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1 Inleiding 

1.1 Doel van dit document 
Dit document beschrijft een aantal afspraken m.b.t. de manier waarop de Gemeenschappelijke 
Overheidsarchitectuur (GO) wordt vormgegeven. Het beschrijft daarmee ook welke 
architectuurmethode GO gebruikt en welke architectuurproducten GO omvat. 
 
Het document dient als leidraad bij de uitwerking van GO. 

1.2 Aanleiding en achtergrond 
Vanuit de behoefte aan een visie op de digitale overheid toegespitst op de Generieke Digitale 
Infrastructuur (GDI) heeft de Programmeringsraad Logius (PL) in 2018 de opdracht gegeven aan 
het programmabureau PL om een breed gedragen enterprise architectuur van de GDI te 
ontwikkelen: de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). 
 
Door de PL is aangegeven dat de GO: 

 toegevoegde waarde moet hebben voor haar gebruikers 
 realiseerbaar moet zijn met in de IT gangbare oplossingen 
 wordt gedragen door belanghebbende overheidsorganisaties 
 bruikbaar is om ontwikkelingen aan te toetsen 
 onderscheid maakt tussen sturing op korte (2 jaar), middellange (4 jaar) en lange termijn 

(6 jaar). 
 

De GO is de architectuur van de GDI van de Nederlandse overheid (GDI). De GO is te zien als de 
doelarchitectuur van deze GDI “die is opgebouwd uit generieke functies, die worden ingevuld door 
afspraken, standaarden en voorzieningen”1.  
 
Dit document beschrijft hoe de GO wordt ontwikkeld en welke producten deel (gaan) uitmaken van 
de GO. Daarbij geldt dat zowel de aanpak als de inhoud van de GO niet in beton is gegoten maar 
continu wordt aangepast op nieuwe ontwikkelingen en wensen vanuit de PL.  

1.3 Begrippenkader 
De gehanteerde begrippen in GO staan beschreven in het separate document “GO 
begrippenkader”. Dit is een groeidocument dat gedurende de ontwikkeling en het beheer van GO 
aangepast wordt. GO begrippen worden ter herkenning vetgedrukt en met een hoofdletter in de 
tekst opgenomen.  

1.4 Documentatie 
Openbaar opvraagbare documentatie van GO is te vinden via NORA online: 
https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO). 

1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 beschrijft in algemene termen het wat en waarom van de GO. 
 
Hoofdstuk 2 ‘GO kaders’ beschrijft de uitgangspunten voor de GO en de belangrijkste kaders die 
gelden bij de GO ontwikkeling. 
 
Hoofdstuk 3 ‘GO Kennismodel’ licht in de vorm van een ‘kennismodel’ toe welke elementen GO 
bevat en hoe die zich tot elkaar verhouden. Ook de relatie met de NORA wordt hierin verduidelijkt. 
 
Hoofdstuk 4 ‘GO Ontwikkelmethode’ beschrijft op welke manier de GO wordt ontwikkeld. 
 
Hoofdstuk 5 ‘Beheer en toetsing GO’ beschrijft op welke wijze het beheer van GO plaatsvindt c.q. 
dit beheer ontwikkeld zal worden. 
 

 
1  Bron: Beleidskader digitale basisinfrastructuur. 

https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO
https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO
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Hoofdstuk 6 ‘Producten en publicatie’ beschrijft welke soorten producten GO oplevert en waar die 
te vinden zijn. 
 
Bijlage 1 ‘GO-sjablonen’ beschrijft een aantal sjablonen die worden gebruikt om binnen de GO 
onderkende architectuurelementen gestructureerd te beschrijven.  
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2 GO kaders 

Dit hoofdstuk beschrijft enkele belangrijke kaders voor ontwikkeling van de GO. Aanvullend kunnen 
per domein extra kaders toegepast worden.  
 
Een actueel en volledig overzicht wordt bijgehouden in het separate document “GO index kaders” 
dat verwijzingen bevat naar gepubliceerde en beheerde kaders (wetgeving, beleidsdocumenten 
e.d.). 

2.1 GO projectplan 
Het GO projectplan benoemt als onderdelen van de GO: 

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

• De uitwerking van die ambities in afspraken, standaarden en gemeenschappelijke 
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. 
 
Voor ontwikkeling van de GO zijn de volgende uitgangspunten benoemd: 

• Beleid, visies en plannen zoals geformuleerd in Strategische thema’s PL, NL-DIGIbeter, 
Interactiestrategie, Banaan, Common Ground en ART-visies van Logius. 

• De digitale basisinfrastructuur moet zich concentreren op afspraken, standaarden en 
voorzieningen waarvoor het nodig is dat deze gemeenschappelijk ingericht worden. Het 
faciliteren van bedrijfsprocessen door dienstverleners is geen doel van de digitale 
basisinfrastructuur. 

• GO maakt gebruikt van NORA als referentiearchitectuur.  
 
De GO architectuur moet: 

• toegevoegde waarde hebben voor haar gebruikers 
• realiseerbaar zijn met in de IT gangbare oplossingen 
• gedragen wordt door belanghebbende overheidsorganisaties 
• bruikbaar zijn om lopende ontwikkelingen aan te toetsen. 

2.2 Beleidskader digitale basisinfrastructuur 
Het door OBDO geaccordeerde ‘Beleidskader digitale basisinfrastructuur’ is aangeboden aan de 
Tweede Kamer2. Het bevat de uitgangspunten voor de digitale basisinfrastructuur die 
dienstverleners met een publieke taak gebruiken voor de inrichting van de publieke dienstverlening 
aan burgers en bedrijven en waar nodig ook voor hun onderlinge digitale samenwerking. 
 
Een belangrijk uitgangspunt is dat de digitale basisinfrastructuur is opgebouwd rond generieke 
functies in de digitale publieke dienstverlening en niet rond ICT-voorzieningen.  
 

Generieke functies zijn functies in de publieke digitale dienstverlening die meerdere 
organisaties – vanuit publieke waarden en efficiëntie –op dezelfde manier inrichten, 
zowel in de relatie met burgers en bedrijven als binnen de overheid. Sommige 
generieke functies zijn voor (bijna) alle publieke digitale diensten relevant en worden 
(op termijn) door vrijwel alle organisaties gebruikt. Maar er zijn ook generieke functies 
die voor enkele publieke digitale diensten en organisaties relevant zijn. Bepalend voor 
genericiteit is dat de relevante groep organisaties zijn diensten inricht volgens de 
afspraken die we daarover met elkaar maken. De digitale basisinfrastructuur is beperkt 
tot generieke functies. – bron: Beleidskader Digitale Infrastructuur. 

