
NORA – katern “Verbinden” workshopverslag 

Verschillende front office culturen in de 
overheid 
Bevindingen 3eworkshop over “Front Office”, 13 februari 2013, bij SVB, 
Amstelveen  

Inleiding 3e workshop  
De tweede workshop in het kader van NORA katern “Verbinden” bouwt voort op de uitkomsten van 
de eerste workshop die plaatsvond op 16 januari 2013 bij KING, VNG gebouw, Den Haag. De groep 
deelnemers was grotendeels gelijk aan de eerste workshop, aangevuld met twee nieuwe gezichten. 

De verslagen van de eerste en tweede workshop zijn rondgestuurd naar alle deelnemers die zich 
voor één of meedere workshops hebben opgegeven.  

Deze workshop is de derde in een cyclus van workshops met betrokkenen vanuit alle lagen van de 
overheid om aan die samenwerking handjes en voetjes te geven. Doel is grondstoffen te verzamelen, 
specifiek gericht op “Verbinden”. Samen met de resultaten van de andere katernen over “Bestuurlijke 
aspecten van samenwerken in ketens”, en over “Beveiliging in ketens” zullen de resultaten gebruikt 
worden om vorm te geven aan de volgende generatie van de Nederlandse Overheid Referentie 
Architectuur (NORA) welke instrumenteel moet zijn aan die betere samenwerking ten dienste van 
burger en bedrijf. 

De derde workshop bouwt op wat er gedurende de eerste twee workshops naar voren is gebracht, 
en gaat een stapje verder naar concreetheid: wat betekenen de eisen en behoeften aan FO die in 
algemene zin naar voren zijn gekomen specifiek ten aanzien van afspraken en voorzieningen?  

Algemene bevindingen 3e workshop 
De derde workshop begon met een korte introductie over “zaakgericht werken”, een term bekend 
uit GEMMA, maar ook erg herkenbaar voor anderen. In GEMMA wordt “zaakgericht werken” als 
volgt gedefinieerd: 

“Zaakgericht werken is besturing vanuit het procesperspectief, waarin de zaak van de klant centraal 
staaten de inhoud van de zaak deels de afloop bepaalt. Onder een zaak wordt een samenhangende 
hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat verstaan, waarvan 
kwaliteit, doorlooptijd en kosten bewaakt moeten worden.” 

Een “zaak” is een afgebakend geheel, en bij voorkeur repeterend. Bij “zaakgericht werken” is er 
sprake van een aanvraag die leidt tot een dienst – en het ondersteunen daarvan richt zich op de 
generieke aspecten van processen die in diverse bedrijfsprocessen in verschillende organisaties 
opgelost worden. Het gaat hierbij om het tegelijk volgen van het proces en het opbouwen van het 
inhoudelijke dossier.   



 
Fig.1 Zaakgericht werken in schema 

 
Terugkijkend op de eerdere workshops wordt nogmaals onderschreven dat nadere samenwerking en 
afstemming zoeken noodzakelijk is. Zoals eerder aangegeven zijn de belangrijkste `drijvers` om te 
komen tot betere samenwerking binnen de Nederlandse overheid door betere afstemming van 
(electronische) informatie uitwisseling: 

1- Burger, bedrijf en instelling (in dit verslag: `de klant`) verwachten meer van de overheid 
(maatwerk, snelheid, correctheid, etc.’); 

2- Budgetten om zaken voor elkaar te krijgen staan onder druk. 

Daarbij komt dat met het beschikbaar komen van nieuwe effectievere middelen om 
informatieprocessen te ondersteunen er feitelijk een behoefte ontstaat om die zo effectief mogelijk 
in te zetten, vanuit de gedachte dat de overheid “zo goed mogelijk” moet functioneren. En “zo goed 
mogelijk” is per definitie context afhankelijk. 

Niets doen leidt tot de volgende ongewenste effecten: 

1. iedere uitvoeringseenheid moet zelf identificatie van de burger (of de gemachtigde) regelen 

2. toeleiding tot (combinaties van) diensten berust op toeval (geldt ook voor gelijkvormigheid in 
diensten) 

3. burger kan het beeld wat de overheid van hem heeft en voor hem doet moeizaam 
opbouwen, informatie is er wel, maar is moeilijk naast elkaar te zetten 

4. situaties rond conflicterend beleid worden niet actief begeleid, leiden tot ontevreden burger 
of rechtsgang  terwijl door integrale benadering helderheid naar de burger toe mogelijk is. 

