
NORA – katern “Verbinden” workshopverslag 

Verschillende front office culturen in de 
overheid 
Bevindingen 2eworkshop over “Front Office”, 30 januari 2013, bij 
Belastingdienst Ketenbureau, NS Station Amersfoort  

Inleiding 2e 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. 

Het verslag van de eerste workshop was rondgestuurd naar alle deelnemers aan de eerste workshop 
en de andere belangstellenden die zich hadden opgegeven. Een samenvatting van één pagina 
alsmede een algemene introductie waarin het hoe en waarom van de nieuwe NORA activiteiten 
wordt toegelicht.  

Deze workshop is de tweede 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. 

Gedurende de 2e workshop wordt geconstateerd dat het verslag van de 1e workshop op hoofdlijnen 
conclusies bevat die breed gedragen worden: 

1- Er is een (voorzichtig) vertrouwen in de aanpak zoals ingezet in het NORA katern 
“Verbinden”: er wordt duidelijk gestreefd naar gesprek met alle lagen van de overheid 
zonder dat er vooraf een uitkomst vaststaat; 

2- Waar er maar één overheid is, is het belangrijk rekening te blijven houden met de verschillen: 
zowel de verschillen tussen verschillende bestuurslagen als binnen de lagen zelf. Historische 
ontwikkeling, wetgeving, taken en relatie met de klant zijn hierbij onderscheidend. Voor een 
nieuwe referentiearchitectuur moet zowel naar NORA als naar GEMMA en PETRA gekeken 
worden. Alle partijen zijn steeds meer `gericht op de klant` en denken vanuit de klant – dit is 
een bindende factor; 

3- Het FO als zodanig bestaat niet meer maar is een `mix van kanalen´ gericht op contact met de 
klant. Het is niet het komen tot besluiten of onderlinge coördinatie, wel het aannemen van 
de vraag (en daarbij horende gegevens) en het verstrekken van informatie; 



4- Om klantgericht te kunnen werken is ene goede referentiearchitectuur nodig. Hiervoor zijn 
een aantal belangrijke redenen zoals:  

a. effectief kunnen doorverwijzen (“no wrong door” principe), waarvoor een diensten 
catalogus en goede toegang tot diensten nodig zijn; 

b. goed gegevens kunnen vinden die de “klant” al verstrekt heeft (wetgevingsprincipe 
t.a.v. éénmalige aanbieding gegevens); 

c. proactief kunnen optreden wanneer belangrijk (bijvoorbeeld bij overlijden burger of 
sluiting bedrijf’); 

5- FO werk kan deels ook uitbesteed worden aan commerciële partijen (waarbij overheid 
verantwoordelijk blijft), maar dit maakt op zich niet uit voor de organisatie van informatie 
(Voorbeeld: thuisorganisaties die intake doen; APK keuring door commerciële garages; 
etc).NB: het FO van de overheid moet antwoord over status ook bij uitbesteding blijven 
kunnen geven; 

6- We weten veel van onze klanten – en zouden veel diensten proactief kunnen uitvoeren (zoals 
toeslagen, belastingen, vergunningen etc). Dit wordt dus een mogelijkheid die waar nodig 
opgepakt moet worden. Hierbij zij aangetekend dat: 

a. Voor een aantal diensten is het belangrijk dat het initiatief bij de klant ligt (niet 
“pamperen””): de klant moet dan ook zelf toeslagen aanvragen. Frauduleus 
handelen moet hierbij onderkend worden (en dit stelt eisen aan de 
informatievoorziening); 

7- Voor andere diensten is het belangrijk dat er proactief opgetreden wordt: wanneer de wet 
dat aangeeft, of bijvoorbeeld bij veranderingen die invloed hebben op recht op toeslagen – 
om terugvorderingstrajecten te voorkomen. Om te weten dat er proactief moeten worden 
opgetreden is een goed afgestemde informatievoorziening noodzakelijk;  

8- Als andere overheidsorganisaties als “klant” binnenkomen, worden zij gelijk behandeld als 
andere klanten (zoals burgers, bedrijven en instellingen); 

In aanvulling hierop worden twee zaken van belang voor de organisatie van de informatievoorziening 
naar voren gebracht: 

9- Intermediairen spelen een belangrijke rol, met name in complexe(re) processen (e.g. 
administratiekantoren, woningbouwverenigingen, expediteurs, etc. etc.). De strategische 
betekenis van intermediairen neemt toe: het is makkelijker om dit kosten-effectief (en vaak 
digitaal) aan te bieden, en de intermediair kan naast kennis over proces en regelgeving ook 
ondersteunen door aanbieden digitale vaardigheid. Het is belangrijk ook hiermee rekening te 
houden bij het opzetten van de informatievoorziening. 

