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baseline Informatiebeveiliging. Toevoegen van onderbouwing en implica-
ties. Alle principes en richtlijnen zijn voorzien van een code. 

2011-02-02 1.1a Commentaar uit reviewronde PPA verwerkt. 

2011-04-28 1.2 Laatste commentaar verwerkt en bijlagen aangepast. 

2011-11-28 1.3 NORA 3.0 verwerkt, deelarchitectuur Zaakgericht Werken verwerkt. 

 

Dit is de 1.3 versie van PETRA. 

 

Na de vaststelling van versie 1.0 in de BOAG Middelen op 20 mei 2010 en de Kring van Pro-

vinciesecretarissen in juni 2010 is er doorgewerkt aan de volgende onderdelen:   

• Geo-architectuur; 

• Een provinciale baseline “Informatie op Orde”; 

• Een provinciale baseline informatiebeveiliging; 

• Een generieke procesarchitectuur voor provincies; 

• Zaakgericht werken. 

Daarnaast is intussen versie 3.0 van NORA beschikbaar gekomen. Tevens is er een wiki voor 

PETRA ontwikkeld. 

 

De eerste 4 onderdelen waren al verwerkt in versie 1.2. In deze versie zijn het zaakgericht 

werken en NORA 3.0 daaraan toegevoegd. Hiermee bevat deze versie 1.3 alle ontwikkelingen 

waaraan in interprovinciale expertgroepen is gewerkt. Deze versie zal dan ook via de PETRA-

wiki op het Internet worden ontsloten. 

 

Ik dank alle reviewers, die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze versie 1.3. 

 

Uiteraard houdt het kernteam PETRA zich aanbevolen voor meer commentaar, dat dan mee-

genomen kan worden in de volgende versies. Dit kan gezonden worden naar PETRA’s eigen 

e-mail adres: provincie.architect@gmail.com 

 

Het redactieteam PETRA 
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Waarom PETRA? 

Technologische veranderingen gaan snel. Burgers en bedrijven zijn steeds meer ge-

wend om zaken digitaal te regelen, op het werk en ook thuis. Plaats en tijd onafhan-

kelijk werken en daarbij overheidsdiensten aanvragen wordt steeds meer als van-

zelfsprekend gezien. Mensen gebruiken digitale netwerken om kennis te delen en 

contacten te leggen. Ook wijzigingen in wet- en regelgeving leiden vaak tot andere 

vormen van dienstverlening, die in ketensamenwerking tussen verschillende over-

heidspartijen tot stand komen. 

 

Van de overheid wordt verwacht in deze en toekomstige ontwikkelingen mee te 

gaan. Zij moet snel, maar toch zorgvuldig op deze maatschappelijke, bestuurlijke en 

technologische veranderingen kunnen inspelen. Om dit adequaat te doen moet een 

organisatie snel de impact van een verandering kunnen bepalen om vervolgens suc-

cesvol een veranderingstraject in gang te zetten. 

 

Architectuur is het aangewezen middel om dit te kunnen doen. Hierin wordt weerge-

geven hoe een organisatie wordt beleefd, welke structuren de organisatie kent en 

volgens welke constructie de organisatie is opgebouwd. De architectuur van een or-

ganisatie geeft de samenhang weer van de bedrijfsinrichting, de informatiehuishou-

ding en de onderliggende ICT-infrastructuur. Hierdoor kunnen de effecten van een 

verandering vanuit verschillende perspectieven inzichtelijk worden gemaakt. 

Om in ketens te kunnen samenwerken dienen organisaties elkaars architectuur te 

verstaan en op basis daarvan op elkaars processen, informatiestromen en technie-

ken aan te sluiten: werken onder architectuur.  

 

Maatschappelijke veranderingen voltrekken zich steeds sneller. Van organisaties 

wordt verwacht dat deze zich snel aan de wijzigende omstandigheden in de omge-

ving kunnen aanpassen. Dit vraagt om een organisatie die flexibel is.  

De Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) richt zich vooral op de 

samenwerkingsrelatie tussen overheidsorganisaties en functioneert als het interope-

rabiliteitsraamwerk van de Nederlandse Overheid. De NORA omvat een stelsel van 

principes, die als handvat dienen voor samenwerkingsrelaties. 

 

Omdat de provincies vergelijkbare bedrijfsdoelen hebben en vanuit een zelfde con-

text opereren (en daardoor ook van elkaars sterke punten kunnen leren) geeft een 

gemeenschappelijk opgebouwde architectuur veel toepassingsmogelijkheden. In dit 

document wordt deze Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur (PETRA) be-

schreven. 

