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Samenvatting

Nadat in december 2021 een verkenning is afgerond, is een plan van aanpak voor het RDDI-project 
Departementale IHH Dashboards opgesteld en in februari 2022 vastgesteld, met de volgende 
projectdoelstelling.

 
Overkoepelende doelstelling vanuit actielijn 4 van Open Orde is om de sturing op en de dialoog over 
informatiehuishouding bij rijksorganisaties op een hoger plan te brengen door de totstandkoming 
en het gebruik van IHH dashboards. Het generieke probleem is gemis aan stuurinformatie voor het 
managen en sturen op verbeteren van eigen IHH ambities en de generieke oplossing hiervoor zijn 
dashboards.  
Doelstelling van het project is om rijksorganisaties iets concreets in handen te geven om zelf met deze 
dashboards aan de slag te gaan. 

In het plan van aanpak was een aantal producten voorzien. Deze producten zijn ontwikkeld in een brede 
samenwerking met departementen, uitvoeringsorganisaties en stelselpartijen. De analyse van de 
informatievraag voor sturing en dialoog (vraaganalyse) is in juni 2022 opgeleverd; voorliggend document 
(eindrapportage) bevat de overige producten. 
Met een akkoord op deze rapportage wordt décharge verleend voor (deze fase van) het project 
 departementale IHH dashboards.

De kern van dit eindproduct bestaat uit
1. Een verzameling indicatoren die op het dashboard voor inzicht zorgen (hoofdstuk 2);
2. Een stappenplan waarin een werkwijze op hoofdlijnen wordt beschreven die kan worden gebruikt 

om een dashboard te ontwikkelen (hoofdstuk 4);
3. Een aantal adviezen, achtergrondinformatie en voorbeelden ter ondersteuning van het ontwikkelen 

van departementale IHH-dashboards in de praktijk (hoofdstuk 3 en de bijlagen).

Ad 1. Indicatoren op het IHH-dashboard zorgen voor inzicht in de staat van de IHH. Idealiter geeft het 
dashboard een representatief beeld over de hele breedte van de IHH in relatie tot de ambities van de 
organisatie. In dit project is geïnventariseerd welke indicatoren hiervoor als mogelijk zinvol werden 
ervaren. Dit waren er bijna 50. Via een aantal selectiestappen is hieruit een gelaagde verzameling 
indicatoren samengesteld:
1. de basisset van circa acht indicatoren die geadviseerd wordt om mee te starten bij het ontwikkelen 

van een eerste versie van het dashboard;
2. de standaardset van circa twintig indicatoren als na te streven verzameling indicatoren voor  

elk departementaal dashboard. Deze standaardset kan worden gezien als het hoofdproduct van  
dit project;

3. de uitbreidingsset met extra indicatoren die voor departementen interessant kunnen zijn als 
aanvulling, bijvoorbeeld ter ondersteuning van specifieke ambities en doelstellingen. 

Aan het eind van deze samenvatting is een toelichting opgenomen – in woord en in beeld – over de 
indicatoren en het stappenplan.

https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/dashboards/Producten+%26+publicaties/publicaties/2022/08/31/departementale-ihh---verkenning
https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/dashboards/Producten+%26+publicaties/publicaties/2022/08/31/departementale-ihh-plan-van-aanpak
https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/dashboards/Producten+%26+publicaties/publicaties/2022/08/31/departementale-ihh---vraaganalyse
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Voorstellen voor het vervolg
Met het ontwerp van een IHH dashboard in drie varianten, de specificaties van de indicatoren, de 
technische wenken, en het stappenplan hebben de rijksorganisaties iets in handen waarmee zij zelf aan  
de slag kunnen. Bij de uitvoering van het project zijn aanvullende behoeften van de rijksorganisaties naar 
voren gekomen waarvoor een gemeenschappelijke aanpak nuttig of zelfs noodzakelijk is. Deze geven 
aanleiding tot een aantal voorstellen voor een vervolg: 

• Snel aan de slag – Meer dan drie departementen hebben aangegeven om op korte termijn tot realisatie 
over te willen gaan met de basisset en bereiden dit nu al voor.  
Voorstel is dat RDDI de realisatie ondersteunt vanuit een gezamenlijk (proeftuin/pilot) 
implementatietraject. Dit is een open traject waarbij gaandeweg rijksorganisaties zich  
kunnen aansluiten.

• Normen en/of benchmarks – Voor een aanzienlijk deel van de indicatoren van de standaardset ontbreken 
normen of praktische benchmarks, zodat niet goed kan worden beoordeeld of een bepaalde stand 
van een indicator bijvoorbeeld als rood of groen moet worden gelezen.  
Voorstel is om een traject te starten voor de standaardset onder regie van CIO Rijk. Specifiek voor de 
openbaarmakingsindicatoren voert het Programma Open Overheid de regie. Het POO doet dit in 
afstemming met het IWO. RDDI zou in dergelijke trajecten een ondersteunende rol kunnen vervullen.

• Tweede fase project Departementale Dashboards – Om realisatie van departementale dashboards langs de 
contouren van de standaardset op acceptabele termijn mogelijk te maken is een nadere uitwerking 
van de indicatoren van de standaardset nodig. Daarbij hoort het rijksbreed afstemmen van 
bijvoorbeeld te hanteren definities en conventies, alsmede het opstellen van een advies over de 
benodigde data voor het ‘voeden’ van het dashboard. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op 
wat er al is, of in ontwikkeling is; zo loopt er een traject om te komen tot een aantal standaard door 
departementen aan te leveren parameters voor rapportage in de JBR1 over de afhandeling van 
Woo-verzoeken.  
Voorstel is om dit vorm te geven in een tweede fase van het dashboard-project en RDDI hiervoor op 
korte termijn een plan van aanpak te laten opstellen.

• Rijksbreed dashboard – Al geruime tijd bestaat het voornemen om ook een actueel en geaggregeerd 
IHH beeld voor het rijk te genereren, waarvan in ieder geval openbaarmaking deel uitmaakt.  
Voorstel is om hiervoor de basisset als vertrekpunt te nemen. Een realtime weergave is hiervoor 
vermoedelijk niet noodzakelijk, zodat met periodiek geverifieerde uploads vanuit departementale 
systemen kan worden volstaan. Zoals al aangegeven was in Open op Orde ligt hiervoor de regie bij 
CIO Rijk. Het ligt daarbij tevens in de rede dat CIO Rijk de basisset op betrekkelijk korte termijn als 
kader vastlegt.

1 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.
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Indicatoren

Tabel: Weergave van het ontwerp van een departementaal dashboard aan de hand van de IHH-plateaus zoals RDDI 
hanteert, en de actielijnen Open op Orde. De indicatoren die in het geel zijn weergegeven, vormen gezamenlijk de 
basisset, als advies om mee van start te gaan. De indicatoren in het oranje zijn indicatoren die wel in de standaardset, 
maar niet in de basisset zitten.

MATRIX
IHH 
Indicatoren
Standaardset 

Informatie 
veilig stellen

Informatie vindbaar 
en toegankelijk

Informatie gebruiken 
voor inzicht/werkprocessen

Nr. Short name Nr. Short name Nr. Short name

Informatie 
professionals 
en 
medewerkers 

17 Beoogd aantal  
informatieprofessionals

12 Training DMS 20 IHH Kennisniveau

16 Beschikbaarheid  
informatieprofessionals

- - - -

Volume en 
aard van 
de informatie

30 Mailindicator 9 Processen in beheer DMS 44 Doorlooptijd indicator

14 + 
15

Vernietigen en
Overbrengen

- -  32 Zaak/dossier indicator

8 Informatie beheerd / 
onbeheerd

- - 37 Bestandsgrootte

Informatie 
systemen

46 Open standaarden 18 Zoekmachine: 
Aangesloten I-Systemen

- -

- - 13 Gebruikers tevredenheid - -

24 Recordmanagement 10 Metadata i-systemen - -

43 Email sleutelfuncties 41 Website archieven controle - -

Sturing en 
naleving

38 Sturingsmiddel indicatoren 45 Procesmanagement  
indicator

1 + 3 WOO passief - doorlooptijd  
en #/status

- - 25 Vindbaarheid 5 + 6 WOO actief - #/ categorie  
en #/thema (hotspots)

- - - - 40 IHH Audit / Meting
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Stappenplan
Dashboards staan vaak niet op zichzelf maar kunnen bijvoorbeeld onderdeel zijn van een groter 
IHH-verbetertraject of een (verander)traject. Onderschat hierbij niet wat voor inspanning een dashboard 
met zich meebrengt: de bouw, de introductie, en het gebruik van dashboards zijn serieuze opgaven waar 
veel tijd en aandacht voor nodig is.

Het stappenplan zoals hieronder schematisch op hoofdlijnen weergegeven kan behulpzaam zijn bij het 
ontwikkelen en implementeren van een dashboard. In hoofdstuk 4 van deze eindrapportage zijn de 
afzonderlijke stappen toegelicht.

Figuur: Stappenplan waarmee een rijksorganisatie een eigen dashboard kan inrichten. Het stappenplan is ingedeeld in 
drie fases (lichtblauwe kaders). Hierbij is uitgegaan van de keuze om ontwerp en inrichting van het dashboard met een 
project uit te voeren. In het stappenplan is aangegeven bij welke stappen het voor de hand ligt om de RDDI-
indicatorenlijsten te gebruiken. Het is mogelijk dat bij een of meerdere stappen wordt besloten om een of meer stappen 
opnieuw te doorlopen met inmiddels verworven inzichten; dit is in de figuur weergegeven op enkele plaatsen waar dit in 
de praktijk meestal nodig blijkt. Dit is bewust niet uitputtend gedaan om het schema leesbaar te houden.

Stappenplan waarmee een rijksorganisatie een eigen dashboard kan inrichten
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1  Inleiding

Nadat in december 2021 een verkenning is afgerond, is een plan van aanpak voor het RDDI-project 
Departementale IHH Dashboards opgesteld en in februari 2022 vastgesteld, met de volgende 
projectdoelstelling.
 

Overkoepelende doelstelling vanuit actielijn 4 van Open Orde is om de sturing op en de dialoog over 
informatiehuishouding bij rijksorganisaties op een hoger plan te brengen door de totstandkoming 
en het gebruik van IHH dashboards. Het generieke probleem is gemis aan stuurinformatie voor het 
managen en sturen op verbeteren van eigen IHH ambities en de generieke oplossing hiervoor zijn 
dashboards. 
Doelstelling van het project is om rijksorganisaties iets concreets in handen te geven om zelf met 
deze dashboards aan de slag te gaan. 

In dat plan waren in een brede samenwerking met departementen, uitvoeringsorganisaties en 
 stelsel partijen de volgende producten voorzien: 

A. Praktijkcasussen. 
B. Vraaganalyse: analyse van de informatievraag voor sturing en dialoog. 
C. Adviezen. Aanbevelingen over: 
 1. de keuze/formulering van indicatoren en definities;
 2. functionaliteiten van dashboards; 
 3. kwaliteit/ontwerp datasets/systemen; 
 4. een stappenplan.
D. Generiek instrument. 
E. Voorstel voor Rijksbreed vervolg. 

De vraaganalyse (B) is aan het SB van juni 2022 opgeleverd. 

Dit document (eindrapportage) bevat de adviezen (C1-3 geïntegreerd en C4 apart) inclusief het beoogde 
format (D; Basisset), plus een voorstel voor vervolg (E). Relevante ervaringen met praktijkcasussen / 
pilots (A) zijn als bijlage opgenomen. 

Producten Oplevering Oplevering

A. Praktijkcasussen Eindrapportage, bijlage Augustus 2022

B. Vraaganalyse Rapport “Vraaganalyse” Juli 2022

C. Adviezen (kaders) Eindrapportage, hoofdstukken 2-4 Augustus 2022

D. Generiek instrument Eindrapportage, hoofdstuk 2 Augustus 2022

E. Vervolgvoorstel Eindrapportage, hoofdstuk 5 Augustus 2022

Met een akkoord op deze rapportage wordt décharge verleend voor (deze fase van) het project 
 departementale IHH dashboards.

https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/dashboards/Producten+%26+publicaties/publicaties/2022/08/31/departementale-ihh---verkenning
https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/dashboards/Producten+%26+publicaties/publicaties/2022/08/31/departementale-ihh-plan-van-aanpak
https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/dashboards/Producten+%26+publicaties/publicaties/2022/08/31/departementale-ihh---vraaganalyse


9 | Eindrapportage Departementale IHH Dashboards

2 Inhoud van een departementaal  
IHH Dashboard 

2.1 Uitkomsten van de vraaganalyse

Uit de vraaganalyse blijkt dat er over het geheel genomen behoefte is aan inzicht in:
1. Is de informatie veilig gesteld?
2. Is de informatie toegankelijk en van goede kwaliteit?
3. Is de informatie direct inzetbaar in werkprocessen?

Hierbij brengt openbaarmaking (passief en actief) een aantal werkprocessen met zich mee waarvoor 
wet- en regelgeving van kracht is die momenteel veel publieke aandacht geniet.

Plateaus 
De informatiebehoefte die in de vraaganalyse in kaart is gebracht, stemt overeen met de verschillende 
plateaus die RDDI onderscheidt voor IHH. Deze zijn hieronder weergegeven.

Figuur: De IHH-plateau’s van RDDI.

Ontwikkeling: van informatiehuishouding naar duurzaam informatiemanagement

Plateau 1
Informatie veilig stellen

Plateau 2
Informatie vindbaar en  

toegankelijk hebben

Plateau 3
Data en informatie  

gebruiken voor inzicht

Wat:
• bewaren van informatiebronnen, 

e-mails, websites, berichtenapps, 
DMS, schijven, record management.

Doel:
• veilig en duurzaam bewaren  

en beheren van informatie. 

Wat:
• enterprise search
• Woo-hulp
• (actief) openbaarmaken
• vervroegd overbrengen naar nationaal 

archief
• vernietigen.

Doel:
• ordenen, ontsluiten, toegankelijk 

maken en bewust vernietigen.

Wat:
• ontsloten beschikbare en  

bruikbare informatie
• datagedreven werken.

Doel:
• hergebruiken en combineren  

van beschikbare informatie  
(inzicht, lerende/responsieve/
voorspellende organisatie).

Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding
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Actielijnen Open op Orde (verbeteracties) 
Voor het bereiken van ieder plateau zijn - oplopende - inspanningen op elk van de actielijnen van Open 
op Orde: de mensen (professionals en managers), de data, de systemen en ook op het gebied van sturing 
zelf. Door de informatievraag aan de actielijnen te relateren wordt het mogelijk gemaakt om binnen 
departementen desgewenst de verbinding te leggen met actieplannen en investeringen. 

Actoren 
Bovendien is het nuttig te markeren welke informatie van belang is voor welke sturende actor binnen 
rijksorganisaties, in staf of lijn, en op welk niveau. Hierbij is overigens te verwachten dat het onderscheid 
tussen staf en lijn meer ligt in de aard van informatie, en tussen de niveaus in de mate van detail. 

Kortom
Indicatoren voor informatiehuishouding laten zich daarmee rubriceren in een matrix van de 3 plateaus  
en de 4 actielijnen. De mate van detail van de indicator loopt op van de strategische naar de meer 
operationele gebruiker van het dashboard. 

Tabel: Een blanco versie van een IHH-indicatorenmatrix.

2.2 Indicatoren in drie sets

Inleiding
Indicatoren op het IHH-dashboard zorgen voor inzicht in de staat van de IHH. Een indicator is hierbij een 
meetbaar begrip dat een signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft voor de mate waarin een 
bepaalde IHH-prestatie wordt geleverd. Op het dashboard worden de gemeten waarden weergegeven 
voor een aantal IHH-indicatoren, indien van toepassing afgezet tegen een norm, ambitie of andere 
referentie.

Dashboard Basis / Standaard / Uitbreiding 
Idealiter geeft het dashboard een representatief beeld over de hele breedte van de IHH in relatie tot  
de ambities van de organisatie. In dit project is geïnventariseerd welke indicatoren hiervoor door de 
betrokkenen vanuit rijksorganisaties als mogelijk zinvol werden ervaren. Dit waren er bijna 50. 

MATRIX
IHH 
indicatoren

Informatie 
veilig stellen

Informatie vindbaar 
en toegankelijk

Informatie gebruiken 
voor inzicht/
werkprocessen

Nr. Short name Nr. Short name Nr. Short name

Informatie 
professionals 
en 
medewerkers 

Volume en 
aard van 
de informatie

Informatie 
systemen

Sturing en 
naleving
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Het ontwikkelen van een dashboard is een grote en ingrijpende onderneming en kent de nodige 
technische uitdagingen. Veel basisdata zijn niet beschikbaar in systemen, of überhaupt niet beschikbaar. 
Daarom is uit de geïnventariseerde indicatoren een selectie gemaakt van indicatoren waarvan de 
betrokkenen bij de rijksorganisaties beoordelen dat hiervoor de baten het hoogst zijn en de kosten het 
laagst. De resulterende standaardset is samengesteld met als uitgangspunt dat deze op hoofdlijnen 
inzicht geeft over de volle breedte van de IHH van de organisatie. De standaardset bevat ca. 
25 indicatoren. 

Het ontwerp van het standaard dashboard is het hoofdproduct van dit project. Hieronder is het standaard 
dashboard weergegeven in de vorm van een matrix zoals hierboven in paragraaf 2.1 toegelicht.