5. Samenwerking iedere keer een unieke gebeurtenis maken (in plaats van een herhaalbaar 
proces) kost heel veel tijd – heb duidelijke afspraken over samenwerken 

Er zijn in de basis twee opties voor “doen”: afspraken maken, en voorzieningen aanbieden. Het is 
belangrijk te kijken, vanuit wat nodig is, naar wat er (al) is, op landelijk niveau, maar ook op sectoraal 
niveau wat voor bredere toepassing nuttig kan zijn.  



Specifieke issues gerelateerd aan FO 
Naar aanleiding van de vorige workshops zijn we tot de volgende lijst van FO functies gekomen die 
we nader willen bespreken met betrekking tot afspraken die (overheidsbreed) gemaakt moeten 
worden en voorzieningen die nodig zijn: 

1- identificeren, authenticeren en machtigen; 
2- toeleiden (naar juiste "dienst"); 
3- "zaak protocol": helder maken, uitleg protocolaire kant van de zaakafhandeling; 
4- delen van klantbeelden en procesinformatie; 
5- begeleiden van complexe situaties en conflicterend beleid/regelgeving; 
6- publiceren van informatie/beslissingen die meerdere personen aangaan; 
7- mogelijk maken ongestructureerde digitale communicatie (PM). 

Laatste is hierbij niet zozeer een specifieke functie alswel een aspect dat nadere aandacht verdiend 
en vaak ook krijgt. Het wordt breed als belangrijk gezien dat ook op dit gebied de mogelijkheden 
onderkend worden en afspraken gemaakt worden. 



FO functies Afspraken Voorzieningen
Single sign-on (ook op mobiele devices)  
Informatie naar zowel klant als gemachtigde DIGID machtigen

DIGID buitenland (in wording)

E-herkenning
Machtiging moet kanaal onafhankelijk werken E-herkenning machtigen

eID stelsel NL (in wording)

STORK etc . (eID vanuit en in buitenland) toekomst. 
 ?NL buitenland? Niet ingezetenen in NL? Niet ingezetenen 
in buitenland?

(diverse eigen identificatiesystemen nog steeds in gebruik)

“no wrong door” principe Samenwerkende Catalogi (dienstenregisters)
Single point of contact (Dienstenrichtlijn) Overheid.nl
Alle toegang naar electronische informatie minimaal via 
overheid.nl dan wel antwoordvoorbedrijven.nl

Antwoordvoorbedrijven (tzt digitaal ondernemersplein)

Éénmalige invulling gegevens waar mogelijk (óók bij 
invulling “beslissingsboom”) Inclusief regels dienstverlening 
aanbieden

grensinfopunt

Toeleiding aanbieden op sites waar klanten komen Google

Kennissysteem “vraag en antwoord” toeleiding

Pro-actieve toeleiding getriggered door andere events 
Informatie over het te volgen proces die bij “zaak” hoort
Informatie (ook over “kansrijkheid” aanvraag) over 
regelgeving en voorwaarden (ook over relatie met andere 
processen)
Informatie ook anoniem beschikbaar stellen, voor zover 
mogelijk
Ingevulde anonieme gegevens alsnog kunnen gebruiken in 
de aanvraag
Indien mogelijk,  “antwoord” onafhankelijk van 
geidentificeerde klant gegeven 
Zelfde info over klant bij welk kanaal/organisatie dan ook 
(gemeenschappelijk klantbeeld)

DKD (Digitaal Klant Dossier) sectoraal

Staat van proces moet transparant (“toegankelijk”) zijn 
voor burger/bedrijf (punt 5 bestaande burger service code)

T&T (Digitaal Dossier statusinformatie – Tracking & Tracing 
bouwsteen) landelijk – nog niet breed in gebruik 

Beschikbaar op need-to-know basis Mijnoverheid.nl
Inzagerecht, correctievoorziening, recht op toegang eigen 
gegevens
Recht op anonimiteit, beroep op gemoedsbezwaren?
Vangnet voor hen die zelf niet in staat zijn om digitale 
kanalen goed te gebruiken
Recht op begeleiding in complexe situaties (waar geen 
electronische oplossingen voor zijn) en stoppen van 
geautomatiseerde processen
Recht op vrijwaring van klant tegen situaties van 
conflicterend beleid-  en dus (interne) actie ter oplossing 
hiervan
Bezwaar en beroep procedure toegankelijk maken voor 
klant
Vrij toegankelijke informatie, waar je je niet bekend voor 
hoeft te maken om kennis van te kunnen nemen – 
éénrichtingsverkeer (zenden)

Mijnoverheid.nl; antwoordvoorbedrijven.nl

Duidelijke afspraken over welke kanalen gebruikt worden 
voor bepaalde communicatie (Nieuwe media ? Welke 
media wel, en welke niet benutten voor bepaalde 
communicatie? Welke richtlijnen zijn er al? Welke 
ervaringen?)

