Governance Peridos
(vastgesteld stuurgroep Peridos, dd. 7/11/2017)
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Centra
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Stuurgroep RC's/CvB

Landelijke
beheerders Peridos
Wijzigingen dagelijks
beheer

Tactisch

Strategisch/
Sturend

RC's-Platform

WAT

Projectleiders
Grotere
wijzigingen als
projecten

RIVM-CvB

Programma Commisie

RC's

Directeuren RC's
Doel en middelen
Besluitvorming:
mensen en middelen landelijk beheer(ders)

RC's/RIVM-CvB

Stuurgroep Peridos
Doel en middelen (ingezet door RIVM) Peridos
Bepalen ketenwijzigingen/ gevolgen inrichtingsvraagstukken en
technologische ontwikkelingen
Veranderende informatievoorziening (strategisch)
Vastellen roadmap wijzigingsvoorstellen (tactisch en operationeel)
Ook qua organisatievorm: apart project of niet, incl. projectleider
Vaststellen besluiten t.a.v. de offerte Topicus (aantal sprints per jaar)

Landelijke beheerders Peridos
Opstellen roadmap, inclusief
prioriteringsvoorstel richting
stuurgroep
Planning en control,
contractmanagement (oa.
sla's), behoeftemanagement,
financieelmanagement,
leveranciersmanagement
Opdrachtformulering richting
functioneel beheer
(operationeel niveau)
Rapportage aan stuurgroep
over voortgang,
(her)prioritering, uren en
euro’s (financieel)
Voor NIPT zijn aparte
afspraken gemaakt, wel mee
in prioritering

Werkgroep
Informatiemanagement

NIPT
Wijzigingen NIPT
iom UMC's
Landelijke beheerders
Peridos

Projectleiders
Grotere wijzigingen, zoals
labworkflow en genotypering
in de vorm van projecten
Status rapportages aan
stuurgroep voor lopende
projecten
Samen met landelijk beheer
voorstellen nieuwe projecten,
inclusief prioriteringsvoorstel
middels roadmap

Operationeel

Topicus

Projectgroepen
Doorvoeren grotere wijzigingen,
zoals labworkflow, gevolgen-NIPT

Regionaal
Functioneel
Beheerders
(ORP )

Gebruikers
Zorgverleners

Leveranciers
van systemen
van gegevens
aanleverende
partijen

Redactieraad PWD

Focusgroep Peridos/Praeventis
PWD

Functioneel Beheer
Landelijk functioneel beheerders en regionaal beheerders:
Uitvoering beheer conform geldige procedures: Incidentmanagement,
Autorisatiebeheer, Releasemanagement, Changemanagement,
Gebruikbeheer (inclusief helpdesk en gebruikersoverleggen)
Coördinatie OTAP, nieuwe opleveringen.
Coördinatie training en opleiding gebruikers.
Coordinatie communicatie Topicus
Coördinatie communicatie naar data- leveranciers en gebruikers.
Coördinatie en opdrachtformulering naar ICT- leveranciers.
Coördinatie Informatiebeveiliging
Uniformiteit in werkwijze
Verantwoording inzake Peridos aan stuurgroep
Verantwoording inzake organisatie/mensen/capaciteit aan directeuren

Projectleiders
Doorvoeren van grotere wijzigingen in projectvorm, zoals NIPT en
Alternatieve gegevensaanlevering
Bemensing, inclusief projectleider, per keer bepalen door Stuurgroep
Opstellen plannen van aanpak

Redactieraad PWD
Hier neergezet omdat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben
Beheer dataset/woordenboek

RIVM-CvB

Programma Commissie
Advies aan CvB:
Monitorrapportages
Sturing kwaliteit BVO dmv
Indicatoren of verandering
indicatoren
Grote wijzigingsvraagstukken
BVO
Roadmap

Werkgroep
Informatiemanagement
Advies aan programmacommissie:
Bespreken monitor en
evaluatie, inclusief advies
samenstelling rapportages en
akkoord op data
Advies t.a.v. indicatoren
Beoordelen of gegevens
beschikbaar zijn
Advies aan CvB/RC:
Adviesering i.h.k.v. prioritering
wijzigingsvoorstellen Peridos

