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Samenvatting 

OCW is bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gestart met een pilot 

Open by Design ten aanzien van de WABO-adviezen. Indien een particulier een 

rijksmonument wil verbouwen, vraagt hij/zij een vergunning aan bij de gemeente of 

provincie. De RCE brengt hierover een WABO-advies uit aan de gemeente of 

provincie. 

Deze pilot is een inhoudelijke verdiepingsslag op de eerste verkennende pilot rond 

Open by Design. Gekozen is voor deze pilot omdat het aansluit op de ambities van 

de RCE om de betreffende adviezen in de breedte meer te laten opleveren, beter te 

laten renderen en een grotere impact te laten hebben door: 

 

 Eigenaren beter te bedienen door vooraf duidelijk te zijn over het proces en 

de relevante informatie daarbij; 

 Transparantie en kennisdeling met eigenaren die deze kennis kunnen 

gebruiken bij het ontwerp van de voorgenomen verbouwing van een 

rijksmonument; 
 Allerlei partijen (eigenaren, belangenbehartigers, etc.) met de kennis uit de 

adviezen de mogelijkheid te bieden om ontwikkelingen te beïnvloeden. 
 

Voor deze pilot is een multidisciplinair team samengesteld dat in vijf sessies bijeen 

is gekomen. 

Resultaten die het multidisciplinaire team heeft opgeleverd: 
A. Beslisnota voor het Directieoverleg van de RCE om het traject te starten om 

daadwerkelijk over te gaan op het openbaar maken van de WABO-adviezen; 

B. Voorkeursscenario op welke wijze en met welke techniek en platform de 

WABO-adviezen openbaar gemaakt worden; 
C. Realisatieplan op hoofdlijnen 

 

Het voorkeursscenario ziet er als volgt uit: 

WABO-adviezen worden gepubliceerd en fysiek geplaatst op het platform PLOOI, 

zodat deze zo goed mogelijk vindbaar zijn. Achterliggende stukken zoals 

bouwtekeningen worden niet gepubliceerd vanwege beperkingen uit de AVG. Op de 

website van de RCE bestaat de publicatie van het WABO-advies uit een link naar 

PLOOI. Bij deze link zal de RCE op de eigen website extra context informatie voor 

gebruikers aanbieden. Bijvoorbeeld: de RCE geeft algemeen weer hoe wat het 

standpunt over  zonnepanelen op Rijksmonumenten is en laat dat zien via 

uitgebrachte WABO-adviezen. 

 

De geleerde lessen uit de pilot Open by Design WABO-adviezen RCE zijn: 

 

Brede consensus over openbaar maken, mits secuur uitgevoerd en met steun van 

de organisatie. 

Er was grote bereidheid voor het openbaar maken van het einddocument, niet op 

achterliggende stukken. Voorwaarde is wel dat openbaar maken zorgvuldig gebeurt 

en met vertrouwen in de steun van de organisatie. 

 

Multidisciplinaire aanpak werkt bijzonder efficiënt. 

Doordat verschillende disciplines bij elkaar zaten, konden de vraagstukken vanuit 

verschillende oogpunten bekeken, besproken en besloten worden. Een goede 

begeleiding is daarbij van groot belang.  
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De rol van proceseigenaar is cruciaal; actieve openbaarmaking is deels ook een 

organisatieverandering. 

Een traject om tot actieve openbaarmaking te komen is meer een 

organisatieverandering dan een technisch traject. Commitment van een actieve 

proceseigenaar, ‘hoog’ in de organisatie is dan cruciaal. In deze pilot gaf de 

proceseigenaar periodiek richting aan de werkzaamheden van het pilotteam.  

 

De organisatie moet het doel bepalen wat het met actieve openbaarmaking wil 

bereiken. 

Wil een organisatie alleen voldoen aan de Wet Open Overheid en dus alleen de 

verplicht actief openbaar te maken informatiecategorieën beschikbaar en vindbaar 

maken? Of wil een organisatie context meegeven aan de actief openbaar gemaakte 

informatie? Dat laatste vergt veel meer aan voorbereiding en aan de wijze van 

publiceren van de informatie. 

