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1 Inleiding 

Voor een definitie van in dit document gebruikte begrippen wordt naar de GO begrippenlijst op 
NORA-online verwezen. 

1.1 Over dit document 
Dit document bevat versie 1.0 van de Architectuurvisie van de Gemeenschappelijke 
Overheidsarchitectuur (GO). De architectuurvisie beschrijft:  

• op welke wijze GO een bijdrage levert aan de processen voor doorontwikkeling van de 
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).en besluitvorming daarover, 

• de GO-visie op maatschappelijke en technische ontwikkelingen en de consequenties 
daarvan voor de doorontwikkeling van de GDI1. 

 
Een volgende versie zal de doorvertaling naar architectuurprincipes uitwerken. 

1.2 Structuur van het document 
Het document bevat de volgende hoofdstukken: 
 
Hoofdstuk 2 geeft een kort overzicht van GO en GDI. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de doelstelling van GO om bij te dragen aan doorontwikkeling van 

de GDI en een goede besluitvorming daarover. Het hoofdstuk licht ook de 
werkwijze toe waarmee GO deze bijdrage levert. 

Hoofdstuk 4 beschrijft belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij en in de 
maatschappij gebruikte technologie die van invloed zijn op de GDI.  

Hoofdstuk 5 beschrijft in globale termen consequenties van deze maatschappelijke 
ontwikkelingen voor de GDI.  

1.3 Andere GO documentatie 
Dit document maakt deel uit van een grotere set van documentatie (zie volgende hoofdstuk). Deze 
is te vinden op NORA-online: 
https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO)  

                                                                 
1  Dit interpreteren van ontwikkelingen is om te bepalen welke invloed dat heeft op de HOE-vraag. Het 

vervangt geen beleidskeuzes die gaan over het sturen van maatschappelijke ontwikkelingen en in dit 
kader ook het sturen van de digitale bijdrage van de overheid daaraan. Dat is de WAT-vraag. 

https://www.noraonline.nl/images/noraonline/f/fa/GO_begrippen.pdf
https://www.noraonline.nl/images/noraonline/f/fa/GO_begrippen.pdf
https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO)
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2 GO overview 

De Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO) is de enterprise-architectuur die de 
Programmeringsraad Logius (PL) helpt om te adviseren en te sturen op de doorontwikkeling van de 
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)2. GO is ook de naam van het project dat deze architectuur 
maakt. 

2.1 Wat is de GDI? 
DigiD, MijnOverheid, Digipoort en gegevensuitwisseling met de basisregistraties zijn onmisbaar 
voor de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven3. Samen met andere afspraken, 
standaarden en voorzieningen vormen zij de ruggengraat van de digitale overheid die alle 
overheidsorganisaties ondersteunt en het mogelijk maakt dat zij in samenhang functioneren. We 
noemen deze ruggengraat de “Generieke Digitale Infrastructuur” (GDI).  
 
Voor sturing op de digitale overheid heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) ingesteld4: 

• Het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) dat tot taak heeft de 
staatssecretaris van BZK te adviseren over het beleid voor de digitale overheid;  

• De Programmeringsraad Logius (PL) die het OBDO adviseert over de gewenste 
doorontwikkeling van de voorzieningen bij Logius. 

 
De governance van de GDI wordt momenteel aangepast5. Ook de structurele inrichting van de 
architectuurfunctie voor de GDI wordt daarbij onderzocht. GO is een belangrijk onderdeel daarvan. 

2.2 Wat is GO? 
De GO is de enterprise-architectuur van de GDI en biedt, als ware het een bestemmingsplan, 
inzicht in de uitkomst van de beoogde doorontwikkeling daarvan. Het doel daarvan voor de 
Programmeringsraad Logius is een referentie te hebben bij het adviseren over en sturen op 
programma’s en projecten en bij bepaling van de impact op de GDI van nieuwe 
beleidsvoornemens2. Organisaties zoals Logius, die onderdelen van de GDI ontwikkelen, geeft het 
richting; uitvoeringsorganisaties e.a. die de GDI gebruiken, kunnen hun aansluitstrategie op de 
GDI ermee bepalen. 
 
De GO is ook de naam van het project dat deze architectuur maakt. Het project realiseert ook het 
ondersteunde proces voor sturing met deze architectuur via routekaarten, architectuurtoetsen en 
het proces waarmee de architectuur blijft aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij en de 
(digitale) overheid. 
 
De GO is opgedeeld in de volgende vier domeinen: 
 
Domein: Identificatie & autorisatie 
Het domein Identificatie & autorisatie omvat alle uitwisselingen vanuit de GDI om burger, bedrijf of 
instelling uniek te identificeren en authenticeren ten behoeve van autorisatie. Onder dit domein 
valt het subdomein “Machtigen en Vertegenwoordigen” dat beschrijft hoe de bevoegdheid tot het 
digitaal handelen namens een andere persoon, kan worden vastgesteld. 
 
Domein: Interactie 
Het domein Interactie omvat alle onderdelen van de GDI ten behoeve van elektronische informatie-
uitwisseling met burgers, bedrijven, instellingen, intermediairs en hun gemachtigden. Uitwisseling 
ten behoeve van Identificatie & autorisatie is hiervan uitgezonderd. 
 
Domein Gegevensuitwisseling 
Het domein Gegevensuitwisseling omvat alle uitwisselingen van gegevens via de GDI tussen 
informatiesystemen van overheidsorganisaties onderling en met informatiesystemen van andere 
organisaties. 
 
