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Simone Roos wordt directeur-generaal
Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
De ministerraad heeft mevrouw drs. S.M. (Simone) Roes benoemd tot directeur-generaal Organisatie en

Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De voordracht is

gedaan door minister Blok veer Wonen en Rijksdienst en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2014.

Simone Roes (1964) werkt sinds september 2009

als lid van de Raad voor de rechtspraak. In deze

bestuurlijke functie is zij portefeuillehouder van 7

rechtbanken en Iandelijk verantwoordelijk voor onder

andere HRM/MD, organisatieontwikkeling en een

aantal bedrijfsvoeringonderwerpen. Ook is zij

eindverantwoordelijk voor de SSO van de

Rechtspraak, het Landelijk Dienstencentrum

Rechtspraak, en - samen met het CM - voor het

opleidingsinstituut van de Rechterlijke Macht, SSR.

De afgelopen jaren heeft zij mede leiding gegeven

aan een aantal ingrijpende organisatieveranderingen

in de Rechtspraak: onder meer de herziening van de

Ruime ervaring

Simone Roos studeerde rechten (juridisch-bestuurswetenschappelijke studierichting) aan de Universiteit

van Amsterdam. In 1987 startte zij haar Ioopbaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarna ze

bijna 10 jaar bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkte. Na een jaar in de private sector te

hebben gewerkt, keerde ze in 2000 terug bij het Rijk. Zij doorliep verschillende functies bij de ministeries

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zowel in het beleid, de

bestuursondersteuning als de bedrijfsvoering. Haar Iaatste functie bij het ministerie van OCW was die van

plaatsvervangend secretaris-generaal. Dok bij COW heeft zij zich intensief beziggehouden met

organisatieveranderingen.

gerechtelijke kaart en het programma Kwaliteit en Innovatie.
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Rijkaovecheid

be heer drs. H.B. (Bas) Eenhoorn is vandaag benoemd tot Nationaal Commissaris Digitale Overheid.

Als overheidsbrede regisseur gaat hij eon programma opstellen dat wordt uitgevoerd door alto

overheden (medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en Rijk) gericht op het leggen van een

nverheidsbrede infrastructurele basis voor een digitale overheid voor nu en in de toekomst. be

benoeming geldt voor vier jaar.

Dc ministerraad heelt hiermee ingestemd op voorstol
[idncumvntnn en putlicaties/komnrvtukkvni2h 14lb’22ykamnrbrint nvnr hnt-bnslvit van-hot katinet em Hen nationaat-cemminsanis
digrtaln overheid in to vtnllnn htmll

van minister Plasterk van Binnenlandse Zakes en Kontnkrijksrelaties, minister Kamp van tconomische ZakHn en

minister Blob voor Wnnen en Rijksdienst.

Nederland steunt al in hoge male op digitale voorzieningen, Zn ook de overheid. De Digitale Overheid staat voor

eon betere (digitale) dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven. Deze dienstverlening moet

voldoen aan bnlangrijke eisen op gebieden am privacy, voiligheid en hat voorkomen van fraude. lOok stimuleron

digitale dionsten de economische ontwikkeling van ons land.

Dc Natinnaal Commissaris Digitale Overhetd (NCDO) krijgt de opdracht beloidsontwikkeling en vernieuwing aan te

jagen:

hij bevordert hot tot stand komen van (voorzieningen voor) de Digitale Overheid;

zorgt ervoor dat het beheer van essentiele voorzieningen goed is geregeld;
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stimuleert hot gebruik van die voornieningen.

Dc NCDO stuart op hot realiseren en op een effectiel gebruik van do Generieke Digitale Infrastrsdusr (Got). be

Nationaal Commissaris stolt do Got samen ait bostaando en in ontwikkeling zijndo vosrzieningon, standaardon,

basisregistraties en producten die essentieel zijn voor zowel het functioneren van do overhoid als voor haar

(digitale) dienstverloning aan burgers en bedrijven

Dc NCDG heeft verdor do opdracht om voor do CDI eon passond governance- en flnancieringsarrangement tussen

medeoverheden, aitvoehngsorganisaties on hot Rijk in to richten. Daaftoe brongt hij als regisseur do

medeonerheden, uitvoahngsorgantsaties en het Rijk bij elkaar om zodoende dde digitala infrastructosr to credren.

Do digitale infrastructuer mod net zo stroctureot opgezet worden als de fysieke infrastructuar (wagon-, spoor- en

waternetwerk). Elke organisatie blijft verantwoordetijk voor de eigen digitale diensten.

Achtergrond Ban Eenhoorn

Bas Beehoorn (t946) stadeerde geografie aan Rijkseniversiteit Groningen en was twintig jaar bsrgemeester. In

die periode was hij actief op tal van gebieden van bet oponbaar bestaur. In teee stapte hij over naar bet

bedrijfsleven; eerst als partner van ernst & Young, versolgens als nice-president bij Capgomini. tn doze functies

hield hij zich onder andere bezig met digitaliveringsvraagstukken. Vanaf 2007 is hij met regelmaat waarnomond

bergemeester van nieuwe gemeenten, momentoel van Vlaardingen, en actief am zelfstandig advisesr voor

strategische vraagstukken in hot openbaar bestuur. Eenhoorn combineert ervaring met automatiseringsprojecten

met orvaring in hot openbaar bestuor.

Documenten en publicatios
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