 

Openbaarheid is tevens een kwaliteitsimpuls. 

Tijdens de uitwerking van de scenario’s werd duidelijk dat het werk van de RCE door 

actieve openbaarheid beter zichtbaar wordt. Een extra kwaliteitstoets is ingebouwd. 

De proceseigenaar zei hierover: ‘heel goed dat dit gebeurt, dit zijn maatregelen die 

je eigenlijk toch al zou moeten nemen om de kwaliteit van je producten of diensten 

te verbeteren’. 

 

Bij het actief openbaar maken is afstemming met de omgeving essentieel 

In veel gevallen is een proces waar de actief openbaar te maken informatie 

onderdeel van uitmaakt, onderdeel van een keten van samenwerkende organisaties 

of organisatieonderdelen. Actief openbaar maken van deze informatie heeft 

daarmee direct gevolgen voor de andere betrokkenen in het proces. Afstemming en 

communicatie met deze betrokkenen is daarmee een essentieel onderdeel van het 

traject om tot actieve openbaarmaking te komen. 

 

Informatie actief openbaar maken kost meer werk dan vaak gedacht 

Er is nog weinig ervaring en kennis over de wijze waarop actieve openbaarmaking 

moet plaatsvinden en wat dit betekent voor de organisatie, de medewerkers en de 

techniek. Door het ontbreken van deze kennis en ervaring, wordt realisatie van 

actieve openbaarmaking vaak onderschat. 

 

Het publicatie-platform voor actieve openbaarmaking is een bewuste keus 

In de pilot Open by Design – WABO-adviezen RCE is de ambitie om de WABO-

adviezen niet ‘kaal’ te publiceren maar context en toelichting mee te geven. PLOOI 

is geschikt om adviezen gemakkelijk vindbaar te maken maar niet voor publicatie 

van de context. Dit betekent een bewuste keus voor de opslag van de fysieke 

documenten en voor de plek waar de context gepubliceerd kan worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Openbaarheid van overheidsinformatie krijgt steeds meer aandacht. Een voorbeeld 

daarvan is het initiatief wetsvoorstel Wet Open Overheid (Woo). Naar verwachting 

zal het initiatiefwetsvoorstel in 2020 parlementair behandeld en daarna van kracht 

worden. Om actieve openbaarmaking met zo min mogelijk inspanning te kunnen 

realiseren, is het om heel veel redenen handig om al direct bij het ontstaan van de 

informatie of bij het ontwerp van het proces, rekening te houden met 

openbaarmaking. Eigenlijk moet dit bij elke verandering in het proces en de 

informatie. Dit wordt vaak aangeduid met de term ‘Open by Design’. 

 

De termen ‘openbaar maken’ en ‘Open by Design’ worden gebruikt zonder dat goed 

bekend is hoe openbaarmaking en Open by Design echt in zijn werk gaat. Hoe 

zorgen we er voor dat er vooraf rekening gehouden wordt met openbaarheid, tegen 

welke bezwaren lopen we op bij openbaarmaking, wat zijn de gevolgen voor 

organisatie en techniek, welke kansen liggen er, et cetera. Vanuit deze vragen heeft 

OCW eind 2018 en begin 2019 een pilot Open by Design uitgevoerd. De start 

bestond uit een verkennende fase waarin vijf verschillende informatiecategorieën 

met bijbehorende processen zijn bekeken op de mogelijkheden voor openbaarheid. 

Deze verkennende fase heeft geresulteerd in een rapport1 met daarin de geleerde 

lessen. 

Eén van de conclusies uit dit rapport was dat er dat er eigenlijk een concrete pilot 

nodig was om daadwerkelijk de geleerde lessen te kunnen vertalen naar wat open 

by design betekent voor de opslag van informatie, bijvoorbeeld in het document 

management systeem Proza van OCW. Daarom is OCW op zoek gegaan naar een 

mogelijkheid om deze verdiepingsslag te kunnen maken. Die mogelijkheid deed zich 

voor bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Rond de WABO-adviezen 

leeft al langere tijd bij de RCE de ambitie om deze adviezen openbaar te maken. 

