BeleidsZaak
Digitale innovatie met BeleidsZaak
Complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de stikstofproblematiek, vragen om
interactieve beleidsvorming en monitoring met een betrouwbaar digitaal platform voor
samenwerkingsmogelijkheden en dossiervorming.
De Wet Open Overheid (WOO) vraagt om een proactieve overheid van samenwerkende bestuursorganen op
landelijk, provinciaal en lokaal niveau, die bij de uitvoering van hun taak uit eigen beweging documenten
openbaar publiceren. En dat in combinatie met een geautomatiseerd archiveringproces met overdracht naar
het Nationaal Archief. De informatiehuishouding van de toekomst begint vandaag.
Wat is BeleidsZaak?
BeleidsZaak biedt beleidsmakers binnen de overheid innovatieve digitale instrumenten om interactief invulling
te geven aan activiteiten op het gebied van beleidsanalyse en beleidsontwikkeling. Met de digitalisering van
onze samenleving en de overheid nemen de online mogelijkheden dagelijks toe in het uitgebreid analyseren
van gegevens en processen. Door de beschikbaarheid van ‘big data’ en ‘real time data’ kan reeds gedurende
het proces van beleidsformulering en beleidsontwikkeling meer bewijslast worden verkregen inzake de
haalbaarheid van uit te voeren beleidsmaatregelen. Dit op basis van het analyseren van het huidige werkelijke
gedrag en de daadwerkelijke situatie in onze samenleving. Hierdoor kunnen de effecten van beleid in een
eerder stadium vooraf worden geanalyseerd.
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Toevoegen van publieke waarde
Door de steeds verdergaande digitalisering van onze samenleving ontstaan telkens nieuwe mogelijkheden
voor tussentijdse beleidsevaluatie, zowel tijdens de beleidsformulering als gedurende beleidsuitvoering.
Dit heeft positieve effecten op het collectieve beeld wat de samenleving ervaart als waardevol en de wijze
waarop schept vertrouwen bij het publiek. De creatie van ‘publieke waarde’ in termen van economisch (meer
en betere dienstverlening), politiek (effectief beleid), strategisch (een responsieve overheid), sociaal (betere
sociale uitkomsten) en maatschappelijk (een meer effectieve publieke sector) als dashboard functie voor
beleidsmakers wordt door BeleidsZaak ondersteund.
Waarom BeleidsZaak?
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Compleet platform voor het digitaliseren en
optimaliseren van uitvoeringswerkzaamheden inclusief de interactie met het publiek
(vraag tot uitkomst).
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Snel door een business gedreven implementatiemethodiek en een groeiende portfolio aan
herbruikbare processen en functionaliteiten.
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Toekomstbestendig door borging van kennis,
ervaring en expertise in omvangrijk partnerecosysteem en inzet van kwalitatieve
marktleiders/softwarecomponenten.
Veilig door te voldoen aan de kaders voor
informatiebeveiliging gesteld vanuit de AVG en
BIO en toegang obv DigiD en e-herkenning.

BeleidsZaak is een product van
1DigitalNL.

Componenten BeleidsZaak Suite
BeleidsZaak Suite is ontwikkeld op basis
van vier krachtige ICT-componenten, die
optimaal samenwerken:
Pega Platform voor de tijdige uitvoering van
gestructureerde beleids- en besluitvormingsprocessen op basis van bedrijfsregels en het
adequaat monitoren van uw beleidscycli
Alfresco voor digitale samenwerking in documenten en dossiers
(interactieve beleidsontwikkeling in het Beleidslaboratorium); beheer van
documenten, dossiers en archivering conform Archiefwet.
EnterpriceDB als database oplossing voor veilige opslag van data.
Red Hat Openshift als container clustermanager om technische
componenten in de Cloud optimaal samen te laten werken, waardoor de
beschikbaarheid van BeleidsZaak omgeving optimaal gegarandeerd is.
Interactie Politiek - Beleid - Wetgeving - Uitvoering
De BeleidsZaak suite voorziet in:
• Procesmatig werken (zowel adhoc en gestructureerde beleidsprocessen)
• Dossiervorming in het beleidslaboratorium (metadata, dossierstructuurplan)
• Parafeer route met digitale handtekening
• Samenwerkingsfunctionaliteit (gelijktijdig, met ketenpartners, versiebeheer,
autorisatie)
• Archiefproces/RMA met overdracht naar Nationaal Archief
• Zoekfunctionaliteit (dossier, beleidszaken)
• Koppeling met Kantoor Automatisering
• Koppeling met Stelsel van Basisregisters
• Monitoring beleidcycles en termijn bewaking besluitvormingsproces
• Openbaar publiceren van beleidsstukken (Wet Open Overheid)
• Genereren van voortgangs- en managementrapportages
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Continuïteit digitale dienstverlening
In het nieuwe digitale tijdperk is de hoge beschikbaarheid van infrastructuur
een essentiële basis is voor een goede digitale dienstverlening. BeleidsZaak
voorziet in een schaalbare virtuele infrastructuur (Cloud Technologie) die zorgt
voor een hogere continuïteit, beschikbaarheid en wendbaarheid van de digitale
diensten tegen optimale beheerkosten.
BeleidsZaak uitrol kan op drie manieren:
• Shared Service Centers (SSC’s) overheid
• Public Cloud
• On-premise

Missie
Wij helpen overheidsorganisaties om hun doelstellingen op
het gebied van digitale
transformatie waar te maken
met innovatieve producten en
bijbehorende dienstverlening.
We leggen hierbij de verbinding
tussen dienstverlenings- en
organisatiedoelstellingen,
informatievraagstukken en
automatiseringsoplossingen.
Wij spreken uw taal en snappen
de vraagstukken waar uw
organisatie mee te maken heeft.
Onze missie is de creatie van
publieke waarde.
1DigitalNL bestaat uit
specialisten met een bewezen
trackrecord in de markt als het
gaat om digitale transformatie.
Contact
Neem contact met ons op om
samen te verkennen wat
BeleidsZaak voor uw organisatie
kan betekenen.
overheid@1digitalnl.eu
088-0776700
www.1digitalnl.eu