                                                                 
2  De PL beperkt zich tot de voorzieningen in beheer bij Logius. GO heeft de gehele GDI als scope. 
3  Zie De 'WHY' van de Generieke Digitale Infrastructuur (noraonline.nl) 
4  Zie Instellingsbesluit Sturing digitale overheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040648/2018-02-23 
5  Zie verslagen van de programmeringsraad Logius: https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/ 

https://www.noraonline.nl/images/noraonline/b/ba/De_WHY_van_de_GDI_-_visual.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040648/2018-02-23
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Domein Infrastructuur 
Het domein Infrastructuur omvat het netwerk, de beveiliging van het netwerk, het kunnen 
aansluiten op het netwerk en het routeren van gegevensuitwisselingen over het netwerk. En verder 
alle overige componenten van de GDI die veelal een basis vormen voor afspraken, standaarden en 
voorzieningen in de andere drie domeinen. 
 
GO levert de volgende architectuurproducten op en publiceert deze op NORA-online:6 
 

GO productgroep Toelichting 
Opdracht en aanpak Projectplan en Jaarplan bevatten de planning voor realisatie van GO als geheel 

respectievelijk de activiteiten in het lopende jaar. De architectuurmethode 
beschrijft een aantal afspraken over de manier waarop de GO wordt vormgegeven. 

Visie De “Why van de GDI” beschrijft waarom overheidsorganisaties samen een GDI 
nodig hebben voor de digitale overheid. 
De architectuurvisie beschrijft de principes voor de vormgeving en uiteindelijke 
inrichting van de GDI die voortkomen uit maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen. 

Werkwijze & kaders GO basisprincipes en Uitgangspunten voor capability’s zijn een aanvulling op 
NORA-principes die samen de onderbouwing zijn voor keuzen die GO maakt. GO-
begrippen bevat algemene begrippen die gebruikt worden in de GO.  

Uitwerking domeinen Dit bevat de richtinggevende keuzen van GO ten aanzien van de benodigde 
afspraken, standaarden en voorzieningen. Deze keuzen zijn per domein, en soms 
subdomein, van GO in afzonderlijke documenten opgenomen. 
Pressurecooker documenten bevatten visies op benodigde generieke functies per 
domein. Deze worden door GO verder uitgewerkt tot richtinggevende keuzen per 
domein of subdomein.  

 

                                                                 
6  Zie https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO)  

https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO)
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3 Doel GO 

3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft het doel van de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). Waarom 
heeft het zin om de GO te beschrijven? Wat is het doel dat de Programmeringsraad Logius (PL) 
voor ogen heeft met GO en hoe denken de architecten dit doel te realiseren? Het antwoord op deze 
vragen staat beschreven in dit hoofdstuk. 

3.1.1 Aanleiding en achtergrond 
De Programmeringsraad Logius (PL) adviseert en stuurt, samen met anderen, onder meer op de 
architectuur van de basisinfrastructuur van de digitale overheid. We noemen deze 
basisinfrastructuur de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). De GDI bestaat uit generieke 
afspraken, standaarden en voorzieningen die voldoen aan kaders (wetgeving, regelgeving, beleid). 
Om hierop adequaat te kunnen sturen is inzicht nodig in de ambities en de te verwachten 
ontwikkelingen en daarvoor moet een ‘stip op de horizon’ geplaatst worden. Kortom, de PL heeft 
daarvoor behoefte aan een visie op de digitale overheid toegespitst op de GDI. Dit wordt 
gerealiseerd in de vorm van een ‘enterprise architectuur’: de Gemeenschappelijke 
Overheidsarchitectuur (GO). 
 
Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur 
De GO geeft richting aan de doorontwikkeling van de GDI (dit betreft hoofdzakelijk maar niet 
uitsluitend Logius-diensten). 
De GO bevat:  

• De ambities die in de PL zijn afgesproken en hoe deze zich verhouden tot ambities en 
mogelijkheden op het beleidsterreinen en in de uitvoering; 

• De uitwerking van die ambities in gemeenschappelijke afspraken, standaarden en 
voorzieningen, voor de korte, middellange en lange termijn (over respectievelijk 2 jaar, 4 
jaar en 6 jaar); 

• Onderbouwingen ten aanzien van toegevoegde waarde, impact en uitvoerbaarheid, zodat 
duidelijk wordt waarom bepaalde beslissingen genomen zijn of worden.  

 
De Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur is niet in beton gegoten, maar wordt continu 
onderhouden en aangepast op nieuwe ontwikkelingen. 

3.1.2 Opdracht 
De opdracht7 luidt: maak een enterprise architectuur voor de domeinen interactie, 
identificatie&autorisatie, infrastructuur en gegevensuitwisseling die de PL helpt om inhoudelijk te 
adviseren over en mede te sturen op de doorontwikkeling en specifieke implementaties van de 
GDI. Richt daarbij ook het ondersteunde proces voor deze sturing in en borg dat de architectuur 
blijft aansluiten bij ontwikkelingen in de (digitale) overheid. 
Beschrijf de architectuur, vanuit het idee dat implementaties van de gemeenschappelijke 
doorontwikkelingen van de GDI onder aansturing van de PL vallen. Beschouw waar nodig een 
bredere scope om richting te geven aan deze GDI. Overleg met NORA om te komen tot verankering 
van GO binnen de NORA en publicatie van de GO op NORA-online. 
Maak een architectuur met toegevoegde waarde voor haar gebruikers die realiseerbaar is met in de 
IT (naar verwachting in de nabije toekomst) gangbare oplossingen en gedragen wordt door 
belanghebbende overheidsorganisaties. Maak een architectuur waaraan doorontwikkelingen 
getoetst kunnen worden. 
Maak bij het opstellen van de architectuur onderscheid tussen de sturing op korte, middellange en 
de lange termijn. Neem hierbij een horizonperspectief van resp. ongeveer 2, 4 en 6 jaren. 