10- Rol buitenland wordt belangrijker. De informatievoorziening van de overheid krijgt zowel te 
maken met Nederlanders in het buitenland, als buitenlanders in Nederland, en buitenlanders 
die vanuit het buitenland zaken willen doen in Nederland. Belangrijk dit mee te nemen in 
opzet van de informatievoorziening. 



Algemene bevindingen 2e workshop 
De 2e workshop werd ingeleid met een artikel over de Gemeente Molenwaard: een fusie van drie 
gemeenten waarbij besloten is om geen Gemeentehuis meer te hebben. Bij de fusie worden feitelijk 
drie organisaties samengevoegd, en om die fusie tot stand te laten komen is er voor gekozen 
`zaakgericht werken´ in te voeren. Het betreft hier een unieke situatie: medewerkers van alle drie de 
oorspronkelijke gemeenten waren ontheemd en moesten gezamenlijk een nieuwe organisatie 
vormen. Hierbij was de wil van medewerkers om te accepteren een stukje van het specialistische af 
te halen en meer naar generieke ondersteuning toe te groeien erg belangrijk.  

Als zodanig een voorbeeld dat, zoals gezegd, uniek is door omstandigheden, en het geeft aan dat het 
ook anders kan en dat dit wellicht een model is dat we naar de toekomst toe vaker zien ontwikkelen. 
Daarnaast brengt het een aantal ervaringen met zich mee die helderder maken wat er komt kijken bij 
een goede samenwerking op het gebied van gegevensuitwisseling. 

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. 

Kanaalsturing 
Door de voortschrijdende informatisering van overheid en samenleving komt steeds meer kennis en 
informatie electronisch beschikbaar, en toegankelijk. Dit geldt zowel voor de wijze waarop de 
overheid met haar informatie en informatiesystemen omgaat, en de hoge mate waarin klanten 
gebruik maken van Internet. Hiermee is binnen een aantal decennia `toegang tot de overheid via 
Internet` van ´niet bestaand` tot misschien wel het belangrijkste kanaal geworden … maar zeker niet 
het enige. Waar in Gemeente Molenwaard de loketten als zodanig afgeschaft zijn is persoonlijk 
contact dat niet: indien nodig gaat de ambtenaar bij de klant op bezoek. Kanaalsturing (i.e. bewust 
sturen op welke kanalen de voorkeur genieten) hangt samen met de complexiteit van de processen. 
Als het simpel is, laat het zoveel mogelijk over aan de klant. Naarmate het complexer wordt, doe het 
dan samen met de klant. Dus: simpele vragen in self service kanaal zoveel mogelijk digitaal, en 
complexe vragen in persoonlijk overleg. 

Naast Internet blijven telefoon en loket ook naar de toekomst toe relevant. Voor de onderliggende 
organisatie van de informatie en uitwisseling daarvan is de kanaalkeuze van relatief beperkt belang: 
in alle gevallen is de behandeling gebaseerd op dezelfde onderliggende informatie. 

Schaalvoordelen  
Waar schaalvoordelen behaald kunnen worden zullen steeds vaker processen centraal geregeld 
worden. Momenteel is dit met name toepasbaar bij afhandeling van specifieke, eenvoudige 
processen. Ook processen die complex kunnen worden in extreme situaties kunnen soms eenvoudig 
worden afgehandeld zolang er géén sprake is van die extreme situatie. De voorbeelden die genoemd 
werden waren: 

- De boom (kapvergunning eenvoudig zolang de boom minder dan 10 cm omtrek heeft en op 
eigen terrein staat – anders complexer en dus een procedure in) 



- De bekeuring voor te hard rijden (tot ?30? km te hard krijg je gewoon een acceptgiro, daarboven 
moet het behandeld worden door een Officier van Justitie) 

 

Samengestelde vragen 
Voor `samengestelde vragen` (bijvoorbeeld bij life events) kunnen `accountmanagers` een 
belangrijke rol spelen om te zorgen voor een vlotte, samenhangende afhandeling in plaats van de 
klant van loket naar loket te sturen zonder oog voor eventuele interne samenhang en/of 
tegenstrijdigheden. Voorbeeld hiervan zijn de `bedrijvenloodsen` bij KvK.  