PETRA kan als richtlijn worden gebruikt, zowel om de eigen provincie op te bouwen, 

als om gemeenschappelijk ontwikkelingen te herkennen, te benoemen en vorm te 

geven. 
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PETRA beoogt een generieke provinciale referentiearchitectuur te zijn, dusdanig dat: 

• alle provincies zich er in herkennen, 

• alle provincies die kunnen toepassen binnen hun organisatie, 

• alle provincies zich eraan committeren bij gemeenschappelijke ontwikkelin-

gen, 

• alle provincies participeren in het doorontwikkelen van werken onder archi-

tectuur. 

 

PETRA sluit nauw aan bij de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur. 

Iedere provincie heeft en behoudt haar “eigenheid”. Het gekozen bestuur legt in het 

collegeakkoord de richting voor een aantal jaren vast. PETRA is dus niet dé enterpri-

se architectuur voor een individuele provincie, maar naast PETRA moeten provincies 

aanvullend een eigen enterprise architectuur ontwikkelen omdat: 

• de visie, missie, doelen en strategie “provincie-eigen” is en invloed heeft op 

alle lagen van de architectuur. 

• Principes van de PETRA moeten worden aangevuld en afgestemd met princi-

pes, die niet door de PETRA geraakt worden. Denk hierbij aan principes over 

de organieke structuur, financiën, cultuur, kennis etc. 

 

Iedere provincie wil van individuele inspanning komen tot sturing op integrale sa-

menhang. Hiervoor is het nodig, dat zij handvatten heeft vanuit de NORA op over-

heidsniveau, vanuit de PETRA om gezamenlijk te doen wat kan, en vanuit haar eigen 

enterprise architectuur om haar “eigenheid” en bestuurlijke keuzes te garanderen. 
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Context Provincies 

De provincie onderscheidt zich van de andere bestuurslagen doordat ze als midden-

bestuur diensten levert voor gebiedsontwikkeling, infrastructuur en de fysieke leef-

omgeving op bovenregionaal niveau.  

Doelgroepen zijn vooral complexe bedrijven, maatschappelijke instellingen en mede-

overheden op lokaal niveau. Burgers zijn in veel mindere mate een directe doel-

groep.  

De voortbrenging van producten kenmerkt zich door een laag volume, een hoge 

complexiteit met maatwerk waarbij ruimtelijke informatie veelal een belangrijke rol 

speelt. De rol van de provincie is daarin anders dan een regelgevende instantie op 

afstand of een operationele, uitvoerende overheidsdienst dichtbij. De provincie is 

regisseur in een regionaal speelveld, opdrachtgever voor uitvoerende diensten en 

toezichthouder op lokale overheden en overheidsinstellingen. De provincie heeft 

meer dan andere bestuursorganen belang bij een kwalitatief hoogstaande ruimtelijke 

informatievoorziening en kan zich door haar kennisniveau op dat gebied onderschei-

den en een toonaangevende rol spelen.  

Door haar bijzondere positie als middenbestuur verbindt de provincie en overbrugt 

tegenstrijdige belangen. Om dit goed te kunnen doen is de informatiehuishouding 

kennisintensief en divers. 

 

Vanuit deze context zijn de volgende hoofdkenmerken bepalend voor Provincies: 

 

1. De provincie levert haar producten en diensten resultaatgericht op 

De provincie voert haar primaire beleidsprocessen effectief en efficiënt uit en is 

een goed opdrachtgever voor overheidsorganisaties, die de uitvoerende diensten 

leveren namens de provincie. 

 

2. De provincie weegt haar beleid integraal af 

De provincie is een kennisorganisatie, die beschikt over kwalitatief hoogwaardige 

informatie om beleidsdoelen te vertalen naar uitvoeringsprogrammering en om 

beleidseffecten te vertalen naar bijstellingen van het beleid. De provincie zorgt 

dat de daarvoor noodzakelijke gegevens zijn gestandaardiseerd, dat de kwaliteit 

van die gegevens is geborgd, en dat de informatie geïntegreerd en gedeeld be-

schikbaar is. 

 

3. De provincie is een netwerkorganisatie 

De provincie heeft bovenlokaal / regionaal veel contacten, partners en relaties, 

waarmee intensief kennis en informatie wordt uitgewisseld. Dit leidt tot regionale 

arrangementen voor nieuwe beleidsimpulsen, die in de regio als waardevol wor-

den gezien en waarvan de realisatie uitvoerbaar is. 