Een (generieke) functie binnen de digitale basisinfrastructuur wordt dus door alle 
overheidsorganisaties die de daarmee gerealiseerde functie kennen uitgevoerd conform de 
daarvoor geldende afspraken, standaarden en voorzieningen (“áls je bedrijven identificeert of M2M 
berichtenverkeer verstuurt, dan doe je dat met de generieke afspraken, standaarden en 
voorzieningen die daarvoor zijn”) . 

 
2  Het ‘Beleidskader digitale basisinfrastructuur’ is op 23 april 2019 geaccordeerd door het Overheidsbreed 

Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) en aan de Tweede Kamer aangeboden als bijlage bij NL 
DIGIbeter 2019. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14164&did=2019D29116
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14164&did=2019D29116


 
 
 
Programmeringsraad Logius   Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO) 

GO Architectuurmethode  pagina 7 van 22 
 

 
De generieke functies in de digitale basisinfrastructuur worden ingevuld door afspraken, 
standaarden en voorzieningen. Daarbij gaan afspraken boven standaarden en gaan standaarden 
boven voorzieningen. Voor de invulling van generieke functies in de digitale publieke 
dienstverlening hanteren we uiteindelijk dezelfde afspraken, standaarden en indien nodig 
voorzieningen– bron: Beleidskader Digitale Infrastructuur 
 
Uitgangspunt is dus dat we eerst kijken of het voor een bepaald doel volstaat om afspraken te 
maken. Zo niet, dan kijken we of gebruik van standaarden volstaat. Is dat ook niet het geval dan 
bezien we of het ontwikkelen van generieke voorzieningen (voor het uitoefenen van generieke 
functies) wenselijk en haalbaar is. 
 
De afgelopen jaren is de impliciete aanname bij de ontwikkeling van de GDI steeds geweest, dat 
concrete ‘eigen’ systemen moesten worden gebouwd. Maar binnen de afgesproken 
architectuurprincipes, afspraken en standaarden kunnen generieke functies op verschillende wijzen 
worden gerealiseerd (publiek en/of privaat). Dit stimuleert experimenten en het vinden van 
innovatieve oplossingen. Ook federatieve oplossingen zijn mogelijk, waarbij uitvoerders en 
medeoverheden samenwerken aan een eenduidige digitale overheid vanuit hun eigen 
voorzieningen en eigen specifieke, aanvullende, doelgroepen. Dit komt ten goede aan de 
continuïteit en de kosteneffectiviteit van de digitale overheid. – bron: Beleidskader Digitale 
Infrastructuur  
 
In lijn met ‘afspraken voor standaarden voor voorzieningen’ willen we voortaan beter onderzoeken 
of andere oplossingsrichtingen, zoals gebruik van standaarden of federatief samenwerken, volstaan 
voordat we besluiten dat er nieuwe generieke voorzieningen moeten worden gebouwd. 

2.3 Wet digitale overheid, Algemene wet bestuursrecht en eIDAS 
Dit ‘Wet digitale overheid’ vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere 
digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Awb doet voorstellen voor aanpassing van elektronisch bestuurlijk verkeer. De EIDAS-verordening 
en -uitvoeringsverordeningen bevatten regels voor de toegang door burgers en bedrijven tot 
elektronische diensten van dienstverleners in Nederland. 
 
Enkele belangrijke kaders in relatie tot de GO zijn: 

• Het wetsvoorstel verankert de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het geheel van voorzieningen inzake de 
generieke digitale infrastructuur (GDI). Het gaat hierbij om (ICT-)voorzieningen die 
overheden, (semi)publieke organisaties en bepaalde organisaties die het 
burgerservicenummer verwerken in staat stellen hun primaire (digitale) processen 
doelmatig in te richten (wet DO). 

• Burgers, bedrijven, bestuursorganen en aangewezen organisaties moeten erop kunnen 
vertrouwen dat partijen in de keten hun informatiebeveiliging goed op orde hebben en 
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (klassieke informatiebeveiliging) 
alsmede authenticiteit, onweerlegbaarheid, transparantie en flexibiliteit borgen (wet 
DO). 

• Het wetsvoorstel bevat een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur open 
standaarden aan te wijzen die overheden dienen te hanteren in het elektronisch 
verkeer met andere overheden, met burgers en met bedrijven (wet DO). 

• Overheidsverkeer langs de elektronische weg moet veilig, betaalbaar en betrouwbaar 
zijn. Het elektronische verkeer kan zich van en naar burgers en ondernemers begeven 
of richting andere overheidsorganisaties (wet DO). 

• Verplichte acceptatie voor dienstverleners: Breed gebruik van de GDI-voorzieningen 
voorkomt versnippering in de dienstverlening en voorzieningen worden 
kosteneffectiever. Bij breed gebruik daalt de prijs per transactie en hoeven alternatieve 
voorzieningen niet meer doorontwikkeld en beheerd te worden (wet DO). 

• Indien een burger of een bedrijf er in de toekomst voor kiest om via elektronische weg 
met een bestuursorgaan zaken te doen, is het vervolgens de vraag op welke 
elektronische wijze hij dit kan doen. Het voorgenomen artikel 2:15 Awb verplicht het 
bestuursorgaan een kanaal (specifiek webformulier, een algemeen contactformulier, 
een app of een e-mail) voor het type bericht aan te wijzen. Op grond van dit 
wetsvoorstel zal het bestuursorgaan, voor zover het gaat om dienstverlening waarvoor 
het betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog geldt, deze dienstverlening alleen 
kunnen aanbieden met gebruik van toegelaten identificatiemiddelen (AWB) 
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• Voor grensoverschrijdende elektronische authenticatie door burgers en bedrijven 
gelden rechtstreeks werkende (minimum)eisen die bij en krachtens de eIDAS-
verordening zijn gesteld. (eIDAS). 

• Het is mogelijk dat berichten deugdelijk zijn bekendgemaakt zonder de organisatie te 
verlaten. De wetgever heeft deze situatie voorzien en geadresseerd in artikel 2:17 Awb.  

• Als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan elektronisch is verzonden, 
geldt het tijdstip waarop het bericht een systeem voor gegevensverwerking bereikt 
waarvoor het bestuursorgaan geen verantwoordelijkheid draagt of, indien het 
bestuursorgaan en de geadresseerde gebruik maken van hetzelfde systeem voor 
gegevensverwerking, het tijdstip waarop het bericht toegankelijk wordt voor de 
geadresseerde. 