                                                                 
7  Zie het Plan van aanpak dat de PL op 30 januari 2020 heeft vastgesteld: 

https://www.noraonline.nl/images/noraonline/5/5e/20190826_Projectplan_GO.pdf 
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3.2 Positie van de GDI 
De overheid kent meerdere onderdelen, die interacteren met elkaar. De onderdelen kunnen niet 
zonder elkaar en hebben elkaar nodig. Daarbij geldt tevens dat de overheid aandacht geeft aan 
meerdere aspecten in haar rol: 

• Politiek 
• Beleid en wetgeving 
• Bestuur 
• Uitvoering (dienstverlening en handhaving) 

In deze architectuurvisie wordt de scope beperkt en wordt met name gekeken naar de rol van de 
Overheid in haar uitvoerende taak. Bij de invulling van de rol van de Overheid als dienstverlener en 
handhaver richting maatschappij heeft de GDI een belangrijke ondersteunende functie om effectief 
en efficiënt digitaal diensten te kunnen verlenen. Bijvoorbeeld door eenduidig en kosteneffectief 
naar buiten te treden. In de volgende afbeelding is de positie van de GDI schematisch 
weergegeven. 
 

 

3.3 Het gesprek over ontwikkeling van de GDI 

3.3.1 De werelden van Bestuur en Uitvoering 
De werelden van Bestuur en Uitvoering hebben nauw verband met elkaar, maar verschillen ook. In 
de volgende afbeelding zijn de werelden van Bestuur en Uitvoering weergegeven als cirkels die 
elkaar raken. 

 
De wereld van het Bestuur buigt zich over hetgeen zich in de maatschappij voordoet, welke trends 
er zijn (diagnose). Dat wordt zo goed mogelijk geformuleerd in wat de Overheid gaat doen als 
antwoord op maatschappelijke veranderingen en opgaven (outcome). In dit kader beperkt het 
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Bestuur zich niet tot departementen, maar omvat vooral ook uitvoeringsbeleid waarin afstemming 
op de behoeften van burgers en bedrijven plaatsvindt. Vervolgens wordt bepaald welke doelen de 
overheid zich stelt, waar aan gewerkt gaat worden en hoe de overheid dat gaat doen (strategie), 
welke prioriteit dat heeft en uitgezet in de tijd (planning) en wat toegevoegde waarde 
(interventies) is voor maatschappij. De wereld van het Bestuur bepaalt vooral vanuit het WAAROM 
het WAT (outcome). De bestuurlijke keuzes zijn ervoor om te zorgen dat de ‘Overheid de goede 
dingen doet’. De dingen die de GDI moet kunnen om de overheid de goede dingen te laten doen, 
noemen we generieke functies (of conform Archimate capablity’s). 
 
In de wereld van de Uitvoering worden de plannen omgezet in implementatie. Vanuit het 
perspectief van de GO voornamelijk veranderingen waarbij IT een grote rol speelt. Ook hier vinden 
gelijksoortige activiteiten plaats, maar nu om het HOE te bepalen (output). Op dit niveau wordt 
ontwerp en implementatie vormgegeven op een wijze dat de ‘Overheid de dingen goed doet’. Dit 
kan in de praktijk betekenen dat er projecten worden gestart om een dienst te gaan leveren, een 
softwaresysteem te maken of aan te passen, een organisatiewijziging door te voeren of andere 
wijzigingen die noodzakelijk zijn om een outcome te realiseren. 
 
Om het juiste resultaat voor de maatschappij te behalen, is veelvuldige afstemming nodig. Dat 
vindt tegenwoordig steeds meer kort-cyclisch (bijvoorbeeld met scrum) plaats. Afstemming is 
enerzijds nodig om te bepalen wat nodig is en of dat te realiseren is, en anderzijds om volgorde, 
ontwerp, kosten, tijd etc. te bepalen. De scheidslijn tussen Bestuur en Uitvoering wordt gevormd 
door generieke functies, de (digitale) mogelijkheden waarover de Overheid wil beschikken. 

3.3.2 Generieke functie (capability) 
Voor een goede samenhang tussen bestuur en uitvoering is het goed om een gemeenschappelijk 
beeld te hebben van de vermogens waarover die digitale overheid moet beschikken. Met het 
gebruik van ‘generieke functies’ als middel om de voor alle organisaties benodigde ‘vermogens’ te 
beschrijven, ontstaat er een gedeeld beeld om vanuit bestuur (en beleid) om via architectuur af te 
stemmen met uitvoering. In de volgende afbeelding zijn generieke functies weergegeven als 
(ont)koppelvlak tussen Bestuur en Uitvoering. 

 
Goede generieke functies: 

1. zijn implementatie-onafhankelijk 
2. worden zichtbaar/geïmplementeerd in de vorm van afspraken, standaarden en 

voorzieningen (mensen, processen, data, applicaties en IT) 
3. zijn voor alle belanghebbenden herkenbaar 

3.4 Voordelen GO 
GO maakt het mogelijk dat bestuurders vanuit het belang van de maatschappij en van de overheid 
als geheel, adviseren over en sturen op de doorontwikkeling van de GDI: 

• GO is het bestemmingsplan van de GDI waar beleid, uitvoeringsorganisaties en 
beheerorganisaties zoals Logius samen invulling aan geven. 

• GO bevat ontwerprichtlijnen voor de GDI en maakt keuze(optie)s voor inrichting van de 
GDI concreet.  
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• GO is de meetlat om de impact van voorgenomen beleidswijzigingen (outcome) voor de 
GDI te bepalen. 

• GO is de meetlat om ontwikkelvoorstellen in de digitale overheid mee te beoordelen en 
prioriteren. 

• GO is de meetlat om de realisatie van goedgekeurde voorstellen (output) te bewaken. 
 