 

4. De provincie is integer en transparant 

De provincie legt op een open wijze verantwoording af over haar handelen en is 

open in de wijze, waarop ze toeziet op het handelen van lokale overheden. 
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5. De provincie werkt samen 

De provincie is door haar positie als middenbestuur gedwongen samen te werken 

met organisaties op lokaal en regionaal niveau. De provincie werkt echter ook 

continu aan haar kwaliteitsverbetering door op basis van een gelijkwaardige posi-

tie te leren van de sterkte punten van collega-provincies 

 

6. De provincie is dé bovenregionale gebiedsautoriteit van de Nederlandse overheid 

De provincie heeft, als middenbestuur, de positie, de kennis en het netwerk om 

de zaken op te pakken, waarvoor het landelijke bestuur te ver weg staat en die 

in de uitvoering wel op bovenregionaal niveau om sturing, afstemming en toe-

zicht vragen. 

  

7. De provincie is dé geo-expert van de Nederlandse overheid 

De provincie beschikt, door haar positie, over een hoge intrinsieke waarde op het 

gebied van geo-informatie en weet die waarde ook toe te voegen aan de dienst-

verlening van haar collega-overheden. 
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Figuur 1: Context Provincies 
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1. Inleiding 

Rond “referentie architectuur” spelen een aantal begrippen. 

 

Definities 

Architectuur is de fundamentele organisatie van een bedrijf in al zijn facetten, com-

ponenten en hun onderlinge relaties, in beeld gebracht inclusief de interactie met de 

omgeving.  

 

Met referentiearchitectuur bedoelen we een basisset van principes, methoden, mo-

dellen en standaarden, die voor elke provincie uitgangspunt zijn bij gemeenschappe-

lijke ontwikkelingen.  

 

Enterprise architectuur is een coherent geheel van principes, methoden, modellen en 

standaarden, die worden gebruikt voor het ontwerp en de realisatie van een be-

drijfsorganisatiestructuur, business processen, informatiesystemen en infrastructuur 

(Marc Lankhorst, Enterprise Architecture at work, 2004, Springer). 

 

Organisatie 

De provinciale referentiearchitectuur komt incrementeel tot stand. Vanuit de archi-

tectuurcomponenten die al beschikbaar zijn, wordt een globaal concept ontwikkeld. 

Dit concept wordt aangevuld, zodra hiertoe aanleiding is. De aanleiding kan een spe-

cifieke component, aangebracht door een provincie zijn, dan wel een interprovinciale 

inspanning. Hiermee wordt voorkomen dat kostbare capaciteit resulteert in een pro-

duct op een te laag detailniveau.  

 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Provincies staan voor de nodige uitdagingen:  

• Het aansluiten op algemene ontwikkelingen binnen de overheid, ook wel aan-

geduid met “Andere Overheid”. Hieronder vallen zaken zoals: 

o Gemeenten als ingang voor overheidsdienstverlening; 

o Aansluiting op de Nederlandse Basisregistraties, DigiD etc.  

• Het aansluiten op internationale en landelijk vastgestelde standaarden voor 

de e-overheid.  

• Invoering van nieuwe wetgeving, zoals de WABO, de Waterwet, de Grond-

roerdersregeling, de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en de WKPB, 

waarbij ook de samenwerking met gemeenten, waterschappen, Rijkswater-

staat en VROM een vooraanstaande rol speelt. Deze ontwikkelingen zijn deels 

afkomstig van de Europese Unie (zoals de INSPIRE richtlijn en de Diensten 

Richtlijn.) 

• Veranderingen in de rol van het middenbestuur. 

o Focus op kerntaken, gericht op de omgevingskwaliteit, zoals gebieds-

gericht werken, ondersteuning van ketens, bijvoorbeeld in de jeugd-
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zorg en instrumentele beleidsondersteuning met vergunningverlening, 

handhaving en subsidies. 

• Gezamenlijke ontwikkeling van generieke componenten (bouwstenen) voor 

provincies, bijvoorbeeld de Provinciale Productencatalogus, de Risicokaart, de 

Flamingo-viewer, de Landelijke Voorziening Omgevingsvergunning, etc. 