2.4 Strategische thema’s Programmeringsraad Logius 
Op 31 januari 2019 heeft de Programmeringsraad Logius de volgende strategische thema’s 
vastgesteld: 

1. Iedereen die zaken doet met de Nederlandse overheid kan in 2021 interactie van- en 
naar de overheid digitaal afhandelen. 
1.1. Iedereen die zaken doet met de Nederlandse overheid kan voorkeuren voor 

interactie met de overheid zelf sturen en worden via de door hen gekozen 
kanalen geattendeerd op relevante informatie, gewenste acties, 
kennisgevingen, berichten en status informatie. 

1.2. Iedereen die zaken doet met de Nederlandse overheid voert zelf digitaal regie 
op de gegevens die de overheid heeft en gebruikt. Hun gegevens zijn door hen 
enkelvoudig in te zien, op te halen, aan derden te verstrekken, te wijzigen en te 
volgen in het gebruik. 

1.3. Iedereen die zaken doet met de Nederlandse overheid wordt alleen 
geconfronteerd met noodzakelijke interactie, wordt een integraal 
handelingsperspectief geboden met de totale klantreis als uitgangspunt en 
wordt daarbij geholpen om een optimaal resultaat te bereiken. 

2. Iedereen die zaken doet met de Nederlandse overheid kan zich in 2021 digitaal 
identificeren en digitaal laten vertegenwoordigen voor de interactie van- en naar de 
overheid. 

3. Iedereen die in de EU zaken doet met: 
3.1. publieke dienstverleners en in het bezit is van een erkend (Nederlands) 

authenticatie middel kan zich daarmee bij die interactie digitaal identificeren. 
3.2. de Nederlandse overheid kan eenmalig gegevens aanleveren voor veelgebruikte 

diensten. 
4. De overheid functioneert -binnen en buiten de overheid- in een netwerk van 

dienstverleners en bemiddelaars, en gebruikt afspraken en standaarden om binnen dat 
netwerk integrale dienstverlening te faciliteren. 

2.5 Nederlandse Overheid Referentiearchitectuur 
De Nederlandse Overheid Referentiearchitectuur (NORA) is bedoeld voor gebruik door alle 
overheidsorganisaties.  
 

Het doel van NORA is het mogelijk maken en verbeteren van digitale dienstverlening in 
de publieke sector. Mogelijk maken hangt samen met het begrip interoperabiliteit: 
digitale diensten zijn alleen mogelijk als individuele systemen en organisaties met 
elkaar kunnen samenwerken en relevante gegevens uit kunnen wisselen. Het 
verbeteren van de dienstverlening gaat uiteraard over de kwaliteit van opgeleverde en 
doorontwikkelde diensten, maar ook over een kosten-effectieve totstandkoming: 
hergebruik en bij elkaar leggen van kennis zorgt dat we met hetzelfde 
overheidsbudget een hogere kwaliteit van dienstverlening kunnen bereiken. Een 
belangrijke voorwaarde voor deze verbetering is de bereidheid van alle betrokken 
organisaties om binnen een gedeeld kader samen te werken. Door vanuit iedere 
organisatie de eigen dienstverlening binnen dit zelfde kader te ontwikkelen, ontstaat 
samenhang in de dienstverlening van de overheid als geheel. NORA biedt een invulling 
van dit kader. – bron: NORA 
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NORA kent een vijftal kernwaarden die, gebaseerd op overheidsbeleid, beschrijven welke waarden 
van belang zijn bij het realiseren van overheidsdienstverlening: ‘vertrouwen’, ‘veilig’, 
‘toekomstbestendig’, ‘doeltreffend’ en ‘doelmatig’. 
 
Om invulling te geven aan deze kernwaarden kent NORA architectuurprincipes3: een verzameling 
richtinggevende uitspraken die helpen om keuzes te maken die leiden tot samenhangende en 
goede publieke dienstverlening. De NORA-principes zijn bedoeld om overheidsorganisaties richting 
te duiden bij het inzetten van veranderingen en het uitvoeren van projecten. Met name bij het 
ontwerpen van nieuwe of aangepaste diensten is het nodig om zichtbaar te maken hoe invulling 
wordt gegeven aan de principes en welke overwegingen daarbij worden gemaakt. Hier geldt het 
pas-toe-of-leg-uit- principe. Afwijkingen zijn toegestaan mits dat met goede argumenten wordt 
onderbouwd en vastgelegd om daar in een later stadium op terug te kunnen komen. Zo wordt 
voorkomen dat belangrijke zaken over het hoofd worden gezien. 
 
Net als de NORA is de GO ook overheidsbreed van karakter maar focust zich daarbij op de GDI.  
De GO-principes bouwen voort op de NORA-principes en zijn primair bedoeld als hulpmiddel om 
goed te kunnen sturen op (door)ontwikkeling van de GDI. Belangrijke begrippen daarbij zijn 
‘generieke functies’ die worden ingevuld via afspraken, standaarden en voorzieningen. Publicatie 
van GO-producten vindt plaats op noraonline.nl dat daarmee de centrale plek vormt om kennis te 
nemen van architectuurproducten met een overheidsbrede scope.  
 
In het hoofdstuk ‘Kennismodel GO’ wordt de relatie tussen de architectuurelementen binnen de 
NORA en de GO toegelicht.  

2.6 Afgeleide referentiearchitecturen 
Traditioneel staat de term 'NORA dochters' voor referentiearchitecturen en enterprise-
architecturen die binnen de publieke sector zijn opgesteld en die qua inhoud aansluiten 
bij de NORA. NORA is dan de meest abstracte, algemene laag, waarbij de dochters een 
meer specifieke toepassingslaag vormen voor een bepaalde context. De NORA zelf is te 
zien kun je weer zien als een dochter van de Europese referentiearchitectuur EIRA. – 
bron: NORA 

Bij de ontwikkeling van de GO wordt bezien of zaken zijn over te nemen uit de NORA of van NORA 
afgeleide referentiearchitecturen (‘NORA dochters’) zoals bijvoorbeeld de Enterprise Architectuur 
Rijksdienst (EAR) en de Gemeentelijke Modelarchitectuur (GEMMA). 

2.7 Overige architecturen 
Naast referentiearchitecturen worden binnen de overheid ook andere typen (doel)architecturen 
gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn ‘Banaan’ voor uitvoeringsorganisaties en ‘GEMMA 
Gegevenslandschap en Common Ground’ voor gemeenten. 
 