Bovendien is recent het proces om tot WABO-adviezen te komen gedigitaliseerd in 

Proza. In de tweede helft van 2019 is daarom bij de RCE een vervolg op de pilot 

Open by Design gestart. 

Dit rapport beschrijft kort hoe de pilot er uit zag en gaat in op de algemene lessen 

die deze pilot heeft opgeleverd ten aanzien van openbaarmaking van documenten. 

 

 

 

 

 

 
1 Eindrapport Open by Design Observaties en conclusies pilot OCW, versie 1.0, 21 december 2018, M.P. Veldhoven 

en G. Enthoven 
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2 Pilot Open by Design – WABO adviezen RCE 

2.1 Doel van de pilot 

De RCE heeft, als kennisorganisatie, naast het adviseren op de betreffende Wabo-

aanvraag, de ambitie om de betreffende adviezen in de breedte meer te laten 

opleveren, beter te laten renderen en een grotere impact te laten hebben. Daarbij 

gelden de volgende ambities: 

 

 Eigenaren beter bedienen. Eigenaren van rijksmonumenten gaan investeren 

als er een voorspelbaar proces is, en ze bij de start de juiste informatie 

(makkelijk) beschikbaar hebben, zodat ze weten waaraan ze beginnen en 

wat ze kunnen verwachten als ze aan de slag willen met een ingrijpende 

restauratie of een herbestemming. 

 Transparantie en kennis delen. RCE wil dat partijen die aan de slag gaan 

met (verander)opgaven makkelijk gebruik kunnen maken van de kwalitatief 

goede kennis die de adviezen bevatten. Transparantie naar burgers en 

overheden over WABO-adviezen. 

 Faciliteren ontwikkelingen en vergroten impact. Allerlei partijen (eigenaren, 

belangenbehartigers, etc.) kunnen aan de adviezen argumenten ontlenen 

om ontwikkelingen te beïnvloeden, ook als de RCE er zelf geen rol heeft. 

 

Vanuit deze ambitie wil de RCE de WABO-adviezen openbaar gaan maken. 

2.2 Proces WABO-adviezen RCE 

Het opstellen van WABO-adviezen door de RCE is in feite een onderdeel in een 

keten: 

 

 
 

De WABO-adviezen vallen niet onder de verplicht actief openbaar te maken 

informatiecategorieën vanuit de Woo. De Woo verplicht wel aan de gemeenten om 

de omgevingsvergunningen (WABO-vergunningen) acties openbaar te maken. 

Daarmee is de pilot WABO-adviezen RCE een interessante casus hoe 

openbaarmaking van de adviezen past in de openbaarmaking van de vergunningen. 

De betrokken ketenpartijen zoals de gemeenten (en soms de provincies) zijn 

daarmee een belangrijke partij voor de pilot. 

2.3 Opzet pilot WABO-adviezen RCE 

Voor de pilot is een multi-disciplinaire werkgroep ingericht. Deze betrokken 

disciplines zijn: 

 
 Proceseigenaar (RCE) 
 Product Owner (WABO-adviseur RCE) 

 Medewerkers uit het WABO-proces (RCE) 
 Communicatieadviseur (RCE) 
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 Jurist (RCE) 
 Business Analist (programma DDI) 
 Informatiehuishoudingsspecialist/architect (bestuursdepartement) 
 Innovatiehouders (RCE en bestuursdepartement) 

 Ontwikkelaar (RCE) 
 Deskundige openbaarheid (extern) 
 Begeleider (bestuursdepartement) 

 

Met dit multidisciplinair team zijn in een vijftal sessies de volgende vragen 

afgehandeld: 

 

Sessie Inhoud: 
 Welk(e) onderde(e)l(en) van het proces leent / lenen zich [niet] voor actieve 

openbaarmaking? 
 Geldt een actieve openbaarmaking [van zo’n onderdeel] voor alles of zijn er 

uitzonderingsgronden [binnen zo’n onderdeel]? Wat zijn die 

uitzonderingsgronden en hoe kunnen we die 
standaardiseren/generaliseren/uniformeren [ook naar andere type 
processen toe]? 

