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Inspiratie en duidelijke afspraken 

Inleiding 

Dit is de aanpak om tot een verdere uitwerking van het katern “verbinden” 

van de NORA te komen. De basis van de aanpak is de bestelling, zoals die 

in de gebruikersraad van 6 juni 2012 is  besproken. 

 

De beschrijving van de aanpak bestaat uit drie onderwerpen: 

1. een beschrijving van het resultaat en de manier om dat te bereiken;  

2. fasering van de werkzaamheden; 

3. aanscherping van de bestelling. 

 

Bij de uitvoering van het werk hanteren we het uitgangspunt kwaliteit voor 

tijd. 

 

De maatschappij, of meer specifiek burgers en organisaties, verwacht van 

de overheid dat zij zuinig en samenhangend optreedt. Om dit mogelijk te 

maken omvat het katern verbinden twee soorten inhoud: afspraken en 

voorbeelden van succesvol optreden. 

 

 

regelingen
voor burger en organisatie

relevante situaties

behoefte aan samenhang

 
 

Vaak zijn in de situatie van handelen van burger en organisatie meerdere 

regelingen en (veelal) daarmee delen van de overheid betrokken. De 

maatschappelijk trend van de afgelopen decennia is dat samenhang tot 

voordeel van beide leidt. Het katern verbinden werkt deze thematiek verder 

uit. 
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Resultaat en werkwijze 

We beschouwen de overheid over al haar bestuurslagen als federatie van 

relatief autonome organisaties. Om deze elkaar goed te laten informeren in 

hun contacten met individuele burgers en organisaties stelt het katern 

verbinden een aantal afspraken vast. Dit goed over en weer informeren blijkt 

een cruciale succesfactor om zuinig en samenhangend op te kunnen treden. 

 

De wens dat de overheid samenhangend optreedt vloeit voort uit het feit dat 

burgers en organisaties in bepaalde situaties met meerdere instanties 

hebben te maken. Een voorbeeld hiervan is een vracht die Europa 

binnenkomt. Om deze doorgang te verlenen zijn bijvoorbeeld de 

Nederlandse Waren Autoriteit en de Douane betrokken. Doordat deze 

organisaties elkaar goed informeren ervaart de transporteur de overheid als 

één samenhangende organisatie. Andere voorbeelden zijn te vinden in de 

keten voor werk en inkomen, de zorg, rampenbestrijding en de opsporing. In 

de verslagen van de ombudsman zijn voorbeelden te vinden waar we als 

overheid minder succesvol zijn waar het gaat om samenwerking. 

 

Naast de afspraken geeft het katern een aantal voorbeelden van succesvol 

toepassen van die afspraken bij de inrichting van organisatie en 

informatievoorziening. 

 

Dit resultaat willen we bereiken door op vertraagde wijze een dialoog te 

voeren met de bij de NORA betrokken bestuurslagen van de overheid.  

Hierbij werken we thematisch achtereenvolgens aan het leggen van een 

verbinding met: 

 basisregistraties; 

 burgers en bedrijven (front office); 

 andere publieke organisaties (e-dossiers). 

 

In de dialoog adresseren we: visie, succes- en leermomenten, afspraken en 

voorbeelden. 

 

Het doel van de vertraagde dialoog is een grote groep bij de keuzes in de 

NORA te kunnen betrekken. Op basis van de visie en de items uit de 

bestelling van de NORA (zie bijlage) wordt in workshopvorm een gericht 

samengestelde verzameling vragen behandeld. Discussiepunten komen zo 

eenvoudig naar voren en laten zich gemakkelijk ordenen. Ontbrekende 

vragen zijn in het proces eenvoudig toe te voegen. 

 

Op hoofdlijnen komen de vragen op het volgende neer:  

 Wat is de visie van de afzonderlijke bestuurslagen? 

 Wat is de wenselijke gemeenschappelijke visie? 

 Wat zijn succes en leermomenten die noodzaak van de visie 

illustreren? 

 Welke afspraken zijn nodig om wederzijds succesvol te zijn? 

 Wat zijn in de huidige praktijk voorbeelden waarin die afspraken 

goed tot hun recht komen. 

 

Per thema vindt verdere concretisering van de vragen plaats.  