Om de functie van GO te begrijpen is een vergelijking met stedenbouwkundige ontwikkeling 
verhelderend. Hier wordt veel gewerkt met een stedenbouwkundig plan (of bestemmingsplan), 
waarin schetsmatig wordt aangegeven welke stedelijke behoeften (zoals bijvoorbeeld wonen, 
recreatie, commercie, industrie) waar een plek moeten krijgen, hoe deze aan elkaar worden 
verbonden en hoe dit is te realiseren binnen geldende randvoorwaarden. Dit plan wordt gemaakt 
door stedenbouwkundige architecten ook wel planologen genoemd. Projecten vanbijvoorbeeld 
projectontwikkelaars worden aan dit plan getoetst. De GO architectuur kan worden beschouwd als 
‘het stedenbouwkundig plan’ (of bestemmingsplan) dat richtinggevend is voor doorontwikkeling 
van de GDI. 
 
Binnen een stedenbouwkundig plan wordt beschreven aan welke behoeften moet worden voldaan. 
Een stad moet bijvoorbeeld het vermogen hebben er te kunnen ‘wonen’. Daarover worden 
afspraken gemaakt en standaarden afgesproken (vaak opgeschreven in een stedenbouwkundig 
plan). Een stad heeft over het algemeen meerdere woongebieden. Deze zien er verschillend uit, 
echter ze dienen aan dezelfde afspraken een (soorten) standaarden te voldoen.  
 
Als we dit vertalen naar de context van GO, moet een overheidsorganisatie bijvoorbeeld over het 
vermogen te kunnen “Machtigen en vertegenwoordigen” beschikken. Daarna volgt de vraag welke 
afspraken, standaarden en voorzieningen zijn er nodig om dit binnen de GDI te realiseren.  
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4 Ontwikkelingen in de maatschappij 

4.1 Inleiding 
Dit tweede deel beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de architecten van GO in de 
maatschappij waarnemen en die invloed hebben op de manier waarop zij GO vormgeven. De IT 
maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de belangrijkste ontwikkelingen in de maatschappij. Wij als 
mens, of dat nu is als student, burger of ondernemer), maken in ons dagelijks leven en werk vaak 
gebruik van IT. En het is juist dit gebruik van IT die bepaalt hoe de digitale overheid hierop kan 
aansluiten. 

4.2 The world is changing 
De samenleving is aan het veranderen, U bent aan het veranderen. Wat gaat de overheid doen? 
Welke positie wil de overheid hebben in de toekomst?  
Mogelijk is het inmiddels opgemerkt… 

• De maatschappij is in een enorm tempo aan het veranderen. Discussies over zaken die 
vroeger vanzelfsprekend waren, de toenemende polarisatie, de verschuiving van macht 
naar grote Tech-bedrijven, etc. en dat gaat momenteel in hoog tempo. 

• In de praktijk zal men die zelf al merken: Door internet is zakendoen met een bedrijf in 
China voor velen aantrekkelijker dan met een bedrijf op de hoek van de straat.  

• Disruptie; lokale economie brokkelt af en gerenommeerde bedrijven leggen het loodje of 
hebben dit al lang gedaan. Ook de overheid staat onder druk: Financieel faillissement zal 
het niet worden, maar in de ogen van de burger… 

• Deze nieuwe digitale samenleving vermengt zich in hoog tempo met de traditionele 
samenleving. De digitale en fysieke wereld zullen steeds verder versmelten tot één 
belevingswerkelijkheid. Nog één, mogelijk twee decennia en dan is de digitale samenleving 
de norm. En dat is een zeer relevante en enorme uitdaging voor de overheid. Hoe 
positioneert de overheid zich in deze digitale samenleving? Hoe urgent en noodzakelijk 
vindt de overheid dit? Hoe zorgt de overheid ervoor dat zij de outcome in beide 
werkelijkheden positief en samenhangend beïnvloedt? 

• De overheid moet zich voldoende aansluiten bij standaarden/werkwijzen op de (digitale) 
markt. 

De overheid zal mee moeten in de maatschappelijk veranderingen, wil zij dienstverlening 
kunnen bieden zoals burgers en bedrijven die verwachten. 

4.2.1 Van automatisering naar digitale maatschappij 
We zitten in een transformatie van het industriële tijdperk naar het digitale tijdperk. Een enorme 
sprong die gepaard gaat met paradigma shifts. Niet iedereen is in staat deze sprong in denkwijze 
te maken. Dat we in transformatie zitten merken we aan de maatschappij (actuele ontwikkelingen 
en – helaas ook – de oplopende spanningen) en in de taal en is zelfs wetenschappelijk te 
onderbouwen. Thomas Kuhn beschrijft in zijn “The structure of Scientific Revolutions” al de 
symptomen die momenteel zo waarneembaar zijn. Bijvoorbeeld anomalieën, wat inhoudt dat 
huidige paradigma’s niet meer valide blijken. Er ontstaat momenteel ook een andere taal: Tokens, 
credentials, self-sovereign identity, cryptocurrency, deep-learning, deep-fake, bio-tech, sensor-
tech, blockchain en ga maar door. In de volgende afbeelding zijn de opeenvolgende tijdperken 
weergegeven. 
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De opkomst van een tijdperk begint geleidelijk. Bij de komst van een nieuw tijdperk verdwijnt het 
oude niet gelijk of volledig; zo kennen we nog steeds agricultuur in ons land, zowel in het 
industriële tijdperk als in het digitale tijdperk. De tweede helft vorige eeuw leek het heel goed te 
gaan met economie en bedrijven, echter de laatste twintig jaar wordt duidelijk dat we op een 
doodlopende weg zijn geraakt. De route van “automatisering” en “digitalisering”, oftewel “het 
mechaniseren van bestaande dienstverlening met behulp van IT”, is niet de juiste. Bedrijven lopen 
vast door complexiteit, en partijen die geheel anders omgaan met IT (Google, Amazon, Apple, 
Uber, etc. van deze tijd) hebben intussen (zo lang het nog duurt) de markt en de macht 
overgenomen. Deze partijen hanteren andere paradigma’s en ook andere taal. 