Er lijkt nog geen rijksorganisatie te zijn waarvoor realisatie van een standaard dashboard binnen een  
jaar mogelijk is. Gegeven de grote behoefte aan het opdoen van ervaring is daarom ook een basisset 
samengesteld, met indicatoren waarvoor de benodigde data bij veel rijksorganisaties voorhanden zijn in 
systemen, of op korte termijn beschikbaar kunnen worden gemaakt. Deze selectie is in een lichtgele kleur 
aangegeven in de matrix hieronder. Indicatoren die wel in de standaardset maar niet in de basisset zitten, 
zijn weergegeven in het oranje. De indicatoren van het basisdashboard zijn in de bijlage op een aantal 
punten verder uitgewerkt ter ondersteuning van de departementen die al aan de slag zijn of willen gaan.
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Figuur: Weergave van het ontwerp van een departementaal dashboard aan de hand van de IHH-plateaus zoals RDDI 
hanteert, en de actielijnen Open op Orde. De indicatoren die in het geel zijn weergegeven, vormen gezamenlijk de 
basisset, als advies om mee van start te gaan. De indicatoren in het oranje zijn indicatoren die wel in de standaardset, 
maar niet in de basisset zitten.

MATRIX
IHH 
Indicatoren
Standaardset 

Informatie 
veilig stellen

Informatie vindbaar 
en toegankelijk

Informatie gebruiken 
voor inzicht/werkprocessen

Nr. Short name Nr. Short name Nr. Short name

Informatie 
professionals 
en 
medewerkers 

17 Beoogd aantal  
informatieprofessionals

12 Training DMS 20 IHH Kennisniveau

16 Beschikbaarheid  
informatieprofessionals

- - - -

Volume en 
aard van 
de informatie

30 Mailindicator 9 Processen in beheer DMS 44 Doorlooptijd indicator

14 + 
15

Vernietigen en
Overbrengen

- -  32 Zaak/dossier indicator

8 Informatie beheerd / 
onbeheerd

- - 37 Bestandsgrootte

Informatie 
systemen

46 Open standaarden 18 Zoekmachine: 
Aangesloten I-Systemen

- -

- - 13 Gebruikers tevredenheid - -

24 Recordmanagement 10 Metadata i-systemen - -

43 Email sleutelfuncties 41 Website archieven controle - -

Sturing en 
naleving

38 Sturingsmiddel indicatoren 45 Procesmanagement  
indicator

1 + 3 WOO passief - doorlooptijd  
en #/status

- - 25 Vindbaarheid 5 + 6 WOO actief - #/ categorie  
en #/thema (hotspots)

- - - - 40 IHH Audit / Meting
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Afhankelijk van de specifieke ambities en doelstellingen van een organisatie kan het gewenst zijn, om in 
aanvulling op de standaardset nog extra indicatoren toe te voegen. Met het oog hierop is, ter inspiratie, 
in bijlage 1 de volledige lijst opgenomen van geïnventariseerde indicatoren. 

Met de hierboven beschreven selectiestappen is een gelaagde lijst van indicatoren tot stand gekomen:
• De basisset, om mee te starten;
• De standaardset, om naartoe te werken;
• De uitbreidingsset, met indicatoren die departementen als specifieke aanvulling kunnen gebruiken. 

2.3 Indicatoren nader beschouwd 

Voor alle indicatoren zijn de volgende kenmerken in beeld gebracht (zie bijlage 1): 
• Op welk plateau (“IHH-onderdeel”) heeft het in hoofdzaak betrekking en op welke actielijn  

(“IHH-onderwerp”). Deze twee attributen bepalen de plaatsing in de matrix.
• Op welke doelen van de organisatie sluit de indicator aan. Dit zijn veelal DUTO-principes zoals 

vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpretabel, betrouwbaar en bestand tegen veranderingen.
• Specificatie van de spelers binnen departementen voor wie de indicator het meest van belang  

is (doelgroepen en niveaus volgens het negenvlaksmodel)
• Kwalitatief / kwantitatief
• SMART formulering van de indicator
• Specificatie van bestaande (kwantitatieve) normen, standaarden, benchmarks en doelen 
• Relatie met indicatoren van het Toetsingskader van de IOE.

Voor de indicatoren van de basisset zijn hieraan toegevoegd:
• Overzicht van benodigde data (bijlage 2)
• Belangrijke definities en conventies (bijlage 6)
• Identificatie van behoeften zoals normering (bijlage 7)
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3 Technische aspecten

3.1 Presentatie 

De visuele uiting van een dashboard wordt ook wel de presentatielaag genoemd. Hierop is te zien hoe de 
indicatoren worden gepresenteerd. Hierbij is het handig om de opbouw en ‘look and feel’ aan te houden 
van de reeds aanwezige andere dashboards. Dit komt de toegankelijkheid en het gebruik van de 
informatie ten goede.

Voor de uiteindelijke weergave van de informatie in een indicator is een logische drie-stap nodig. Deze 
gaat van de benodigde brondata in beschikbare systemen (bijv. een DMS of datalake), naar een dataset 
(een gedeelte van de gegevens uit de eerder genoemde brondata), die vervolgens met een presentatie-
laag wordt weergegeven in bruikbare informatie voor de managers en medewerkers in het betreffende 
proces.

3.2 Datakwaliteit

Zoals eerder aangegeven staat of valt de werking van een indicator bij de kwaliteit van de achterliggende 
data. Het kan in het begin zelfs zo zijn, dat de indicator aan het licht gaat brengen dat er achterstallig 
onderhoud zit in de onderliggende data. Dit is vaak niet leuk voor zowel de proces-eigenaar, als iedereen 
die betrokken is bij het proces en het maken van het dashboard. Kritische feedback uit en over de dataset 
kan je echter ook zien als 'een kans om te verbeteren'. Het is dus verstandig om -zeker in het begin- rekening 
te houden met ‘tegenslag’, echter dit met elkaar op te nemen als een gemeenschappelijke uitdaging om 
hier de eerste verbeterstappen in te maken. 

Een departement dat een dashboard invoerde gebaseerd op gegevens uit het eigen DMS en Delphi, ervoer 
bijvoorbeeld dat medewerkers door het gebruik van het dashboard zorgvuldiger werden bij het gebruiken 
van het DMS, zodat het door hen tijdig afhandelen van zaken ook in het dashboard zichtbaar werd.

3.3 Systemen en tools 

Binnen de rijksoverheid bestaat er een rijke schakering aan IV-architecturen en systeemlandschappen.  
De diversiteit op dit gebied vergemakkelijkt het maken van een generieke technische oplossing niet.  
Laat onverlet dat iedereen wel dezelfde uitdagingen onderkent. De IHH-praktijk is namelijk weerbarstig 
en kent bij vele organisaties één of meerdere van de volgende uitdagingen:
• De IHH onderwerpen zijn divers qua registratie/systemen, organisatieonderdelen/betrokken 

medewerkers, en qua wet- en regelgeving/normering. Er is weinig of geen overkoepelende IHH 
expertise (in de lijn).

• Er zijn IHH onderwerpen (voorbeeld: in- en externe onderzoeksrapporten) waar veel medewerkers  
uit verschillende organisatieonderdelen mee bezig zijn. Dan rijst de vraag: wie is daar in zijn geheel 
verantwoordelijk voor? Hoe kan dit worden aangestuurd? En, niet onbelangrijk, waar haal je de  
data vandaan?

• De databronnen die we willen gebruiken zijn er niet, zijn er deels, of hebben geen eenduidige 
registratie/zijn van onvoldoende kwaliteit. Dit betekent dat de registratie moet worden aangepast/
aangepakt (= proceswijziging) voordat je geschikte informatie hebt t.b.v. het dashboard.
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• Real time informatie vraagt om digitale koppelingen met databronnen met de juiste informatie. 
Koppelingen met databronnen kosten tijd (er bleek circa driekwart jaar nodig te zijn voor een 
koppeling met Delphi).

• Er is veelal aanvullende registratie nodig om inzicht te krijgen in de volledigheid en tijdigheid van 
publiceren. Dit geldt voor ieder IHH-onderwerp.

• Het bouwen van een dashboard vraagt veel van een organisatie (capaciteit, inrichting keuzes, 
proces- en technische expertise, organisatie bouw en beheer, etc.).

3.4 Dashboards maken 

Bijlage 3 bevat een aantal hulpmiddelen voor het daadwerkelijk maken van een dashboard: een aantal 
tips voor het ontwerpen van een dashboard en een overzicht van de meest gebruikte technische 
applicaties voor dashboards.
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4 Stappenplan

4.1 Inleiding

Voor het implementeren van een departementaal IHH dashboard is hieronder grafisch weergegeven hoe 
een organisatie de stappen van dit proces zou kunnen doorlopen. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt 
van werk op dit gebied door UBR. De stappen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. Bovendien is in 
bijlage 4 een departementaal stappenplan ter inspiratie opgenomen.

Figuur: Stappenplan waarmee een rijksorganisatie een eigen dashboard kan inrichten. Het stappenplan is ingedeeld  
in drie fases (lichtblauwe kaders). Hierbij is uitgegaan van de keuze om ontwerp en inrichting van het dashboard met  
een project uit te voeren. In het stappenplan is aangegeven bij welke stappen het voor de hand ligt om de RDDI-
indicatorenlijsten te gebruiken. Het is mogelijk dat bij een of meerdere stappen wordt besloten om een of meer stappen 
opnieuw te doorlopen met inmiddels verworven inzichten; dit is in de figuur weergegeven op enkele plaatsen waar dit  
in de praktijk meestal nodig blijkt. Dit is bewust niet uitputtend gedaan om het schema leesbaar te houden.

Stappenplan waarmee een rijksorganisatie een eigen dashboard kan inrichten
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4.2 Het ontwikkelen en implementeren van een IHH-dashboard is een 
serieus traject

Dashboards staan vaak niet op zichzelf maar kunnen bijvoorbeeld onderdeel zijn van een groter 
IHH-verbetertraject of een (verander)traject. Onderschat hierbij niet wat voor inspanning een dashboard 
met zich meebrengt: de bouw, de introductie, en het gebruik van dashboards zijn serieuze opgaven waar 
veel tijd en aandacht voor nodig is. Maak dus van meet af aan de risico’s die hiermee gepaard gaan 
bespreekbaar. Leg de nadruk op de gesprekken die op basis van de dashboards kunnen worden gevoerd 
(dialoog: spreken en áánspreken). Uitdaging daarbij is het werken aan de interne samenwerking, met 
name tussen bedrijfsvoering (I) en de lijn en binnen bedrijfsvoering (I). Zoek de samenwerking op met 
bijvoorbeeld andere werkgroepen, projecten, programma’s, en IWO-deelnemers.

Aangezien het opzetten en implementeren van een dashboard een proces op zich is waar veel tijd 
overheen kan gaan, biedt dit gelegenheid voor betrokken partijen om te leren omgaan met het dash-
board en te wennen aan bijvoorbeeld een rol als data-eigenaarschap. Ook de nieuwheid van dashboards 
voor managers mag niet worden onderschat. Het real-time tonen van operationele informatie op een 
dashboard kan gevoelig liggen en moet zorgvuldig en in overleg gebeuren. Dit vraagt om extra onder-
steuning door I-professionals, met name bij de implementatie en de beginfase van het gebruik van het 
dashboard. Welke professionals hiervoor nodig zijn, kan per departement verschillen. In ieder geval zal 
naast inhoudelijke expertise over de deelgebieden van IHH die zullen worden verwerkt in het dashboard, 
ook technische expertise nodig zijn, bijvoorbeeld op het gebied van data-analyse, te gebruiken dash-
boarding tools en/of met betrekking tot de systemen waar zich benodigde data bevindt. Het gesprek 
over IHH – al is het maar één keer per maand of om de twee maanden - is zeer waardevol, ook met het 
oog op IHH-professionalisering binnen de organisatie. Ondersteunend aan deze professionalisering kan 
worden gekozen voor het opnemen van een of meer extra indicatoren in het dashboard, bijvoorbeeld 
indicator 20. Zie voor praktijkvoorbeelden ook bijlage 5.

De dashboards kunnen inzicht geven in de staat van de IHH. Op basis van die inzichten kan richting 
gegeven worden aan de meest noodzakelijke IHH-verbeteracties en wordt effectiever een bijdrage 
geleverd aan doeltreffendheid en doelmatigheid. De praktijk bij een departement leert dat een goede 
inbedding en vormgeving van de ontwikkeling en implementatie van het dashboard in positieve zin kan 
bijdragen aan professionalisering op het gebied van IHH, bijvoorbeeld doordat medewerkers direct effect 
zien van hun eigen activiteiten.

Voorkom perverse prikkels: als de streefwaarde van een indicator ‘gedachteloos’ als doel wordt 
gezien, wordt de indicator een doel op zich. Het zogenaamde ‘cobra-effect’, naar een anekdote uit 
de koloniale tijd in India. De toenmalige overheid in Delhi wilde de leefomgeving verbeteren door 
het aantal giftige slangen terug te dringen. De indicator was het aantal gevangen slangen waarvoor 
de aanbrenger een vergoeding kreeg. Niet snel daarna begonnen de mensen in Delhi cobra’s te 
kweken om zo hun inkomsten ietwat te vergroten.

Ga dus op zoek naar enkele veelzeggende indicatoren die met elkaar feedback geven op gedrag en 
proces, het liefst in dusdanige onderlinge samenhang dat deze de perverse prikkel neutraliseert/
zichtbaar maakt.
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4.3 Stap voor stap 

Vooraf: governance
• De praktijk leert dat voordat gestart wordt met het ontwikkelen van een dashboard, de governance 

voor / rond het dashboard aandacht verdient, met name voor een soepele doorstroming tussen 
(door)ontwikkeling, implementatie, en beheer.

• Afhankelijk van de specifieke situatie binnen een organisatie is mogelijk een staande organisatie 
aanwezig die eigenaarschap en beheer op zich zal nemen, met daarbij behorende overleg- en 
besluitvormingsstructuren. 

• Hierbij wordt uitgegaan van een driehoekstructuur voor IHH zoals binnen de rijksoverheid gangbaar 
is (SGO-advies sturing van ABD). Zie het kader hieronder voor een toelichting.

• Het is van belang om voorafgaand aan het project na te gaan, of deze governance binnen de 
organisatie al op orde is. Zo ja, dan kunnen de betreffende actoren direct bij het project betrokken 
worden en kunnen de besluitvormingsstructuren benut worden voor het project. Zo nee, dan kan 
actie worden genomen om hier alsnog in te voorzien. 

Driehoekstructuur voor sturing: eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer
Het sturingsmodel op basis van het advies van de ABD is in onderstaande figuur schematisch 
weergegeven.

Figuur: Sturingsmodel IHH-dashboard.

De kern van de rollen: 
• De eigenaar, verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en op de algemene gang van 

zaken. De eigenaar zorgt voor goede systemen voor het toezicht op de budgettaire kaders, voor 
de continuïteit, en voor de kwaliteit van de producten. 

• De opdrachtgever, verantwoordelijk voor een goede opdrachtformulering, met een zo concreet 
mogelijke omschrijving van het gewenste resultaat. De opdrachtgever zorgt voor de financiering, 
voor het tijdig informeren van de opdrachtnemer over relevante ontwikkelingen, en voor het 
opstellen van prestatie-indicatoren en rapportageafspraken in afstemming met de 
opdrachtnemer. 

• De opdrachtnemer, verantwoordelijk voor een doelmatige en effectieve uitvoering van de 
afspraken met de opdrachtgever(s) en de eigenaar, voor een bestendige interne organisatie, 
voor het tijdig betrekken van de opdrachtgever(s) bij onvoorziene ontwikkelingen, en voor het 
financieel en materieel beheer.

De driehoek kan voor iedere organisatie op een eigen logische manier worden ingekleurd. De ene 
organisatie is bijvoorbeeld klein en plat en heeft derhalve behoefte aan een simpele en overzichtelijke 
inrichting. De andere organisatie is groot en complex en dit zal impact hebben op de inrichting van de 
sturingsstructuur om tegemoet te komen aan deze complexiteit. Denk aan meerdere proceseigenaren 
die ieder (deel)verantwoordelijk zijn voor een gezamenlijk indicatorveld/onderwerp.

Naar beheerfaseVan projectfase

Eigenaar data/gegevens?

Opdrachtnemersrol

Eigenaarsrol

Opdrachtgeversrol

Eigenaar data/gegevens!

Opdrachtnemersrol

Eigenaarsrol

Opdrachtgeversrol
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Binnen de organisatie wordt de rol van eigenaar veelal belegd bij degene die eindverantwoordelijk 
is voor IHH. Binnen de bestuursraad is dit vaak de SG of algemeen directeur (middels actieplan) of 
CIO / directeur namens RvB. 
In de projectfase wordt de opdrachtgeversrol bijvoorbeeld ingevuld door de CIO, of de directeur 
Bedrijfsvoering. De opdrachtgever is de budgethouder en houdt toezicht op de kwaliteit en kosten. 
Bij de opdrachtnemersrol zien we veelal projectleider/vliegende brigade of een lijnmanager (bv. 
Hoofd Informatie-/datamanagement) terug. Dit geldt voor het departementaal specifieke niveau 
met waar mogelijk aandacht voor rijksbreed gestandaardiseerd niveau (WOO). De feitelijke 
dashboardbouw is vaak bij een ICT-dienstverlener (bijv. Doc-Direkt, Datateam, etc.) ondergebracht. 
In de gebruiksfase lijkt het logisch om deze rol neer te leggen bij rollen vergelijkbaar met MT-lid bij 
Chief Data Officer (CDO)-afdeling.