Dit type architecturen beschrijven gemeenschappelijke afspraken, standaarden en voorzieningen 
om verbeteringen te bereiken. Daarbij speelt ook de digitale basisinfrastructuur een rol. Inzichten 
uit dit type architecturen worden meegenomen bij ontwikkeling van de GO. 
 
 
 
  

 
3 De herziene NORA krijgt nog maar 1 set architectuurprincipes die grotendeels overeenkomt met wat 

voorheen ‘afgeleide principes’ heette. De voorheen benoemde ‘basisprincipes’ zijn vervallen. 

https://www.noraonline.nl/
https://www.noraonline.nl/wiki/Afgeleide_principes
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3 GO kennismodel 

De volgende paragrafen beschrijven in de vorm van een ‘kennismodel’ welke elementen en relaties 
behoren tot de GDI, de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur en de NORA in relatie tot de 
GO. 
 
Het kennismodel is beschreven met de architectuurbeschrijvingstaal ‘Archimate’. Hiermee wordt 
aangesloten bij de standaard manier, wereldwijd en binnen de Nederlandse overheid, om 
architectuur te beschrijven.  

3.1 Uitgangspunten bij het kennismodel 
Bij het maken en bijwerken van het kennismodel letten we telkens op deze punten.  

• We sluiten aan bij de NORA en nemen maximaal over (‘overerven’). GO specialiseert de 
NORA met als aandachtsgebied de GDI. 

• Architectuurbeschrijvingen moeten bruikbaar zijn:  
• Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij standaarden en gebruiken binnen de 

architectuur. Primair ArchiMate, daarna TOGAF en wat binnen de overheid 
gebruikelijk is; 

• Waar de GDI iets bijzonders vraagt dat niet uit NORA, ArchiMate, TOGAF e.a. is te 
hergebruiken, probeert GO een praktische invulling te maken; 

• GO moet herkenbaar zijn voor architecten en meer technisch georiënteerde 
mensen, maar moet ook herkenbaarheid voor bestuurders en managers bieden. 

• GO gaat over het bestemmingsplan van de GDI:  
• GO’s primaire taak is te beschrijven via welke afspraken, standaarden en 

voorzieningen Nederlandse overheidsorganisaties samen effectief en efficiënt 
optimale dienstverlening kunnen bieden. 

• Waar het kennismodel (na verloop van tijd) niet meer past bij de behoefte om kennis te 
ontsluiten, worden uitbreidingen afgestemd met de NORA en anderen om zo breed mogelijk 
gedragen en begrijpbaar te zijn. Wijzigingen worden gedocumenteerd. 

3.2 Archimate modellering 
Net als bij de NORA wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de standaarden TOGAF en 
ArchiMate. Daarmee sluit de kennis in GO aan bij de praktijk en taal van architecten. Gebruik van 
Archimate als breed geaccepteerde architectuurbeschrijvingstaal helpt om zaken eenduidig te 
beschrijven en geeft helder overzicht en inzicht.  
 
In lijn met het Beleidskader digitale basisinfrastructuur (“De digitale basisinfrastructuur is 
opgebouwd rond generieke functies in de digitale publieke dienstverlening en niet rond ICT-
voorzieningen”) zien we ‘generieke functies’ als centraal element. De GO gebruikt het begrip 
‘generiek’ in de onderstaande betekenis: 
 

Generieke functies en generieke voorzieningen zijn functies c.q. voorzieningen in de 
publieke digitale dienstverlening die meerdere organisaties – vanuit publieke waarden 
en efficiëntie –op dezelfde manier inrichten c.q. toepassen, zowel in de relatie met 
burgers en bedrijven als binnen de overheid. Een generieke functie wordt ingevuld 
door Afspraken, Standaarden en Voorzieningen. Generieke functies worden door alle 
Overheidsorganisaties op dezelfde manier ingericht overeenkomstig afspraken 
hierover. Binnen architectuurbeschrijving beschouwen we een generieke functie als 
een capability (Archimate). Afhankelijk van de afspraken hierover zal inrichting van 
een generieke functie (lees een functie in de GDI) plaatsvinden met generiek 
toegepaste afspraken / standaarden / voorzieningen of niet. – bron: GO 
Begrippenkader v0.22 

Binnen architectuurmodellen we in Archimate gebruiken we het capability architectuurelement om 
een generieke functie te modelleren. Binnen de GO verstaan we onder een capability: 
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Een (gewenste) capaciteit, bekwaamheid en vermogen waarover een actor zoals een 
organisatie, persoon of systeem beschikt. Toelichting: een dienstverlener moet 
bijvoorbeeld in staat zijn om voor het leveren van bepaalde diensten een 
dienstafnemer te authenticeren. Bij generieke functies betreft het capability’s waarvoor 
is afgesproken dat ze door alle overheidsorganisaties op dezelfde manier worden 
ingericht. Binnen het ‘Beleidskader digitale basisinfrastructuur’ wordt gesproken over 
‘generieke functies’. Binnen de GO gebruiken we het element ‘capability’ om hier 
invulling aan te geven. – bron: GO Begrippenkader v0.22 

 
Capability’s kennen een gelaagdheid. Algemene capability’s (bijv. ‘interactie’) zijn opgebouwd uit 
meer specifieke capability’s (bijv. ‘publiceren’ en ‘notificeren’). Capability’s kunnen ook gebruik 
maken van (of ondersteunen van) andere capability’s (bijv. de capability ‘authenticatie’  
ondersteunt de capability ‘interactie’).  
 
Voor alle duidelijkheid: bij communicatie naar verschillende stakeholders wordt gebruik gemaakt 
van terminologie die voor hen het duidelijkst is. Bij architecten wordt daarom bijvoorbeeld de term 
capability gebruikt terwijl in notities of presentaties voor de PL, in lijn met het beleidskader, eerder 
de term ‘generieke functie’ wordt gebruikt.  
 
Onderstaande afbeelding toont in Archimate-notatie de belangrijkste elementen en hun onderlinge 
relaties binnen de GO. In de toelichting staat na de omschrijving het bijbehorende Archimate 
element en een toelichting daarop. 
 

 
 

• Generieke functie (capability): de capability’s waarvan de GO beschrijft dat ze ‘op 
eenzelfde manier moeten worden ingericht’ door meerdere overheidsorganisaties. De GO 
beschrijft de ‘afspraken en/of standaarden en/of generieke voorzieningen’ voor inrichting 
daarvan. 

• Afspraak (requirement): een overeenkomst over hoe een generieke functie wordt 
ingericht. 