4.2.2 Van automatisering naar digitale samenleving 
In de volgende afbeelding zijn de kenmerken van de opeenvolgende tijdperken weergegeven. 
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Paradigma van het industrieel tijdperk 
Kenmerkend voor het industriële tijdperk is de focus op manufacturing, op materiele processen. 
Denk aan de Bill-Of-Materials, gemechaniseerde voortbrenging via lopende band. Het is gericht op 
beheersing en efficiency: alles wat een mens deed kan met machines, en dan beter, sneller en 
vooral goedkoper. Tayloriaans: “Before, the system belong to men; from now, men belong to the 
system”. Deze drang naar beheersing zien we ook terug in de uitvoering van projecten. Een 
normatieve manier van ontwikkeling (ontwerpgerichte benadering), waarin alles onder controle 
moet zijn en een bijpassende risicomijdende cultuur. Je herkent deze denkwijze binnen de overheid 
ook. Vele werkinstructies zijn opgesteld conform papierstromen, het formulier dat van het moment 
van aanvraag tot de effectuering door het bedrijf van bureau naar bureau wordt getransporteerd. 
Dit proces laat zich lastig mechaniseren in lopende band en grote machines, echter toen de 
computer haar intrede deed, zagen velen de mogelijkheid tot mechanisatie in en dat noemden we: 
automatisering. Dat zijn we immers al honderden jaren gewend. Dat te veranderen vereist een 
paradigma shift bij architecten, engineers, adviseurs en ook zeker bij bestuur en management.  
 
“Automatiseren” en “Digitaliseren” zijn werkwoorden die passen bij “mechaniseren van 
dienstverlening met behulp van IT” en behoren tot de paradigma’s van het industriële tijdperk. We 
hebben het dan over het omzetten van papieren documenten in digitale images (pdf vorm), het 
gebruik van email in plaats van papieren post, en het besturen van werkzaamheden door workflow 
management.  
 
Kenmerkend voor het industriële tijdperk is de drang naar beheersing (normatieve aanpakken, 
waterval), het gecontroleerd laten verlopen van bedrijfsprocessen (lineair denken van input naar 
output: foreward chaining). En natuurlijk het inrichten van traditionele organisaties volgens 
hiërarchisch model met drie, soms wel vier (of meer!) lagen van management en coördinatie. 
 
By-law. Vertrouwen is een pijler voor het functioneren van de samenleving en dat is in de 
afgelopen eeuwen voornamelijk door wet- & regelgeving geregeld.  
 
Paradigma van het digitale tijdperk 
De digitale samenleving (Digital Age) kenmerkt zich door andere zaken. Zo functioneren in de 
digitale samenleving mens naast bedrijf, auto, koelkast, drone,… noem het “ding”: het Internet of 
Things (IOT). Ieder ding in de digitale samenleving heeft een identiteit. Dat is nodig om 
vertrouwen, wat elke samenleving nodig heeft, te kunnen gaan borgen. Voor trust-by-design zijn 
technologische concepten als blockchain, self sovereign identity, cryptocoin, token, etc. van groot 
belang. Dat betekent dat de komende decennia een tijdperk van transformatie zullen zijn. 
Transformatie naar een ander tijdperk. Ook neemt het mondiaal samenwerken met en tussen 
services een vlucht. Klanten bepalen zelf hoe ze zich bekend maken. Klanten loggen ook niet meer 
in bij bedrijven, maar bedrijven loggen in bij de klant. Omkering in doen, echter daarvoor is 
omkering in denken een absolute noodzaak.  
 
Techreuzen hadden al jaren geleden door wat de nieuwe concepten zijn en hoe zij daar financieel 
voordeel mee konden behalen. Hoe daardoor ook de samenleving is veranderd hebben ze niet tijdig 
kunnen voorzien. Bedrijven als Google, Facebook, Worldpress hebben op bepaalde gebieden meer 
macht dan overheden. Overheden worstelen in het omgaan met deze bedrijven, maar moeten 
daarvoor als overheid de nieuwe paradigma’s leren kennen. 
 
Wat belangrijk is, is het individu weer echt helemaal centraal te stellen. En dat is lastig voor de 
overheid. Eigenlijk is de overheid in haar hart nog steeds van mening dat zij de baas is over de 
samenleving. Naar een paradigma van het industriële tijdperk “men belong to the system”. Het is 
zaak om dat weer te veranderen in “the system belong to men”. De uitdaging is hoe we de 
samenleving laten functioneren en daarin het handelen van het individu zo vrij als mogelijk is. 
Internet, de snelweg van de digitale samenleving is vrijheid: vrijheid van meningsuiting, en ieder 
individu wil daarin veiligheid.  
 
Kenmerkend voor het digitale tijdperk is het meebewegen en inspelen op de diversiteit (adaptieve 
aanpak, evolutionair en agile), en bedrijfsprocessen inrichten op de klant (denken van outcome 
naar input: backward chaining). En natuurlijk het ontstaan van netwerkorganisaties, virtuele 
organisaties en samenwerkingsverbanden. 
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By-design. Het digitale tijdperk zal ook een digitale samenleving kennen. Een mondiale 
samenleving, waar nationale of zelf continentale wet- & regelgeving niet meer voldoet als het gaat 
om het borgen van vertrouwen. In een technologische context dient het vertrouwen in de 
technologie zelf te worden verankerd en dat moet dan op de ontwerptafel gebeuren: oftewel “by-
design”. trust-by-design, privacy-by-design, compliancy-by-design enzovoort. 

4.3 Omgaan met verandering 
Nieuwe paradigma’s (van het digitale tijdperk) worden toegevoegd cq vermengen zich met de 
traditionele paradigma’s. Nog één, mogelijk twee decennia en dan vormen die nieuwe paradigma’s 
het uitgangspunt. In de volgende afbeelding zijn beidde paradigma’s weergegeven, en de 
afnemende invloed van paradigma 1 en de toenemende invloed van paradigma 2. 
 