Vragen die hier bij zijn gesteld: Hoe vindt de klant de accountmanager? Hoe vinden de 
accountmanagers elkaar? 

Regelruimte  
Workshop deelnemers zijn het er over eens dat het belangrijk is dat regelgeving en systemen 
`regelruimte` laten voor complexere processen: door 100% afdekken te streven kunnen regelingen 
en systemen onnodig complex worden – 80/20 kan veel effectiever zijn. Uiteraard dient het gebruik 
van de ´regelruimte´ ook transparant te zijn. 

Betrekken van de burger 
Door de nieuwe technologie komen er nieuwe manieren om de burger bij de `gemeente 
huishouding` te betrekken. Zo is daar bijvoorbeeld de applicatie “Verbeter de buurt” waarbij de 
ambtenaar niet meer de wijk in moet om waar te nemen, want die rol neemt de burger zelf over. De 
ambtenaar wordt hierbij regisseur: ontvangt meldingen van waarnemingen, en zorgt voor 
afhandeling door inschakeling van dienstverleners. “Meldingen openbare ruimte” met apps of 
Internet werken nog niet altijd even goed. Om naar de toekomst toe tot meer effectieve afhandeling 
te kunnen komen is het belangrijk niet alleen aan te geven hoe de burger wat kan melden, maar ook  
hoe de overheid hier effectief op in kan spelen. 

Nieuwe applicaties en standaardisering 
Bij het aanschaffen van nieuwe applicaties wordt het eerst verkennen van bestaande applicaties van 
belang (“gebruik of leg uit”) als belangrijk gezien. Bij de “make or buy” beslissing wordt vaak “make” 
besloten. “Notinventedhere” is iets wat daarbij meespeelt, maar financiële druk dwingt tot nieuwe 
afwegingen om ook verder te kijken naar de financiële impact op langere termijn. Dus: kijken of er al 
iets is dat werkt, en eventueel ingepast kan worden. 

Kosten  
Kosten liggen niet altijd bij de dienst die de opbrengsten van investeringen kan boeken – en daardoor 
wordt het budget minder makkelijk gerechtvaardigd. Top down regie op dit soort investeringen is 
zeer beperkt omdat zowel de financiering van een keten per schakel gebeurd, en de 
verantwoordelijkheid per schakel wordt neergelegd. Bij het kijken naar financiering op keten-niveau 
kan hier wellicht veel verdiend worden. Dit betekent niet dat de verantwoordelijkheid per schakel 
persé anders geregeld moet worden: het gaat erom dat er een manier gevonden wordt hoe de 
verantwoordelijken in de keten als geheel tot een betere afstemming kunnen komen waarbij de 
`investeringspotjes per schakel` op een optimale manier voor de gehele keten ingezet kan worden. 
Het zou niet zo moeten zijn dat door onkundige of onwillige samenwerking binnen de overheid zelf 
burger of bedrijf benadeeld worden: 



- Niet direct, door het aanbieden van niet goed op de klant afgestemde diensten omdat een deel 
van de keten om de dienst te kunnen leveren niet binnen de competentie van betreffende 
overheid ligt; 

- Niet direct, doordat de kosten voor verlenen van diensten overall hoger liggen dan nodig is en 
dus door de belastingbetaler meer betaald moet worden dan zou hoeven. 

Dit wordt verder niet in de context van dit katern besproken, maar wordt meegenomen in katern 
Besturen. 

