Het best bewaarde geheim
van Den Haag
De digitale transformatie van wet- en regelgeving door KOOP
In 2004 onthulde toenmalig minister Thom de Graaf zijn
droom: “Over drie jaar moet alle basisinformatie van de
democratische rechtsstaat op internet raadpleegbaar
zijn.”
Het Kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële
Overheids Publicaties (vandaar dus KOOP) startte in 2006
met het digitaliseren van de Staatscourant. Inmiddels zijn
we véél verder. KOOP digitaliseert anno 2018 een groot
deel van de wet- en regelgevingsketen en publiceert alle
officiële overheidsinformatie online.

Waarom KOOP Overheidsorganisatie van het jaar?
KOOP weet als overheidsorganisatie strak ondernemerschap te combineren met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Onze vakspecialisten hebben in
nauwe samenwerking met de markt, de wet- en regelgeving de 21e eeuw in getrokken. Dankzij complexe,
innovatieve en vooral ook succesvolle ICT projecten.
Projecten die cruciaal zijn voor de verbetering van de
wet- en regelgevingsketen en de overheid bovendien
veel kosten besparen

Het best bewaarde geheim
van Den Haag
KOOP is een overheidsorganisatie die er niet van houdt
op de voorgrond te treden. Wij zijn vakidioten. Bij ons
vind je juridische informatici en informatieprofessionals
met specialistische kennis van wetgevings- en publicatieprocessen. En allerlei pluimage daar omheen.
Promovendi, bèta-mannen en -vrouwen.
Nerds. Want goede ICT kan niet zonder nerds. KOOP
heeft geen eigen communicatiemedewerkers. Dat doet
het secretariaat er zo’n beetje bij. Raar? Nee, dat vinden
wij alleen maar bijzonder. KOOP richt zich het liefst op
haar core business, de digitalisering van de wet- en
regelgevingsketen en bijbehorende publicatieprocessen.
Maar liefst 300.000 officiële publicaties per jaar! Met een
8 als klanttevredenheidscijfer en een beschikbaarheid
van haar systemen van 99,95%. Niet voor niets zijn wij
door een topambtenaar ooit het ‘best bewaarde geheim
van Den Haag’ genoemd.

Basis van democratie handhaven en verbeteren
KOOP is de drijvende kracht
achter de veel bezochte internetportalen met overheidsinformatie. Onze bekendste
diensten zijn natuurlijk wetten.nl en de Staatscourant, het Staatsblad, lokale bladen op overheid.
nl. Die maandelijks zo’n 2,5 miljoen keer geraadpleegd worden. Wist u dat zonder bekendmaking
door KOOP geen wet in werking kan treden?
KOOP ondersteunt alle 1600+ overheidsorganisaties,
burgers en juridische beroepsgroepen in Nederland
om, elke dag weer, de basis van onze democratie en
overheidsdienstverlening te handhaven en te
verbeteren. KOOP biedt talloze diensten rondom
wet- en regelgeving en officiële overheidsinformatie.
Geen rechter, advocaat of uitvoerder kan zonder
deze diensten, die alle fases van de wet- en regelgevingsketen beslaan. Diensten per fase zijn onder
meer:
1.
Voorbereiding van wetten wetgevingsvoortgangskalender, keteninformatiesysteem wetgeving in wording,
implementatieverbanden EU wet- en
regelgeving.
2.
Advisering over wetten - internet
consultatie.
3.
Behandeling in de Eerste en Tweede Kamer
- publicatie kamerstukken.
4.
Officiële bekendmakingen - Staatscourant,
Staatsblad, Tractatenblad, lokale bladen.
5.
Uitvoering - wetten.nl, overheid.nl, lokale
regelgeving, open data portal, wettenpockets, platform uitvoeringscontent.
6.
Toezicht en handhaving - publicatie
tuchtrecht, vergunningen, berichten
‘over uw buurt’, verrijkte uitspraken
jurisprudentie op rechtspraak, Europese
ECLI standaard vindbaarheid jurisprudentie.