 



Aanpak uitwerking NORA katern verbinden CONCEPT 3 van 11 

Inspiratie en duidelijke afspraken 

Naast binding van een groot aantal bij de NORA betrokkenen, geeft deze 

werkwijze ook de mogelijkheid om beslispunten helder te maken. Er zal een 

aantal punten naar voren komen waar rond een vraag meerdere antwoorden 

leven. Het niet (unaniem) beantwoorden van deze vragen levert een 

negatieve bijdrage aan de doelstelling van een zuinige en in samenhang 

opererende overheid. Daarom zijn keuzes nodig, in de vorm van 

antwoorden op deze vragen. Onderdeel van de werkwijze is deze keuzes 

aan de relevante bestuurders voort leggen. 

Stap 1, het katern verbinden vullen met vragen 
Verzamelen van de vragen waar het katern verbinden een antwoord 
op gaat geven. 
 
Stap 2, het verzamelen van de antwoorden 
Verzamelen van de antwoorden op de vragen, zoals die binnen de 
diverse geledingen van de overheid leven. Ook de Europese kijk op de 
zaak wordt meegenomen. 
 
Stap 3, publicatie van de antwoorden 
Delen van de verzamelde antwoorden. Een kans om te toetsen of 
input op de juiste wijze is verwerkt en waar nodig te verduidelijken. 
 
Stap 4, schrijven van het katern 
Hier wordt op basis van de informatie opgedaan in stap 3 het katern 
opgesteld. Waar de keuzes in het katern op gespannen voet staan met 
de keuzes die in bepaalde geledingen al zijn gemaakt, kunnen we dat 
goed adresseren in deze stap.  Het doel is om tot een gedragen goede 
inhoud te komen. 
 
Concessies door architecten sluiten we uit, het gaat er om dat er 
duidelijke keuzes ontstaan. Waar alternatieven bestaan worden die 
uitgewerkt, zodat bestuurlijk verantwoordelijken tot hun keuze kunnen 
komen. 
 
Stap 5, laten landen van het katern 
Opnemen van de afspraken in de bestaande IV besturingsstructuren 
binnen de diverse geledingen. De landing wordt afgemeten aan het 
aantal projecten en samenwerkingsverbanden wat daadwerkelijk 
gebruik maakt van de inhoud van de NORA. 
 
Ook een aandachtspunt in deze fase is het bestaan van de NORA 
naast de architecturen van de verschillende deelgebieden. Het is niet 
de bedoeling dat de NORA daarin wordt over geschreven, of dat die 
inhoud hebben die in strijd is met de NORA. 

 

stappenplan vertraagde dialoog 
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Fasering van de werkzaamheden 

We werken nu met een team van drie personen, die slechts een beperkt 

deel van de week beschikbaar hebben, om het katern verbinden te 

realiseren. Dit maakt dat het werk gestaag maar langzaam vordert. 

 

Het doel is nu om werkzaamheden in workshop verband uit te voeren met 

de meest geëigende partijen bij elk thema, om zowel versnelling in het 

proces als draagvlak voor de uitkomst te bereiken. 

  

We gaan er van uit dat een workshop een dagdeel in beslag neemt. Met 

voorbereiding en verwerken van de resultaten kunnen we één workshop per 

week doen. De organisatie van de workshops laten we graag aan leden van 

de gebruikersraad. Zij zorgen dat de relevante personen uit de geledingen 

die zij vertegenwoordigen aanwezig zijn en hun inbreng leveren.  

 

We verwachten voor ieder thema vier workshops nodig te hebben waarvoor 

we een ruime doorlooptijd per thema nemen. Rond burger en bedrijf (front 

office) hebben de eerste activiteiten al plaats gevonden. Inmiddels heeft de 

eerste sessie rond het thema burgers en bedrijven (front office) 

plaatsgevonden. Daar is de visie van gemeenten, waterschappen, 

provincies en de manifestgroep besproken. Ook zijn voorbeelden van 

successen en minder succesvolle ervaringen langs gekomen. De eerste 

contacten met basisregistraties zijn geweest. Voor e-dossiers worden 

samen met de Manifestgroep de best practises verzameld. 