 Welk(e) informatie(product(en)) leent / lenen zich [niet] voor actieve 
openbaarmaking? 

 Waar kan/moet het proces anders/ beter om meer aan te [kunnen gaan] 
sluiten bij het vraagstuk c.q. de ambitie om Open By Design te zijn? 

 

Sessie Organisatie: 
 Indien het geval bij WABO, hoe kunnen we het vergemakkelijken van 

afhandeling Wob-verzoeken verder inbedden [in dit proces] (passieve 
openbaarmaking)? 

 Zitten er bij WABO vraagstukken omtrent intern beraad en persoonlijke 
opvatting en, indien het geval, waar [in het proces/bij welke 

informatieproducten]? 

 Wat verwachten we van medewerkers bij de uitvoering van dit dergelijke 
proces? 

 Kunnen we [deze] verwachtingen 
standaardiseren/generaliseren/uniformeren [ook naar andere type 
processen toe]? 

 Hoe kunnen we deze verwachtingen inbedden in de staande organisatie? 
Wat/welke [organisatieontwikkeling] is daar voor nodig en wie pakt daar 

welke rol in? 

 

Sessie Techniek: 
 Wat betekent de beantwoording van de kernvragen voor de (functionele) 

inrichting c.q. gewenste functionaliteiten van Proza? Plus: hoe kan/moet die 
vertaald worden naar PLOOI-inrichting? 

 

Sessie #Hoe dan?: 
 Daarna onze uitkomsten delen en bespreken met direct betrokkenen, 

stakeholders, medewerkers 
 Uitkomsten samenvatten in hapklare brokken richting realisatie van de 

inrichtingsprincipes 
 Een planning opstellen voor deze realisatie, inclusief benodigde menskracht 

 

En nog een afsluitende sessie om de laatste resultaten ‘fijn te slijpen’. 

 

Resultaten die het multidisciplinaire team heeft opgeleverd: 
D. Beslisnota voor het Directieoverleg van de RCE om het traject te starten om 

daadwerkelijk over te gaan op het openbaarmaken van de WABO-adviezen; 
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E. Voorkeursscenario op welke wijze WABO-adviezen openbaar gemaakt 
worden, inclusief welke informatie-objecten binnen het WABO-proces wel of 
niet openbaar gemaakt kunnen worden; 

F. Voorkeursscenario met welke techniek en platform de WABO-adviezen 

openbaar gemaakt worden; 
G. Realisatieplan op hoofdlijnen 

 

Naar verwachting zal het DO RCE akkoord gaan met het traject om het 

voorkeursscenario daadwerkelijk te gaan realiseren. 

 

Het voorkeursscenario ziet er als volgt uit: 

WABO-adviezen worden gepubliceerd en fysiek geplaatst op het platform PLOOI2. 

Op de website van de RCE bestaat de publicatie van het WABO-advies uit een link 

naar PLOOI. Bij deze link zal de RCE op de eigen website extra context informatie 

voor gebruikers aanbieden, bijvoorbeeld: de RCE geeft algemeen weer hoe wat het 

standpunt over  zonnepanelen op Rijksmonumenten is en laat dat zien via 

uitgebrachte WABO-adviezen. 

 

 

 
2 Platform Open OverheidsInformatie, het platform dat BZK/KOOP faciliteert en als doel heeft  dat iedereen alle 

openbaar gemaakte overheidsinformatie kan vinden. 
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3 Geleerde lessen, ervaringen en conclusies 

Op basis van deze eerste fase van de pilot Open by Design – WABO-adviezen RCE 

zijn de volgende algemene lessen ten aanzien van openbaarheid geformuleerd. 

 

Brede consensus over openbaar maken, mits secuur uitgevoerd en met 

steun van de organisatie 

Het team dat de pilot uitvoerde heeft flinke discussies gehad, maar kwam er toch 

snel in consensus uit dat actieve openbaarmaking van de WABO-adviezen gewenst 

is. Discussie was er vooral over de wijze waarop die actieve openbaarmaking plaats 

moet vinden. 