• Standaard (constraint): een afspraak om bij de inrichting van een generieke functie een 
voorgedefinieerd formaat of protocol te gebruiken4. 

• Generieke voorziening (business product): een voor alle overheidspartijen beschikbaar 
product waarbij verschillende typen architectuurelementen een rol kunnen spelen (dus 
méér dan alleen een IT-component!). In het model is gekozen voor het weergeven van 
business-, applicatie- en/of technologie-services om te benadrukken dat de GO zich richt 
op extern bruikbare functionaliteit en niet op de interne werking van bijv. 
applicatiecomponenten hun applicatiefuncties. Bij een generieke voorziening hoort een 
contract of overeenkomst dat door leverancier en afnemers wordt afgesloten. 

 
4 Gebaseerd op de NORA-definitie “Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in 

specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.” Zie: 
https://www.noraonline.nl/wiki/Standaard  

https://www.noraonline.nl/wiki/Standaard
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• GO architectuurprincipe (principle): een richtinggevende uitspraak over 
(door)ontwikkeling van de GDI. Principes worden onder meer geconcretiseerd door 
afspraken over welke functies we generiek noemen en hoe inrichting daarvan plaatsvindt. 

• GO begrippenkader (business object): beschrijving van de begrippen die binnen de GO 
worden gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van het NORA begrippenkader (‘overgeërfd’) 
en waar nodig wordt dit uitgebreid5.  

• Beleidsuitgangspunt (driver): binnen beleidskaders geformuleerde doelen, middelen en 
tijdpaden die kaderstellend zijn voor de GO.  

 
 
Onderstaande tabel beschrijft de gebruikte Archimate elementen en hun definitie: 
 

Architectuur 
element 

Archimate 
element 

Archimate beschrijving Voorbeeld 

Generieke functie Capability A capability represents an ability that an 
active structure element, such as an 
organization, person, or system, possesses 

Authenticatie 

Afspraak Requirement A requirement represents a statement of 
need defining a property that applies to a 
specific system as described by the 
architecture. 

Als we constateren dat er een (groot) 
verschil is tussen het potentiële 
gebruik van afspraken, standaarden en 
voorzieningen en het feitelijke gebruik, 
zullen we gezamenlijk nagaan wat de 
belemmeringen voor generiek gebruik 
zijn en welke aanpassingen nodig zijn 
om die belemmeringen weg te 
nemen.6 

Standaard Constraint A constraint represents a factor that limits 
the realization of goals. 

Gebruik van Digikoppeling voor 
gegarandeerde berichtaflevering. 

Generieke 
voorziening 

Application 
service 

A application service represents an explicitly 
defined exposed application behavior.  

DigiD voor burgers 

GO Principe Principle A principle represents a statement of intent 
defining a general property that applies to 
any system in a certain context in the 
architecture. 

Afspraken voor standaarden voor 
voorzieningen 

GO Begrippenkader Business object A Business Object represents a concept used 
within a particular business domain. 

Lijst met GO begrippen 

Beleidskader Driver A driver represents an external or internal 
condition that motivates an organization to 
define its goals and implement the changes 
necessary to achieve them. 

Het ‘Beleidskader digitale 
basisinfrastructuur’. 

 
Ter illustratie geeft onderstaand diagram op basis van de huidige situatie weer: 

• hoe publieke dienstverlening gebruik maakt van de generieke functie ‘Authenticatie’ die 
voor meerdere overheidsorganisaties op eenzelfde manier is ingericht via  

• (in dit geval)  
◦ een afspraak én  
◦ een standaard én  
◦ een voorziening.  

• De gemaakte afspraak draagt bij aan realisatie van een tweetal GO principes. 
 

 
5 NORA begrippenkader: https://www.noraonline.nl/wiki/Begrippenkader  
6 Bron: Beleidskader digitale basisinfrastructuur. 

https://www.noraonline.nl/wiki/Begrippenkader
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3.3 GO kennismodel in relatie tot NORA 
NORA is begonnen als een set van afspraken om digitale dienstverlening in de publieke 
sector mogelijk te maken en te verbeteren. Nog steeds vormen de bindende afspraken 
over interoperabiliteit en kwaliteit van dienstverlening de kern van de NORA … De 
NORA richt zich op de publieke sector in het geheel en geldt dus voor alle domeinen en 
bestuurslagen. Afspraken in NORA maken samenwerken en informatie-uitwisseling 
mogelijk over bestuurslagen, ketens en domeinen heen. – bron: NORA  

Waar de NORA zich richt op overheidsbrede publieke dienstverlening en interoperabiliteit richt de 
GO zich specifiek op de GDI. Die als doel heeft om de publieke dienstverlening te ondersteunen en 
dus een belangrijke rol speelt in het realiseren van de NORA doelstellingen.  
 
In onderstaand diagram zijn de belangrijkste elementen van de NORA en de GO in relatie tot elkaar 
afgebeeld. Via de vetgedrukte zwarte associatie-relaties is aangegeven welke onderdelen een 
duidelijke relatie kennen: 

• principes van de GO zijn in lijn met de principes van de NORA 
• het begrippenkader van GO is aanvullend op het begrippenkader van NORA 
• het begrip ‘generieke functie’ is vergelijkbaar met het bredere NORA-begrip ‘bouwsteen’. 

 
Er vindt momenteel (november 2020) nog overleg plaats om de kennismodellen en 
begrippenkaders van NORA en GO zoveel mogelijk in lijn te krijgen. Mogelijk vinden hier nog 
aanpassingen op plaats. 
 

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-afsprakenstelsels/nora/
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Toelichting: 

• De NORA kernwaarden en architectuurprincipes beschrijven de kwaliteit van 
overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de 
burgers en bedrijven. De GO houdt naast de wensen van de samenleving bij het invullen 
van generieke functies ook expliciet rekening met aspecten als opgedane ervaringen en 
haalbaarheid van invulling door dit als GO architectuurprincipes op te nemen. 

• De NORA architectuurprincipes geven concrete invulling aan de kernwaarden en zijn te 
beschouwen als een checklist van kwaliteitskenmerken van overheidsdiensten.  

• De NORA kent een begrippenkader waarop de GO met haar begrippenkader aansluit. 
• De NORA gebruikt het begrip ‘bouwsteen’ om een diversiteit aan “systemen, producten, 

standaarden en afsprakenstelsels” aan te duiden waarmee de Nederlandse overheid kan 
komen tot optimale diensten in lijn met de binnen NORA opgestelde principes. NORA’s 
‘bouwsteen’ is vergelijkbaar met wat binnen GO’s ‘Generieke voorziening’. Beide omvatten 
verschillende typen architectuurelementen om bepaalde functionaliteit te realiseren. In de 
afstemming tussen NORA en GO is speciale aandacht hiervoor. 

