Ministerie van Justitie en Veiligheid

Planvorming en samenhang
a. Vernieuwen van de i-Strategie
b. Evaluatie CIO-stelsel
c. Creëren van een strategische kaart met alle strategische doelen
d. Inzicht in meerjarige ontwikkeling van de portfolio’s van de
informatievoorziening (van taakorganisaties)
e. Monitoren acties voorportalen i.r.t. de strategische doelen
f. Sjabloon / structuur ontwerpen voor i-plannen en i-paragraaf
jaarplannen
g. I-beleid by Design door te investeren in uitvoeringstoetsen.

Continuïteit van de
informatievoorziening
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Veiligstellen
van innovatie
a. B
 evorderen van kennisdeling
tussen collega’s
b. Onderzoeksprogrammering voor
WODC rond informatievoorziening,
inkoop en integrale beveiliging
c. Coördinatie op experimenten met
blockchain voortzetten
d. Bijdrage aan Wearables in practice
e. Voortzetten samenwerking met
de strategie-unit en het innovatieteam
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Informatieplan
JenV 2020
Het I-plan 2020 moet leiden tot een
solide, gemeenschappelijke informatievoorziening voor JenV, zodat we samen
kunnen werken aan een veilige en
rechtvaardige samenleving.
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IV Personeel
a. Voortzetten programma HR-ICT

Open en
transparant
JenV
a. V
 oorbereiden op nieuwe of
aangepaste wetgeving rond
de informatiehuishouding
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a. Cloud
b. Actualiseren Enterprise Architectuur JenV
c. Doelarchitectuur Toegang afronden
d. Doelarchitectuur Data ontwikkelen inclusief een visie op de
toepassing van API’s
e. Kaderstelling ontwikkelen voor uniformiteit in de begrotings
opbouw
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Voortgang op
digitaal werken
binnen JenV
a. A
 fronden programma Stukken
Beter
b. Proof of concept met Veilig Mailen

Data /
datagedreven
werken
a. Programma data gedreven werken
b. Afronden project vernieuwing
referentiegegevens
c. WODC onderzoek naar Privacy
Utility Tools afronden

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Planvorming en samenhang
a. I-strategie die richting geeft aan de gemeenschappelijke,
ketenbrede en individuele informatievoorziening waarbij de
strategie aansluit bij de opgaven van het ministerie
b. Goed werkend CIO stelsel met heldere taken en verantwoor
delijkheden
c. Beter inzicht in de verschillende strategische ontwikkelingen
en hun onderlinge samenhang. Hierbij gaat het om onder meer
de i-Strategie, SKIA, strategie JenV en de plannen van ketens
en onderdelen. Dit moet leiden tot een verbetering in plan
vorming.
d. Vergelijkbaarheid jaarplannen/I-Plannen
e. Aansluiten beleid bij IV. Het streven is vanuit I een natuurlijke
gesprekspartner te worden van beleid

Continuïteit van de
informatievoorziening
a. Toekomstbestendige architectuur
b. Cloud gaan toepassen
c. Inzicht creëren in toezicht budgetten (run vs grow vs transform)
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Strategische
doelen
Informatieplan
JenV 2020

5

Veiligstellen
van innovatie
a. Kennis ontwikkelen, borgen en
delen
b. Voortzetting toezeggingen rond
deelname blockchain
c. Stimuleren experimenten met
toepassing wearables binnen JenV
d. Bevorderen netwerkvorming rond
innovatie

IV Personeel
a. K
 wetsbaarheid IV organisatie
verminderen

Open en
transparant JenV
a. Implementeren Wet Open Overheid
b. Aantal WOB verzoeken verminderen
c. Hergebruik van data mogelijk maken
d. Vernieuwende dienstverlening;
burger faciliteren in recht op
informatie
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Voortgang op
digitaal werken
binnen JenV
a. Informatiehuishouding op orde
b. Mogelijk maken en bevorderen
van veilig mailen tussen organi
saties naar voorbeeld WvGGZ

Data /
datagedreven
werken
a. Data gedreven werken
b. Data fundament op orde
c. Referentiegegevens op orde
d. Inzicht geven over en richtlijnen
voor het gebruik van technische
instrumenten voor het openen
van privacygevoelige datasets
uit het JenV domein