Stap 1: Voorbereiding project
• In eerste instantie moet de opdracht gezamenlijk worden vastgesteld door de eindverantwoordelijke 

voor IHH (eigenaar), de opdrachtgever voor het te starten project, en de projectleider of uitvoerder 
van het project (opdrachtnemer). 

• Bij het opstellen van de opdracht is het van belang om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij zowel de 
rijksbrede doelstellingen voor IHH zoals vastgelegd in Open op Orde als specifieke 
organisatiedoelstellingen op het gebied van IHH. Er moet duidelijkheid bestaan bij alle partijen over 
wat verwacht wordt van het dashboard en de beoogde termijnen. 

• Voor een solide ontwikkeling van IHH dashboards is het verstandig om vanaf het begin aan te sluiten 
bij datgene ‘wat er al is’. 
 - Voor verschillende departementen houdt dit in, dat er aangesloten kan worden bij Management 

Informatie (MI) dashboard. Vaak zijn hier al dashboardonderdelen met indicatoren actief m.b.t. 
bijvoorbeeld HR of P-gegevens en financiële gegevens rond facturaties en subsidies. Het IHH-
dashboard kan hier dus ook een onderdeel van worden. Ontwikkeling en beheer van dergelijke 
dashboards vindt veelal binnen bedrijfsvoering plaats. 

 - Voor andere organisaties is het handig om het IHH-dashboard aan te laten sluiten op de processen 
rond de normale ‘planning & control-cyclus’. 

 - Beide manieren zorgen ervoor dat er in de praktijk ervaring kan worden opgedaan met 
dashboards, stuurinformatie en het inzetten van informatie voor verbeteracties binnen de 
organisatie. Dit is ook in lijn met de beweging om ‘IHH meer onderdeel te laten zijn van het 
integraal management’. 

• Zodra de opdracht duidelijk is, kan een projectstructuur voor het ontwikkelen van het dashboard 
worden ontworpen en ingevuld. Hierin is een voorziening nodig waarin eigenaar, opdrachtgever, en 
opdrachtnemer elkaar periodiek spreken; een projectteam onder leiding van de opdrachtnemer; en 
eventueel één of meer specifieke werkgroepen. Belangrijk is een goede vertegenwoordiging van 
aanspreekpunten per datasysteem en van gebruikers, alsmede van de beoogde dashboardbeheerder. 
Tijdens de ontwikkeling is het handig om op operationeel niveau iemand te hebben met een 
helicopter view die prioriteiten kan stellen, gesprekken met het verzorgingsgebied kan voeren en 
producten/tools/functionaliteiten kan hergebruiken. In een Scrum-omgeving wordt dit bijvoorbeeld 
ingevuld door de product owner. Indien er al een werkstructuur is voor een breder dashboard dan is 
het raadzaam bij deze structuur aan te sluiten dan wel daar deel van te worden. 

• Tijdens de projectfase van een dashboard wordt veelal de structuur van de eigen projectmethodieken 
gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn; Prince2, international project management association (IPMA), 
projectmatig werken, of Agile/Scrum. Daarbij is het raadzaam om gedurende de projectfase na te 
gaan en te (her)bevestigen waar de producten/resultaten van het project – na afronding ervan - het 
best in beheer genomen en doorontwikkeld kunnen worden. Een heel belangrijk gemeenschappelijk 
inzicht hierbij is dat het eigenaarschap van data binnen de projectfase zichtbaar op tafel komt, terwijl 
dit eigenaarschap tot aan dit project veelal onderbelicht bleef. 

• De inrichting van het team dat het dashboard ontwikkelt is afhankelijk van de omvang van de 
verwachte werkzaamheden en de te verwachten op te pakken werkzaamheden. De samenstelling 
kan verschillen per rijksorganisatie, afhankelijk van de staande organisatie en de binnen de 
organisatie gangbare aanpak van projecten. Een voorbeeld: bij een rijksorganisatie zijn naast de 
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‘algemene’ (Scrum) product owner ook per inhoudelijk onderdeel van het dashboard aparte product 
owners, bijvoorbeeld een product owner openbaarmaking (Woo). 

• De afspraken tussen eigenaar, opdrachtgever, en opdrachtnemer over het te leveren resultaat, de 
planning, de projectstructuur, en benodigde financiële en personele middelen worden door de 
opdrachtnemer vastgelegd in een plan (projectplan of plan van aanpak).

• Bij voorkeur wordt bij het initiële opstellen van het plan rekening gehouden met de mogelijkheid dat 
onverwachte ontwikkelingen noodzaken tot aanpassing van de afspraken tussen eigenaar, 
opdrachtgever en opdrachtnemer. In de praktijk blijkt het namelijk gedurende de ontwikkeling vaak 
nodig om af te wijken van het plan door vraagstukken die in het beginstadium nog niet in beeld zijn. 
Dit heeft gevolgen voor randvoorwaarden als team, budget en doorlooptijd. 

Stap 2: Selectie van indicatoren/normen
• Uitgangspunt is, dat het dashboard in eerste instantie in ieder geval de indicatoren uit de basisset 

bevat. In rondes wordt deze aangevuld totdat het dashboard ten minste de indicatoren van het 
standaard dashboard bevat. Mocht er behoefte zijn aan aanvullende informatie vanwege de eigen 
IHH-doelstellingen dan kan hiervoor worden geput uit de uitbreidingsset. 

• Voor een aanzienlijk aantal van de genoemde indicatoren is geen gemeenschappelijke norm 
beschikbaar vanuit regelgeving, standaarden, of gangbare praktijken. Te verwachten is dat in 
bepaalde gevallen de behoefte zo groot is dat rijksbrede normen moeten worden ontwikkeld dan wel 
geharmoniseerd. Het is ook mogelijk dat een indicator louter dient om inzicht te bieden en/of een 
trend te meten.

• Stap 2 levert daarmee een lijst op van voor het dashboard geselecteerde indicatoren met de daaraan 
gekoppelde normen, waarbij helder wordt gemaakt voor welke vraag (of vragen) een indicator inzicht 
geeft. Met behulp van wat voorbeelddata kan dit al resulteren in een allereerste mock-up voor het 
dashboard.

Stap 3-4-5: Welke data heb ik nodig, waar kan ik deze data vinden, wie is eigenaar, en hoe 
kan ik deze data ontsluiten?
• Randvoorwaarde voor een goed werkend dashboard is dat het eigenaarschap van data/gegevens 

belegd is in de organisatie. In dit stappenplan wordt ervan uitgegaan dat deze rol is ingevuld. In het 
kader wordt kort ingegaan op het data-eigenaarschap.

• Wanneer duidelijk is welke indicatoren in het dashboard moeten zitten, wordt verkend welke data 
nodig zijn om deze indicatoren in het dashboard aan de normen te toetsen. 

• Hierbij wordt tevens verkend waar de benodigde data zich bevinden en in hoeverre deze toegankelijk 
zijn, alsmede hoe deze data ontsloten kunnen worden. Ontsluiten van de data gebeurt in 
samenspraak met de beheerders van de betreffende data. 

• In sommige gevallen kan het zijn dat de gewenste data er niet is, de databron de data niet in het 
gewenste format en/of de juiste frequentie kan leveren, of de koppeling tussen databron/registratie 
en publicatie ontbreekt. Dit vergt extra oplossingen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een datatool 
en de implementatie daarvan.

• Aandachtspunt: bij het ontsluiten van data moet rekening worden gehouden met mogelijke regels 
omtrent gebruik van de betreffende data voor het ‘voeden’ van het dashboard, zoals 
privacywetgeving (AVG), regels omtrent vertrouwelijkheid / openbaarheid en bewaartermijnen 
(tijdige vernietiging) op basis van selectielijsten van de organisatie.

• Met het doorlopen van deze stappen wordt ervoor gezorgd dat de benodigde data voor het 
daadwerkelijk meten van de indicatoren kunnen worden gebruikt voor het dashboard. 

• Risico is dat bij het beheer van benodigde data voor het dashboard sprake zijn van achterstallig 
onderhoud en work-arounds op het gebied van informatiehuishouding. Daarnaast kan er een laag 
vertrouwen bestaan in systemen en de kwaliteit en vindbaarheid van data. 

• De ervaring leert dat zich gedurende de stappen 3-5 vaak nieuwe vraagstukken aandienen waarvoor 
aanvullingen op het team nodig zijn en mogelijk andere aanpassingen op het projectplan / plan van 
aanpak. In dat geval moeten eerdere stappen opnieuw doorlopen worden. Idealiter wordt op deze 
mogelijkheid geanticipeerd in het initiële plan, zie stap 1. In de schematische weergave van het 
stappenplan in 4.1 is deze ‘lus’ zichtbaar gemaakt (het blokje “Aanpassing nodig?”).
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Eigenaarschap van data
Uit de praktijk komt naar voren dat het ‘eigenaarschap van data’ juist door het starten van dash-
boardtrajecten in de spotlight komt te staan. Het is verstandig om gegevenseigenaarschap te linken 
aan proceseigenaarschap. Als proceseigenaar (PE) ben je verantwoordelijk voor het juiste gebruik 
van de gegevens en heb je daar afhankelijk van de herkomst van de data bepaalde bevoegdheden. 
Wat hierbij helpt is om een profiel voor de proces- en gegevenseigenaar op te stellen en initieel uit 
te testen voordat deze wordt vastgesteld. Een paar algemene spelregels:
• In de archiefregeling is het eigenaarschap op het hoogste niveau belegd. Dit betekent dat de SG 

of de RvB eindverantwoordelijk is. De CIO is verantwoordelijk voor de kaderstelling en 
directeuren zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoer.

• Als proceseigenaar word je eigenaar van de gegevens die ontstaan in het proces, maar je kunt 
geen eigenaar worden van gegevens die je hebt ontvangen;

• Voor ontvangst en doorgeven van data kunnen ‘gegevensleveringsovereenkomsten’ een 
uitkomst bieden.

Stap 6: Bouwen eerste prototype
• Een eerste prototype of mock-up van het dashboard ontstaat door de resultaten van de stappen 2-5 te 

combineren. Uit dit prototype kan nog geen sturingsinformatie worden gehaald. Het doel is puur om 
te laten zien hoe het eindresultaat eruit gaat zien, zodat de eigenaar feeling krijgt bij het dashboard. 
Vaak zal gebruik moeten worden gemaakt van voorbeelddata of fictieve data. 

• Zodra het prototype af is, wordt het teruggekoppeld naar de eigenaar: is dit wat de eigenaar voor 
ogen had? Dit wordt met de delegatie van de gebruikers geëvalueerd om te zien of de getoonde 
cijfers helpen om te kunnen sturen. De feedback van de eigenaar en de gebruikers wordt verwerkt en 
het nieuwe prototype wordt vervolgens weer gepresenteerd aan de opdrachtgever. 

Praktijkvoorbeeld
De eigenaar heeft niet altijd een helder beeld bij wat hij/zij in het dashboard wil zien. Hier moet dus 
binnen het team dat het dashboard ontwikkelt een sturende rol ingenomen worden. In een 
departement met een Agile/Scrum setting is het in de praktijk zo geweest dat de product owner 
deze sturende rol op zich nam. Inhoudelijke zaken werden pas aan de eigenaar gepresenteerd nadat 
de product owner er zelf kwalitatief achter stond. Niet-inhoudelijke zaken werden al eerder 
gepresenteerd.

Stap 7: Is de datakwaliteit goed en kunnen we deze goed ontsluiten?
• Vervolgens moet worden gekeken hoe de data het best kunnen worden ontsloten in nauwe 

samenspraak met de aanspreekpunten per databronsysteem. Vaak komen de data uit verschillende 
bronnen, bijvoorbeeld het DMS, Excel-sheets en specifieke systemen zoals SAP en Delphi. Het 
koppelen van zulke systemen aan het dashboard kan technische uitdagingen met zich meebrengen. 
Het is belangrijk om goed te onderzoeken waar alle data zijn opgeslagen, aangezien de 
opdrachtgever dit zelf niet altijd duidelijk voor ogen heeft. 

• Het is verder zaak om te zorgen dat alle privacy- en securitychecks op de data zijn gedaan, 
bijvoorbeeld een (D)PIA en een AVG-check.

• Stapsgewijs kunnen echte data worden toegevoegd aan het prototype. Hierdoor kan er worden 
toegewerkt naar een eerste interactief design. De kernregel bij data in een dashboard verwerken, is 
garbage in = garbage out. Als de data in de bron niet goed worden bijgehouden, schoongehouden, 
en/of opgeslagen, kan er nooit een dashboard gebouwd worden waarop gestuurd kan worden.  
De verantwoordelijke vanuit de opdrachtgever dient te zorgen dat dit allemaal goed gedaan wordt. 

• Desalniettemin is het aan de dashboardbouwer om de data (nogmaals) te controleren. Dit gebeurt  
op een basale manier: is het logisch wat hier staat? Bespreek daarom altijd de data met de 
verantwoordelijke en vraag uit wat de data precies betekent.
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Stap 8: Ontwikkelen dashboard 
• Wanneer de data voldoende in orde zijn, volgt de bouw van het daadwerkelijke dashboard. Net als 

stap 6 is dit een iteratief proces: een dashboard wordt gebouwd, dit wordt gepresenteerd en getest, 
hierdoor worden problemen in kaart gebracht, op basis van feedback wordt een nieuwe versie van 
het dashboard gemaakt en weer gepresenteerd, en zo door tot iedereen tevreden is. Hierbij kan 
blijken dat indicatoren uit de uitbreidingsset waardevol zijn om nog toe te voegen. 

• In het plan van aanpak is doorgaans al vastgelegd welke actualiteit het dashboard moet hebben, 
d.w.z. met welke regelmaat data bij voorkeur wordt geüpload: maandelijks, wekelijks, dagelijks, of 
zelfs in real time. Het ligt uiteindelijk ook aan de data zelf (volume en dynamiek) en de doelen die 
gesteld zijn m.b.t. hoe vaak data worden geüpload. Idealiter gebeurt data-uploaden automatisch, 
doorgaans ’s nachts. Dit moet wel mogelijk zijn bij het bronprogramma. Als het handmatig moet 
gebeuren, is het belangrijk om altijd te blijven checken of de data schoon zijn en kloppen. Dit wordt 
bijvoorbeeld gedaan door de dashboardbouwer en/of het verzorgingsgebied. Vaak worden er 
afspraken gemaakt tussen de databron-verantwoordelijke en de dashboardbouwer om eens in de zo 
veel tijd, bijvoorbeeld eens in het kwartaal, samen te bespreken of het dashboard werkt, nuttig is en 
nog aan alle eisen voldoet.

Stap 9: Oplevering
• Het eindresultaat van het project bestaat uit een werkend dashboard en de voeding daarvan met 

brondata die voldoen aan de vooraf gestelde eisen. Geadviseerd wordt om de gemaakte keuzes  
(en beargumentering daarvan) bij de invulling van het dashboard samen met eventueel gemaakte 
afspraken over het beheer van het dashboard vast te leggen in een eindrapportage. 

• Er kan ook voor worden gekozen om het dashboard per deelonderwerp op te leveren.
• Met de goedkeuring van het eindresultaat door de eigenaar is het project voor het realiseren van een 

dashboard afgerond. 

Stap 10-13: Implementatie
• Afhankelijk van de organisatie kan de implementatie worden vormgegeven. Hierbij kan bijvoorbeeld 

in eerste instantie gekozen worden voor een uitrol op beperkte schaal. 
• Als het dashboard eenmaal is gebouwd en geïmplementeerd, moet het beheerd worden. Idealiter 

gebeurt dit bij de opdrachtgever, die ervoor heeft gezorgd dat de juiste licenties aanwezig zijn. De 
dashboardbeheerder zorgt er ook voor dat nieuwe gebruikers toegang krijgen tot het dashboard. 
Daarnaast kan de beheerder inhoudelijke vragen beantwoorden over het dashboard, eventueel in 
samenspraak met de dashboardbouwer. 

Stap 14-15: Verbreden, verdiepen en verbeteren 
• Afhankelijk van de gemaakte keuzes aan het begin van het project en tijdens het ontwikkelen van een 

dashboard kan sprake zijn van concrete wensen voor vervolgstappen. Na het ontwikkelen van een 
dashboard op basis van de basisset volgt in ieder geval een aanvulling met de overige indicatoren van 
de standaardset. Een verdieping op specifieke onderdelen op een later moment kan gewenst zijn. 
Ook is het bijvoorbeeld mogelijk dat in eerste instantie voor een onderdeel van de organisatie een 
dashboard wordt ontwikkeld, en dat na de oplevering ook voor andere onderdelen een 
ontwikkeltraject of -project wordt gestart. 

• Vanaf het begin van het gebruik van het dashboard is het van belang te monitoren waar en door wie 
het dashboard gebruikt wordt, of het inhoudelijk en technisch de gewenste prestaties levert, en of 
zich veranderingen voordoen waardoor wellicht aanpassing nodig is. Ervaringen met het gebruik van 
het dashboard zullen verbetervoorstellen opleveren voor een volgende versie van het dashboard. 

• Gewenste aanpassingen kunnen gedurende het reguliere beheer worden opgepakt of in een project. 
Eventueel wordt een proces zoals in de stappen 1-13 beschreven deels of volledig opnieuw doorlopen.
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5 Voorstellen voor het vervolg 

5.1 Algemeen

Met het ontwerp van een IHH dashboard in drie varianten, de specificaties van de indicatoren, de 
technische wenken, en het stappenplan hebben de rijksorganisaties iets in handen waarmee zij zelf aan de 
slag kunnen. Hiermee is aan de doelstelling van het project voldaan en kan décharge worden verleend. 