• NORA richt zich met name op optimalisatie van publieke dienstverlening en, via het 
realiseren van interoperabiliteit, digitale samenwerking. GO beperkt zich tot wat generiek 
opgenomen wordt in de GDI en geeft daar invulling aan via afspraken, standaarden en 
voorzieningen. 

• De NORA kent nu een driedeling in de groepen ‘Afspraak’, ‘Specificatie’ en ‘Digitale 
Overheid’7. Binnen de groep ‘Digitale Overheid’ is aangegeven dat realiseren van publieke 
dienstverlening en onderlinge digitale samenwerking wordt ondersteund via generieke 
functies.  

 
7 Zie: https://www.noraonline.nl/wiki/Kennismodel_NORA/UML-schema  

https://www.noraonline.nl/wiki/Kennismodel_NORA/UML-schema
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4 GO ontwikkelmethode 

De ontwikkeling van de GO vindt via een tweetal te onderscheiden sporen plaats: 
1. Een voorspelbaar pad waarbij bijv. per domein van de in het GO Plan van Aanpak 

gemaakte indeling in domeinen architectuur ontwikkeld wordt;  
2. Een meer onvoorspelbaar pad waarbij de behoeften van de PL centraal staan en tussentijds 

architectuurproducten en adviezen worden gemaakt en opgeleverd.  
 
GO moet de Programmeringsraad Logius (PL) ondersteunen bij het maken van onderbouwde 
keuzes voor doorontwikkeling van de generieke basisinfrastructuur. Daarvoor is een lange 
termijnvisie nodig maar er moeten ook beslissingen worden genomen over lopende projecten.  
 
Passend bij meer onvoorspelbare pad 2 is bijvoorbeeld: 

• in overleg met de PL gestart met het ontwikkelen van de architectuur voor het domein 
‘Interactie’.  Hiervoor zijn ondertussen al een aantal adviezen uitgebracht aan de PL; 

• op verzoek van de PL getoetst in hoeverre voorgenomen ontwikkeling via het programma 
FBS strookt met de concept GO architectuur; 

• op verzoek van de PL advies gegeven n.a.v. het voornemen van Logius om een Standaard 
Platform in gebruik te nemen.  

 
Voor beide paden geldt dat de GO architectuur moet aangeven of het wenselijk is dat bepaalde 
functies generiek zijn of niet. En zo ja, via welke afspraken en/of standaarden en/of voorzieningen 
functies ingevuld moeten worden.  
 
In juni/juli 2020 heeft een ‘Pressure Cooker traject’ plaatsgevonden waarin door medewerkers uit 
veel verschillende overheidsorganisaties is beschreven welke generieke functies (‘capability’s’) voor 
de 4 binnen GO onderscheiden domeinen  
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5 Beheer en toetsing GO 

GO bevindt zich op dit moment in de ontwikkelfase en heeft recent een versnelling gekregen door 
uitvoering van de zogenaamde ‘pressure cooker’. Het project dat de GO-architectuur ontwikkelt, 
levert ook de governance van GO op. Deze governance bestaat uit een beheerprocedure en een 
proces voor toepassing van GO bij toetsing van voorgenomen ontwikkelingen. De resultaten 
hiervan zullen in een volgende versie van deze architectuurmethode worden verwerkt. 
 
Vaststelling van GO producten gebeurt in de huidige fase overeenkomstig het projectplan via de 
projectorganisatie door de PL. De bij de ontwikkeling betrokken kerngroep voert ook 
architectuurtoetsen uit op voorgenomen ontwikkelingen. Daarbij wordt waar mogelijk gebruik 
gemaakt van opgeleverde (tussen-) resultaten van GO of anders professionele beoordeling van de 
kerngroep. 

5.1 Projectorganisatie 
GO wordt in opdracht van de PL in projectvorm gerealiseerd. Dit wordt uitgevoerd door een 
kerngroep van architecten die op persoonlijke titel en vanuit hun expertise deelnemen.  
 
De klankbordgroep toetst resultaten van de kerngroep namens hun achterban. Onderstaande tabel 
geeft de situatie weer in november 2020. 
 

Rol Vertegenwoordiging  Personele invulling (okt 2020) Functie  

Opdrachtgever Voorzitter sponsorgroep Jaap Uijlenbroek vz PL 

Sponsorgroep Leden sponsorgroep Ab van Ravestein, Nathan 
Ducastel, Nathalie van Berkel, 
Yvonne van der Brugge, Hetty 
Lucassen 

RDW, vz MFG 
VNG, UWV, 
Logius, 
BZK/DDO 

Opdrachtnemer Programmabureau PL Luc Boss Coördinator 
PBPL 

Projectleider  a.i. Luc Boss projectleider GO 

Kerngroep BD, PBPL 
 
VNG, RDW, 
UWV/SVB, DUO, 
Logius 

Peter Lehr, Tom Peelen 
Ad Gerrits, Egbert Licher, Eric 
Nijenhuis/Paul de Pagter, 
Johann Schreurs, Rogier van 
Dam 

Enterprise 
architect 

Klankbordgroep Brede 
vertegenwoordiging 

 Architect, 
Strategisch 
adviseur 

 
De projectleider doet verslag van de voortgang in de sponsorgroep t.a.v. de realisatie van 
producten, resultaten en risico’s. Eventuele besluiten en excepties worden separaat bij de 
sponsorgroep ingebracht en als de sponsorgroep hiertoe besluit, geëscaleerd naar de PL. De 
projectleider houdt de PL conform beschreven aanpak inhoudelijk op de hoogte door GO regelmatig 
in delen op te leveren: per domein en met ambities gescheiden van architectuur-uitwerking.  
 
Het projectplan GO bevat een uitgebreidere beschrijving van de werkwijze. 

5.2 Architectuurtoets 
Hangende de oplevering van GO heeft de voorzitter van de PL het programmabureau PL gevraagd 
om (inhoudelijke) onderwerpen via de kerngroep GO te toetsen op architectuur. De kerngroep 
maakt daarbij gebruik van de opgeleverde delen van GO en de ‘pressure cooker’. Als bepaalde 
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onderwerpen nog niet getoetst kunnen worden vindt toetsing plaats op basis van de expertise van 
de kerngroepleden en eventuele ondersteuning die zij daarvoor in hun achterban raadplegen.  
 