Ook was het team vrij eensgezind in de constatering dat informatie die in het 

creatieproces van het WABO-advies gebruikt wordt, zoals interne nota’s, foto’s, 

concept versies, verslagen expertbijeenkomsten et cetera, voorlopig nog niet actief 

openbaar gemaakt moeten worden. Deze informatie kan schadelijk zijn voor het 

proces en voor het uiteindelijke definitieve advies, mogelijk zelfs voor de 

uiteindelijke vergunning door de gemeente of provincie. Bovendien zijn dit soms 

echt persoonlijke opvattingen. Daarmee is het vraagstuk of deze interne informatie 

openbaar mag worden te complex in juridisch en privacy opzicht. 

 

Deze ervaring in de pilot sluit aan bij de ervaring die we in de eerste verkennende 

fase bij OCW hebben gehad in de pilot Open by Design, zie eindrapport. Vooraf is 

vaak de verwachting dat medewerkers en management ‘koud water vrees’ hebben 

ten aanzien van openbaarmaking. Deze verwachting blijkt steeds niet terecht. In 

gesprek is er vrij veel bereidheid om met name eindproducten actief openbaar te 

maken. Voorwaarde is wel dat openbaar maken zorgvuldig gebeurt en met 

vertrouwen in de steun van de organisatie. 

 

Multidisciplinaire aanpak werkt bijzonder efficiënt 

Het pilotteam bij de pilot Open by Design – WABO-adviezen RCE heeft in een vijftal 

sessies zeer efficiënt het traject doorlopen. Dit terwijl het pilotteam multidisciplinair 

was ingericht wat betekent dat medewerkers met verschillende achtergronden en 

perspectieven samenwerkten. Op papier heeft dit het risico dat mensen langs elkaar 

heen praten en het daardoor langer duurt om het traject te doorlopen. Dat het 

multidisciplinaire team juist efficiënt werkte, heeft twee aspecten: 

 
 Doordat die verschillende disciplines bij elkaar zaten, konden de 

vraagstukken vanuit verschillende oogpunten bekeken en bediscussieerd 
worden. Het was juist efficiënt om elkaar ter plekke te leren begrijpen, te 
zien waarom iemand anders ook anders naar het vraagstuk kijkt. Ter plekke 
werd er daarom consensus bereikt. Als het traject was ingestoken met 
overleggen per discipline dan had het ene overleg een standpunt 

ingenomen, dat vervolgens door het andere overleg zou zijn besproken, 

waarschijnlijk niet helemaal begrepen zou zijn (andere taal en achtergrond), 
en met een reactie weer naar het eerste overleg terug was gegeven. Hierin 
zit het risico dat de teruggegeven reactie niet leidt tot een gezamenlijk 
standpunt. Juist dit zou veel tijd kosten. 

 De begeleider van het pilotteam is cruciaal. Deze moet zowel de 
communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen hebben om de 

verschillende disciplines de ruimte en respect te geven om hun 
perspectieven te vertellen. Maar tegelijk moet het overleg een dusdanige 
structuur hebben dat er wel resultaten worden behaald. Resultaten moeten 
vertaald worden naar concrete producten. In de pilot Open by Design – 
WABO-adviezen was de begeleiding een sleutel tot succes door enerzijds 
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veel aandacht te besteden aan de ‘zachte’/menselijke kant en anderzijds 
sterk te structureren. 

 

De rol van proceseigenaar is cruciaal, actieve openbaarmaking is een 

organisatieverandering 

Een proceseigenaar van het proces waarvan de informatie actief openbaar gemaakt 

gaat worden, moet hier bewust en actief bij betrokken zijn. Deze proceseigenaar 

moet ook weten wat zijn of haar organisatie wil bereiken met actief 

openbaarmaking. De pilot heeft geleerd dat een traject om tot actieve 

openbaarmaking te komen, meer een organisatieverandering is dan een technisch 

traject. Een organisatieverandering is niet mogelijk zonder voldoende commitment 

van een proceseigenaar, ‘hoog’ in de organisatie. 