Bij de uitvoering van het project zijn daarbij aanvullende behoeften van de rijksorganisaties naar voren 
gekomen waarvoor een gemeenschappelijke aanpak nuttig of zelfs noodzakelijk is. Deze zullen wij hier 
benoemen en voorzien van één of meer opties voor een (onmiddellijk) vervolg. 

5.2 Snel aan de slag 

Meer dan drie departementen hebben aangegeven om op korte termijn tot realisatie over te willen gaan 
met de basisset en bereiden dit nu al voor. Voorstel is dat RDDI de realisatie ondersteunt vanuit een 
gezamenlijk (proeftuin/pilot) implementatietraject waarin ervaringen en technische oplossingen kunnen 
worden uitgewisseld, beschreven, en beschikbaar gesteld voor andere rijksorganisaties. Dit is een open 
traject waarbij gaandeweg rijksorganisaties zich kunnen aansluiten.

5.3 Normen en/of benchmarks

Voor een aanzienlijk deel van de indicatoren van de standaardset ontbreken normen of praktische 
benchmarks, zodat niet goed kan worden beoordeeld of een bepaalde stand van een indicator bijvoor-
beeld als rood of groen moet worden gelezen. Voor de meeste indicatoren van de basisset zijn wettelijke 
normen of voor het rijk geldende standaarden voorhanden. Toch is een nadere uitwerking hiervan voor 
de praktijk gewenst of zelfs een randvoorwaarde. Voorstel is om een traject te starten voor de standaard-
set onder regie van CIO Rijk, te beginnen met een uitwerking van benodigde normen en benchmarks voor 
de basisset (zie bijlage 7). Specifiek voor de openbaarmakingsindicatoren voert het Programma Open 
Overheid de regie. Het POO doet dit in afstemming met het IWO. RDDI zou in dergelijke trajecten een 
ondersteunende rol kunnen vervullen.

5.4 Tweede fase project Departementale Dashboards

Vanuit dit project wordt de realisatie van departementale dashboards langs de contouren van de 
standaardset als wenselijk en realistisch gezien per medio 2024, op zijn minst voor de kerndepartementen. 
Om hier te kunnen komen is een nadere uitwerking van de indicatoren van de standaardset nodig, 
bestaande uit: 
• Het aanvullen en rijksbreed afstemmen van definities, zie de lijst van begrippen en conventies in 

bijlage 6;
• Het opstellen van een advies omtrent benodigde data voor het ‘voeden’ van het dashboard voor de 

standaard-indicatoren, inclusief:
 - Een inventaris van de benodigde data en van de bronnen waar deze zich bevinden (aanvulling van 

bijlage 2);
 - Mogelijkheden voor het ontsluiten daarvan ten behoeve van departementale dashboards.
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Zowel bij het kiezen voor definities/conventies als bij het inventariseren van te gebruiken data wordt 
zoveel mogelijk aangesloten op wat er al is, of in ontwikkeling is. Zo loopt een traject om te komen tot 
een aantal standaard door departementen aan te leveren parameters voor rapportage in de JBR over de 
afhandeling van Woo-verzoeken. Bij de uitwerking van indicatoren over Woo-verzoeken wordt uitgegaan 
van deze set.
Voorstel is om dit vorm te geven in een tweede fase van het dashboard-project en RDDI hiervoor op 
korte termijn een plan van aanpak te laten opstellen.

5.5 Rijksbreed dashboard 

Al geruime tijd bestaat het voornemen om ook een actueel en geaggregeerd IHH beeld voor het rijk te 
genereren, waarvan in ieder geval ook openbaarmaking deel uitmaakt. 
Voorstel is om er gezamenlijk voor te zorgen dat op die punten waar voor Rijksdashboard, departementale 
dashboards, en andere relevante rapportages dezelfde indicatoren worden gebruikt, ook dezelfde definities 
en uitgangspunten worden gebruikt voor het invullen van de indicatoren. Een realtime weergave is hiervoor 
vermoedelijk niet noodzakelijk, zodat met periodiek geverifieerde uploads vanuit departementale 
systemen kan worden volstaan. Zoals al aangegeven was in Open op Orde ligt hiervoor de regie bij CIO Rijk. 
Het ligt daarbij tevens in de rede dat CIO Rijk de basisset op betrekkelijk korte termijn als kader vastlegt.



25 | Eindrapportage Departementale IHH Dashboards

Bijlage 1 
Details indicatoren

In deze bijlage zijn alle geïnventariseerde indicatoren opgenomen in twee overzichten:
• De matrix waarbij de indicatoren zijn ingedeeld naar IHH-plateau en actielijn Open op Orde  

(zie hoofdstuk 2 voor toelichting).
• Een lijst met uitgebreidere beschrijvingen per indicator.
• Naast de beschrijvingen zijn binnen het project Departementale Dashboards via workshops en 

commentaarrondes meer kenmerken van de indicatoren in beeld gebracht in een uitgebreidere tabel. 

In deze bijlage is met kleuren en letters de indeling van de sets weergegeven:

Basisset Standaardset Uitbreidingsset

Geïnventariseerde indicatoren in matrixvorm
Tabel: Weergave van het ontwerp van een departementaal dashboard aan de hand van de IHH-plateaus zoals RDDI 
hanteert, en de actielijnen Open op Orde. De indicatoren die in het geel zijn weergegeven, vormen gezamenlijk de 
basisset, als advies om mee van start te gaan. De indicatoren in het oranje zijn indicatoren die wel in de standaardset, 
maar niet in de basisset zitten. Indicatoren in het blauw zitten alleen in de uitbreidingsset.
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MATRIX
IHH 
Indicatoren
Standaardset 

Informatie 
veilig stellen

Informatie vindbaar 
en toegankelijk

Informatie gebruiken 
voor inzicht/werkprocessen

Nr. Short name Nr. Short name Nr. Short name

Informatie 
professionals 
en 
medewerkers 

16 Beschikbaarheid  
informatieprofessionals 

12 Training DMS 20 IHH Kennisniveau 

17 Beoogde aantal  
informatieprofessionals 

- - - -

19 IHH kennis en gedrag - - - -

Volume  
en aard  
van de 
informatie

8 Informatie  
beheerd/onbeheerd 

9 Processen in beheer DMS 32 Zaak/dossier indicator 

14 + 
15

Vernietigen en
overbrengen 

21 IHH kwaliteit: Juistheid 33 Mapindicator 

- - 22 IHH kwaliteit: Compleetheid 36 Type Document 

26 Informatiebeheerplan 23 IHH kwaliteit: Actualiteit 37 Bestandsgrootte 

30 Mailindicator 29 Compleetheid metadata 44 Doorlooptijd indicator 

31 Chatindicator - - - -

Informatie 
systemen

- - 10 Metadata i-systemen - -

24 Record management 18 Zoekmachine: Aangesloten 
I-Systemen 

34 Documentextensies 

42 Gegevenleverings-  
overeenkomsten (GLO) 

41 Websitearchiven controle - -

43 Email sleutelfuncties 13 Gebruikers tevredenheid  
DMS / i-systemen 

- -

46 Open standaarden - - - -

Sturing en 
naleving

38 Sturingsmiddel indicatoren 45 Procesmanagement
indicator 

1 + 3 WOO passief -  
doorlooptijd en #/status 

- - 25 Vindbaarheid 2 WOO passief -  
afgesproken deadline 

- - - - 4 WOO passief -  
Aantallen per kwalificatie 

- - - - 5 + 6 WOO actief - #/ categorie  
en #/thema (hotspots) 

- - - - 7 WOO actief - doorlooptijd 
publicatie Woo-info 

- - - - 35 AVG indicator 

- - - - 39 Sturingsmiddel dashboard 

- - - - 40 IHH Audit / Meting 
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Beschrijving per indicator
Tabel: Overzicht van alle IHH-indicatoren met beschrijvingen. Indicatoren uit de basisset zijn weergegeven in het geel 
met een (b), indicatoren uit de standaardset in het oranje met een (s), indicatoren uit de uitbreidingsset met een (u).  

Id Short name Definitie / Beschrijving Indicator Norm

1 WOO passief - Doorlooptijd (b) WOO passief - Doorlooptijd WOO passief - Doorlooptijd 100%

2 WOO passief -  
Overeengekomen deadline (u)

De mate waarin de organisatie 
voldoet aan overeengekomen 
deadline met verzoeker/rechter 
mbt WOB verzoeken

Aantal verzoeken dat is 
beantwoord binnen de 
overeengekomen of rechterlijk 
bepaalde termijn tov totaal 
aantal verzoeken waarvoor 
sprake is van een dergelijke 
termijn

100%

3 WOO passief -  
Aantallen per status (b)

Inzicht in de verschillende 
statussen van de WOO passief 
(toegekend / afgewezen)

Aantal toegekende tov totaal 
aantal Woo-aanvragen 

N.v.t.

4 WOO passief -  
Aantallen per kwalificatie (u)

Inzicht in complexiteit van de 
WOO passief per kwalificatie 
inclusief status 

Aantallen toegekende Woo-
verzoeken verdeeld naar 
complexiteit (klein / middel / 
groot)

N.v.t.

5 WOO actief -  
Aantallen per categorie (b)

Inzicht in aantallen publicaties 
WOO-actief per categorie
bijv. per DG, staf en ministerie/org

Aantal openbaar gemaakte 
documenten tov totaal aantal 
openbaar te maken per 
categorie in de zin van  
art. 3.3 Woo

100%

6 WOO actief- per thema 
Aantallen per categorie  
(eerste focus hotspots) (b)

Per thema (hotspot) inzicht  
in verhouding aantallen 
documenten versus uiteindelijk 
openbaargemaakte documenten 
(per categorie Woo-actief)
bijv. per DG, staf en ministerie/org

Aantal openbaar gemaakte 
documenten tov totaal openbaar 
te maken per thema binnen elke 
Woo-categorie

100%

7 WOO actief-doorlooptijd 
publicatie actieve Woo- 
informatie (u)

Inzicht in doorlooptijd publicatie 
actieve Woo-informatie per 
categorie (zowel aantal als %)

Aantal tijdig openbaar gemaakte 
documenten tov totaal aantal 
openbaar te maken per 
categorie in de zin van  
art. 3.3 Woo

100%

8 Informatie  
beheerd/onbeheerd (b)

Inzicht in de mate waarin de 
informatie (documenten, 
e-mails, berichtenapps, etc.) van 
de organisatie is opgeslagen in 
beheerde tov onbeheerde 
omgevingen 

% van totaal volume aan 
informatie (documenten, 
e-mails, berichtenapps, etc.)  
dat in beheerde omgeving(en) 
(bv DMS) is opgeslagen. 

N.v.t.; inzicht verkrijgen? Is er 
behoefte aan een rijksbrede 
benchmark? Of moet dit 
decentraal?

9 Processen in beheer DMS (s) Inzicht in de mate waarin 
informatie van processen of 
afdelingen in beheer zijn van 
DMS (lees ingericht en in 
gebruik)

% processen/afdelingen  
maken gebruik van DMS 
conform geldend beleid  
en kaders/richtlijnen 

100%? M.b.t. het gedeelte 
¨conform geldend beleid en 
kaders/richtlijnen¨: verschilt dit 
per departement? Per record 
management systeem?
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Id Short name Definitie / Beschrijving Indicator Norm

10 Metadata i-systemen (b) Inzicht in de mate waarin 
i-systemen beschikken over  
de benodigde metadata om 
context te geven aan  
(documentaire) informatie 

Aantal tov het totaal aantal 
i-systemen voor te beheren 
informatie dat beschikt over 
metadata-velden waarmee de 
benodigde context kan worden 
gegeven aan (documentaire) 
informatie

100%

12 Training DMS (s) Mate waarin medewerkers in 
staat zijn om met het DMS te 
werken op de juiste manier (en 
weten waarvoor gebruikt moet 
worden)

% van het totaal # medewerkers 
dat werkt met een DMS heeft 
hiervoor een training gevolgd 
(organisatie breed of per 
afdeling, directie).

Streefdoel lijkt me 100% onder 
medewerkers die werken met 
DMS

13 Gebruikers tevredenheid  
DMS / i-systemen (s)

Mate van tevredenheid over 
gebruik(svriendelijkheid) van  
het DMS of het werken met 
documenten/i-systemen

% van de medewerkers dat bij 
enquete aangeeft tevreden te 
zijn met systemen voor beheren 
van informatie

Betreft ambitie van de 
organisatie. Rijksbrede 
benchmark / ambitie kiezen?

14 Vernietiging (s) Informatie die conform 
bewaartermijnen wordt 
vernietigd 

Aantal vernietigingsverklaringen 
tov aantal directies / afdelingen / 
processen

100%

15 Overbrenging (s) Informatie die conform 
regelgeving bewaartermijnen 
wordt overgebracht naar het 
Nationaal Archief 

% van het totaal over te  
brengen informatie dat conform 
selectielijst daadwerkelijk is 
overgebracht binnen een jaar  
na verlopen van overbrengings-
termijn

100%

16 Beschikbaarheid  
informatieprofessionals (s)

Capaciteit informatie-
professionals beschikbaar  
voor IHH 

% van benodigd # informatie-
professionals dat beschikbaar is

Liefst 100% of meer, structureel 
te weinig capaciteit lijkt 
aanduiding voor meer 
aanstellingen IHH-profs

17 Beoogde aantal  
informatieprofessionals (s)

Mate waarin voldaan wordt aan 
aantal benodigde informatie-
professionals voor IHH 

% daadwerkelijk aangesteld  
van benodigd # informatie-
professionals 

Norm wordt decentraal bepaald, 
zowel kwantiatief als kwalitatief 
(hoe zijn je informatieprofessio-
nals opgeleid e.d.)

18 Zoekmachine:  
Aangesloten I-Systemen (b)

Informatiesystemen aangesloten 
op integrale zoekfunctionaliteit 

Aandeel van totaal aantal 
aanwezige bronsystemen dat 
doorzoekbaar is met integrale 
zoekfunctionaliteit

Rijksbrede benchmark / ambitie 
kiezen? Of decentraal bepalen?

19 IHH kennis en gedrag (u) Bekendheid van medewerkers 
bij directie, afdeling of 
organisatie breed met instructies 
en hulpmiddelen

Medewerkers scoren minimaal 
cijfer x bij periodieke enquête

 N.v.t.

20 IHH Kennisniveau (s) Mate waarin medewerkers ieder 
jaar verplichte trainingen doen 

% van de medewerkers van 
organisatie, directie, afdeling 
heeft IHH training gevolgd

Decentraal te bepalen?

21 IHH kwaliteit: Juistheid (u) Mate waarin informatie (in 
dossiers) juist zijn binnen de 
organisatie, directie, afdeling  
en of processen

# dubbelingen van informatie 
(documenten) in de voor 
documentbeheer bedoelde 
omgeving

 N.v.t.
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Id Short name Definitie / Beschrijving Indicator Norm

22 IHH kwaliteit: Compleetheid (u) Mate waarin informatie (in 
dossiers) compleet is binnen de 
organisatie, directie, afdeling en 
of processen

# systemen, applicaties met 
(workflow) functionaliteit die 
volledigheid (grotendeels) 
afvangen

 N.v.t.

23 IHH kwaliteit: Actualiteit (u) Mate waarin informatie (in 
dossiers) actueel is binnen de 
organisatie, directie, afdeling en 
of processen

# dossiers van het totaal waar 
geen wijzigingen zijn geregi-
streerd in een bepaalde periode 
zonder dat het dossier als 
afgesloten is gemarkeerd

 N.v.t. 

24 Record management (b) Mate waarin recordmanagement 
functionaliteit is ingericht voor 
bewaring van informatie binnen 
de organisatie, afdeling, directie, 
proces 

% van alle i-systemen met te 
beheren (documentaire) 
informatie waarvoor record-
management operationeel en  
in beheer is

Rijksbrede benchmark / ambitie 
kiezen? Of decentraal bepalen?

25 Vindbaarheid (s) Binnen welke termijn is 
informatie vindbaar voor 
medewerker (onafhankelijk van 
integraal zoekmachine). 

% van zoekopdrachten dat 
binnen de gestelde termijn 
voltooid is

Max % dat 1 FTE zou moeten 
besteden aan het zoeken van 
bepaalde informatie (decentraal 
bepaald?)

26 Informatiebeheerplan (u) Inzicht in de compleetheid en 
actualiteit van het informatie-
beheerplan

 x % van informatiebeheerplan  
is actueel en compleet

 N.v.t.

29 Compleetheid metadata (u) Mate waarin metadatavelden 
worden ingevuld binnen DMS / 
Zaaksysteem

% van metadatavelden ingevuld 
binnen DMS / Zaaksysteem

Benchmark gewenst?