 

Dit leidt tot de volgende agenda voor de fasering: 

thema periode 

burger en bedrijf (front office) oktober, november 2012 

basisregistraties december 2012, januari, februari 

2013 

e-dossiers maart, april 2013 

 

We hebben er bewust voor gekozen zaken achtereenvolgens uit te werken. 

In iedere fase is het geheel van het katern verbinden onderwerp van 

gesprek. Natuurlijk kunnen daarbij bepaalde delen voor een thema meer of 

minder relevant zijn. Onderstaande geeft dit schematisch weer. 
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Bestelling katern verbinden 

Uitgangspunten 

Bij de beschrijving van de wijze waarop publieke organisaties zich 

“verbinden met de buitenwereld” gebruiken wij een aantal (soms inhoudelijk 

gerichte) uitgangspunten. Dat zijn: 

- (individuele) transacties tussen een overheidsorganisatie en een 

burger/bedrijf zijn buiten scope van NORA; 

- dat geldt ook voor de relaties tussen basisregistraties. Het is aan de 

beheerder van een basisregistratie om "bij de voordeur" te toetsen 

of een (door een burger of bedrijf) voorgestelde mutatie aansluit op 

de gegevensinhoud van andere basisregistraties (voorbeeld: bij 

inschrijving van een eenmanszaak toetst KvK op het bestaan van de 

persoon in de GBA/RNI); 

- er is vaak sprake van relaties tussen transacties: 

o hergebruik van gegevens uit andere transacties 

(bijvoorbeeld gegevens van een eerder uitgevoerde 

medische keuring); 

o in het verlengde daarvan: elkaar spontaan informeren over 

wijzigingen in gegevens; 

o uitbesteden (een andere partij voert namens "jou" iets uit). 

In al deze situaties zijn vragen als wie heeft regie, wie is 

verantwoordelijk, wie voert uit (en is die persoon daarvoor 

geautoriseerd), aan de orde. De antwoorden op die vragen hebben 

invloed op de inrichting en het ontwerp van transacties. In het 

katern zullen we aan deze vraagstukken expliciet aandacht 

besteden. Het team dat nu aan de ontwikkeling van het katern werkt 

formuleert de vragen; 

- in samenwerkingsverbanden zoals hiervoor bedoeld is sprake van 

organisatieoverstijgende samenwerking. Dat vergt een specifieke 

besturing. Dat onderwerp komt in het katern ketenbesturing aan de 

orde; 

 

- de kwaliteit van gegevens is niet altijd voldoende. Dat knelt des te 

erger bij het gebruik van gegevens in elektronische dossiers (waar 

gegevens van verschillende partijen bij elkaar komen en daardoor 

nieuwe beelden ontstaan). Daarbij zijn aandachtspunten: 

o voorkomen van administratieve realiteit (die afwijkt van de 

werkelijkheid); 

o toets door geregistreerde op zijn gegevens; 

o kwaliteitskenmerken van gegevens en metagegevens. 

Het onderwerp kwaliteit van gegevens krijgt expliciet aandacht in 

het katern “verbinden”; 

- bij de inrichting van een basisregistratie zou een afnemer gegevens 

"op maat" moeten kunnen ophalen (voorbeeld: kunnen vragen hoe 

oud iemand is , in plaats van ophalen geboortedatum en zelf 

rekenen, kortom de gegevens moeten aansluiten bij de 

gebruikssituatie). Aandachtspunten: 

o theorema van Parnas, gegevens kunnen opvragen zonder 

de structuur van de achterliggende gegevensstructuren te 

kennen; 
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o niet meer gegevens zien dan nodig is. 

- bij e-dossiers aandacht schenken aan het onderscheid tussen 

transacties (waarin de gegevens in een registratie worden 

geactualiseerd) en de digitale werkruimte (waarin je gegevens uit 

verschillende bronnen in samenhang kunt zien). Feitelijk is een e-

dossier een index op een aantal achterliggende registraties. Voor 

het benaderen van die registraties is een autorisatie nodig, je mag 

niet zomaar alles zien; 

- bij het nemen van een besluit moet je vastleggen welke gegevens je 

hebt gebruikt. Dat doe je bij voorkeur in een dossier, en niet met 

behulp van tijdreizen in een (basis)registratie; 

- publieke organisaties kunnen bij twijfel aan een (authentiek) 

gegeven uit een basisregistratie een zogenoemde terugmelding 

doen. Burgers en bedrijven constateren ook onvolkomenheden en 

fouten in basisregistraties. Zij hebben dan ook een correctiefaciliteit 

nodig; 

- bij het vastleggen van dit katern behoeven de volgende zaken 

expliciet aandacht: 

o je wilt versies kunnen vaststellen en kunnen distribueren; 

o je wilt uit de WIKI "lopende teksten" kunnen halen (in plaats 

van losse kreten); 

o de structuur van de WIKI vergt aandacht omdat die de 

nieuwe katernen moet kunnen omvatten. 