Zonder een actieve proceseigenaar zal het traject moeizaam verlopen. Sterker: als 

een proceseigenaar ontbreekt of onvoldoende gecommitteerd is, is het advies om 

niet verder te gaan met het traject om tot actieve openbaarmaking te komen. 

 

In de pilot Open by Design – WABO-adviezen RCE had de proceseigenaar een 

duidelijk doel voor ogen wat de RCE wil met het actief openbaar maken van de 

WABO-adviezen (zie § 2.1). Dit was een essentiële stimulans voor de pilot. 

Bovendien gaf hij richting aan de werkzaamheden van het pilotteam. Het pilotteam 

werkte scenario’s uit, gaf een advies wat volgens het team het beste scenario was, 

de proceseigenaar koos en voorkwam daarmee dat verdere detailuitwerking en dus 

veel werk gedaan werd op scenario’s die eigenlijk niet relevant waren. 

 

De organisatie moet het doel bepalen wat het met actieve openbaarmaking 

wil bereiken 

De wijze van actief openbaar maken wordt grotendeels bepaald door het doel dat 

een organisatie heeft met actief openbaar maken. Wil een organisatie alleen voldoen 

aan de Wet Open Overheid en dus alleen de verplicht actief openbaar te maken 

informatiecategorieën beschikbaar en vindbaar maken? Of wil een organisatie 

context meegeven aan de actief openbaar gemaakte informatie? Dat laatste vergt 

veel meer aan voorbereiding en aan de wijze van publiceren van de informatie. 

 

Een pilot Open by Design volgt globaal de volgende stappen: 

 

I. Een organisatie(-onderdeel) heeft de ambitie uitgesproken om informatie 
vanuit een (keten)proces actief openbaar te gaan maken. 

II. Een groep medewerkers gaat hiermee aan de slag en werkt scenario’s uit 
ten aanzien van de mogelijkheden. 

III. Er volgt een beargumenteerd besluit welke informatie uit het betreffende 
proces op welke wijze openbaar gemaakt gaat worden 

IV. Realisatie van openbaarmaking van de informatie. 
 

In deze stappen wordt de organisatie ‘gedwongen’ heel scherp te bepalen wat zij wil 

bereiken met actieve openbaarmaking. Vaak is dit een iteratief proces: op basis van 

de uitwerking van de scenario’s (stap II) worden de doelstellingen uit stap I 

‘scherper’ gemaakt. Hieruit blijkt opnieuw dat actief openbaar maken verder gaat 

dan alleen een technische stap. 

 

Dit was bijvoorbeeld het geval bij de pilot Open by Design – WABO-adviezen RCE 

waar de doelstellingen vooraf in globale zin helder waren, zie § 2.1. Is de 

doelstelling in de eerste stap nog niet helder, dan ‘dwingen’ stappen II en III de 

organisatie om de doelstelling scherp te maken. Anders is er geen beargumenteerd 

besluit te nemen. 
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In bijlage C is een lijst opgenomen met voor- en nadelen van elk scenario. Deze 

voor- en nadelen komen uit de pilot WABO-adviezen RCE maar zijn 

veralgemeniseerd. 

 

Openbaarheid is tevens een kwaliteitsimpuls 

Tijdens de uitwerking van de scenario’s werd duidelijk dat het werk van de RCE door 

actieve openbaarheid beter zichtbaar zou worden. Daarmee zou ook de kwaliteit van 

de adviezen zichtbaar zijn. Vanuit die achtergrond is besloten om enkele 

maatregelen te nemen op het gebied van kwaliteitsverbetering zoals het standaard 

toets/meelezen door een collega. De proceseigenaar zei hierover: ‘heel goed dat dit 

gebeurt, dit zijn maatregelen die je eigenlijk toch al zou moeten nemen om de 

kwaliteit van je producten of diensten te verbeteren’. 