De kerngroep GO toetst op persoonlijke titel van haar leden en vertegenwoordigt niet de mening 
van de organisaties waaruit haar leden komen.  
 
Documenten t.b.v. de toetsing dienen (uiterlijk) overeenkomstig de planning van het 
programmabureau PL gelijktijdig met de agendacommissie PL ook aan de kerngroep GO opgeleverd 
te worden. Het resultaat van de toets neemt het programmabureau PL op in de oplegger bij het 
betreffende agenda-item in de PL. Het programmabureau spant zich in om deze toetsinformatie 
ook vooraf te verstrekken aan de indiener van het onderwerp. 
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6 GO producten en publicatie 

6.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de GO wordt beheerd, welke architectuurproducten GO oplevert en 
waar en hoe die worden vastgelegd en gepubliceerd.  

6.2 Notities 
Op verschillende momenten tijdens de ontwikkeling van de GO worden notities opgeleverd: 

• het volgen van de aangepaste ADM levert bij een fase behorende notities op (bijv. een 
document waarin de architectuurvisie van GO is beschreven); 

• op verzoek van de PL worden specifieke op een actueel onderwerp toegesneden notities 
opgeleverd (bijv. een toets op het in ontwikkeling zijnde Federatieve Berichtenstelsel). 

 
GO-brondocumenten:  

• worden vastgelegd binnen de GO teamsite in de Samenwerkingsomgeving Rijk 
• kennen een aantal vaste meta-kenmerken (waaronder de status) 
• worden na vaststelling gearchiveerd 
• opvraagbaar gemaakt via de GO pagina’s op NORA Online.  

 
Aan de Programmeringsraad voorgelegde notities: 

• zijn te vinden in binnen de Pleio omgeving waarin PL agenda’s en bestanden staan: 
https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/groups/view/57979181/Programmeringsraadlog
ius  

 
Binnen de GO-teamsite wordt bijgehouden wanneer welke notitie aan de PL is voorgelegd en wat 
de uitkomst van bespreking was. 

6.3 Architectuurelementen 
Naast het ontwikkelen en vastleggen van notities wordt bij de ontwikkeling van de GO ook 
afzonderlijk informatie vastgelegd over architectuurelementen. Bijvoorbeeld via een standaard 
sjabloon zodat een element gestructureerd wordt beschreven en met behulp van een repository 
waarin elementen en hun relaties met behulp van de beschrijvingstaal Archimate zijn beschreven.  
 
Architectuurelementen in documentvorm worden:  

• vastgelegd binnen de GO teamsite in de Samenwerkingsomgeving Rijk 
• vastgelegd met behulp van een standaard sjabloon (zie ). 
• voorzien van een aantal vaste meta-kenmerken (bijv. status). 

 
Architectuurelementen en relaties beschreven via Archimate worden: 

• vastgelegd in een centrale architectuur repository op https://gitlab.com/go-
kerngroep/gorepo18 

• beheerd met behulp van gebruik van de architectuurtool Archi. 

6.4 Communicatie en publicatie 
GO-materiaal wordt, afhankelijk van de doelgroep, op verschillende manieren gedeeld. Daarbij 
wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de behoeften van de betreffende stakeholders. 
 
In lijn met Archimate’s ‘viewpoint mechanisme’ wordt eerst bepaald wat het gewenste: 

• doel van beschikbaarstelling is: informeren, ontwerpen of beslissen; 
• niveau van detail is: overzicht, samenhang of details9. 

 
Daarna worden in voor de stakeholders begrijpelijke vorm de relevante architectuuronderdelen 
beschreven. Voor architecten zou dit bijvoorbeeld een Archimate-diagram kunnen zijn, voor 
 
8 De repository wordt openbaar toegankelijk en kan worden geïmporteerd in de Archi architectuurtool. 

Mogelijk wordt de repository ook in het standaard ArchiMate Model Exchange File Format beschikbaar 
gesteld.  

9 Voor meer informatie over bij de verschillende mogelijkheden passende communicatiemiddelen zie 
paragraaf “14.4.1 Defining and Classifying Viewpoints” op 
https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/chap14.html  

https://www.samenwerkruimten.nl/teamsites/go
https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/groups/view/57979181/Programmeringsraadlogius
https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/groups/view/57979181/Programmeringsraadlogius
https://www.samenwerkruimten.nl/teamsites/go
https://gitlab.com/go-kerngroep/gorepo1
https://gitlab.com/go-kerngroep/gorepo1
https://www.archimatetool.com/
https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/chap14.html
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bestuurders een notitie met overzichtstabellen of een presentatie met vereenvoudigde 
afbeeldingen. 
 
Openbaar toegankelijk GO-materiaal wordt gepubliceerd via de GO pagina’s op de NORA website.  

6.5 Werkafspraken 
Afspraken over gebruik van de GO teamsite, architectuurrepository en tooling en wijze van 
publicatie zijn in afzonderlijke documenten vastgelegd en vindbaar op de GO teamsite. 
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7 Bijlage 1: GO-sjablonen 

Deze bijlage beschrijft de sjablonen die GO gebruikt om belangrijke architectuurelementen te 
beschrijven.  

7.1 Capability 
Een (gewenste) capaciteit, bekwaamheid en vermogen waarover een actor zoals een 
organisatie, persoon of systeem beschikt.  
Synoniemen: generieke functie 
Bron: Afgeleid van de Archimate-definitie: “A capability represents an ability that an 
active structure element, such as an organization, person, or system, possesses”. 
Toelichting: een dienstverlener moet bijvoorbeeld in staat zijn om voor het leveren van 
bepaalde diensten een dienstafnemer te authenticeren. Bij generieke functies betreft 
het capability’s waarvoor is afgesproken dat ze door alle overheidsorganisaties op 
dezelfde manier worden ingericht. 
Binnen het ‘Beleidskader digitale basisinfrastructuur’ wordt gesproken over ‘generieke 
functies’. Binnen de GO gebruiken we het element ‘capability’ om hier invulling aan te 
geven. – bron: GO Begrippenkader 
 

ID Unieke aanduiding van de capability 

Naam Bondige en gemakkelijk te onthouden capabilityomschrijving 

BESCHRIJVING Compacte ondubbelzinnige beschrijving van het principe 

RATIONALE Het waarom van de capability met motivering of, en zo ja, waarom het belangrijk is 
om een capability overheidsbreed op eenzelfde manier te realiseren. 