Experts, inhoudelijk managers,
gespecialiseerde marktpartijen
KOOP is een platte organisatie.
Productmanagers staan met hun voeten
in de digitale klei. Ze voeren naar eer en
geweten hun managerstaken uit en
kennen de inhoud op hun duimpje. Ook algemeen
manager Onno Muchall is geen manager pur sang. Onno
is jurist. Met erg veel verstand van ICT. Zijn belangrijkste
rol is het bij elkaar halen en houden van de inmiddels
meer dan 110 beste inhoudelijke experts. Niet bepaald
generalisten. Zowel ambtenaren als de gespecialiseerde
marktpartijen.
Onno: “Ik begrijp dat marktpartijen er primair zijn om
geld te verdienen en dat mag. Als zij maar begrijpen
dat wij primair aan tafel zitten om dingen voor elkaar te
krijgen. Deze ‘mutual understanding’ werkt. We hebben
onze marktpartijen welbewust in de niche van
elektronische publicatie en wet- en regelgeving gezocht.
We werken samen, waarbij KOOP doelbewust aan het
stuur blijft.”

Een bijzondere opdrachtnemer in de
wet- en regelgevingsketen
De opdrachtgevers weten KOOP te
vinden voor projecten die vallen binnen
haar core business: de wet- en regelgevingsketen. Waar ICT vaak een bestuurlijk struikelblok
is, heeft KOOP inmiddels 30 omvangrijke producten en
diensten succesvol ontwikkeld binnen geld, tijd en
kwaliteit voor haar opdrachtgevers. En omdat KOOP
nauw samenwerkt met specialisten en de expertise in de
markt kan zij gebruik maken van de nieuwste ideeën,
ontwikkelingen en technologieën.
Bijzonder aan KOOP is dat KOOP acteert in een omgeving
waarin geen formele eigenaar is van de gehele keten.
KOOP compenseert de afwezigheid van deze topdown
ketenregisseur. Behalve op beleid gerichte opdrachten
initieert KOOP - op basis van haar kennis van de keten
- continu bottom up voorstellen aan haar opdrachtgevers
voor de verbetering van de keten.

Daarnaast beheert KOOP metadatastandaarden en de
Juriconnect-standaard voor identificatie van en
verwijzing naar wet- en regelgeving.

De Rijksoverheid als digitale uitgever
Vroeger betaalde de Rijksoverheid voor
bijna alle informatie die zij zelf creëerde.
Commerciële uitgevers bundelden de
overheidsinformatie en de overheid kocht
deze informatiebundels massaal terug. Nu is de overheid
dankzij KOOP weer uitgever geworden van haar eigen
informatie. En stelt deze gratis via open data ter beschikking aan maatschappij en markt. Naast de voordelen die
de digitale transitie van wet- en regelgeving al biedt levert
dit ook enorme besparingen op. Alleen al op de
Staatscourant wordt sinds 2009 jaarlijks ruim 10 miljoen
bespaard. Elektronische publiceren door decentrale
overheden reduceert honderden miljoenen aan
administratieve lasten.

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor burgers
en professionals
KOOP blijft zoeken naar nieuwe mogelijkheden om
overheidsinformatie voor burgers en professionals
toegankelijk te maken. Met vrij beschikbare apps zoals
de Wettenpocket, Bij u in de Buurt, de Staatscourantapp.
Of Linked Data Overheid, overheidsinformatie in
samenhang wordt getoond.
Denk eens aan Rachel Zane, gespeeld door Meghan
Markle, in de populaire serie ‘Suits’. Rachel Zane was
daar paralegal. Wat paralegals doen, het dagen (en
nachten!) lang doorzoeken van jurisprudentie t.b.v.
hun zaak, heeft KOOP met slimme AI software met een
druk op de muis voor elkaar. KOOP’s LinkeXtractor,
genomineerd voor de Computable Award 2018, zoekt
dankzij slimme algoritmes relevante jurisprudentie en
andere juridische bronnen in een seconde bij elkaar.
Handig, hoeven Rachel Zane en haar collega’s niet meer
nachten lang door te werken!
Nieuwsgierig? Kijk vooral eens op onze site
www.koopoverheid.nl.

KOOP gebruikt overheidsstandaarden en hergebruikt
generieke diensten. KOOP is zelfs verantwoordelijk
voor meerdere juridische standaarden. Dankzij KOOP’s
Europese standaard voor het uniek nummeren van
rechterlijke uitspraken, de ECLI, kan Europese jurisprudentie worden gevonden.

KOOP is een onderdeel van UBR. UBR is een rijksbrede dienstverlener bij organisatie- en ontwikkelvraagstukken,
complexe digitale trajecten en innovaties in de bedrijfsvoering. UBR voert taken uit op het gebied van interim
management, HRM, ICT, inkoop en financiën. Wij zijn deskundig, innovatief en leveren resultaat.
UBR. Voor een ambitieuze overheid.
www.ubrijk.nl

