Plan van Aanpak casus REACH

3.3 Risico’s
Het hierboven beschreven stappenplan en planning is op zijn minst ambitieus te noemen.
Binnen een tijdsbestek van 6 maanden, waarbinnen de zomervakantie valt en de 2e helft van
december in feite ook niet wordt meegeteld als reële werktijd moet de casus worden uitgevoerd
en afgerond. Eind december 2012 stopt het programma Sggv definitief. Er is dus geen uitloop
of vertraging van de casus naar begin 2013 mogelijk. De volgende risico’s voor het behalen van
de planning zijn denkbaar:
Risico:
•

Er zijn geen verfbedrijven bereid om hun applicatie voor het opstellen van Vib’s tijdelijk
uit te lenen aan Sggv voor de testfase.

Oplossing:
•

Omdat de beperkte tijd voor deze casus het niet toelaat dat er een heel nieuw
prototype voor een digitaal systeem gebouwd kan worden is gebruikmaking van
bestaande applicaties een voorwaarde voor het slagen van de casus. Indien
verfbedrijven niet meewerken, kan in tweede instantie in overleg met de
softwareleveranciers voor een Vib-applicatie gekeken worden hoe zij hun applicatie
tijdelijk kunnen uitlenen voor het prototype.

Risico:
Landelijke inspectie accepteert de oplossingsrichting niet.
Oplossing:
•

•

•

Door contact tussen casusmanager en de stuurgroep Handhaving Reach en EU-GHS
worden problemen die de inspectie mogelijk zou hebben ten aanzien van
oplossingsrichting in een vroeg stadium onderkend en zal gekeken worden naar de
mogelijkheden om dit op te lossen.
Indien op lager niveau niet tot overeenstemming kan worden gekomen zal op hoger
niveau tussen EL&I en de ILT overleg worden georganiseerd.

Risico:
De oplossing/prototype heeft te weinig toegevoegde waarde om het enthousiasme van
de ketenpartners te genereren met het project verder te gaan in 2013.
Oplossing:
•

•

•

Ondanks de tijdsdruk en strakke planning oog blijven houden voor een oplossing die
voldoende oplevert (voldoende “body”) voor partijen (qua geld en tijd) om er mee
verder te willen gaan na 2012.
De pilot verlengen in 2013 onder regie van de verfbranche
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4

CASUSORGANISATIE

4.1 Programmabureau
Sggv werkt in opdracht van EL&I aan deze casus. Sggv is faciliterend en heeft als doel de
ketenpartners in staat te stellen de doelen van de casus te realiseren. De casusmanager is
hiervoor de eerstverantwoordelijke. Hij wordt bijgestaan door een casusadviseur, ICT-expert,
een juridische medewerker en de communicatieadviseur. Verder is er begeleiding en toezicht
vanuit het programmamanagement van Sggv.

4.2 Uitgangspunten bij de casusorganisatie
De organisatie is zo slank als mogelijk gehouden om zo de focus te houden op de einddoelen
van de casus. Vanwege de slanke vorm kan de voorgestelde organisatie efficiënt en slagvaardig
opereren. Onderdeel van de voorgestelde organisatie is een stuurgroep die gedurende de casus
driemaal bijeen zal komen. De stuurgroep vertegenwoordigt het bestuurlijke draagvlak voor de
casus (bij aanvang, tijdens en bij afronding van de casus). De stuurgroep ziet toe op de juiste
inhoud, de betrokkenheid van alle ketenpartners en de condities waaronder de uitvoering
plaatsvindt. Daartoe neemt de stuurgroep belangrijke beslissingen over onder meer: het plan
van aanpak, de initiële businesscase, de organisatorische consequenties van nieuwe
ketenafspraken voor de vigerende werkprocessen binnen organisaties, het commitment van
partijen daarbij, de overdracht van ICT-voorzieningen naar de ketenpartners na afronding van
de casus en de condities waaronder dat plaatsvindt (bijvoorbeeld publiek private
samenwerking, financiële modellen voor beheer en exploitatie, bijdrage van partijen daaraan et
cetera).
In de werkgroep is de inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd op het gebied van REACH
en bedrijfsprocessen. De werkgroep doet in feite de inhoudelijke voorbereiding voorafgaand
aan de stuurgroepvergadering. De werkgroep zal vanaf augustus elke vier weken bijeenkomen
en indien nodig op bepaalde momenten tijdens de casus frequenter. De werkgroepleden zullen
in kleiner comité bijeenkomen op kleinere onderwerpen of de uitvoering van geselecteerde
taken. De werkgroep bestaat veelal uit leden afkomstig uit de organisaties van de
ketenpartners. In onderstaand figuur is een schematische weergave gegeven van de beoogde
casusorganisatie.
Stuurgroep

Casusmanager

Adviseur

Werkgroep
Zowel stuurgroep als werkgroep worden secretarieel ondersteund door Sggv.
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4.3 Stuurgroep
De stuurgroep is samengesteld op basis van vertegenwoordigers van de volgende organisaties:
Lid
•
•
•
•
•
•
•

VVVF
NRK
VNCI
IenM
SZW
Min EL&I
VVVF

4.3.1

Planning stuurgroepen

De stuurgroep REACH zal drie keer bijeen komen, de eerste keer op 29 augustus. De overige
twee bijeenkomsten zullen 6 november en 7 december plaatsvinden.
Stuurgroepleden krijgen uiterlijk een week voor de bijeenkomst de relevante stukken
toegestuurd vanuit het programma Sggv.

4.4 Werkgroep
De werkgroep bestaat uit de inhoudelijk deskundigen op het gebied van REACH.
In de werkgroep zijn de meeste ketenpartners vertegenwoordigd.
Lid
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sggv
IenM
VNCI
VVVF
NRK
PPG
FOSAG
FOCWA
Verfhandel Mooij
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