IMPLICATIES Concrete gevolgen, zowel voor bedrijfsvoering als IT, die samenhangen met de 
realisatie van de capability. Bijv. door aan te geven wat het betekent voor de 
verschillende lagen in het NORA 5-laagsmodel. Mogelijk passen huidige afspraken, 
standaarden en voorzieningen of werkwijzen niet bij de capability moeten er 
veranderingen plaatsvinden. 

VOORBEELDEN Voorbeelden waarbij de capability een rol speelt ter verduidelijking. 

AFSPRAKEN Eventueel benodigde afspraken om de capability te kunnen realiseren. 

STANDAARDEN Eventueel benodigde standaarden om de capability te kunnen realiseren. 

VOORZIENINGEN Eventueel benodigde generieke voorzieningen om de capability te kunnen realiseren. 

 

7.2 Architectuurprincipe 
GO gebruikt de definitie van ‘principe’ zoals die wordt gehanteerd in het wereldwijd gebruikte 
architectuurraamwerk ‘The Open Group Architecture Framework’ (TOGAF): 
 

Principles are general rules and guidelines, intended to be enduring and seldom 
amended, that inform and support the way in which an organization sets about 
fulfilling its mission. - Architecture Principles define the underlying general rules and 
guidelines for the use and deployment of all IT resources and assets across the 
enterprise. They reflect a level of consensus among the various elements of the 
enterprise, and form the basis for making future IT decisions. - Each Architecture 
Principle should be clearly related back to the business objectives and key architecture 
drivers. – bron: The Open Group Architecture Framework (TOGAF). 
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Binnen de NORA zijn principes met name bedoeld om te zorgen dat overheidsdiensten 
interoperabel zijn. Binnen de GO gebruiken we principes ook om overheidsbreed te komen tot 
ontwikkeling en gebruik van effectieve en efficiënte ‘generieke functies’. Functies die door alle 
overheidsorganisaties die de functie kennen uitgevoerd worden conform daarvoor geldende 
afspraken en standaarden.  
Ieder GO principe worden beschreven met behulp van onderstaande kenmerken: 
 
ID Unieke aanduiding van het principe 
Stelling Bondige en gemakkelijk te onthouden principeomschrijving 
Beschrijving Compacte ondubbelzinnige beschrijving van het principe 
Rationale Het waarom van het principe. De zakelijke voordelen van het naleven van het 

principe, inclusief eventuele relaties met andere principes. 
Implicaties Concrete gevolgen, zowel voor burgers en bedrijven als bedrijfsvoering en 

IT, die gebruik van het principe heeft. Vaak zijn de huidige systemen, normen of 
werkwijzen niet in overeenstemming met het principe en moeten er dus 
veranderingen gaan plaatsvinden. 

Voorbeelden Voorbeelden van toepassing van het principe ter verduidelijking. 
 
We onderscheiden binnen de GO twee soorten principes: 

• Basisprincipes – Voor de hele GO geldende richtinggevende uitspraken voor gebruik door 
verschillende stakeholders. 

• Domeinprincipes – Richtinggevende afspraken voor een specifiek domein. De GO 
onderscheidt de domeinen: ‘interactie’, ‘identificatie&autorisatie’, ‘infrastructuur’ en 
‘gegevensuitwisseling’. Er is nu een gedeeltelijke uitwerking van het domein ‘interactie’ met 
als focus het overheidsbrede berichtenstelsel. 

7.3 Afspraak, standaard, generieke voorziening 
De GO beschrijft welke generieke functies we kennen binnen de digitale basisinfrastructuur en 
welke afspraken, standaarden en voorzieningen daarbij gelden. Dit zal vaak onderdeel zijn van een 
uitgebreidere tekst waarin bijv. architectuur wordt beschreven of waarin een advies wordt 
uitgebracht. 
 
Voor formele vastlegging kan soms worden volstaan met een verwijzing. Bijv. naar standaarden die 
al op de PasToeOfLegUit-lijst van het Forum Standaardisatie staan. Waar dit niet het geval is kan 
voor eenduidige vastlegging gebruik worden gemaakt van onderstaand sjabloon.  
 
ID Unieke aanduiding van de afspraak, standaard of generieke voorziening. 

Omschrijving Bondige en gemakkelijk te onthouden omschrijving. 

Termijn Korte, middellange of lange termijn (2, 4 of 6 jaar) waarop dit van toepassing is 

Beschrijving Beschrijving van de afspraak, standaard of generieke voorziening waarbij is 
beschreven binnen welke context deze geldt c.q. toegepast wordt (bijv. of een 
afspraak algemeen geldend is of in relatie tot een specifieke generieke functie). 

Rationale Het waarom van keuze.  

Implicaties Concrete gevolgen voor “burgers en bedrijven”, bedrijfsvoering en IT. Vaak zijn 
de huidige systemen, normen of werkwijzen niet in overeenstemming met de 
keuze en moeten er dus veranderingen plaatsvinden. 

Voorbeelden Voorbeelden van gebruik ter verduidelijking. 
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7.4 Begrip 
De implicaties van GO keuzes t.a.v. afspraken, standaarden en voorzieningen dienen eenduidig te 
zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat begrippen ook eenduidig gedefinieerd zijn.  
 
GO gebruikt de NORA-begrippenlijst en vult die waar nodig aan met GO-specifieke begrippen. Deze 
worden beschreven met behulp van onderstaande kenmerken: 
 
Begrip Woord of (enkele) woorden die als begrip worden gebruikt. 
Beschrijving Eenduidige beschrijving van wat het begrip betekent. Daarbij kunnen ook 

andere begrippen worden toegepast worden zolang geen ‘cirkel-
redenaties/definities’ voorkomen.  
Waar zinvol worden definities ondersteund door schema’s zoals Archimate-
modellen om de relatie tussen begrippen te duiden. 

Synoniemen Optioneel: synoniem(en) voor het begrip 

Bron Optioneel: bron waaraan het begrip is ontleend 

Toelichting Optioneel: toelichting om het begrip verder te verduidelijken om een 
verkeerde interpretatie te voorkomen.  

Vastgesteld in Optioneel: Verwijzing naar formeel document waarin de definitie is vastgesteld 
 
Begrippen zijn herkenbaar in de tekst. GO-begrippen worden ter herkenning vetgedrukt en met 
een hoofdletter in de tekst opgenomen. GO-begrippen worden opgenomen in de GO-begrippenlijst. 
 
Er vindt nog overleg plaats (oktober 2020) over de afstemming tussen de NORA- en GO-
begrippenlijst. 
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