 

De Provinciale Enterprise Referentie Architectuur (PETRA) is een geïntegreerde set 

van inrichtingsprincipes en modellen voor de provinciale werkorganisatie en is geba-

seerd op de missie, de strategie en het beleid van de provincies. Meer concreet be-

treft het daarbij de inrichting van het dienstverleningsproces, bedrijfsprocessen, de 

informatiehuishouding en de informatietechnologie. Generieke principes en modellen 

vanuit het dienstverleningsbeleid, proces- en organisatiebeleid, informatiebeleid en 

IT-beleid worden op een consistente wijze bijeen gebracht. PETRA sluit tevens aan 

op de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en er is rekening ge-

houden met (inter-) provinciale ontwikkelingen, zoals die in onder meer IOG-Info 

verband en vanuit het programma e-Provincies aan de orde zijn geweest. Voorbeel-

den hiervan zijn: de provinciale producten catalogus, de omgevingsvergunning, de 

invoering van de Waterwet, e.d. 

 

PETRA bevat ook verwijzingen naar internationale en nationale standaarden. Deze 

moeten leiden tot een maximale interoperabiliteit, waardoor overheidsorganen zo-

veel mogelijk drempelloos met elkaar kunnen samenwerken.  

 

De doelstelling van PETRA is de toepassing ervan bij de inrichting van provincies. In 

de regel speelt zij dus een belangrijke rol bij het opstellen van informatieplannen, 

het uitvoeren van definitiestudies, het opstellen van business cases en projectstart-

architecturen.  

Een afgeleide doelstelling hiervan is het gemakkelijker kunnen samenwerken van 

provincies bij de totstandkoming van een gemeenschappelijk product. 

Als derde doelstelling geldt dat provincies, die hun architectuur nog niet hebben be-

schreven de PETRA als (basis-)model kunnen gebruiken. 

 

1.2 Totstandkoming 

PETRA sluit aan op de NORA. Dat wil zeggen: al hetgeen in de NORA staat hebben 

wij niet herhaald en daar waar wij verwijzen naar de NORA betreft het een verdie-

ping van het NORA-principe. Verder zijn voor de totstandkoming van PETRA (be-

leids)documenten van de provincies geraadpleegd zoals de referentie architecturen 

van Flevoland en Overijssel, verslagen van interprovinciale overleggen met architec-

ten en resultaten van praktische uitvoering bij diverse overheden. Voor deze versie 

van PETRA is bovendien gebruik gemaakt van de baselines Informatie Op Orde, de 

en Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging en de Provinciale Geo Architec-

tuur. De baselines zijn nog in concept. De besluitvorming verloopt via het Strategi-

sche Informatieoverleg, het Coordinatieoverleg NUP / ProGideon naar de BOAG Mid-

delen. 
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Omdat wetten en politieke prioriteiten veranderen, burgers en bedrijven nieuwe ei-

sen stellen aan de overheid en de technologie zich voortdurend verder ontwikkeld, is 

PETRA geen statisch document. PETRA wordt periodiek geactualiseerd en uitgebreid. 

Architecten bij de provincies nemen hiertoe het initiatief.  

 

1.3 Positionering 

De provinciale architectuur is het fundament voor de bedrijfsinrichting van een pro-

vincie. Daarbij gaat het om het organisatie- en procesontwerp (de business), om het 

ontwerp van de informatievoorziening, de applicaties en de technische infrastruc-

tuur.  

 

Een professionele ontwerpfunctie geeft inzicht in de opbouw en samenhang van de 

samenstellende delen van een organisatie. Hierdoor wordt het mogelijk om wijzigin-

gen sneller en beheerst door te voeren. Dit laatste is vooral nodig omdat ontwikke-

lingen als elektronische dienstverlening, samenwerking met andere overheidsorga-

nen en internationalisering in steeds hoger tempo langskomen. De complexiteit van 

werkprocessen en informatiehuishouding neemt hierdoor toe. PETRA zorgt voor 

overzicht en daarmee een blijvende borging van een optimale samenhang tussen 

diensten, processen, organisatie, besturing en informatievoorziening.  

 

In de volgende hoofdstukken vindt voor elk deelgebied van de architectuur een na-

dere uitwerking plaats. Deze uitwerking beschrijft de principes die we hanteren bij 

het ontwerpen van organisatie, processen, applicaties, infrastructuur etc. Deze prin-

cipes zijn te beschouwen als afspraken die gebruikt worden bij de uitvoering van 

projecten. Tevens wordt een aantal belangrijke modellen geïntroduceerd, waarmee 

beter zicht wordt geboden op de samenhang tussen onder meer producten, proces-

sen, organisatie en applicaties. 

 

1.4 Doelgroep en gebruik 

Dit document is in eerste instantie bedoeld voor professionals zoals architecten, or-

ganisatie- en procesontwerpers, programmamanagers, projectleiders, informatie-

kundigen, applicatieontwerpers, functioneel en technisch beheerders van systemen. 