 
Dat is een zeer relevante en enorme uitdaging voor de overheid. Het begint al met de vragen: “Hoe 
positioneert de overheid zich in deze digitale samenleving? Hoe urgent en noodzakelijk vindt de 
overheid dit? De transitie is geen plotselinge verandering (BigBang), maar juist eentje die 
geleidelijk verloopt. Zowel het paradigma van het industrieel tijdperk als het paradigma van het 
digitale tijdperk zijn goed en noodzakelijk! Beide paradigma’s zullen langere tijd naast elkaar 
functioneren. 
 
De twee paradigma’s gaan primair over denkwijzen, normen en waarden. Paradigma 1 sluit aan bij 
de denkwijzen, normen en waarden van de industriële tijdperk, Paradigma 2 sluit aan bij de 
denkwijzen, normen en waarden van het digitale tijdperk. Momenteel zijn beide paradigma’s nuttig 
en nodig. Je ziet wel dat normen en waarden in de samenleving veranderen en verschuiven naar 
Paradigma 2. 
 
Met de geleidelijke verschuiving van ons denken van paradigma 1 naar paradigma 2 zal de digitale 
dienstverlening ook gaan veranderen. Dat betekent dat de techniek beide paradigma’s moet 
ondersteunen: zowel paradigma 1 als paradigma 2 zal gedurende langere tijd moeten kunnen 
werken (‘oud naast nieuw’).  De GDI zal daarom de komende decennia beide paradigma’s moeten 
ondersteunen. De essentie is om geen ‘oude schoenen’ weg te gooien voordat de ‘nieuwe schoenen’ 
zijn ingelopen’. 

4.4 Dienstbeleving in beweging 
Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn we beland in een belevingen economie: 
“userXperience”. Dienstbeleving gaat over hoe de klant een dienst ervaart. Om de klant een goede 
(passende) dienstbeleving te bieden wordt hij (burger of bedrijf) situationeel bediend. Dit kan voor 
de één anders zijn dan voor de andere. Maar ook burger of bedrijf kan voor verschillende diensten 
of op verschillende momenten een andere ondersteuning wensen.  
 
De behoefte kan verschillen van: 

• Ik vraag, u draait: dat de overheid simpelweg antwoord geeft op een duidelijk verzoek 
(b.v. toekennen van een vergunning voor verbouwing). 

• U denkt met mij mee: dat de overheid meedenkt met de situatie van burger of bedrijf (b.v. 
Wat moet ik doen bij verhuizing van mijn familie, en Wat moet ik doen bij het starten 
eenmanszaak?) 
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• U voelt met mij mee: dat de overheid zoekt naar een persoonlijke oplossing, ook als die 
niet binnen de ‘standaard’ regels valt (b.v. “Toeslagen”). 

 
In de volgende afbeelding is de dienstbeleving weergegeven,. 
 

 
een groen vinkje staat voor de gewenste interactievorm, een rood kruis voor een niet gewenste 
interactievorm. Meevoelen met een burger doen we als overheid bij voorkeur in Mens-Mens 
interactie: aan een balie of andere locatie, aan de telefoon en via mail wisseling of andere social 
media achtige vormen. Meedenken bij voorkeur in een mens-machine interactie. Voor architecten: 
Hier is echter wel een architectuur voor nodig die gebaseerd is op backward chaining 
(doelredenatie). Bij de overheid zijn meeste implementaties van informatiesystemen gebaseerd op 
foreward chaining (papierproces). 
 
De overheid wil haar dienstverlening zo efficiënt mogelijk inrichten. Digitale ondersteuning door 
een ‘machine’ is vaak goedkoper (maar niet altijd). Digitale ondersteuning is ook gewenst als de 
klant door een ‘machine’ vertegenwoordigd wordt, zoals geautomatiseerde koppelingen met het 
bedrijfsleven (machine-machine, b.v. SBR). Digitale ondersteuning aan mensen (mens-machine) is 
vaak mogelijk in situaties van ‘ik vraag, u draait’ en ‘u denkt met mij mee’. In situaties waar de 
klant behoefte heeft aan ‘u voelt met mij mee’ is mens-machine (nog) niet mogelijk, maar kan (of 
moet) wel de ambtenaar digitaal ondersteund worden om ‘mee te voelen’. 
 
De beelden hebben gevolgen voor de mechanismen onderliggend aan de IT. Ik (klant) vraag, u 
(overheid) draait: kan met architectuur gebaseerd op foreward chaining (oftewel het recht-toe-
recht-aan automatiseren van bestaande processen). De overige twee dienstbelevingen kunnen 
enkel als de architectuur gebaseerd is op backward chaining, doelgericht redeneren (oftewel 
vereisen een herontwerp van processen: digitale transformatie). 
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4.5 Regie op gegevens in beweging 

4.5.1 Inleiding 
De ‘fysieke ik’ heeft in de Digitale Wereld een 
digitale equivalent (logische). Deze ‘digitale ik’ 
bestaat uit gegevens die onder andere de 
overheid over mij bijhoudt in haar registraties 
bij b.v. Belastingdienst en gemeente.  
In de afbeelding hiernaast zijn ‘fysieke ik’, 
‘digitale ik’ en registratiehouders weergegeven. 
 
 
 
 

 
 

Om mijn gegevens bij de overheid te kunnen 
hergebruiken, is het noodzakelijk dat deze 
gegevens voor mij in samenhang (in mijn 
logische ‘digitale ik’ verzamelplaats) 
beschikbaar zijn.  
In de afbeelding hiernaast zijn het verzamelen 
en de verzamelplaats van mijn gegevens in 
groen weergegeven. 
 