Opzet van het katern “verbinden”  

Hieronder geven wij een overzicht van de mogelijke inhoud van het katern 

dat een architectuur beschrijft die ruimte geeft aan samenwerken in 

overheidsverband. Het katern “verbinden” geeft aandacht aan de volgende 

vijf onderwerpen: 

- Wat samenwerken in ketenverband voor organisatie en 

informatievoorziening betekent; 

- De configuratie van de keten expliciet, een intern te gebruiken 

model voor het samen werken; 

- Wendbaarheid, maatregelen om mee te kunnen bewegen met 

veranderingen; 

- Een duidelijk patroon voor burger en bedrijf: maatregelen en 

afspraken die maken dat het contact tussen burger en bedrijf 

enerzijds en overheid anderzijds voorspelbaar en consistent 

verloopt; 

- Technologisch aangesloten zijn: maatregelen en afspraken die er 

toe bijdragen dat medewerkers over de grenzen van hun organisatie 

samen kunnen werken in overheidsverband. 

 

In eerste instantie wordt de individuele organisatie binnen de overheid 

duidelijk neergezet. Enerzijds wat zij te bieden hebben, maar ook de wijze 

waarop het gebodene wordt aangewend. Die individuele organisaties 

vormen in feite de ketens waar burgers en organisaties in de praktijk mee te 

maken hebben. Welke “merken” herkennen zij bij de overheid, die als het 

ware als grotere delen vrijwel autonoom opereren. Vervolgens wordt in 

gegaan op maatregelen om als individuele organisatie, maar ook als 

samenwerkingsketen wendbaar te blijven. Maatregelen die voorkomen dat 

delen van een keten elkaar als het ware in een afwachtende wurggreep 

houden. 
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Het extern perspectief geeft aan wat gemeengoed hoort te zijn bij contacten 

met de overheid. Naast rechten rond het inzien van eigen gegevens, maken 

we afspraken op welke wijze (met name gedigitaliseerde) transacties 

worden afgehandeld. 

 

Tot slot wordt ingegaan op de technologie van de overheid. De afspraken 

die maken dat het binnen de overheid en met private partners eenvoudig 

digitaal samenwerken is.  

Eén: Wat samenwerken in ketenverband voor organisatie en 

informatievoorziening betekent. 

Hoewel ieder deel van de overheid zijn informatievoorziening op orde moet 

hebben, is het voor de gewenste samenhang van wezenlijk belang dat de 

organisatie en de inrichting van haar informatievoorziening op samenwerken 

zijn voorbereid. De eisen waar daarvoor aan voldaan moet zijn worden hier 

uitgewerkt. Deze hebben betrekking op: het beschikbaar stellen van 

gegevens, ontvangst en verwerking van mutaties en meldingen, snelheid 

van uitvoering eigen processen en de wijze waarop burgers en organisaties 

daarin worden betrokken. 

 

Aan bod komen: 

 

basisregistraties 

Een basisregistratie moet beschikken over een aantal standaardfuncties die 

beschikbaar zijn voor afnemers (om maatwerk per afnemer te voorkomen). 

Dat zijn: 

 ophalen van een gestandaardiseerde gegevensset uit een 

registratie, door het gebruik van webservices (bijvoorbeeld 

webservice ophalen uittreksel uit Handelsregister);  

 ontvangen van berichten na wijzigingen van gegevens in de 

basisregistratie; 

 terugmeldfunctie, inclusief een handreiking voor het terugmelden;  

 mogelijk een functionaliteit om on line te zoeken in het register 

(denk aan KvK Online). 