30 Mailindicator (s) Inzicht in opslag / archivering 
van mails per directie binnen het 
DMS

Aantal mails per directie binnen 
de beheerde omgeving voor 
(documentaire) informatie

Geen norm. Indicator te 
gebruiken voor dialoog,  
inzicht en overzicht

31 Chatindicator (u) Inzicht in de mate waarin 
chatberichten per directie in het 
DMS worden opgeslagen

Aantal chatberichten per directie 
binnen het DMS

Geen norm. Indicator te 
gebruiken voor dialoog,  
inzicht en overzicht

32 Zaak/dossier indicator (b) Inzicht in het gebruik en beheer 
van zaken/dossiers per directie

Aantal openstaande, gedepo-
neerde en gearchiveerde zaken/
dossiers per directie per maand

Geen norm. Indicator te 
gebruiken voor dialoog,  
inzicht en overzicht

33 Mapindicator (u) Inzicht in het aantal aangemaakte 
mappen per directie per maand

Aantal aangemaakte mappen 
per directie per maand

Geen norm. Indicator te 
gebruiken voor dialoog,  
inzicht en overzicht

34 Documentextensies (u) Inzicht in aantal bestanden  
per bestandextensie binnen  
het DMS

Aantal bestanden per 
bestandextensie binnen  
het DMS

Geen norm. Indicator te 
gebruiken voor dialoog,  
inzicht en overzicht

35 AVG indicator (u) Inzicht in mogelijke AVG 
overtredingen bij gebruik / 
inrichting van DMS

Aantal mogelijke AVG 
 overtredingen binnen DMS

 N.v.t.

36 Type Document (u) Inzicht in het gebruik van 
documenttypen per organisatie, 
directie, afdeling 

Aantal bestanden per 
 documenttype per directie  
per maand binnen het DMS

geen norm. Indicator te 
gebruiken voor dialoog,  
inzicht en overzicht
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Id Short name Definitie / Beschrijving Indicator Norm

37 Bestandsgrootte (s) Inzicht in de grootte van 
bestanden binnen het DMS per 
organisatie, directie, afdeling 

Aantal bestanden groter dan  
20 MB binnen het DMS in de  
tijd (trend). 

geen norm. Indicator te 
gebruiken voor inzicht, met  
oog op tzt geschiktheid voor 
publicatie (PLOOI)

38 Sturingsmiddel indicatoren (s) Mate waarin directies over 
gegevens in i-systemen 
beschikken voor indicatoren  
tbv sturing de IHH

% Directies, afdelingen, 
processen beschikken over  
de benodigde gegevens in 
i-systemen om indicatoren  
te meten

Geen norm, gebruik voor inzicht 
en sturing

39 Sturingsmiddel dashboard (u) Mate waarin directies beschikken 
over ICT middelen voor sturing 
van de IHH

% Directies, afdelingen, 
processen die beschikken  
over een geautomatiseerde 
rapportage / dashboard  
obv indicator data 

 N.v.t.

40 IHH Audit / Meting (s) Mate waarin een organisatie 
periodiek het beleid, de (beheer)
processen en middelen voor IHH 
toetst/controleert

% Directies dat minimaal 1 x per 
jaar een audit heeft uitgevoerd 
of meegedaan aan centrale audit 
op IHH onderdelen

Geen norm die bepaalt hoe vaak 
controles moeten worden 
uitgevoerd voor zover ik weet, 
streefdoel 100%?

41 Websitearchiven controle (s) Mate waarin de website 
archieven die door de centrale 
voorziening zijn gecreëerd 
worden gecontroleerd op 
compleetheid

% websites die we onder beheer 
moeten hebben, ook onder 
centraal beheer geplaatst

Check geldend beleid; ambitie 
uiteindelijk 100%

42 Gegevenleverings- 
 overeenkomsten (GLO) (u)

De mate waarin directies die 
gegevensleveringen ontvangen/ 
doorgeven werken met GLO's

% van de directies dat (niet) 
werkt met gegevensleverings-
overeenkomsten terwijl dat  
wel moet

 N.v.t.

43 Email sleutelfuncties (s) Inzicht in de conformiteit met de 
richtlijn voor archivering van 
email van sleutelfuncties 

% van de email van sleutel-
functies dat is veiliggesteld/ 
gearchiveerd

100%

44 Doorlooptijd indicator (s) Inzicht in het aantal openstaande 
werkmappen / dossiers per 
beleidsdirectie/uitvoerings-
organisatie

Doorlooptijd werkmappen/
dossiers in kalenderdagen 
(datum aanmaak tot en met 
datum afgesloten)

Norm indien van toepassing 
decentraal bepalen. Anders 
gebruiken voor inzicht.

45 Procesmanagement indicator (s) Inzicht in de proces input/
output/outcome van de 
organisatie, directies, afdelingen

% van de organisatie, directies, 
afdelingen waar de proces input/
output/outcome in kaart is 
gebracht

Is hier een norm voor?

46 Open standaarden (s) Inzicht in de mate waarin de 
informatie van de organisatie, 
directies of afdelingen in 
i-systemen toekomstbestendig 
is opgeslagen in open standaard 
formaat

% van de informatie in 
i-systemen van de organisatie, 
directies, afdelingen dat in open 
standaard formaat is opgeslagen

In ieder geval 100% conform 
NORA AP08, voor die open 
standaarden waar verplicht ¨pas 
toe of leg uit¨ principe geldt 
(Forum Standaardisatie)
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Bijlage 2 
Benodigde data bij basisdashboard

B.2.1. Algemeen benodigde data

Een aantal soorten data / datavelden is van dermate algemene aard, dat zij voor (nagenoeg) alle 
indicatoren nodig zijn. Dit zijn gegevens die gewoonlijk in een DMS uit de metadata geput kunnen 
worden. Dit zijn:
• Titel: onderwerp van het document, een betekenisvolle titel. Bijvoorbeeld: “Beschikking over de 

toekenning van cultuursubsidies naar aanleiding van de coronacrisis”.
• Datum: datum van het document
• Datum ontvangst: datum waarop een inkomend stuk is ontvangen
• Datum verzending: datum waarop een document is verzonden naar de adressant
• Verantwoordelijke directie / afdeling: organisatieonderdeel waar de verantwoordelijkheid ligt.

B.2.2.  Overzicht van benodigde data voor indicatoren van het 
basisdashboard

In onderstaande tabel is voor de indicatoren in de basisset op basis van de beschrijving ervan en de 
eventueel beschikbare norm een eerste inventarisatie gedaan van de data die nodig is om de indicator  
te meten. 

In een aantal gevallen is nadere duiding van gebruikte begrippen nodig om tot een zinnige invulling  
van benodigde datavelden te komen. Hieronder zijn begrippen waarvoor dit in ieder geval nodig is, 
onderstreept. Zie ook bijlage 6 voor een aanzet om te komen tot definities en conventies.
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Id Indicator Data Opmerkingen

1 aantal tijdig tov totaal aantal 
toegekende aanvragen;  
evt. ook %

• Datum deadline
• Datum start behandeling 
• Datum verzending 

beschikking / besluit
• Toegekend ja/nee

Zie de afzonderlijke uitwerking 
hieronder.
NB: in de afzonderlijke uitwerking  
is meer data weergegeven dan 
hiernaast, omdat behalve de 
indicatoren uit de basisset ook de 
overige indicatoren zijn betrokken.

3 aantal toegekende tov totaal 
aantal Woo-aanvragen

• Datum deadline
• Datum start behandeling 
• Datum verzending 

beschikking / besluit
• Toegekend ja/nee

Zie de afzonderlijke uitwerking 
hieronder.
NB: in de afzonderlijke uitwerking  
is meer data weergegeven dan 
hiernaast, omdat behalve de 
indicatoren uit de basisset ook de 
overige indicatoren zijn betrokken.

5 aantal openbaar gemaakte docu-
menten tov totaal aantal 
openbaar te maken per categorie 
in de zin van art. 3.3 Woo

• Categorie in de zin van  
Woo art. 3.3

• Publicatie vereist ja/nee
• Publicatiedatum 
• Thema 

Zie de afzonderlijke uitwerking 
hieronder.
NB: in de afzonderlijke uitwerking  
is meer data weergegeven dan 
hiernaast, omdat behalve de 
indicatoren uit de basisset ook de 
overige indicatoren zijn betrokken.

6 aantal openbaar gemaakte docu-
menten tov totaal openbaar te 
maken per thema binnen elke 
Woo-categorie

• Categorie in de zin van  
Woo art. 3.3

• Publicatie vereist ja/nee
• Publicatiedatum 
• Thema

Zie de afzonderlijke uitwerking 
hieronder.
NB: in de afzonderlijke uitwerking  
is meer data weergegeven dan 
hiernaast, omdat behalve de 
indicatoren uit de basisset ook de 
overige indicatoren zijn betrokken.

8 % van totaal volume aan 
informatie (documenten, 
e-mails, berichtenapps, etc.) dat 
in beheerde omgeving(en) (bv 
DMS) is opgeslagen.

• Omgeving
• Beheerd ja/nee
• Volume aan informatie  

(per beheerde omgeving)

N.v.t.

10 Aantal tov het totaal aantal 
i-systemen voor te beheren 
informatie dat beschikt over 
metadata-velden waarmee de 
benodigde context kan worden 
gegeven aan (documentaire) 
informatie

• I-systeem voor te beheren 
informatie

• Metadatavelden volgens 
geldende standaard 
aanwezig? Ja/nee

N.v.t.

18 Aandeel van totaal aantal 
aanwezige bronsystemen dat 
doorzoekbaar is met integrale 
zoekfunctionaliteit

•  Bronsysteem 
• Doorzoekbaar met 

integrale 
zoekfunctionaliteit ja/nee

N.v.t.

24 % van alle i-systemen met te 
beheren (documentaire) 
informatie waarvoor recordma-
nagement operationeel en in 
beheer is

• I-systeem met te beheren 
(documentaire) informatie

• Recordmanagement 
operationeel en in beheer? 
Ja/nee

N.v.t.

32 Aantal openstaande, gedepo-
neerde en gearchiveerde zaken/
dossiers per directie per maand

• Dossier/zaak/mapstatus 
(openstaand, 
gedeponeerd, etc.)

N.B.: dit is een indicator die specifiek 
voor het departement uitgewerkt 
wordt. Afhankelijk van de geldende 
werkwijze kan sprake zijn van 
dossiers, zaken, mappen etc.
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B.2.3. Nadere uitwerking voor de Woo-indicatoren (Indicatoren 1, 3, 5 en 6)

Indicatief overzicht WOO-basisset voor IHH-Dashboards (concept versie 0.5) | 11-07-2022

Hieronder wordt middels een Proof of concept dashboard gevisualiseerd hoe een indicatorveld binnen 
een IHH-dashboard kan worden opgebouwd voor de WOO-passief en de Woo-actief. Het voorstel is om 
hierbij volgens de Duto-principes te werken.

In de twee figuren worden de velden grafisch weergegeven met daarbij een verwijzing naar de datavelden 
die minimaal aanwezig dienen te zijn om dergelijke indicatoren te voeden.
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De voorgestelde datavelden zijn in het vet opgenomen in de volgende tabel:

• Identifier = unieke sleutel om de datumvelden aan te kunnen koppelen en te kunnen rekenen;
• Titel = herkenbaar titel in rapportage om status (doorlooptijd) per dossier aan te koppelen 
• Datum registratie of datum start behandeling = startdatum bij berekening doorlooptijd;
• Datum deadline = Standaardtermijn WOO is 4 weken en kan met 2 weken worden verlengd. 

Daarnaast kan tevens in overleg met aanvrager/uitspraak rechter nog verder worden verlengd.  
Nodig bij de berekening of de aanvraag binnen of buiten de afgesproken termijn wordt opgeleverd;

• Datum verzending beschikking/besluit = einddatum bij berekening doorlooptijd;
• Verantwoordelijke directie/afdeling = organisatieonderdeel waar de verantwoordelijkheid van het 

betreffende dossier of informatieobject hoort. 

Ter overweging om mee te nemen: 

Veld Voorbeeld Omschrijving

Uitspraak rechter Ja/nee Deadline aanpassen naar de datum 
in de uitspraak van de rechter. 
(interessant ivm boetes bij 
overschrijding)

Status Openstaand/afgehandeld/
Ingetrokken/ overgedragen

Status van dossiers die bijv. zijn 
ingetrokken of naar andere 
organisatie gestuurd

Indiener Type verzoekers/vragen Welke categorieën, voorstel:
 ‘burgers*’;’stichting’; ‘pers’; 
‘onderzoekers’; ‘bedrijven’; ‘overig’.
*maatschappelijke correspondentie 
(groepen)burgers, organisaties en 
bedrijven

Voor de precieze benaming van de velden geldt natuurlijk dat de verantwoordelijke organisaties zelf de 
benaming binnen het betreffende systeem beheren, zolang onderling tussen de betrokken organisaties 
maar duidelijk is wat er wordt bedoeld.

Bron: Zie MDTO | Nationaal Archief

Indicatief overzicht voorstel data: indicator Woo / passieve openbaarmaking

Veld Voorbeeld Omschrijving

Identifier Werkmapnummer of zaaknummer;
e3bc2fc4-0aa2-4e6f-a2ba-
0e63e35602df

Vindplaats van informatie waarbij je identificerende 
gegevens vastlegt: 1. Identificatiekenmerk en 2. 
Identificatiebron Identificerende gegevens zijn 
gegevens waarmee object geïdentificeerd kan 
worden, zie identificatie | Nationaal Archief
Een kenmerk waarmee een object geïdentificeerd 
kan worden. Zie identificatieKenmerk | Nationaal 
Archief en identificatiebron: herkomst van 
kenmerk, kan bijvoorbeeld een DMS zijn als  
Proza zie identificatieBron | Nationaal Archief
(handig voor doorklikken in dashboard op bijv. 
opvallende zaken/dossiernummers die te laat zijn)

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto/identificatie
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto/identificatieKenmerk
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto/identificatieKenmerk
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto/identificatieBron
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Veld Voorbeeld Omschrijving

Titel Beschikking over de toekenning van 
cultuursubsidies naar aanleiding 
van de coronacrisis

Het Onderwerp, een betekenisvolle titel van het 
document.

Aard document • Inkomend document
• E-mail document

Welke aard heeft het initiële document bij de start 
van het proces

Documentsoort Voorbeelden:
• Agenda
• Brief
• Accountantsrapport
• Blauwe Brief
• Dossierbijdrage
• Ontvangstbevestiging
• Uitnodiging
• Verslag
• …
• …(niet uitputtelijk)..

Documentsoort/categorie, volgens gestandaardi-
seerde waardenlijst.
Let op: Documentsoort wordt alleen gebruikt in 
combinatie met de documentgenerator DocGen. 
Als bij het aanmaken van een nieuw document in 
DocGen bijv. het sjabloon “verslag” gekozen 
wordt, dan wordt “onder water” door Digidoc 
“verslag” in het veld “documentsoort” ingevuld.

Datum registratie of 
Datum ontvangst

‘datum registratie BZK’
Veldformaat: DatumtTijd

De datum van registratie van informatieverzoek/
Woo-verzoek. Dan dit aangeven in afgesproken 
datum annotatie binnen de organisatie. 

Ontvangstbevesti-
ging verstuurd

Ontvangstbevestiging J/N Is er een ontvangstbevestiging verzonden naar de 
indiener.

Toegekend Ja/nee Wordt het verzoek wel of niet gehonoreerd?

Datum start 
behandeling

Datum ontvangst behandelaar
Veldformaat: Datum/tijd

Datum waarop het Woo-verzoek in behandeling 
is genomen door de behandelaar/actor 
Let op: behandelstap bestaat alleen in de WOB 
werkstroom, niet in de algemene werkstroom

Verantwoordelijke 
directie/afdeling

Behandelend directie/afdeling; 
behandelaar die met de zaak/
verzoek bezig is

Verantwoordelijke directie/ afdeling.

Datum verzending 
beschikking/besluit

Datum verzending besluit
Veldformaat: Datum/tijd

Datum waarop besluit Woo-verzoek is verzonden

Aantal dagen in 
behandeling

Formule: verschil datum registratie 
– datum verzending.

Dit is x dagen tussen datum registratie en datum 
verzending beschikking/besluit

Datum deadline Veldformaat: Datum/tijd
Standaardtermijn wordt automa-
tisch ingevuld door systeem bijv. 
dms. Kan handmatig aangepast 
worden door behandelend 
ambtenaar

Standaardtermijn WOO is 4 weken. (tot 1 mei 
2022 max 4 weken verlengen en vanaf 1 mei 
2022, max 2 weken verlenging)

Uitstel aangevraagd J/N N.v.t.

Publicatie WOB Publiceren J/N
Wordt handmatig ingevuld.

Wordt het document gepubliceerd? Uitzoeken 
hoe dit werkt.
?Dit verrijken met een toelichting voor de situatie 
‘deels’en ‘nee’.

Aard besluit/ 
beschikking

Toegekend/afgewezen/gedeeltelijk 
toewijzen/archiefinzage

Dit zijn te selecteren categorieën, volgens 
gestandaardiseerde waardenlijst.
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Veld Voorbeeld Omschrijving

Verantwoordelijke 
organisatie

Organisatie die de data aanlevert 
(bronhouder).

De organisatie waar de oorspronkelijke data 
vandaan komen.

Taal Nederlands N.v.t.

Thema(‘s) Voorbeeld: beleidsthema dossier 
• Defensie
• Bestuursorganisatie
• Criminaliteit

Thema’s uit gestandaardiseerde waardenlijst,

Indicatief: optionele data passieve openbaarmaking
Naast de verplichte data zijn er optionele data die meegegeven kunnen worden om de vindbaarheid van 
documenten te vergroten.

