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3 documenten in ontwikkeling

1. Het MIDO-kader: een algemeen deel, met beschrijving van de governance, 
spelregels, financiering; 

2. Een richtinggevende meerjarenkoers voor de GDI (5 jaar) op basis van 
beleidsmatige, technologische (internationale) ontwikkelingen, wet- en 
regelgeving etc.; 

3. Een programmaplan GDI 2022 met daarin een overzicht van B&E, projecten en 
programma’s en begroting van de GDI. 
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Meerjarenvisie GDI

› Samenhang aanbrengen in staand beleid (anno nu) op:

– Toegang

– Interactie

– Infrastructuur

– Gegevensuitwisseling

› Dilemma’s en grootste uitdagingen schetsen

› Uitgangspunten uit het beleidskader digitale overheid (2019)

› In 2022: nieuw regeerakkoord, daarna bijstelling

› Planning: eerste concept in juli in OBDO
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Programmaplan GDI

› Jaarlijks te herijken

› In 2022 is dit een ‘optelsom’ van de jaarplannen van de 
beheerorganisaties

› Vanaf volgend jaar is de meerjarenvisie en het proces aan de 
programmeringstafels meer richtinggevend voor het 
programmaplan GDI
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MIDO kader

› Scope

› Positionering en inrichting van het bureau MIDO

› Aanpassen van het Instellingsbesluit Sturing Digitale Overheid 

› Onderzoek naar inrichting architectuurfunctie (Quint):
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1. Welke architectuurproducten zijn er nodig?

– Welke architectuurproducten hebben uitvoeringsorganisaties nodig om de GDI tot 
een succes te maken?

– Welke architectuurproducten hebben Logius en andere leveranciers nodig om 
diensten voor de GDI te ontwikkelen?

2. Welke betrokkenheid is nodig om deze architectuurproducten te 
realiseren?

– Welke (type) partijen zijn nodig bij realisatie van deze architectuurproducten?

3. Hoe kan binnen de kaders van de governance de activiteiten het best 
georganiseerd worden?

– Hoe kan ontwikkeling en beheer van deze architectuurproducten door de 
betrokkenen het best georganiseerd worden? En toetsing en vaststelling hiervan?

Onderzoek architectuurfunctie
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Scope van het MIDO

› Vertrekpunt:

1. veilige digitale communicatie met de overheid 

2. veilige digitale toegang van burgers en bedrijven tot de overheid (identificatie 
en authenticatie)

3. veilige communicatie en samenwerking tussen overheden onderling

4. de digitale publicatie van wet- en regelgeving

› (Aansturing) basisregistraties is buiten scope van het MIDO, stelselvoorzieningen 
zijn wel in scope

› Programmeringstafels geven richting aan invulling van functionaliteiten aan de 
hand van afspraken > standaarden > voorzieningen

› Programma’s en projecten kennen hun eigen noodzakelijke aansturing (program 
boards) maar binnen één samenhangende GDI-governance
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