 

Bij het actief openbaar maken is afstemming met de omgeving essentieel 

In veel gevallen is een proces waar de actief openbaar te maken informatie 

onderdeel van uitmaakt, onderdeel van een keten van samenwerkende organisaties 

of organisatieonderdelen. Actief openbaar maken van deze informatie heeft 

daarmee direct gevolgen voor de andere betrokkenen in het proces. Afstemming en 

communicatie met deze betrokkenen is daarmee een essentieel onderdeel van het 

traject om tot actieve openbaarmaking te komen. 

In de pilot Open by Design WABO-adviezen heeft het actief openbaar maken van 

WABO-adviezen direct gevolgen voor de gemeenten en provincies die mede op basis 

van deze adviezen WABO-vergunningen afgeven. Deze WABO-vergunningen 

behoren tot de informatiecategorie verplicht actief openbaar te maken informatie. 

Echter, het lijkt niet handig als de adviezen (en eventueel achterliggende informatie 

zoals foto’s, aantekeningen et cetera) bijvoorbeeld eerder actief openbaar worden 

als er nog geen vergunning is afgegeven. Dergelijke afstemming over bijvoorbeeld 

timing van openbaar maken, is essentieel. 

 

Informatie actief openbaar maken kost meer werk dan vaak gedacht 

Er is nog weinig ervaring en kennis over de wijze waarop actieve openbaarmaking 

moet plaatsvinden en wat dit betekent voor de organisatie, de medewerkers en de 

techniek. Door het ontbreken van deze kennis en ervaring, wordt realisatie van 

actieve openbaarmaking vaak onderschat. Bovendien heeft de pilot laten zien dat 

gedurende het traject steeds veel vragen opkomen  over welke documenten en 

informatie in het proces openbaar gemaakt kunnen en moeten worden en hoe dit 

openbaar maken moet plaatsvinden. Er blijkt veel variatie mogelijk in de 

antwoorden die op dit soort vragen te geven zijn. Bovendien bestaan deze 

documenten en informatie uit veel verschillende typen: aantekeningen, foto’s, 

adviezen van intern deskundigen, eindadvies et cetera. 

 

In deze pilot gaf de proceseigenaar toe dat hij vooraf dacht dat het vrij eenvoudig 

zou zijn om de WABO-adviezen openbaar te maken. Nu hij het hele traject had 

meegemaakt, was zijn conclusie dat actief openbaar maken meer inhoudt dan bij 

wijze van spreken ‘even wat documenten publiceren op internet’. 

Deze ervaring is een algemene les.  

In bijlage B is een globaal realisatieplan weergegeven. Dit is het realisatieplan zoals 

in de pilot WABO-adviezen RCE gebruikt, maar dan veralgemeniseerd. 

 

Het publicatie-platform voor actieve openbaarmaking is een bewuste keus 

In de pilot Open by Design – WABO-adviezen RCE is de ambitie om de WABO-

adviezen niet ‘kaal’ te publiceren maar context en toelichting mee te geven. 

Daarmee is publicatie op de overheidsbrede voorziening PLOOI niet voldoende. 

PLOOI is niet ontworpen voor het doel om context aan publicaties mee te geven 

omdat dit een bijzonder complex beheer zou vergen. Dit betekent dat een ander 
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extra publicatieplatform nodig is voor de context en toelichting, naast publicatie van 

minimaal de link naar het openbare document op PLOOI. Dat laatste is nog steeds 

nodig om burgers en instellingen alle openbare documenten van de overheid te 

kunnen laten vinden en inzien. 

Als extra publicatieplatform voor de context en de toelichting, is het logisch om aan 

websites in eigen beheer te denken. In het geval van de pilot is daarmee de website 

van de RCE een logische denkrichting. Het zou daarmee ook logisch zijn geweest om 

de openbaar te maken WABO-adviezen fysiek te plaatsen op de content server van 

de RCE website en in PLOOI alleen de link naar deze fysieke plek te publiceren. Het 

bezwaar bij dit scenario is echter (en waarschijnlijk bij vele andere websites) dat de 

website niet is ontworpen om documenten op te slaan. Een andere content 

management voorziening die documenten kan opslaan, ontbreekt bij de RCE of 

OCW-breed. Daarmee is het scenario al automatisch gericht op fysiek plaatsen en 

publiceren van het WABO-advies op PLOOI en op de eigen website de context en 

informatie, met een link naar het document in PLOOI. 