Webcare (kennisnetwerk voor overheden)

Aansluiting online en offline (principe staat maar werkt 
niet overal hetzelfde)

Ruimte voor initiatief bij anderen die toeleiding voor 
specifieke belangengroepen of individuen wil 
ondersteunen

Inkijkvoorziening tussen overheden? Landelijk of sectoraal 
regelen?

Producten en dienstencatalogi

Alle publicaties in landelijke voorzieningen (per 1-1-14 
verplicht voor alle overheden

Gbov, staatcourant, etc

Wanneer is een uitspraak “officieel” en wanneer mogen er 
rechten aan ontleend worden (Helderheid door expliciete 
disclaimers – of géén disclaimers willen?)

UWV erkend best-practice leider

Via identificatie aan een balie moet toegang tot informatie 
in digitale kanaal mogelijk zijn

contactboekje
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Hoe verder? 
Op de vraag: “Wat heeft u nodig om uw FO taken over 10 jaar goed te kunnen vervullen?” kwamen 
de volgende punten als belangrijkste prioriteiten naar voren: 



1. Principe van doelbinding (uitwisseling persoonsgegevens) beter verder uitwerken waarbij 
onnodige belemmeringen (vanuit onbegrip of emotie) weggenomen kunnen worden; 

2. Toegang tot basisregistratie gegevens – deze “bouwstenen” zijn nog niet klaar en moeten 
nog doorontwikkeld worden, evenals de heldere samenhang tussen die bouwstenen; 

3. Bevorderen zaakgericht werken: afspraken die gemaakt worden over elk proces (deel-fasen), 
en gedocumenteerd als proces. In elke fase wordt het onderliggende dossier verder 
opgebouwd (en is dus steeds “compleet”). 

Met de input van de workshops gaat het kernteam direct aan de slag om te kijken hoe vanuit de 
eisen en behoeften invulling kan worden gegeven vanuit een architectuur. Concepten zullen voor 
commentaar worden teruggekoppeld aan de deelnemers van de workshops. Hier is al mee 
begonnen, en dit zal worden doorgezet zodat de terugkoppeling zoveel mogelijk in de dynamiek van 
de workshops meegenomen kan worden. 

De 10e workshop op 17 april gebruiken we om helder te krijgen wat ons op dat punt nog te doen 
staat, wat de eerste reacties zijn, en wat nog aandacht behoeft.` 

-=O=- 



 

Bijlage 1 – Deelnemerslijst 
Deelnemers per workshop, voor elk van de tien workshops (X: aanwezig, en O: afwezig) 

WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 WS6 WS7 WS8 WS9 WS10
front 
office

front 
office

front 
office
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VNG Den 
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Deelnemer Organisatie 16-jan 30-jan 13-feb 27-feb 6-mrt 13-mrt 20-mrt 27-mrt 3-apr 17-apr
André Batenburg Provincie Zuid Holland x x x o x x x x x x
Bert Beentjes Kadaster x x x
Saco Bekius Belastingdienst x x x x x x x x x x
Mary Beijleveld  Sociale Verzekeringsbank o o o o o o o x x o
Maarten Botterman GNKS Consult x x x x x x x x x x
Marinus de Graaff Ministerie van Economische Z  x x o x x
Joshua de Haseth Provincie Flevoland o o o x x x
Toon de Rouw Waterschap De Dommel o o o x
Arjen Dijkstra    Ministerie van Economische Z   o o o x x x
Cor Franke NORA projectleider o o o
Menno Gmelig Meijling Sociale Verzekeringsbank o o o o o o x o o x
Jan Jennissen Ministerie van Binnenlandse Z   o o o
Yassine Lamchachti Ministerie van OCW (DUO) o o o
Janfolkert Muizelaar Belastingdienst o x x
Chris Nellen Argitek x x o x x x x x
Eelke Nicolai  Provincie Brabant x x x x x x
Eric Nijenhuis Manifestgroep x x x x x x x x x x
Marian Overgaauw Ministerie van Economische Z   o o o o o o x x x
Ellie Schetters    Provincie Gelderland o o o x x x
Adrie Spruit KING x x x o x x x x x x
Josien van Dommelen IPO o o o
Jasper van Lieshout ICTU x o o x x x
Wieger Venema Landelijk ICT Beraad x o o x x x
Ivar Vennekens Ministerie van Economische Z  x x x x
Arjan Wartna Sociale Verzekeringsbank o o x
Wim Kossen BKWI x x o
Piet van der Krieke Kadaster o o o x x x
Rob van der Velde Provincie Groningen o o o x x x
Mark van den Broek 06-81926699 o x x x
Anton van Weel ICTU o o o x x x
Derkjan Zweers Provincie Overijssel o o o x x x

Deelnemers NORA katern "Verbinden"
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