Veld Voorbeeld Omschrijving

Inhoudsindicatie Min OCW verleent een aantal 
culturele organisaties subsidie  
om deze bij te staan bij tekorten 
ontstaan door de coronacrisis

Nadere informatie over de inhoud van  
het document

Alternatieve 
identificatie

BR.2021.CU.B.001 Nadere identificatie van het document

URL N.v.t. URL waarop het document te lezen is voor  
een eindgebruiker op de website van het 
bestuursorgaan

Indiener Type verzoekers/vragen Welke categorieën, voorstel:
*maatschappelijke correspondentie (groepen)
burgers, organisaties en bedrijven

Datum start 
behandeling 

Datum waarop het Woo-verzoek in behandeling 
is genomen door de behandelaar/actor 

Aantal pagina’s 
verstrekt

23 pagina’s of 150 pagina’s Uit (bij elkaar opgeteld) hoeveel pagina’s de 
verstrekte informatie bestaat.

 Type Informatie Complex 
Complex gevoelig;
Gevoelig;
Niet gevoelig

Complex =verschillende DG’s/dep’s
Complex gevoelig= verschillende DG’s/dep’s 
inclusief Minister/kamer informeren
Gevoelig= Minister/kamer informeren; 
Niet gevoelig= kan direct worden gepubliceerd

Bijzonderheden Open tekstveld Hier kan worden aangegeven welke bijzonder-
heden bij dit dossier thuishoren. (kan input zijn 
m.b.t. uitleg/nuancering voor invoerveld 
toelichtingen)

Uitspraak rechter Ja/nee Deadline aanpassen naar de datum in de 
uitspraak van de rechter. (interessant i.v.m. boetes 
bij overschrijding)

Verdere details worden later toegevoegd. Het gaat dan om exacte veldnamen, mogelijke waarden, 
mogelijkheden om meerdere waarden per veld aan te geven, etc.
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Indicatief: optionele data actieve openbaarmaking
Naast de verplichte data zijn er optionele data die meegegeven kunnen worden om de vindbaarheid van 
documenten te vergroten.

Veld Voorbeeld Omschrijving

Inhoudsindicatie Min OCW verleent een aantal 
culturele organisaties subsidie  
om deze bij te staan bij tekorten 
ontstaan door de coronacrisis

Nadere informatie over de inhoud van het 
document

Alternatieve 
identificatie

BR.2021.CU.B.001 Nadere identificatie van het document

URL N.v.t. URL waarop het document te lezen is voor  
een eindgebruiker op de website van het 
bestuursorgaan

Datum start 
behandeling 

Veldformaat: Datum/tijd Datum waarop de verplichte openbare  
informatie in behandeling is genomen door  
de behandelaar/actor 

Indicatief: organisatiespecifieke data (=voorstel/denklijn)

Veld Voorbeeld Omschrijving

Organisatiespecifiek N.v.t. Organisatiespecifieke data, zodat die ook gebruikt 
kunnen worden bij het doorzoeken en tonen van 
documenten.

Aantal pagina’s 
verstrekt

N.v.t. N.v.t.

Resultaat bezwaar 
(indien van 
toepassing)

N.v.t. Bij passieve openbaarmaking

Resultaten beroep 
(indien van 
toepassing)

N.v.t. Bij passieve openbaarmaking
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Bijlage 3 
Dashboarding tips & tools

Deze bijlage bevat een aantal overzichten die behulpzaam kunnen zijn bij het daadwerkelijk ontwerpen 
van een IHH-dashboard voor een departement:
• Tips voor het ontwerpen van dashboards;
• Meest gebruikte Business Intelligence (BI) tools bij de rijksoverheid (met toelichting).

B.3.1. Tien tips voor ontwerp van een dashboard

Deze lijst is mede tot stand gekomen dankzij werk verricht door UBR op het gebied van 
dashboardontwerp.
1. Probeer je tijdens het ontwerpen te verplaatsen in de gebruikers van het dashboard: wat is voor hen 

het meest relevant, welk doel heeft het dashboard voor hen?
2. Denk na over de digitoegankelijkheid van het dashboard. Zorg er bijv. voor dat in het dashboard geen 

kleurcombinaties gebruikt worden die de leesbaarheid ten nadele komen voor mensen die 
kleurenblind zijn. Een overzicht van richtlijnen voor digitoegankelijkheid kan hier worden gevonden: 
WCAG 2.1 richtlijnen - WCAG.nl.

3. Zet alleen de meest belangrijke informatie op het dashboard, het moet immers liefst in één 
oogopslag helderheid geven. Gebruikers kunnen doorklikken voor meer details over de betreffende 
indicator.

4. Zorg ervoor dat belangrijkere informatie opvallender is op het dashboard. Denk hierbij aan zaken als 
plaatsing (linksboven = meest opvallend, rechtsonder = minst opvallend), grootte, omlijning, en 
kleur.

5. Functionaliteit staat voorop: alleen afwisselen met kleuren, highlights, verschillende soorten 
grafieken et cetera voor zover het leesbaarheid en overzichtelijkheid bevordert. Niet doen omdat het 
er leuk uitziet. Ontwerp dient doel en niet andersom.

6. Gebruik neutrale ipv felle kleuren. Hetzelfde geldt voor de achtergrond: geen helderwit of zwart, wel 
gebroken wit of grijs.

7. Gebruik verschillende soorten grafieken doelbewust. Denk bij de keuze aan het soort grafiek dat je 
gebruikt aan zaken als: wat voor soort data geeft het weer (nominaal/ordinaal/interval/ratio), laat ik 
een momentopname of een verandering door de tijd zien, gaat de data over één groep of worden 
groepen met elkaar vergeleken?

8. Groepeer gerelateerde metingen.
9. Beperk het gebruik van tekst tot het toelichten van data.
10. Maak (spaarzaam) gebruik van iconen, bijvoorbeeld alert-iconen om aan te geven waar veel aandacht 

nodig is, pijltjes om opwaartse en dalende trends weer te geven, vinkjes en kruisjes om het al dan 
niet behalen van targets weer te geven. Let bij deze laatste wel op dat het geen perverse prikkels in 
de hand werkt (¨als er een vinkje staat doen we er niks mee¨).

https://wcag.nl/kennis/richtlijnen/wcag-2-1-richtlijnen/
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B.3.2. Meest gebruikte Business Intelligence (BI) tools bij de rijksoverheid

• Microsoft Power BI heeft als groot voordeel de integraliteit en gebruiksvriendelijkheid. Het heeft 
dezelfde look and feel als andere Office-applicaties. Power BI is relatief goedkoop. Iedere maand 
worden nieuwe features en functionaliteiten uitgebracht. Daarnaast is er een grote, sterke community 
waar informatie en oplossingen worden gedeeld. Power BI scoort echter wat minder in het 
modelleren van data. Daarnaast is een aandachtpunt dat Power BI een sterke cloud-focus heeft, 
terwijl de cloud-ontwikkelingen bij sommige organisaties niet goed vallen. Er zijn immers bedrijven 
die absoluut geen cloudoplossingen willen.

• Tableau is zeer geavanceerd in intuïtieve data visualisatie die gebruikers helpt en adviseert bij type 
visualisatie. Tableau heeft zowel in on-premise als in de cloud een volwassen omgeving. Doordat de 
focus van Tableau sterk op visualisatie ligt, is de achterkant van de applicatie – de data-integratie – 
ten opzichte van de andere twee beperkter. Het verwerken van verschillende datasets en deze 
koppelen, is met Tableau aanzienlijk complexer dan met Qlik of Power BI. De prijs van Tableau is 
hoger dan de andere twee.

• Qlik heeft een grote community, waar zowel de traditionele als de moderne BI-vraagstukken kunnen 
worden opgelost. De gebruikersrechtenstructuur is ook een sterk punt van Qlik ten opzichte van 
Tableau en Power BI. Qlik biedt de mogelijkheid om een complexe autorisatie- en rechtenstructuur  
in te richten die zowel centraal als decentraal kan worden beheerd. Het is in Qlik eenvoudig om 
verantwoordelijkheden voor data te beleggen. Er is minder mogelijkheid tot diepgaande analyses. 
Qlik blijft ook achter in haar transitie naar de cloud.
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Bijlage 4 
Voorbeeld departementaal 
stappenplan (bewerkt)

Onderwerp: Woo-verzoeken

H
ui

di
ge

 s
it

ua
ti

e

Afdeling -

Contactpersoon indicator info -

Doelgroep Bijv. Minister, cc Staats, DG secr., etc

Management informatie Bijv. Handmatig Excel overzicht, 
Memo, Grafieken, DMS, SAP, etc

Scope Bestuurskern

Periodiciteit rapportage(s) Week, maand, kwartaal, jaar

Nr. Activiteiten Wie Statusinformatie

1 Inventarisatie huidige proces, wie zijn nodig? Contactpers., doelgroep Bijvoorbeeld Gereed

2 Inventarisatie rapportage(s)/systeem/tool/data - Gereed

3 Concept voorstel: hoe ontsluiten van data; functioneel, technisch, 
governance

- Gereed

4 Afstemming PO over plaatsing indicator op deel IHH dashboard - -

5 Overleg met FB-MI over tool/data + ontsluiten - -

6 Bouwen eerste prototype (obv Datacollectieplan & user stories) - -

7 Start testfase met data, verdieping eigenaar of technici (koppeling) 
o.a. Is datakwaliteit goed (genoeg) en is het te ontsluiten? Gesprek 
structuur opzetten (wie duiding/toelichting)

- -

8 Ontwikkelen dashboard (versie 0.1 t/m..) - -

9 Opleveren definitieve versie dashboard deel IHH - -

Im
pl

em
en

ta
ti

e

10 Inrichten beheer en afstemming eigenaar, o.a. demo's, tech vragen 
en inrichting governance

- -

11 Voorbereiden daadwerkelijk gebruik. Bijv. werkwijze aanpassen: 
instructie en/of communicatie.

- -

12 Implementatie en gebruikersplan, o.a. indicator opgenomen in 
dashboard

- -

13 Gefaseerd uitrollen, o.a. gesprek structuur begeleiden, verbeteren - -

G
eb

ru
ik

14 Dashboard gebruiken, monitoren, evalueren en Feedback ter 
verbetering indicator of governance (PDCA-cyclus)

- -
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Bijlage 5 
Overzicht praktijkcasussen / pilots

B.5.1. BZK

Stand van zaken huidige KPI’s IHH Dashboard. 
Het stappenplan van het RDDI is nauwkeurig gevolgd in het proces tot dusver. In samenspraak met BZK 
Transparant; RDDI; CZW; DocDirekt; SSC-ICT en interdepartementaal overleg met IenW en OCW is een 
opzet gemaakt van nuttige stuurinformatie (kan nog aangepast worden op verzoek uiteraard). Gecheckt 
is waar deze data zich bevindt en of die data überhaupt wel technisch leverbaar is. We zijn momenteel 
vooral bezig met inventariseren hoe we die data kunnen ontsluiten (op welke frequentie en in welk 
format?) en het opzetten van een goede planning; wanneer welk product leverbaar is zodat we kunnen 
starten met een eerste prototype.

6 voorlopige KPI’s (2= IV; 4=IHH)

BZK geheel

Uitvoeringsorganisaties

Kadaster

RViG

Huurcommissie

DocDirekt

P-Direkt

FMH

Logius

Huis voor 
Klokkenluiders

SSC-ICT

DGOBDR
• BFR
• DenB
• CZW
• VB

DGVB
• Woningbouw
• Wonen
• BenE

DGRO
• Ruimtelijk beleid
• Ruimtelijke ontwikkeling
• Aan de slag

DGOO
• DS
• DO
• CIO rijk
• AenO
• IFHR

DGKR
• Koningkrijkrelaties

BABD
• MDR
• ABDTOPConsult

DGVBR
• Atelier Rijksbouwmeerster
• FenB
• PenP
• TenP
• Vastgoedbeheer

Cluster M&M
• PenO
• FEZ
• CIO

Cluster BO
• Bestuursadvisering
• Communicatie
• KIEM

DG’s Clusters

IHH KPI’s helpen bij verbeter-
plannen, om de vinger op de 
zere plek te leggen of simpelweg 
om het gesprek op gang te 
kunnen brengen, alsmede de 
voortgang van de verbeterplan-
nen in kaart te brengen. 
Doel is in Power BI overzichtelijk 
van Macro naar Micro niveau te 
kunnen kijken binnen BZK. 
Overkoepelend is BZK geheel, 
waarvandaan gefilterd kan 
worden op uitvoeringsniveau als 
geheel en per uitvoeringsorgani-
satie specifiek. Hetzelfde geldt 
voor BZK Kern. Op DG niveau, 
maar ook op beleids directie 
niveau te filteren (scope moet 
nog officieel afgestemd worden).
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Informatievoorziening

1.  Openbaarmaking passief (WOB)
Aangehaakt bij CZW (Jaap Willem Berg) en RDDI WOO KPI’s (Gerard Regnerij)
Doel 1: Snellere doorlooptijd. 
Doel 2: Managementinformatie. Welke informatie, welke documenten (fysiek of digitaal) om handig op 
in te spelen? Welke beleidsdirecties krijgen meeste verzoeken?

Thema 1; Algemeen beeld per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie.
• Ontvangstdatum Wobverzoek.
• Wie coördineert de verwerking, bij welke beleidsdirectie?
• Wat is de wettelijke deadline (4 weken na binnenkomst)
• Uitstel door:

 - Complexiteit/omvang verdaagd met 2 weken
 - Verdaging met 2 weken ivm zienswijze
 - Verdaging met x weken in overleg met verzoeker. 

• Omvang (Klein, Middel, Groot).

Thema 2; Aantal woo-verzoeken openstaand per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie.  
(inzicht in werklast)
Lijndiagram

Thema 3; Aantal besluiten op woo-verzoeken beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie.  
(inzicht in afronding)
Lijndiagram

Thema 4; Doorlooptijd afhandeling woo-verzoeken beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie.
T.o.v. de norm
= Inzicht of openstaand binnen/buiten norm is
= Inzicht in wel/niet voldoen aan wetgeving

2.  Openbaarmaking actief (WOO) 
Nog niet inzichtelijk. Willen kijken naar meten op volledigheid en doorlooptijden. Afstemmen met CZW, 
Karen van Marrewijk en Rene de Jong (BZK Transparant WOO); Gerard Regnerij (RDDI); Pauline Kuiken 
(RDDI) en Petra Schrauwen (CIO RIJK). 
a. Externe onderzoeksrapporten
b. Maatschappelijke correspondentie
c. Parlementaria
d. Covenanten

Informatiehuishouding (aangehaakt bij RDDI IHH KPI’s)

3.  DigiDoc
Doel: faciliteren juiste gesprek. Omvang (Dossiers en werkmappen) en doorlooptijd (werkmappen) in 
kaart brengen.

Thema 1; Medewerker
• Hoeveel medewerkers per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie?
• Hoeveel DigiDoc accounts per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie?
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Thema 2; Dossiers
• Aantal dossier per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie?
• Omvang dossiers per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie?
• Aantal afgeschermde dossiers per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie?
• Aantal openstaande dossiers per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie?
• Aantal afgesloten dossiers per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie?

Thema 3; Werkmappen
• Aantal werkmappen per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie?
• Omvang werkmappen per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie?
• Aantal afgeschermde werkmappen per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie?
• Aantal openstaande werkmappen per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie?
• Aantal afgesloten werkmappen per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie?
• Doorlooptijd werkmappen (datum aanmaak – datum afgesloten)

Note: gebonden door data die op dit moment uit DigiDoc te filteren is. Gesproken hierover met John 
Goedkoop en Jan Brouwer van DocDirekt. Technisch is het mogelijk deze informatie uit DigiDoc te halen. 
Overlegd met Petra Schrauwen, akkoord gevraagd voor uitvragen rapportage bij DocDirekt. Mondeling 
akkoord. 
Frequentie: 1x in de maand of per kwartaal?

4.  Outlook
Doel: faciliteren juiste gesprek. “Grootverbruikers” in kaart brengen. 

KPI’s:
• Aantal medewerkers met BZK outlook account per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie meten.
• Omvang mailbox per beleidsdirectie/uitvoeringsorganisatie. 

Note: Niet belangrijk vanuit financieel oogpunt want dataopslag is spotgoedkoop, maar wel zeer urgent 
vanuit de duurzaam toegankelijkheidsprincipes (terugvindbaarheid etc.). Gesproken met Robert Taal 
(Senior Adviseur Bedrijfsvoering) en Rob Ramjielal (projectleider Emailarchivering. Persoonlijke data 
mailboxen off limits, belangrijk is waarom we willen meten en wat we ermee willen zeggen. Starten met 
omvang een goede eerste stap. Overlegd met Petra Schrauwen, akkoord gevraagd voor uitvragen 
rapportage bij Robert die het weer bij SSC-ICT belegd. Mondeling akkoord. Nuance: rekening houden met 
complexiteit van verschillende opslagdocumenten. BenE zal meer opslag hebben door opslag grote 
bouwtekeningen. 
Frequentie: 1x in de maand of per kwartaal?

5.  Netwerkschijven
• Nog verder uit te werken, te denken aan omvang in contrast met aantal medewerkers. 

+ Autorisaties. Hoe houdt je hier grip op? Met name bij interne verplaatsingen. Risico is nu dat 
 medewerkers bij interne verplaatsingen vaak toegang houden tot dossiers van vorig onderdeel.