Specifieke issues gerelateerd aan FO 
Ambitie van het FO is “de klant zo snel mogelijk goede informatie geven -op een betaalbare manier”. 
Identificatie van de klant is hierbij het eerste issue. De tussenkomst van intermediairs brengt hierbij 
juridische complexiteit met zich mee (vertegenwoordiging, vertegenwoordigingsbevoegdheid, etc., 
én het beschikbaar stellen van informatie over de klant). 

De behoefte wordt geuit aan een (gefederaliseerde) Kennis Database voor FO issues (en 
onderhouden daarvan), met daarin: 

• Toeleiding: 

o Dienstencatalogi overheid 

o Kennis systeem van “vraag” naar “diensten”; FAQ (ook direct toegankelijk voor 
“klanten”) 

o Zoekmachine voor niet gestructureerde/gecodificeerde  vragen 

• Integraal klantbeeld (samenhang met andere informatie en processen die betrekking hebben 
op klant)  

• Gepersonaliseerde diensten 

• Procesinformatie 

o Status proces: 

o Informatie over contacten en afspraken (Intake tot afsluiting) 

Verder wordt aangegeven dat er actief invulling moet worden gegeven aan identificeren en 
“aanpakken” van conflicterend beleid. In het FO zou dit benaderd moeten worden vanuit de 
dienstverlening in plaats van vanuit regulering. Dit vereist “account-management”:hierbij moet in de 
aanvraagfase al proactief onderkend worden waar hier mogelijk sprake van zou kunnen zijn. Door 
digitalisering wordt dit steeds vaker mogelijk – en daarmee neemt de morele verplichting toe voor de 
overheid dit ook aan te pakken.  

Beter gebruik maken van de data waartoe de overheid beschikking heeft moet zorgvuldig gebeuren. 
Uiteraard houdt de overheid zich aan de wettelijke regels, en is het belangrijk dat de overheid 
transparant is over wat ze doet (“met welke data van wie”). Dit houdt onder andere in het actief 



vertellen welke overheid welke raadpleging heeft gedaan. Inmiddels ligt er een officieel 
Kabinetsstandpunt over de i-overheid, waarin inzagerecht en correctierecht toegezegd worden. 
Hiermee ligt de regie van gegevens bij de klant. Een “digitale kluis” (waarvan de klant zelf de sleutel 
heeft om toegang te verschaffen tot instanties) kan hierbij nuttig zijn. 

Controle is een punt dat nog meer aandacht nodig heeft. De mogelijkheid om succesvol pro-actieve 
checks ter voorkoming van fraude en criminaliteit uit te kunnen voeren kan sterk gefaciliteerd 
worden door een betere informatievoorziening. Dit gaat hand in hand met beveiliging van gegevens 
en gegevensuitwisseling, en transparantie van gebruik van data door de overheid (veiligheid en 
vertrouwen). 

Ten aanzien van de fysieke grenzen tussen FO en andere delen van de organisatie (MO voor 
coordinatie, BO voor inhoudelijke behandeling) wordt aangegeven dat een verdere vervaging 
waarschijnlijk is en geen probleem zou moeten zijn. Het gaat om “levering van goede en betaalbare 
diensten aan de klant”, het scherp kunnen stellen van de grenzen is geen doel op zichzelf. 

In conclusie: prioriteiten 
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”). 

-=O=- 



 

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

Naam   Organisatie  1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10 

André Batenburg  Provincie Zuid Holland X X         

Bert Beentjes Kadaster X X         

Saco Bekius Belastingdienst X O         

Maarten Botterman GNKS Consult X X         

Marinus de Graaff Ministerie van Economische Zaken (DLG) X X         

Wim Kossen BKWI X X         

Yassine Lamchachti Ministerie van OCW O O         

Janfolkert Muizelaar Belastingdienst O X         

Chris Nellen Argitek (diensten gericht op gemeenten) X X         

Eelke Nicolai  Provincie Brabant X X         

Eric Nijenhuis Manifestgroep X X         

Adrie Spruit KING (gemeenten) X X         

Mark Van den Broek Consultant O X         

Jasper van Lieshout ICTU X O         

Wieger Venema Landelijk ICT Beraad X O         

Ivar Vennekens Ministerie van Economische Zaken eDU X O         

Arjan Wartna Sociale Verzekeringsbank O O         
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