 
 

 
 

4.5.2 Overheid centraal 
 

De huidige benadering is dat uitwisseling van 
gegevens tussen overheden plaatsvindt en 
middels doelbinding (“privacy-by-Law”) is 
geregeld.  
De persoon in kwestie heeft geen mogelijkheid 
om toestemming te geven of te weigeren (niet 
GDPR/AVG compliant!) 
In de afbeelding hiernaast is de huidige 
uitwisseling tussen overheden in groen 
weergegeven. 
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4.5.3 De burger centraal 
Als gegevens via mijn ‘digitale ik’ zijn 
verzameld, kan ik deze ook hergebruiken. 
Daarbij is het belangrijk te beseffen dat de 
overheidsdiensten een schakel zijn in een 
bredere dienstverlening rond een 
(levens)gebeurtenis waar ook bedrijven en 
instellingen diensten leveren. Als burger of 
bedrijf wil ik mijn gegevens ook in deze private 
context kunnen gebruiken.  
In de afbeelding hiernaast is het verzamelen 
van gegevens in groen weergegeven, en het 
verstrekken voor hergebruik in blauw. 
 

Voorbeeld:  
Bij een aanvraag voor een sociale huurwoning maak ik gebruik van de intermediair Socialrent.nl. 
Deze heeft een overzicht van alle sociale huurwoningen. Om te bepalen voor welke woningen ik 
aanmerking kom, wil Socialrent.nl van mij weten in welke gemeente ik mij wil vestigen en waar ik 
nu woon: beide betreft de gemeente Westland. Bij woningcorporatie Arcade is er een woning die ik 
graag wil. Socialrent.nl vraagt mij naar mijn inkomen. Via mijn belastingdienstgegevens kan ik 
aantonen dat mijn inkomen zich beneden de grens voor een sociale huurwoning bevindt (het 
precieze inkomen laat ik niet weten, alleen dat het lager is!). Na mijn instemming vraagt 
Socialrent.nl voor mij een vestigingsvergunning aan bij de gemeente Westland en regelt met 
Arcade dat ik mijn huurcontract voor (digitale) ondertekening ontvang. 

4.6 Samenvatting 
De voorgaande visie op ontwikkelingen in de maatschappij bevat de volgende kernboodschap voor 
de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur ten aanzien van de Generieke Digitale 
Infrastructuur: 

• De digitale overheid zal mee moeten gaan in de maatschappelijke veranderingen. 
• De GDI zal van het ondersteuning bieden aan bestaande mechanisering/automatisering 

moeten veranderen naar ondersteuning van digitale dienstverlening. De GDI moet worden 
vormgegeven vanuit de paradigma’s die ten grondslag liggen aan de digitale samenleving. 
GO dient daartoe deze paradigma’s als beginsel te hanteren. 

• Overheidsdiensten zijn een schakel in een bredere dienstverlening rond een 
(levens)gebeurtenis waar ook bedrijven en instellingen diensten leveren en de GDI zal dat 
moeten faciliteren. 

• Burger en bedrijf centraal: De overheid bepaalt niet wat de burger en het bedrijf gebruikt 
of levert, maar zij bepalen zelf en de overheid accepteert wat aan haar voorwaarden 
voldoet. 

• De overheid zal zich meer aansluiten bij standaarden en werkwijzen op de (digitale) markt: 
Overheid creëert niet primair zelf oplossingen, maar geeft ruimte aan de markt stimuleert 
nieuwe ontwikkelingen en standaarden, ziet toe op gelijke kansen in dit speelveld en stelt 
criteria vast waaraan oplossingen dienen te voldoen. 
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5 Wat die ontwikkelingen betekenen voor de Generieke 
Digitale Infrastructuur 

In het voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden dat de maatschappij verandert en welke 
aanpassing van de digitale overheid daarbij zou kunnen passen. Dit heeft vooral consequenties 
voor hoe overheidsorganisatie hun eigen IT organiseren en inrichten, maar ook voor dat wat zij 
gezamenlijk organiseren via de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Dit hoofdstuk laat zien 
welke consequenties dit heeft voor de ondersteuning hiervan door de GDI. 

5.1 Een betere digitale overheid heeft een betere GDI nodig 
 

Dit document bevat een grote versie van deze visual als bijlage. 
 
De vraag naar de consequenties van de veranderende manier waarop wij (burger en bedrijf) van 
de digitale overheid gebruik maken, begint met de vraag naar de kenmerken die de Generieke 
Digitale Infrastructuur (GDI) heeft en de voordelen die we daarmee voor burger en bedrijf willen 
bereiken. Met andere woorden: waarom hebben we een GDI nodig? 

5.1.1 De overheid digitaliseert 
Goed bestuur is een randvoorwaarde voor welzijn en welvaart van Nederland. Goede 
dienstverlening door de overheid aan burgers en bedrijven is een belangrijk onderdeel van goed 
bestuur, het vergroot het vertrouwen in en draagvlak voor overheidshandelen en bevordert het 
rechtvaardigheidsgevoel in de samenleving. Goede dienstverlening maakt het voor burgers en 
bedrijven makkelijk hun rechten te effectueren en hun plichten te vervullen. 
 
De dienstverlening van de overheid sluit niemand uit, is toegesneden op de context van burgers en 
bedrijven en is eenvoudig te gebruiken. Moderne dienstverlening is vooral digitaal, maar de 
overheid houdt altijd rekening met wie geen gebruik kan maken van digitale diensten. 
 
De ambitie van digitale dienstverlening realiseren we door aandacht te geven aan de volgende 
zaken: 

• Overheden en uitvoeringsorganisaties werken samen aan een bijdetijdse digitale overheid 
en aan betere dienstverlening voor burgers en bedrijven, die voorspelbaar, betrouwbaar en 
zorgvuldig is. 

• De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) ondersteunt en faciliteert de uitvoering en 
draagt zo ook bij aan een kostenbewuste en efficiënte overheid. 

• Overheden en uitvoeringsorganisaties maken gebruik van de GDI en sluiten hun specifieke 
diensten daar op aan zodat de kwaliteit verbetert. Door harmonisatie maar ook zonder 
verlies van het specifieke doel en karakter van die diensten. 
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• Burgers en bedrijven ervaren dat overheden en uitvoeringsorganisaties steeds meer als 
één overheid optreden.  