 

berichtenverkeer 

Bij het door middel van berichten informeren van afnemers over wijzigingen 

speelt een drietal zaken: 

 abonnement (wie is geïnteresseerd in welke wijzigingen op welk 

object); 

 selectie (sommige afnemers willen niet het gehele standaard bericht 

ontvangen maar een subset daarvan); 

 filtering (sommige afnemers willen alleen maar berichten ontvangen 

over bijvoorbeeld objecten uit een bepaalde postcoderegio);  

De vraag is waar deze drie functionaliteiten (abonnement, selectie en 

filtering) thuis horen (registerhouder, afnemer, postbode). Daarbij ook 

aandacht te besteden aan de routeringsvraag (wie bepaalt waar een bericht 

naar toe gaat) en de volgorde van berichten (vb: in het handelsregister moet 

je een onderneming eerst oprichten voor je die (later op de dag…..) failliet 

kunt laten gaan), waarbij de volgorde van berichten niet noodzakelijk 

overeenkomt met de volgorde van gebeurtenissen (de administratie ijlt na 
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op de werkelijkheid). 

 

robuustheid en corrigeerbaarheid 

Niet alleen denken in goed-paden, maar ook expliciet rekening houden met 

fouten, achterstanden, bewust foutieve registratie, etc.  

Mag je terugmelden op niet-authentieke gegevens? 

 

Correctiefunctionaliteit voor burgers en bedrijven (zodat zij zelf hun 

gegevens kunnen toetsen en fouten en vergissingen kunnen corrigeren) 

 

standaards 

Ontwikkelen van gegevenswoordenboek (a la UN/CEFACT core 

components?) 

Benoemen rol stelselcatalogus (wat zou die moeten doen, met doorwerking 

naar informatiefuncties en technologie) 

Gebruik van userid’s en autorisaties. 

Twee: De configuratie van de keten expliciet, een intern te gebruiken 

model voor het samen werken. 

Samenwerkende overheidspartijen maken hun samenhang voor burgers en 

organisaties expliciet. Hier gaat het over het explicieteren van doelgroepen 

die door bepaalde ketens worden bedient. De keten draagt er zorg voor dat 

de spanning tussen voor de doelgroep relevante regelgeving consistent 

wordt uitgelegd en opgelost. 

 

Aan bod komen: 

 

de overheid als leverancier van meerdere merken 

Zoekfunctie voor diensten (waar kan/moet ik terecht als/voor…) 

Mijn overheid.nl (als portaal) 

Kennis van de doelgroepen, hoe hun situatie zich naar de regelgeving laat 

vertalen. 

 

kanalen en regie op kanalen 

Om met burgers te communiceren kun je post, telefoon, e-mail, internet 

(portaal) en de balie (persoonlijk contact) gebruiken. Organisaties kiezen 

zelf welke diensten ze via welke kanalen aanbieden, hun kanaalstrategie, 

en sturen daarop.  NORA zou per kanaal moeten aangeven hoe je dat 

inricht, in relatie tot andere uitvoerders en overheden. Daarbij gaat het 

zowel om ingaand als uitgaand verkeer.  

 

Expliciet aandacht voor baliekanaal en mogelijkheid gezamenlijke 

huisvesting en/of model postkantoor. 

 

No wrong door, dat betekent niet dat er maar één deur is…, burger kent zelf 

veelal de weg, die wil geen omweg. We moeten burger/ondernemer (en 

professional) helpen de weg te vinden binnen de overheid). De burger en 

het bedrijf staan daarbij centraal, hen overkomen gebeurtenissen waarover 

ze met de overheid willen communiceren. 

 

Rekening houden met analfabeten/digibeten 

 

Ondersteuning gezamenlijke balie (toegang tot elkaars systemen) 
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Willekeurige medewerker kan regie over ketenproces voeren 

 

Antwoord voor bedrijven/ondernemersplein 

 

in contact met de doelgroep 

Kennis van de beleidsterreinen, vertaling naar voorlichtingsmateriaal en 

specificaties voor de (digitale) transactieverwerking. 

 

Wat is het informatiemodel van de basisregistratie, dus wat zit er aan 

gegevens in en wat betekent dat (semantisch)? 

 

Hoe sluit dat informatiemodel aan op de context van waaruit  de afnemer 

werkt? 

