Denken/ bouwen /doen
Een transparante overheid door consolidatie

Doxis werkt volgens de Denken-Bouwen-Doen-methode. Onze diensten en producten beslaan het strategische, het tactische en het
operationele veld. In deze rubriek wordt in ieder nummer een aspect van de Denken-Bouwen-Doen-methode uitgelicht. In dit
nummer: bouwen en doen. Over de ontwikkeling van het project Basiswettenbestand.
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Kwaliteit van de DIV-er: vakspecialisme. Uitdaging: klantgericht werken. Valkuil: zoutloos compromis.

Signalementen

Opvallende publicaties, nieuwe
websites en interessante congressen

regelgeving op identieke manier ont-

documenten

trale regeringsorganen: ministeries en colleges als de Staten-

ISO heeft een nieuw technisch rapport over elektronische

Generaal en de Raad van State. Voor historisch onderzoek zijn

opslag gepubliceerd: ISO/TR 15801:2004, Electronic imaging

deze van groot belang. Maar door hun omvang, de uiteenlo-

- Information stored electronically - Recommendations for

pende wijze van de archiefvorming en de ingewikkelde orga-

trustworthiness and reliability. Het handelt over de betrouw-

nisatiestructuur is dit soort onderzoek niet altijd eenvoudig.

baarheid van elektronische informatie. De organisatie claimt

Om de onderzoeker te helpen, schreef oud-rijksarchivaris

hiermee een complete lijst te bieden van controle-instrumen-

Frank Otten een speciale onderzoeksgids die op 23 juni 2004

ten die een organisatie nodig heeft om betrouwbaarheid van

is gepresenteerd. De gids is in samenwerking met het

elektronisch opgeslagen informatie te kunnen garanderen,

Nationaal Archief tot stand gekomen.

inclusief veiligheidsmaatregelen, procedures en technologi-

De gids is een uitgave van het Instituut voor Nederlandse

sche vereisten.

Geschiedenis (ING) en is te

Bron: www.iso.ch

bestellen bij het ING via

www.inghist.nl of telefonisch 070 - 315 64 00. De gids is ook
te verkrijgen in de boekhandel.

en het signaleren van eventuele

om gestructureerd, eenduidig en

ondersteuning van Doxis een publica-

aanpassingen;

helder de van kracht zijnde wet- en
regelgeving, in relatie van hoog tot

Noord-Holland maakt websites toegankelijk voor

In 20 voorhoedeprojecten wordt dit

gemoeid zijn met het neerzetten

laag, te presenteren voor de burger

gehandicapten

model beproeft.

van de decentrale wettenbanken;

(en professionele gebruikers).”

De websites van RTV Noord Holland en de Provincie Noord-

• de capaciteit en de kosten die

• de minimaal benodigde technische

Voorhoedeproject decentrale
regelgeving

functionaliteiten en specificaties;
• de wijze waarop een koppeling

dicap. Vertegenwoordigers van deze en andere Noord-

van de bijdrage die concepten uit het

Hollandse organisaties hebben op woensdag 7 juli 2004 op

met de centrale wettenbank kan

vakgebied

informatiemanagement

het stadhuis van Amsterdam een verklaring ondertekend tij-

projecten hebben zich verplicht om

worden gemaakt;

kunnen leveren aan de bevordering

dens een persconferentie van de campagne Drempels Weg in

van de transparantie van de over-

aanwezigheid van wethouder ICT Frits Huffnagel. Drempels

heid. Van nationale wetgeving tot aan

Weg, een activiteit van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid,

lokale verordeningen kan de burger

wil zoveel mogelijk websites toegankelijk te maken en aan-

op eenvoudige wijze kennis nemen

dacht te vragen voor het belang van een voor iedereen toe-

van zijn rechten en zijn plichten.

gankelijk internet. Actuele informatie over Drempels Weg is te

te voeren. Op die manier zetten ze
een eigen decentrale databank met
hun regelgeving op. Het publicatie-

• een definitief te hanteren metadatamodel;
• een definitieve handleiding voor
de consolidatie.

model is zo eenvoudig dat ze daarbij
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Holland worden beter toegankelijk voor mensen met een hanHet project is een prachtig voorbeeld

De deelnemers aan de voorhoedehet publicatiemodel nauwkeurig uit

Gemeenten nemen loopje met privacy-eisen GBA-wet
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ligt de weg open voor alle overheden
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• de werking van het publicatiemodel

Nieuwe onderzoeksgids

hun eigen technische infrastructuur

Na afronding van de voorhoedepro-

van hun eigen leverancier kunnen

jecten zal de minister van BZK de

Het BWB is te vinden via overheid.nl

blijven gebruiken. Via een zoekma-

resultaten

de

onder de button wet- en regel-

Bescherming Persoonsgegevens. Het CBP heeft de ruim 130

chine van Overheid.nl kan straks

Vereniging van Nederlandse Ge-

geving. Meer informatie over het

gemeenten tot 1 augustus 2004 de tijd gegeven te voldoen

dwars door de organisaties naar

meenten,

Interprovinciaal

toegankelijk maken van overheids-

aan deze verplichting in de GBA-wet.

regelgeving

Overleg en de Unie van Waterschap-

informatie is te vinden in de

Bron: www.automatiseringgids.nl/news/

pen. Projectleider Peter Waters van

nieuwsbrief van Advies overheid.nl:

Advies overheid.nl: ”Op basis van de

www.advies.overheid.nl

gezocht

worden.

Actueel en historisch.

bespreken
het

met

lezen op www.drempelsweg.nl .

Meer dan een kwart van de Nederlandse gemeenten heeft

Bron: www.amsterdam.nl

nog steeds niet zijn GBA-regelingen gemeld aan het College

Rijk ligt op koers voor overgang naar shared service

De heer Peter Waters, projectleider

voorhoedeprojecten en de resultaten

vanuit Advies overheid.nl schetst de

zal er een definitief publicatiemodel,

Met dank aan:

center HRM

doelstellingen van het project. De

een definitieve set metadata en defini-

De heer P.M.H. Waters,

De oprichting van de shared service organisatie voor HRM

voorhoedeprojecten geven inzicht in:

tieve handleiding voor het consoli-

Advies overheid.nl,

(Human Resources Management) bij het Rijk ligt op koers. De

deren worden vastgesteld. Daarna

Projectleider Decentrale Regelgeving

voorbereidingsfase kan thans overgaan in de realisatiefase. Dit
blijkt uit de voortgangsrapportage ‘Oprichting van het Shared
Service

Center

HRM

voor

Personeelsregistratie

en

Salarisadministratie’ (hierna P-Direkt). De ministerraad heeft
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