen? Daarbij 

gaat het om consequenties in brede zin (zowel in termen van  financiën en capaciteit als in termen 

van ICT-voorzieningen , governance en facilitering (voorlichting, trainingen, handreikingen) en 

ambtelijke cultuur/attitude die nodig is voor de uitvoering van de Woo).Tevens zal in kaart worden 

gebracht welke de belangrijkste determinerende factoren zijn bij die impact. 

De impactanalyse blijft om redenen van beperkte beschikbare tijd, beperkt tot de rijksdienst, ook al is 

bekend dat het bereik van de Woo aanzienlijk breder is dan de rijksdienst.  

De gevraagde impactanalyse zal de vorm moeten krijgen van een quick scan: het is in het beschikbare 

tijdsbestek niet mogelijk dat tot op het ultieme detailniveau alle consequenties van de Woo in beeld 

worden gebracht. Daarom zal, op basis van zo goed mogelijk onderbouwde, maar soms 

onvermijdelijk toch globale indicaties, waar mogelijk via kengetallen en via extrapolaties, een globaal 

beeld geschetst worden van de impact die de Woo zou hebben op de rijksdienst. Waar dat 

opportuun is, zal de analyse met inbreng vanuit departementen en uitvoeringsorganisaties tot stand 

komen. 

Het eindadvies zal tevens onderscheid maken tussen de kosten die voortkomen uit de impact van de 

Woo en de kosten die voortvloeien uit de vereisten van de Archiefwet. 

Opdrachtgever van deze impactanalyse is de SG van BZK. De Directeur Democratie en Burgerschap is 

gedelegeerd opdrachtgever en zit het opdrachtgeversoverleg (OGO) voor. De gedelegeerd 

opdrachtgever bespreekt in dat OGO minimaal eens per 3 weken de voortgang van de 

totstandkoming van het advies met de opdrachtnemers en laat zich daarbij begeleiden door enkele 

van zijn medewerkers. Deze voortgangsgesprekken laten de inhoudelijke onafhankelijkheid van de 

opdrachtnemers bij de uitvoering van de opdracht onverlet. Indien nodig, kunnen de 

opdrachtnemers ook direct contact opnemen met de opdrachtgever. 

De opdrachtnemers organiseren een eigen ondersteuning bij het schrijven van hun advies (buiten 

BZK).  

De eindrapportage zal een vorm krijgen die tevens geschikt is voor extern gebruik.  

 

 