6.  Organisatieontwikkeling 

KPI's Netwerkschijven

Netwerkschijven (Wat is er?)
Totaal en per onderdeel
• Aantal netwerkschijven
• Grootte per netwerkschijf in GB
• Aantal gekoppelde netwerkschijven (aan Zoek en vind)
• Aantal (structureel) geïndexeerde netwerkschijven
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Content (Wat staat er?)
Totaal en per onderdeel
• Aantal dubbelingen
• Aantal verouderde documenten

Opschonen (Wat is opgeruimd?)
Totaal en per onderdeel
• Aantal gestart met opschonen
• Percentage geschoond
• Aantal ontdubbelde documenten
• Aantal gearchiveerde documenten (waarheen?)
• Aantal documenten naar Digidox
• Aantal vernietigde documenten

Doel: faciliteren juiste gesprek en het in kaart brengen wat de status is per beleidsdirectie en de voortgang 
inzichtelijk maken.

KPI's:

Thema I: Indicator Frequentie Data ontsluiten Ambitie

1. Aantal uitgevraagde DigiDoc 
trainingen per directie.

Maandelijks Doc-Direkt N.v.t.

2. Aantal afgenomen Digidoc 
e-Learnings per directie.

Maandelijks LMS N.v.t.

3. Aantal uitgevraagde Workshops 
per directie.

Maandelijks Postbus 
 BZK-Transparant

N.v.t.

4. Aantal afgenomen e-Learnings 
door mensen met een 
BZK-account per directie.

Maandelijks RADIO N.v.t.

5. Aantal afgenomen Serious 
Games per directie.

Maandelijks Postbus 
 BZK-Transparant 

N.v.t.

6. Werkafspraken en/of 
informatiebeheerplan aanwezig 
per directie.

Maandelijks DG (i-controller) N.v.t.

B.5.2.  OCW

Stand van zaken IHH dashboard OCW
Binnen OCW zijn we sinds juli 2021 begonnen met het opzetten van een dashboardvoorziening. Hierbij 
lag de focus op het kunnen ophalen van proces- en documentinformatie vanuit het documentmanage-
mentsysteem (DMS), zodat er rapportages gevormd konden worden op allereerst de belangrijke 
processen. Het eerste half jaar zijn er daardoor een drietal pilots opgezet om kennis op te doen met het 
kunnen gebruiken van onze procesinformatie. Dit waren de dashboards: Acquireren Archieven (Nationaal 
Archief), Woonhuissubsidies (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en Burgervragen 
(Bestuursdepartement). Hoewel deze pilots nog niet allemaal afgerond zijn, heeft het er wel toe geleid 
dat we sinds mei 2022 een voorziening hebben om alle (meta)data uit ons DMS te halen, waardoor er een 
start gemaakt kon worden aan een opzet voor een IHH dashboard.
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Voor het IHH dashboard zijn ondertussen de eerste stappen gezet om een dashboard voor de eigen 
directie, CEI, te ontwikkelen. CEI, wat staat voor Centrale Eenheid Informatie, is binnen OCW verantwoor-
delijk voor het waken op de (kwaliteit van de) informatiehuishouding. Het idee achter het opzetten van 
dit dashboard is dat de CEI recordbeheerders de informatie kunnen gebruiken bij periodieke gesprekken 
met directies over de informatiehuishouding. Hier brengt de data een nieuwe bron van informatie naar 
het gesprek, wat voorheen nauwelijks mogelijk is. Dit is een eerste opzet naar een uiteindelijke IHH 
dashboard, wat meer gericht zal zijn op de managers binnen OCW. Verschillende bronnen uit het CEI IHH 
dashboard zullen hergebruikt kunnen worden, waardoor dit een ideale proeftuin is voor het testen van 
de indeling en vorming van KPI’s. 

Op dit moment worden er een zevental thema’s besproken in het dashboard. Sommige van deze 
onderwerpen zijn verder uitgewerkt dan de ander. Hieronder volgt een lijst van de onderwerpen met 
bijhorende indicatoren:

1. Mails 
Hierin wordt het aantal behandelde mails berekend en gevisualiseerd. Dit is een handmatig overzicht 
dat wordt geleverd vanuit de afdeling. De hoop is om hier binnenkort automatisch een telling op te 
kunnen doen op basis van labels binnen Outlook. 

2. Metadata 
De volledigheid van de metadata wordt hier bekeken door te monitoren hoe vaak een bepaald veld 
wel, niet of gedeeltelijk is ingevuld (indien er sprake is van een vaste combinatie). Op dit moment 
wordt dit alleen gedaan voor de velden ‘documentrichting’ en ‘documentsoort’, maar in de toekomst 
zal dit verder uitgebreid worden. Het ophalen van de informatie gebeurt hier al geautomatiseerd.
 

3. Training 
Het aantal DMS trainingen dat wordt gegeven per DG of directie. Daarbij wordt ook bijgehouden 
hoeveel mensen een opfriscursus nemen en hoeveel nieuwe medewerkers geen training hebben 
ontvangen. Dit wordt handmatig bijgehouden. In de toekomst zouden we graag de instroomcijfers 
tegenover het aantal trainingen zetten om te zien hoeveel nieuwe medewerkers daadwerkelijk  
een training volgen. Ook moeten hier nog andere trainingsmogelijkheden bij komen voor een 
compleet beeld. 
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4. Mappen 
Aantal aangemaakte mappen per directie. Dit is ten behoeve van het stoppen van een wildgroei aan 
mappen bij directies. Het ophalen van de data is hier geautomatiseerd. 

5. Zaken 
Aantal gestarte, gearchiveerde 
en gedeponeerde processen per 
directie. Ook wordt hier nog 
apart bijgehouden hoeveel 
burgervraagprocessen er zijn 
gestart. De informatie wordt 
hier automatisch opgehaald. 

6. Hotspot Monitoring COVID-19 
Monitoring van het aantal toegevoegde bestanden in een ‘hotspotmap’ over tijd. Proef om te zien 
wat dit ons kan vertellen. Dit wordt binnenkort verder uitgewerkt met een overzicht van de groei per 
dag van de bestanden. Op dit moment wordt dit handmatig bijgehouden, maar binnenkort zal dit 
geautomatiseerd worden. 

7. Chatberichten 
Nog in ontwikkeling.

De volgende stappen die OCW hoopt te zetten, is het verder ontwikkelen van het dashboard met 
betrekking tot de metadataveldmonitoring. Op dit moment wordt er ook hard gewerkt om de RM 
classificatiemodule op orde te krijgen en werken we aan verbeteringen om de indicatoren van de WOO  
te kunnen monitoren. Op deze manier hopen we op korte termijn de KPI’s van de basisset te kunnen 
monitoren om een eerste beeld van de kwaliteit van de informatiehuishouding te kunnen geven. Verder 
gaan we aan de slag met de creatie van een IHH dashboard(pagina) per directie, zodat directies zelf ook 
inzicht hebben in hun eigen status. Hierdoor komen zij bij periodieke gesprekken niet voor verassingen  
te staan. 

Het dashboarden staat binnen OCW nog in de kinderschoenen, wat betekent dat de governance nog niet 
altijd tot in het detail geregeld is. Prioriteit is daarom ook om duidelijkere afspraken te maken over hoe 
we dit kunnen inrichten, zodat we toekomstige projecten op een efficiënte en effectieve manier kunnen 
uitvoeren. Hierbij willen wij ook de punten zoals besproken in de verschillende projectgroepen en het 
stappenplan meenemen. 

B.5.3. IenW kerndepartement (BSK)

1. Binnen IenW loopt sinds begin 2021 een groot project voor het Dashboard Bestuursraad (BSR 
dashboard), (mede) bekostigd vanuit het OoO-fiche Informatiegestuurd werken. Het BSR dashboard 
heeft 4 hoofdonderwerpen: HRM, Financiën en Inkoop, Control (XII en fondsen) en 
Informatievoorziening.

2. Daarnaast zijn er 3 fiches die aansluiting bij elkaar hebben gevonden (Informatiegestuurd werken, 
Actieve openbaarmaking en Dashboard IHH). Deze fiches hebben verschillende opdrachtgevers.  
De IenW-vertegenwoordiger in het Strategisch Beraad RDDI is bij alle drie contactpersoon. 

3. De organisatie voor/rond het IHH dashboard is als volgt vormgegeven:
 - De pSG (tevens hoofddirecteur bedrijfsvoering FIB) is opdrachtgever voor het BSR dashboard, 

inclusief het IHH dashboard. De gedelegeerd opdrachtgever voor het IHH-dashboard is de 
secretaris van de CIO-Raad. 
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 - Voor het Dashboard Informatievoorziening binnen het BSR dashboard zijn er twee Product Owners.
 - De opdrachtnemer voor het IHH dashboard is het Afdelingshoofd AO/IC (tevens leidinggevende 

van de coördinator IHH-dashboard).
 - De coördinator van het IHH dashboard heeft de rol van centrale product owner voor dat dashboard.
 - De technische realisatie van het IHH dashboard geschiedt door diverse projectmedewerkers van de 

datafabriek (BSR dashboard), waaronder data-analisten uit het team Functioneel Beheer en 
Management Informatie (afdeling AO-IC). 

 - Managers verantwoordelijk voor onderdelen van het IHH dashboard (bijvoorbeeld het hoofd van 
de afdeling Woo-verzoeken) kunnen in relatie tot het IHH dashboard worden gezien als decentrale 
product owners.

4. De coördinator IHH dashboard heeft intensieve contacten met de eerdergenoemde projecten:
 - Er is wekelijks overleg met de werkgroep actieve openbaarmaking.
 - Eens per twee weken legt de coördinator verantwoording af aan onder meer de opdrachtgever.
 - De coördinator overlegt met RDDI, BRC en interdepartementaal met het oog op onderlinge 

afstemming.
 - Bijwonen van sprintreviews en productoverleggen van het BSR dashboard.
 - De projecten BSR dashboard en IHH dashboard hebben in Q4 2021 de onderlinge aansluiting 

gevonden, zodat voor het IHH dashboard gebruik gemaakt kan worden van de specialisten die 
werken aan het BSR dashboard, waaronder data-analisten betrokken bij de bouw van datatools, 
softwarekoppeling en het daadwerkelijk bouwen van het dashboard. Aan- of uitbesteding is niet 
aan de orde.

5.  De projectorganisatie van het BSR dashboard is volledig opgetuigd. Er is een scrum master, en naast 
data-analisten is er ook een Business analytic translator. 
 - In tegenstelling tot HRM info en financiële info (SAP en P-Direct) kent het onderwerp IHH een 

veelheid aan overzichten (al dan niet in verschillende systemen en software), en 
organisatieonderdelen die veelal een eigen werkwijze hanteren m.b.t. hetzelfde onderwerp.

 - De datafabriek kent een capaciteitsprobleem. Eind juli is besloten een aanzienlijk deel van de 
geplande onderwerpen uit het BSR dashboard te schrappen. IenW hecht belang aan IHH en is 
voornemens om in de tweede helft van 2022 een BI unit op te richten voor IHH. Daarmee komt  
het gebruik van de datafabriek te vervallen. Het oprichten van deze BI unit kost tijd.

6. Kenmerken van het IenW-brede IHH dashboard:
 - De focus ligt op de IHH onderwerpen passieve en actieve openbaarmaking.
 - Er worden basisdashboards gebouwd met de focus op wet- en regelgeving.
 - Eerst de bestuurskern (kerndepartement). Later vindt er een verbreding plaats naar andere 

organisatieonderdelen. 
 - Volgens een 14-stappen model wordt er invulling gegeven aan KPI-onderwerpen.
 - Uitdagingen: juiste en volledige data, het koppelen van databronnen, het inrichten van de 

governance, het aantonen van volledigheid en tijdigheid van publiceren, het verkrijgen van 
Rijksbrede definities, uitgangspunten en normen, capaciteit datafabriek.
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In augustus/september vorig jaar zijn 35 personen geïnterviewd t.b.v. de informatiebehoefte  
van bestuurders.

Informatiebehoefte bestuurders/triggers bestuurders
• Ad-hoc: Imagoschade / kwetsbaar bewindspersoon
• Structurele info: Financieel en Formatie, activiteiten in primaire proces
• Incidentele info: Vacatures, Inkoop, Verzuim, Betaaltermijn, Kamervragen, BIT toetsen,    

Wob-verzoeken, Burgerbrieven, Stukkenstroom
• Voldoen aan wet/regelgeving

Wij (project IHH dashboard) hebben onderstaande KPI onderwerpen ‘bedacht’ bij de thema’s.
De ‘blauwe’ (4x) vinden wij geen IHH dashboard onderwerp. Hierover wordt op een andere wijze 
gerapporteerd.

1, 2, 3, 4 en 7 zijn nu binnen IenW onderhanden.

Houden we over:
6.  Hotspots
9.  Opslag
10.  Overdragen archief
11.  Vernietigen archief
13.  CM instructie
15.  Informatieprofessionals
17.  Beheerkosten IHH
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B.5.4. Praktijkcasus EZK/LNV 

1. Binnen het programma Transparantie in Informatie is half juni 2022 een Projectleider Dashboards 
gestart om het Departementale IHH dashboard te realiseren. Afgelopen periode hebben we binnen 
het project geïnventariseerd welke koers het best passend is voor de organisatie. Hiervoor zijn we 
onder meer in gesprek gegaan met verschillende betrokken stakeholders zoals WJZ, DI, onze 
dienstonderdelen en Bedrijfsvoering. Ook hebben we actief deelgenomen aan de 
interdepartementale werkgroep dashboards en nemen we deel in de klankbordgroep. Deze eerste 
stappen zijn wat ons betreft cruciaal; bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat het IHH dashboard 
aansluit bij de andere ontwikkelingen in de organisatie, maar ook een concernbreed belang dient en 
bij livegang veel draagvlak heeft.

2. De volgende stap van het project is het bepalen van de overkoepelende thema’s (zoals bijvoorbeeld 
IHH en Woo) en de daaronder liggende KPI’s die in het dashboard opgenomen worden. Middels user 
stories achterhalen wij welke informatie voor ons belangrijk is om in het dashboard weer te geven. 
Hierbij wordt uiteraard ook gekeken naar de basisset KPI’s van het RDDI. 

3. Daarna zal er op een agile werkwijze een dashboard gebouwd, geïmplementeerd en uitgebreid 
worden waarin meerdere iteraties en korte feedbackloops centraal staan. Het doel is om eerst een 
overkoepelend dashboard te maken dat en algemeen beeld van de stand van zaken geeft en 
vervolgens steeds verder in detail te treden door per onderwerp meer KPI’s toe te voegen.

4. Naast dit initiatief lopen er binnen EZK en LNV ook andere initiatieven rondom dashboards die voor 
het Departementale IHH dashboard van belang kunnen zijn:
 - Zo is er bijvoorbeeld door de afdeling IV gestart met een dashboard met betrekking tot 

persoonsinformatie, gevoed vanuit het concern datawarehouse. Het IHH dashboard kan hier mogelijk 
een uitbreiding op worden; de mogelijkheden hieromtrent verkennen wij op dit moment nog.

 - Daarnaast wordt er vanuit de afdeling Digitale Informatievoorziening (DI) een operationeel 
dashboard ontwikkeld dat samenvalt met de implementatie van- en input haalt uit het nieuwe 
DMS van EZK en LNV: SIRIS.

B.5.5. Praktijkcasus SVB 

1. SVB, uitvoeringsorganisatie (zbo) met ruim 4000 mensen in 11 vestigingen, heeft een CIO Office van 
ca 35 mensen. Hierbinnen is naast Informatieveiligheid & Privacy en het Architectuurteam, het team 
Corporate Informatie- en portfoliomanagement(CIM&PM) olv Lindsay gepositioneerd. Daarnaast is 
er nog een functionele aansturing op de domeininformatiemanagers, die verantwoordelijk zijn voor 
de relatie tussen business en IT (vraag-aanbod op change).

2. SVB heeft nog geen dashboard voor IHH. 
3. Voor de wat langere termijn is van belang de opzet van een integraal kwaliteitssysteem IHH (evt 

ondersteund door een dashboard), mede ingegeven door de wens meer datagedreven te werken, 
wet Open op Orde en de nieuwe Archiefwet. Het op orde brengen van de IHH wordt nog als ‘moetje’ 
ervaren, maar heeft wel meer aandacht gekregen door Open op Orde. 

4. Voor de opzet en implementatie van het integraal kwaliteitssysteem is een OoO fiche ingediend en 
wordt ook opgepakt onder de vlag van het programma SVB Open op Ode. De CIO is opdrachtgever, 
Lindsay is gedelegeerd opdrachtgever. In augustus zijn de eerste stappen gezet (proces uitwerking en 
het beheer). Het werk wordt verzet door iemand van CIM samen met inhuur.

5. Een dergelijk kwaliteitssysteem is er al wel voor informatieveiligheid (BIO) waarin zaken worden 
gemonitord op het punt van informatiebeveiliging. Hierover wordt eens per twee maanden aan het 
DT en de RvB gerapporteerd. 

6. Bij de opstart van SVB Open op Orde werd wel een spanning ervaren tussen beveiliging (afschermen) en 
huishouding (openbaarheid). Zit voor een deel in de onbekendheid met wat openbaarheid precies is.

7. Voor SVB zijn datamanagement (kwaliteit, metadatering, ect.) en datagedreven werken ook van 
strategisch belang. Hierbij wordt gebruik gemaakt van DATA DMBOK, Gardner, en RADIO. Op dat 
laatste punt zijn goede contacten met BZK geweest (Irma van Walraven).
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8. Daarnaast is ook informatieverstrekking (documenten) aan de orde. Bijvoorbeeld dmv Wob 
verzoeken. Kamervragen gaan over het algemeen via een ministerie (SZW/ VWS). 
Informatieverstrekking aan de burgers is onderdeel van de primaire uitvoeringstaken van de SVB. 
 - Actieve openbaarmaking is beperkt, er is nu wel een procedure in het leven geroepen met een 

multidisciplinaire redactieraad (o.a. communicatie, Wob-juristen, etc). We gaan hierin de fasering 
van de wet volgen. 

