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PublieksZaak en BeleidsZaak
1DigitalNL dienstverlener met focus op samenwerking, standaardisatie, hergebruik en innovatie binnen de overheid

OVERHEIDSERVARING

1DIGITALNL

TECHNOLOGY PARTNERS

Centrale overheid
Provincies
Waterschappen
Gemeenten
Zelfstandig Bestuursorganen

Digitale Transformatie Overheid

Pegasystems
Alfresco
EnterpriseDB
Red Hat

PublieksZaak Suite

EXPERTISE

400 Specialisten

BeleidsZaak Suite

Digitale Transitie Organisaties
Digital Experience Platforms
Cloud technologieën & Dienstverlening
PEGA & Alfresco Consultants
Business Consultants
Test Consultants
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PublieksZaak Suite en BeleidsZaak Suite
Toekomstbestendig door borging van kennis, ervaring en expertise in omvangrijk partner ecosysteem
PublieksZaak: Publieksgericht digitaal contact met de overheid
De burger, bedrijven en instellingen gebruiken
zelf gekozen voorkeurs kanalen

BeleidsZaak: Digitale innovatie met BeleidsZaak
BeleidsZaak biedt beleidsmakers binnen de overheid innovatieve digitale instrumenten om
interactief invulling te geven aan activiteiten op het gebied van beleidsanalyse en
beleidsontwikkeling.

PUBLIEKSZAAK & BELEIDSZAAK
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RijksZaak
DICTU dienstverlener binnen de overheid

❑ Dienst voor Zaak-gericht werken:
• Digitalisering
• Stroomlijnen van processen
• Alle informatie van een zaak toegankelijk
• Bewaking kwaliteit en doorlooptijd
❑ Gegevens zaak, proces, dossier en interactie in één systeem

❑ Generieke componenten herbruikbaar
❑ Veilig: voldoet aan AVG en BIR
❑ Archivering: borgt bewaren en vernietigen van dossiers
conform archiefbeleid

ECOSYSTEEM
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Publieke en Private Samenwerking
De overheid en de markt slaan de handen ineen

Oplossingen
Overheid

Private

Dienstverlener

Dienstverlener
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Met Beleid digitaliseren
Met de digitalisering van onze samenleving en de overheid nemen de online mogelijkheden dagelijks toe in het
uitgebreid analyseren van data en processen. Door de beschikbaarheid van ‘big data’ en ‘real time data’ kunnen door
beleidsonderzoek steeds nauwkeuriger voorspellingen worden gedaan over effecten van toekomstige maatregelen op
een sterk veranderende samenleving. Interactieve beleidsvorming en samenwerking aan beleidsdossiers met collega’s
binnen de overheid, wetenschap en kennisinstellingen wordt rand voorwaardelijk.

Aan de Beleidstafel met …..
Keuze onderwerpen op de Beleid innovatiemarkt

Gezamenlijke innovatie provincies
Proces beleidsontwikkeling met DSP
en besluitvorming door GS

Zaakgericht werken voor
gestructureerde processen
End-to-end platform voor bijv.
WOB-verzoeken

Interactieve beleidsontwikkeling in het
beleidslaboratorium
Samenwerken met het beleidsveld aan
beleidsdossiers in Alfresco share.

Beleidsontwikkekling met innovatieve
Pega instrumenten
Analyse, modelleren en simulatie met
behulp van het Pega platform

Proactieve publicatieplicht volgens de
WOO
In combinatie met RMA, archivering en
overdracht naar het Nationaal Archief

Stelling aan de beleidstafel:
De digitalisering van de samenleving heeft verschillende gevolgen
voor de overheid en overheidsbeleid. Eén daarvan heeft betrekking
op de manier waarop beleidsanalyse kan worden gebruikt.

Er komen meer mogelijkheden van adaptieve vormen van
beleidsanalyse, waarbij beleidsvoerders stap voor stap en op basis
van informatie uit het beleidsproces proberen meer over de
beleidsuitvoering te leren.

Die vorm van beleidsanalyse heeft gevolgen voor de organisatie
van de overheid maar ook voor de wijze waarop het toezicht moet
worden ingericht.
Dat levert interessante vragen en spanningen op voor de ‘digitale’
overheid
1DigitalNL
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Taken en Missie Rijksoverheid
Taken van de Rijksoverheid
De Rijksoverheid maakt beleid, vaardigt wetten uit en ziet toe op naleving. Daarnaast bereidt het Rijk plannen van de
regering en het parlement voor. En voert het deze plannen uit.

Rijksoverheid: ministeries en uitvoerende diensten
De Rijksoverheid is het onderdeel van de overheid dat op landelijk niveau werkt. Bij het Rijk werken ongeveer
116.000 ambtenaren. Ambtenaren op de 12 ministeries bereiden beleid en wetgeving voor. Bij uitvoerende diensten
voeren ambtenaren het beleid uit.
Missie Rijksoverheid
Naast het motto 'De Rijksoverheid. Voor Nederland' heeft het Rijk een missie:

BeleidsZaak Suite

'De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. In onze democratische
rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen
ontplooien. Daarvoor zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa, in de wereld. De Rijksoverheid weegt belangen tegen
elkaar af, investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer
en met kennis van zaken'.
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Schematische weergaven van de Beleidscycles

1DIGITALNL
Digitale Transformatie Overheid
400 Specialisten

PublieksZaak Suite

EXPERTISE

BeleidsZaak Suite

Digitale Transitie Organisaties
Digital Experience Platforms
Cloud technologieën & Dienstverlening
PEGA & Alfresco Consultants
Business Consultants
Test Consultants
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Beleidsvelden provincies
(speciale tafel Provincies)
De 7 kerntaken van de provincies
1DIGITALNL
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling,
waaronder waterbeheer.
2. Milieu, energie en Digitale
klimaat. Transformatie Overheid
3. Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling
natuurgebieden.
Specialisten
4. Regionale bereikbaarheid en400
regionaal
openbaar vervoer.
5. Regionale economie.
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg.
7. Kwaliteit van het openbaar bestuur.

PublieksZaak Suite

BeleidsZaak Suite
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Karakteristieken Wet Open Overheid
1. Actieve openbaarmaking (naast passieve openbaarmaking)

2. Actieve openbaarmaking binnen 14 dagen

3. Registerplicht

Raadstukken, Bestuur stukken, Organisatiegegevens, Stukken van adviescolleges, Convenanten, BeleidsZaak Suite
Jaarplannen, Jaarverslagen, WOB/WOO-verzoeken, Onderzoeken, Beschikkingen en Wet- en regelgeving.
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1DigitalNL
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Innovatiemarkt
Meer demo’s en meer presentaties
Tafel 3 en 4 RijksZaak

Tafel 1 en 2 BeleidsZaak

Gericht op Inspecties, vergunningen,
opsporing, handhaving en gemeentelijke
digitale diensten richting maatschappij

Gericht op gestructureerd of ad hoc
samenwerken aan beleid en documenten
voor een beter publieksgerichte overheid

Tafel 5 en 6 Ketensamenwerkingen
Tafel 7 en 8 PublieksZaak
Gericht op 360 graden beeld
van de burger als tegenhanger
van de paarse krokodil.
Doelstelling dienstverlenend
optreden richting
maatschappij

Gericht op de keten als optelsom van
samenwerking tussen overheden met
i.s.m. de werking van het platform
Tafel 9 en 10 Dienstverlening
Gericht op werking van het modulaire
platform architectuur en aanpak
organisatie veranderingen overheid