• Burgers en bedrijven kunnen erop rekenen dat veiligheid voorop staat als persoonlijke en 
zakelijke informatie wordt verzameld, opgeslagen en uitgewisseld en dat digitale 
identiteiten betrouwbaar zijn.  

5.1.2 Generieke Digitale Infrastructuur 
De GDI vormt de ruggengraat van de digitale overheid; het ondersteunt alle overheidsorganisaties 
en maakt het mogelijk dat zij in samenhang functioneren. De GDI is een stelsel van afspraken, 
standaarden en gemeenschappelijk gebruikte voorzieningen. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

• De GDI is zo klein mogelijk en overzichtelijk. 
• Een generieke functie wordt door alle overheidsorganisaties op dezelfde manier ingericht, 

overeenkomstig afspraken hierover. 
• De functies van de GDI worden bij voorkeur gerealiseerd via generieke afspraken en 

standaarden. Als de beoogde doelen hiermee niet worden bereikt, worden voorzieningen 
geïntroduceerd. 

• Generieke voorzieningen moeten voor vrijwel alle GDI gebruikende overheidsorganisaties 
relevant zijn en de mogelijkheid bieden dat individuele organisaties of groepen 
organisaties, aanvullende voorzieningen eraan kunnen koppelen. Die aanvullende 
voorzieningen vallen buiten de GDI. 

• Veel overheden en organisaties zijn afhankelijk van de GDI om continuïteit in de 
dienstverlening te bieden. Daarom is de GDI robuust in ontwerp. 

• De GDI is zodanig ontworpen en ingericht dat eenvoudig voldaan kan worden aan gewijzigd 
beleid en nieuwe functionele eisen. 

• De GDI is van de overheid, maar niet alleen vóór de overheid. Waar mogelijk werkt de GDI 
als een open systeem, ook partijen buiten de overheid kunnen de GDI gebruiken om eigen 
diensten te verrijken. 

• In de GDI betrekken we data direct vanaf de bron, soms als een kopie maar dan altijd met 
gegarandeerde actualiteit. 

5.2 GO domeinen 
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bestaat uit vier samenhangende domeinen die de 
‘ruggengraat’ van de digitale overheid vormen. De digitale overheid is noodzakelijk om 
maatschappelijke opgaven en politieke keuzen te realiseren (inclusief wat wettelijk vereist is). De 
vier domeinen zijn: 

1. Identificatie en autorisatie 
2. Interactie 
3. Gegevensuitwisseling 
4. Infrastructuur 

 
In de volgende afbeelding zijn de GO domeinen weergegeven. 
 

 
Voor deze GDI-domeinen legt de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur vast welke generieke 
afspraken, standaarden en voorzieningen nodig zijn om de overheid in staat te stellen de voor 
burgers en bedrijven beoogde voordelen van de digitale overheid te kunnen bieden. Afspraken, 
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standaarden en voorzieningen groeperen we tot samenhangende groepjes. Die zien we als 
generieke functies, of anders gezegd als vermogens die de GDI heeft (capability’s, zoals de term in 
Archimate heet). 

5.3 GO domeinen in relatie tot ontwikkelingen 
De domeinen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) werken samen om de digitale 
dienstverlening aan burgers en bedrijven mogelijk te maken. De GDI verandert om verbetering aan 
deze digitale dienstverlening mogelijk te maken.   

 
 
De essentie van de nieuwe architectuur is weergegeven in het blauw:  

• Burger en bedrijf staan centraal. De GDI wordt ingericht om hen heen, dus zodanig dat 
deze hen ondersteunt en niet alleen geoptimaliseerd voor de overheid zelf. 

• De overheid is een schakel, naast allerlei private partijen en EU/internationale partijen, 
waarmee burger en bedrijf handelen. Zij zijn niet geïnteresseerd in waar onderdelen 
(diensten) vandaan komen bij het digitaal afhandelen van een bepaalde (levens-) 
gebeurtenis waar een keten van diensten voor nodig is. Bij het vinden van een sociale 
huurwoning kunnen zowel een makelaar, verhuurder als gemeente en registratie met 
inkomensgegevens betrokken zijn. De overheid moet zijn diensten zo aanbieden dat deze 
daar onderdeel van kunnen zijn. 

 
De domeinen van de GDI (Identificatie&autorisatie, Interactie, Gegevensuitwisseling en 
Infrastructuur) zijn weergegeven in het groen en werken als volgt samen voor burger en bedrijf: 

• Een fysieke burger of bedrijf maakt gebruik van een digitale identiteit om digitaal zaken te 
doen met de overheid en andere partijen. 

• Identificatie&autorisatie maakt het mogelijk toegang te krijgen tot de (vertrouwde) digitale 
identiteit. Daarbij is niet alleen de identiteit, maar ook waar deze toe gemachtigd is van 
belang. 

• Via diverse Interactie zoals websites, apps e.d. hebben zij toegang; als zij zelf niet digitaal 
vaardig zijn, zijn er niet digitale mogelijkheden zoals persoonlijke ondersteuning en 
ondersteuning door publieke en private organisaties. 

• Gegevensuitwisseling brengt informatie samen van private en publieke partijen. Voor 
eenvoud zijn niet de varianten getekend: 

o Uitgewisseld via de digitale ik (met SSI-technieken) of 
o Uitgewisseld tussen organisaties rechtstreeks 

• Daarna worden de gevraagde Diensten geleverd op basis van uitvoeringsprocessen en 
(basis-) registraties. De overheid staat hier naast het bedrijfsleven (en Europa) 
gepositioneerd.  
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• Ten slotte Infrastructuur, dit GO-domein bevindt zich ver weg van de wereld van burger en 
bedrijf, die daar dan ook niet rechtstreeks mee geconfronteerd zal worden.  
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