9. Voor de kortere termijn speelt de aansluiting van IHH op de SVB interne rapportage (tertaal) met een 
gemeenschappelijk managementcontract tussen DT en RvB. Hierin zijn voor de I-kolom drie soorten 
bedrijfsbrede KPI’s/doelen voorzien: 
 - IV- portfoliosturing; 
 - informatieveiligheid;
 - IHH. 

10. Bij IHH gaan de gedachten uit naar: 
 - Woo (conform fasering wet); 
 - vernietiging; 
 - inzicht in welke informatie in welke processen. 

 
Dit laatste is erg nieuw en vermoedelijk ook lastig. Idee is om klein te beginnen.

B.5.6. JenV 

Gespreksverslag 28/01/2022 | Pauline Kuiken, Gerard Regnery, Sjoerd Hoornstra 
1. De Brede Bestuursraad (met het SBB+) is opdrachtgever en de Hoofddirecteur Bedrijfsvoering is 

gedelegeerd opdrachtgever voor de verbeteropdrachten die voortvloeien uit het JenV-actieplan.  
De directeur Informatievoorziening en Inkoop is opdrachtnemer.

2. Binnen de hoofddirectie bedrijfsvoering en de directie IenI ligt de regie op Open op Orde bij een 
programma binnen het CIO Office. Hiervoor is een team van circa 6 personen ingericht onder leiding 
van een externe programmamanager.

3. Nadruk ligt op Open op Orde acties (actieplannen, metingen, portfolio management). Visie: de lijn  
is in the lead. Het is de wens van JenV om in de uitvoering van het programma de lijnorganisatie zo 
goed mogelijk in hun rol te brengen en te houden. Initiatieven moeten niet naast, maar versterkend 
aan de lijnorganisatie worden uitgevoerd. De resultaten van de verschillende initiatieven moeten ook 
goed landen in de lijnorganisatie.

4. Het werk aan de Woo ligt primair bij de juridische directie. Voor de technische en functionele 
implementatie van de Woo vindt afstemming plaats tussen de lijnorganisatie (DI&I-BKI) en het 
programma. Er zal worden aangesloten bij (het inkooptraject van) de rijksbrede voorzieningen.

5. Bij de afdeling DI&I-BKI zijn de mensen ook aangehaakt op de trajecten van actieve 
openbaarmaking, Woo-hulp-tooling en PLOOI. 

6. De samenwerking tussen het programma en de afdeling is nog in een vroeg stadium van ontwikkeling. 
Tot op heden hebben de activiteiten een eigen dynamiek en ook een eigen financiële stroom. 

Bestaande rapportagetool
7. Met het oog op monitoring van de processen binnen het kerndepartement, en enkele ambities op het 

gebied van IHH, is een rapportage ontwikkeld (hieronder is een voorbeeld opgenomen).
8. Het eerste deel van de rapportage is een dashboard. Daaronder is sturingsinformatie weergegeven 

voor enkele specifieke KPI’s op het gebied van IHH. Deze informatie wordt (nog) handmatig 
gegenereerd. 

9. Het dashboardgedeelte presenteert gegevens over kamervragen en Woo-verzoeken. De sets kunnen 
door de gebruiker worden gefilterd op een aantal kenmerken (bv. thema). 

10. Het dashboard wordt gevoed vanuit meerdere systemen. Het dashboard (gemaakt met PowerBI) 
bevat (nog) geen realtime informatie; het wordt elke nacht gevoed met een data-update. Het is voor 
alle medewerkers beschikbaar.

11. Indicatoren op het dashboard worden gemeten op basis van de zaaksinformatie in DigiJust en 
daarnaast andere systemen zoals Delphi. Inhoudelijke informatie komt daarbij uit DigiJust.
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12. De actualiteit en kwaliteit van de informatie op het dashboard staat of valt met een correct gebruik 
van DigiJust door de betrokken ambtenaren. Het werken met het dashboard heeft op dit laatste een 
gunstige uitwerking gehad: het niet correct in de systemen registreren van afhandelingsinformatie 
leidt immers tot een minder gunstige dashboard-uitslag.

13. Bij JenV wordt zaakgericht gewerkt. Een ‘zaak’ vormt het aangrijpingspunt voor de indicatoren op het 
dashboard. Bijvoorbeeld: een set kamervragen plus de beantwoording plus de nota en bijvoorbeeld 
een eventuele uitstelbrief zijn allemaal onderdeel van een en dezelfde zaak in DigiJust, waardoor 
vanuit het systeem kan worden afgelezen wanneer de kamervragen zijn gesteld en wanneer 
beantwoord.
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KPI 1  
Alle bestuurlijke overleggen (waarvan DG het secretariaat voert) worden inclusief verslag 
vastgelegd in DigiJust

Hieronder het overzicht van de laatst gearchiveerde overleggen.

0

1

2

3

4

KRFAB

Laatst gearchiveerde overleggen

Juni 2022

0

1

2

3

4

KRFAB

Laatst gearchiveerde overleggen

Mei 2022

Team Overleg Datum laatste 
overleg in DJ

Verslag

1. KR Coördinerend beraad 
executie

10 maart 2022 Ja

2. KR CBE-klein 1 juni 2022 Ja

3. KR Bestuurlijk executie 
overleg

6 december 2021 Nee

4. FAB MT overleg directie A 21 juni 2022 Ja

5. FAB MT overleg directie B 13 juni 2022 Ja

KPI 2  
Alle nieuwe medewerkers volgen binnen 2 maanden na binnenkomst de demo DigiJust 
basisfunctionaliteiten en de workshop ‘Zo gaan wij om met informatie’

Collega’s in het rood hebben één of beide trainingen niet binnen twee maanden gevolgd.
Collega’s in het oranje hebben alleen deze maand nog om de trainingen te volgen.
Collega’s in het groen hebben beide trainingen op tijd gevolgd.
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Nieuw in dienst Demo DigiJust 
basisfunctionaliteiten

Zo gaan wij om  
met informatie

April 2022

Nieuwe medewerker A 21 april 2022 19 mei 2022

Nieuwe medewerker B 4 mei 2022

Mei 2022

Nieuwe medewerker C

Nieuwe medewerker D

Nieuwe medewerker E 28 juni 2022 21 juni 2022

Juni 2022

Nieuwe medewerker F

KPI 3  
Bij de start van nieuwe projecten, werkgroepen en programma’s met financiële 
consequenties, worden onder begeleiding van ‘decentrale informatiespecialist’ 
werkafspraken gemaakt over archivering

Zodra aankomende projecten, werkgroepen en/of programma’s bekend zijn, wordt Chamira door het secretariaat 
geïnformeerd om werkafspraken te maken.

Project/programma/werkgroep Status

Programma A Werkafspraken gemaakt

Expertisecentrum x 4 mei 2022

KPI 4  
Medewerkers die vertrekken, sluiten voor hun uitdiensttreding hun zaken en werkstromen 
af of dragen deze over aan een collega

Zaken in behandeling bij collega’s die uit dienst zijn

Geen.

Werkstroomeigenaren die uit dienst zijn

Geen.

Actieve werkstappen bij collega’s die uit dienst zijn

Geen.
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KPI 5  
Naamgeving van zaken in DigiJust zijn conform de vuistregels en/of specifieke 
werkafspraken ~ 80%

In juni zijn er 216 zaken geregistreerd. Van 10 zaken (onderstaand) voldoet de naamgeving niet aan de afspraken, 
meestal ontbreekt de datum of klopt de notatie (jjjjmmdd) niet.

Opmerking Zaakkenmerk Zaaknaam Behandelaar zaak

Datum 4063778 Subsidievaststelling VNG 
scheiden zonder schade

Naam behandelaar

Handeling,  
afkorting,  
datum

4062645 RWIZO OCW mbt 
Lerarenstrategie

Naam behandelaar

Afkorting, datum 4062741 RWIZO OCW mbt 
Kamerbrief Van start met 
het verrijken van de 
school en omgeving in 
het funderend onderwijs

Naam behandelaar

Datum 4047206 B Tetelepta Nederlands 
Dagblad mbt rapport 
Commissie onderzoek 
interlandelijke adoptie

Naam behandelaar

Handeling, datum 4078674 C Driessen mbt reclame 
voor online kansspelen

Naam behandelaar

Afkorting 4060522 brieven aan aao's nav 
opschorting en hervatting

Naam behandelaar

Afkorting 4061182 de Geschillencommissie 
mbt aanvraag voor 
definitieve subsidievast-
stelling DGX

Naam behandelaar

Datum 4047955 Contract inzet [naam] Naam behandelaar

Afkorting, datum 4065839 MCMS 21 juni Aanbieding 
Bekostigingsbesluit eerste 
opvang ontheemden 
Oekraïne door veilig-
heidsregio’s

Naam behandelaar
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Bijlage 6  
Overzicht uit te werken definities  
en conventies basisset

Onderstaand zijn elementen weergegeven waarover afspraken gemaakt moeten worden om rijksbreed 
consistent te werken met de indicatoren van het Dashboard S (basisset). Bij de indicatoren 3 en 32 wordt 
er vooralsnog van uitgegaan dat een rijksbrede benchmark niet relevant en niet aan de orde is; daarom 
zijn die bij onderstaande opsomming niet betrokken.

Id Indicator Te definiëren begrippen

1 Aantal tijdig tov totaal aantal toegekende 
aanvragen; evt. ook %

• Tijdig 
• Tijd
• Aanvraag 
• Toegekende aanvraag

3 Aantal toegekende tov totaal aantal 
 Woo-aanvragen 

N.v.t.

5 Aantal openbaar gemaakte documenten tov totaal 
aantal openbaar te maken per categorie in de zin 
van art. 3.3 Woo

• Openbaar gemaakt
• Aantal documenten in de zin van art. 3.3 Woo

6 Aantal openbaar gemaakte documenten tov totaal 
openbaar te maken per thema binnen elke 
Woo-categorie

• Openbaar gemaakt
• Aantal documenten in de zin van art. 3.3 Woo
• Thema 

8 % van totaal volume aan informatie (documenten, 
e-mails, berichtenapps, etc.) dat in beheerde 
omgeving(en) (bv. DMS) is opgeslagen. 

• Document
• Beheerde omgeving
• Opm: deze indicator evt. anders formuleren. 

Gaat het om informatie of documenten? 
Aansluiten bij definitie van ‘document’?

10 Aantal tov het totaal aantal i-systemen voor te 
beheren informatie dat beschikt over metadata-
velden waarmee de benodigde context kan worden 
gegeven aan (documentaire) informatie

• Beheerde omgeving
• Metadata

18 Aandeel van totaal aantal aanwezige bronsystemen 
dat doorzoekbaar is met integrale zoekfunctionaliteit

• Bronsysteem 
• Integrale zoekfunctionaliteit

24 % van alle i-systemen met te beheren (documen-
taire) informatie waarvoor recordmanagement 
operationeel en in beheer is

• Beheerde omgeving
• Recordmanagement
• Operationeel
• In beheer
• Opm: voorstel om hier ‘informatie’ te 

vervangen door ‘documenten’ in lijn met 
indicator 8.

32 Aantal openstaande, gedeponeerde en gearchiveerde 
zaken/dossiers per directie per maand

N.v.t.
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Voorstel voor in vervolgfase uit te werken definities en conventies voor het Dashboard S
In het algemeen geldt, dat mogelijk aangesloten kan worden bij geldende definities onder wet- en 
regelgeving en/of standaarden als de DUTO-eisen. Aan te bevelen eerste stap voor de uitwerking is een 
volledige inventarisatie hiervan voor onderstaande elementen.

Begrip Definitie

Tijd Meten in kalenderdagen, dus inclusief weekends en feestdagen (dit is een 
bestaande conventie).

Tijdig Afgehandeld binnen elke geldige termijn, of die nu volgt direct uit de regelgeving, 
overeengekomen met betrokken partij(en), of door de rechter bepaald.

Aanvraag Verzoek in de zin van Woo art. 4.1.

Toegekende aanvraag Aanvraag waarvoor is besloten dat deze wordt gehonoreerd op elke geldige 
manier: op basis van eerste verzoek, besluit op bezwaar, rechterlijke uitspraak.

Openbaar gemaakt Openbaar gemaakt door publicatie op de op grond van de Woo voor het 
betreffende document geldende wijze. 

Aantal documenten  
idzv art. 3.3 Woo

Voor de categorieën genoemd in art. 3.3 Woo kan per categorie worden benoemd 
wat er ‘geteld’ wordt. Bijvoorbeeld bij subsidies: 1 eenheid bestaat uit aanvraag, 
besluit en alle overige bij de afhandeling van die aanvraag behorende formele 
documenten. VOORSTEL om bij de nadere uitwerking per categorie te bezien of 
hierover rijksbreed een afspraak kan worden gemaakt.

Document Definitie hanteren van de (nieuwe) Archiefwet. Onder deze definitie kunnen ook 
e-mails en berichtenapps vallen, of gegevensbestanden.

Thema Een thema kan bijvoorbeeld zijn een specifieke hotspot; of bv “stikstof”.  
Nader te duiden.

Beheerde omgeving / 
i-systeem / bronsysteem / 
DMS / systeem met records 
management

Wordt hier steeds hetzelfde bedoeld of zijn er verschillen? Valt een data lake onder 
i-systemen? Valt het onder ‘beheerde omgeving’? Goed beschrijven wat bedoeld 
wordt en zorgen dat dit bij de diverse indicatoren correct wordt gebruikt. Buiten de 
basisset komen nog de begrippen DMS voor, en systemen waarop record 
management wordt gevoerd. Dit hier ook bij betrekken. Formulering van relevante 
indicatoren waar nodig aanpassen.

Metadata Definitie op website NA: gegevens die de karakteristieken van informatieobjecten 
beschrijven, zoals de titel van een document, het moment van creatie, de 
gebruikte taal, en het bestandsformaat.

Integrale zoekfunctionaliteit Integraal als in allesomvattend? Dus “Zoeksysteem dat elk van de aangesloten 
[i-systemen] in zijn geheel doorzoekt” of iets soortgelijks?

Recordmanagement Voorstel om deze term in dit verband te vervangen door “documentbeheer” 
aangezien records veelal, maar niet exclusief documenten zijn. Het begrip 
“documentbeheer” sluit verder aan op de definitie van documenten.

Operationeel; in beheer Wanneer is recordmanagement operationeel, of in beheer? Betreft indicator 24.
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Bijlage 7  
Identificatie van (nader) uit te werken 
normen of benchmarks

Onderstaand is voor de indicatoren van de basisset geïnventariseerd welke normen en rijksbreed 
geldende kaders / standaarden beschikbaar zijn. Gedurende het project Departementale Dashboards is 
gebleken dat het ontwikkelen van rijksbrede kaders en/of (aanvullende) benchmarks voor de indicatoren 
gewenst is. Dit kan eraan bijdragen dat rijksbreed indicatoren met elkaar kunnen worden vergeleken, dan 
wel afgezet tegen rijksbreed geldende (praktijk)normen. 
Met een ‘benchmark’ wordt hier bedoeld: een rijksbreed bepaalde ambitie waar alle rijksorganisaties 
naar streven. Eventuele benchmarks zouden tot stand moeten komen onder regie van relevante 
organisaties zoals CIO Rijk.
Bij de indicatoren 3 en 32 wordt er vooralsnog van uitgegaan dat kaders of benchmarks niet relevant en 
niet aan de orde zijn; daarom zijn die bij onderstaande opsomming niet betrokken.

Id Indicator Bestaande kaders

1 Aantal tijdig tov totaal aantal toegekende 
aanvragen; evt ook %

• Woo: 100%

5 Aantal openbaar gemaakte documenten tov totaal 
aantal openbaar te maken per categorie in de zin 
van art. 3.3 Woo

• Woo: 100%
• Per categorie zijn afspraken gemaakt over  

de datum waarop dit op orde moet zijn.

6 Aantal openbaar gemaakte documenten tov totaal 
openbaar te maken per thema binnen elke 
Woo-categorie

• Woo: 100%
• Per categorie zijn afspraken gemaakt over  

de datum waarop dit op orde moet zijn.

8 % van totaal volume aan informatie (documenten, 
e-mails, berichtenapps, etc.) dat in beheerde 
omgeving(en) (bv DMS) is opgeslagen. 

• IOE-toetsingskader 3/4 kunnen hier mogelijk 
aanknopingspunten bieden

10 Aantal tov het totaal aantal i-systemen voor te 
beheren informatie dat beschikt over metadata-
velden waarmee de benodigde context kan worden 
gegeven aan (documentaire) informatie

• DUTO-eis 11 
• RMO/MDTO

18 Aandeel van totaal aantal aanwezige bronsystemen 
dat doorzoekbaar is met integrale zoekfunctionali-
teit

• IOE-toetsingskader 12
• DUTO-eis 4

24 % van alle i-systemen met te beheren (documen-
taire) informatie waarvoor recordmanagement 
operationeel en in beheer is

• Geen bekend. Wordt in de DUTO-eisen  
een operationeel en in beheer zijnd 
recordmanagement voorondersteld?
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