 

Maak onderscheid tussen basisregistraties die objecten (zoals personen, 

auto’s en gebouwen) definiëren en basisregistraties die rolgebonden 

informatie bevatten (studenten, inkomen van belastingplichtigen, etc.);  

Onderscheid maken tussen gestructureerd verkeer (transacties, lussen) en 

ongestructureerde acties (zoeken, vragen, content, browsen) 

Drie: Wendbaarheid, maatregelen om mee te kunnen bewegen met 

veranderingen: 

1. op beleidsterreinen, de politiek wil iets: Mogelijk moeten we ons 

beperken tot een standaard voor/eisen aan het informatiemodel;  

 

2. maatschappelijke ontwikkelingen, er ontwikkelen zich nieuwe 

patronen in de maatschappij, e-Dossiers 

 

3. technologische ontwikkelingen, er komen nieuwe mogelijkheden in 

de technologie 

Vier: Een duidelijk patroon voor burger en bedrijf: maatregelen en 

afspraken die maken dat het contact tussen burger en bedrijf 

enerzijds en overheid anderzijds voorspelbaar en consistent 

verloopt. 

Aandacht voor het vastleggen van “instabiele” contactgegevens van klanten 

(e-mail adres, nummer van (mobiele) telefoon). 

 

Actief informeren door de overheid over zaken die burgers raken 

 

Digitaal wat kan, persoonlijk wat moet. 

 

Aandacht voor identificatie, authenticatie en autorisatie, vorm te geven in 

een trust framework, waarin publiek/privaat en burger/bedrijf samenkomen 

 

Berichtenbox, voor burgers en bedrijven 

 

Digipoort 
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Vijf: Technologisch aangesloten zijn: maatregelen en afspraken die 

er toe bijdragen dat medewerkers over de grenzen van hun 

organisatie samen kunnen werken in overheidsverband. 

Digilevering en Digimelding, koppelvlak, gebruikte standaarden en 

protocollen, en wat doen die voorzieningen eigenlijk  

 

Webservices: gebaseerd op Digikoppeling, zowel voor m2m als voor 

inkijkfuncties 

 

Rol en gebruik StUF? 

 

Wat is de samenhang tussen deze voorzieningen (dus DM/KL/catalogus, 

digikoppeling, diginetwerk, etc.) 

 

Hoe gaan we om met overlap in standaardisatie, aan wie is de keuze? 

Losse punten 

 

Naast de hiervoor beschreven concept inhoudsopgave spelen nog twee 

losse zaken een rol: 

 

- gebruik van gegevens uit basisregistraties  

 

De Belastingdienst heeft het volgende ingebracht omtrent het gebruik 

van gegeven uit basisregistraties bij individuele beslissingen: 

 

Een belangrijk uitgangspunt in het CR2 project was dat de inspecteur 

altijd de digitaal geproduceerde beslissing naar zijn/haar hand kan 

zetten. Onderdeel daarin kan zijn dat hij door de situatie gedwongen 

wordt om een ander standpunt in te nemen dan de basisregistratie op 

dat moment aanreikt. De gegevens uit de basisregistratie werden om 

die reden overgenomen in het dossier (we noemden het in digitale vorm 

de beslisboom). 

 

Een dergelijke wijze van werken versterkt de autonomie van iedere 

schakel in de keten. In het verlengde ontstaat een aantal andere 

voordelen: onze massale processen hoeven niet meer uitstapjes naar 

basisregistraties te maken, de benodigde data is binnen onze 

invloedsfeer. We kunnen de afleiding van de wet naar automatisering 

transparant houden. Wijzigingen in basisregistraties worden expliciet in 

onze eigen administratie opgenomen (we kunnen het ook bewust niet 

doen). 
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- toetsen van de bruikbaarheid van de nieuwe katernen van de NORA  

 

Naar onze mening is het zeer gewenst om de nieuw te ontwikkelen 

katernen van de NORA na oplevering gecontroleerd te beproeven. De 

aangewezen weg daartoe lijkt te zijn een beperkt aantal casussen te 

selecteren waarin een dergelijke beproeving zou kunnen plaatsvinden. 

De uitkomsten van die beproeving kunnen dan leiden tot bijstelling en/of 

aanvulling van de concept katernen. 

 

 

 


