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Betreft: Terugkoppeling statenwerkgroep Digitaal Werken Memo 

 

 

Inleiding 

Met dit memo wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de 

werkzaamheden van de statenwerkgroep Digitaal Werken . Deze door 

het presidium ingestelde werkgroep is sinds eind 2012 doende met het 

formuleren van een voorstel voor het invoeren van digitaal werken voor 

provinciale staten per 1 maart 2015.  

 

Voorstel: 

Het presidium wordt voorgesteld: 

 kennis te nemen van de terugkoppeling van de werkzaamheden van 

de statenwerkgroep Digitaal Werken en met name de voorstellen: 

o om digitaal werken in deze statenperiode niet verplicht te 

stellen, maar integraal aan te laten vangen bij de start van de 

nieuwe statenperiode in 2015; 

o dat een statenlid kan kiezen uit een door het concern 

ondersteunde tablet dan wel voor het ‘bring your own device’-

principe; 

o dat vóór 1 april 2014 een voorstel aan het presidium en PS 

wordt aangeboden met een beschrijving van de gewenste 

digitale informatievoorziening aan en technische ondersteuning 

van PS. 

 

Toelichting 

Medio 2011 is de pilot Digitaal Werken van start gegaan. De pilot kwam 

voort uit bespreking in het presidium van de door PS opgelegde 

taakstelling op de PS-budgetten van eind 2010; digitaal werken zou 

leiden tot kostenbesparingen en een efficiëntere werkwijze van PS. De 

pilot werd getrokken door de griffie. Nadat in de 2
e
 helft van 2011 met 

name diverse verbeteringen zijn aangebracht in het systeem waarin de 

vergaderstukken worden gepubliceerd (BABS: Bestuurlijk Activiteiten 

Bewakingssysteem), zijn in januari 2012 vijf Statenleden begonnen met 

papierloos werken. Hun ervaringen hebben geleid tot verdere 

aanpassingen aan het systeem.  
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In het presidium van 16 juli 2012 is de pilot Digitaal werken (uitgebreid) 

geëvalueerd. Digitaal werken door Statenleden is mogelijk, zo was de 

conclusie. De vraag was op welke wijze dit voor de gehele Staten diende 

te worden ingestoken. 

Het presidium besloot om een werkgroep bestaande uit Statenleden in 

te stellen, die de overgang naar een digitale omgeving verder 

voorbereidt door onder meer kwaliteitseisen te formuleren voor de 

informatievoorziening aan en de gewenste technische ondersteuning 

van PS. De werkgroep kende haar startbijeenkomst op 11 november 

2012. 

  

Leden werkgroep 

Alle fracties kunnen deelnemen aan de statenwerkgroep. Lid van de 

werkgroep zijn: dhr. Van Berkum (voorzitter), de heer Meerhof (plv. vz.), 

dhr. Van Liere, dhr. Struben, dhr. Van Hooff en namens 50PLUS 

duocommissielid dhr. Ten Cate. Namens de VVD-fractie was tot recent 

de heer Gör lid. De werkgroep wordt ambtelijk ondersteund door de 

griffie en door ICT Regie.  

 

Opdracht werkgroep 

De werkgroep heeft de aan haar gegeven opdracht uitgewerkt. 

Eindresultaten van de werkgroep zijn: 

1. Vóór 1 april 2014 een voorstel aan het presidium en PS bevattende: 

A. Een beschrijving op hoofdlijnen van de gewenste informatie-

voorziening (incl. de daarvoor geldende kwaliteitseisen) van PS: 

o de in te zetten informatiesystemen (iBabs en eventueel 

andere informatiesystemen); 

o de werkwijze (processen en gebruik);  

o de informatiebeveiliging; 

o het beheer en de ondersteuning; 

o met aandacht voor de oriëntatie van de Statenwerkgroep 

Begrotingscyclus op de wijze waarop P&C-stukken 

kunnen worden vormgegeven.  

B. Een voorstel voor een scenario voor de persoonlijk door de 

statenleden te gebruiken pc-hulpmiddelen (keuze uit, of 

combinatie van, (I) de huidige ‘Bring Your Own Device’-regeling, 

(II) meedoen met de standaard varianten van de provinciaal 

gebruikte laptops of (III) voor elk statenlid een nieuwe standaard 

tablet-pc (iPad of andere)). 

C. Een realistische datum waarop PS volledig digitaal werken (in 

ieder geval niet later dan de start van de volgende statenperiode 

(2015). 

D. De financiële consequenties van een positief besluit over het 

voorstel. 
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Toelichting bij C 

Digitaal werken is reeds mogelijk voor degenen die dat willen. De 

werkgroep wil mede daardoor digitaal werken deze statenperiode niet 

verplicht stellen. Wel stelt de werkgroep voor het digitale werken 

volledig in te voeren en verplicht te stellen bij de start van de nieuwe 

statenperiode in 2015. Dit biedt tijd om eventuele verstrekkende 

voorstellen van de werkgroep uit te kunnen voeren. Het finale besluit 

om volledig digitaal te gaan werken dient door PS genomen te zijn vóór 

1 april 2014, zodat voldoende tijd voor de implementatie beschikbaar 

is. 

 

Aanpak 

Het begrip ‘digitaal werken’ is door de werkgroep opgedeeld in ‘digitale 

informatievoorziening’ en ‘digitale hardware’.  

Onder de kwaliteit van digitale informatievoorziening wordt verstaan:  

1. de kwaliteit van de vergaderstukken; de toegankelijkheid en 

werkbaarheid van het document, leesbaarheid van stukken incl. 

kaarten en afbeeldingen, het toestaan van annotaties in stukken 

etc.; 

2. de kwaliteit van de processen; het voorbereiden van de 

vergadering door stukken te downloaden en te annoteren, met 

anderen tegelijk aan hetzelfde stuk kunnen werken, de 

zoekfunctie, het (eenvoudig) kunnen schakelen tussen stukken, 

het bewaren/opslaan van (bewerkte) vergaderstukken, het 

bijwonen van de vergadering etc.; 

3. de kwaliteit van de systemen; de functionaliteit en het 

gebruiksgemak en 

4. de kwaliteit van de informatiebeveiliging; integriteit (de juistheid 

 en actualiteit van de documenten) en vertrouwelijkheid. 

 

Onder de kwaliteit van digitale hardware wordt verstaan: draagbaarheid, 

snelheid, platformonafhankelijk werken versus een aanbod vanuit het 

concern.   

 

In een aantal sessies heeft de werkgroep kwaliteitseisen en wensen 

geformuleerd bij deze deelonderwerpen. Deze eisen en wensen zijn 

vervolgens ambtelijk onderzocht; kunnen deze zaken worden 

geoperationaliseerd, op welke wijze kan dat en verhoudt een en ander 

zich tot de huidige opzet? Daarbij wordt gekeken naar marktspelers en 

systemen waar andere provinciale staten en gemeenteraden gebruik van 

maken, om tot een optimaal systeem voor digitaal werken te komen.  

 

Vervolg 

De werkgroep praat in haar eerstvolgende bijeenkomst met meerdere 

leveranciers van software.  

 