 

De concernbrede vraag die OCW zich kan stellen of er een concernbreed generieke 

content management voorziening moet komen die de documenten opslaat en van 

daaruit kan publiceren op de bestaande OCW –websites die veelal subwebsites zijn 

van www.rijksoverheid.nl? 

 

 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Bijlage A 

De volgende personen hebben deelgenomen aan de werkgroepbijeenkomsten van 

de pilot Open by design WABO-adviezen RCE: 

 

 Proceseigenaar:   Leonard de Wit (RCE) 

 Business Product Owner:  Daan Lavies (RCE) 

 Betrokkenen Wabo-proces  Henk Hoogeveen & Jeroen 
Westerman (RCE) 

 Communicatieadviseur:  Nina Brouwer, Lydia Jumelet en Mieke 
Bus (RCE) 

 WJZ/Juridische kennis   Laurens van Eijndthoven (RCE) 

 Business Analist:    Marja van Beest (OCW/ O&B/CEI) 

 Lid bouwgilde:    Ron van Oosterhout (RCE) 

 Adviseur digitaal Wabo-proces:  Jorien de Wilde (RCE) 

 Adviseur beschikbaar stellen   Laura Peters (RCE) 

 Adviseur informatiehuishouding:  Wil Rombout (OCW/ O&B/CEI) 

 Deskundige openbaarheid:  Guido Enthoven (Instituut 
Maatschappelijke Innovatie) 

 Sponsor/Innovatiehouders:  Cécile van der Tweel (RCE)en Maurice 
Veldhoven (OCW/Kennis) 

 Begeleider:     Vincent Wiekenkamp (OCW/O&B) 
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Bijlage B – Globaal realisatieplan 

Domein Activiteit 

Sturing Uitdragen en duiden: waarom willen we dit?  

Uitdragen en duiden: wat het wel is en wat het niet is 

Uitdragen en duiden: hoe gaan we het aanpakken, hoofdlijnen 

Begeleiding Bespreken verandering rol medewerkers die de informatie 

creëren 

De organisatie-onderdelen waar de vragen van burgers en 

instellingen binnen komen en woordvoering helpen en 

begeleiden dat zij hun nieuwe rol kunnen gaan pakken 

Communicatie Overleg met stakeholders 

Communicatie intern, uitwerking plannen samen met alle 

betrokkenen 

Opleiding Maken van opleidingsmateriaal (toegespitst op rollen) 

Aanhaken bij lopende professionaliseringsslag (bestaande 

trajecten) 

Training en opleiding, begrijpelijk schrijven 

Format Aanpassen format naar nieuwe werkwijze 

Borgen privacy, adviezen AVG proof, evt. via sjablonen 

Metadatering gepubliceerde adviezen 

Bijlage voor de lezer, leeswijzer, disclaimer, verwijzingen 

Procesinrichting Inrichten/aanpassen dossiervorming en procesgang 

Checken goedkeurings- en controleflow actieve openbaarmaking 

naar systeeminrichting 

Inrichten publicatieflow van systeeminrichting naar PLOOI 

Richtlijnen Richtlijn: een privacy neutraal advies, hoe doe ik dat? 

Richtlijn: omgang persoonlijke beleidsopvattingen 

Richtlijn: contextgevoelig en begrijpelijk schrijven vanuit de 

actieve lezer 

Richtlijn: hoe lees ik het document? 

Richtlijn: wanneer is een document wel geheim? 

Richtlijn: wat is mijn rol in deze nieuwe opzet? 

Realisatie Starten met beperkte hoeveelheid documenten, bepalen datum, 

veilig proefdraaien 

Opstellen en bijhouden planning en milestones 

Implementatie nieuwe werkwijze, bepalen datum 
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Bijlage C – Voor- en nadelen scenario’s 

 

 