 

De referentiearchitectuur is te gebruiken als: 

• Startpunt voor de beschrijving van de eigen architectuur 

• Richtlijn voor samenhang in de resultaten die via projecten bereikt worden 

• Ontwerprichtlijn voor onder meer proces-, informatiekundigen en applicatie-

ontwerpers 

• Toetsingskader bij de aanvang en uitvoering van projecten 

• Instrument voor risicobeheersing 

• Instrument voor ondersteuning inkoop 
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1.5 Structuur en samenhang 

PETRA bestaat uit een hoofddocument met een aantal onderliggende verdiepingsno-

ta’s. Het hoofddocument bevat de overkoepelende principes en modellen van PETRA 

als provinciale uitwerking van NORA. Op dit moment zijn de volgende verdiepingsno-

ta’s meegenomen: 

- Baseline Informatie op Orde 

- Provinciale Geo Architectuur (PGA) 

- Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging. 

 

 

 

Figuur 2: De structuur van PETRA 

 

De ontwikkeling en het beheer van het hoofddocument van PETRA en de PGA ligt bij 

het Platform Provincie Architecten. Voor de Baselines is dit belegd bij de Interprovin-

ciale Overleggroep Documentaire Informatievoorziening (IOG DIV) respectievelijk 

het Centraal InformatieBeveiligingsOverleg (CIBO). De verdiepingsnota’s worden 

zelfstandig beheerd in afstemming met het hoofddocument van PETRA. 

Als voor een bepaald inhoudelijk aspect behoefte is aan verdieping wordt een ex-

pertgroep samengesteld om dit uit te werken. De ontwikkelde architectuurelementen 

worden ondergebracht in PETRA, door het integraal op te nemen in het hoofddocu-

ment van PETRA of door het als een zelfstandige verdiepingsnota daaraan te koppe-

len. Op dit moment zijn er expertgroepen voor de aspecten procesmodel en zaakge-

richt werken. 

 

1.6 Scope 

De referentiearchitectuur beschrijft de architectuurlagen Bedrijfs-, Informatie- en 

Technische architectuur. Binnen deze architectuurlagen worden vervolgens weer ver-
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schillende aspecten onderkend zoals Organisatie, Producten & diensten en Processen 

binnen de bedrijfsarchitectuur. Naast de architectuurlagen en overige aspecten on-

derkennen we eveneens de aspecten Beveiliging en Beheer. 

Een schematische weergave van de architectuuronderdelen staat in het volgende 

model, dat overeenkomt met de NORA. 

 

Beveiliging

Beheer

Organisatie Diensten 
Producten

Processen

Medewerkers

Applicaties
Berichten
Gegevens

Informatie-
uitwisseling

Technische 
Componenten

Gegevens-
opslag

Netwerk

Provinciale
Missie
Visie

Strategie
Beleid

 

Figuur 3: NORA Architectuurraamwerk voor bedrijfsinrichting 

 

Het model laat zien dat de missie, de strategie en het beleid van de provincie ge-

bruikt is als uitgangspunt voor de afspraken voor de bedrijfskundige en informatie-

kundige inrichting van de provincie. Deze doelen en uitgangspunten zijn eerder in dit 

hoofdstuk aan de orde gekomen. 

 

Als bijlage I is de lijst opgenomen van door het Forum Standaardisatie vastgestelde 

Standaarden voor de (e-)overheid. Deze lijst zal in de loop van de tijd aangevuld 

worden en daarmee nog meer van invloed zijn op architecturale keuzes die provin-

cies maken. Waar nodig wordt verwezen naar de meest actuele situatie op de websi-

te van het Forum Standaardisatie www.forumstandaardisatie.nl 
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2. Uitgangspunten 

2.1 Governance 

Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen worden in toenemende mate 

centraal gesteld bij de overheidsdienstverlening. Dit leidt tot het meer gecombineerd 

aanbieden van overheidsdiensten over de verschillende bestuurslagen en verschil-

lende sectoren heen. Samenwerken in ketens vereist het op orde hebben van de 

eigen bedrijfsinrichting, goede aansluiting met samenwerkingspartners en regie op 

de dienstverlening van alle betrokken samenwerkingspartners.  

 

Om dit te realiseren is het bij elke verandering in de bedrijfsinrichting (bijvoorbeeld 

in de organisatie- en procesinrichting, de informatievoorziening, de applicaties of de 

technische infrastructuur)noodzakelijk om een impactanalyse uit te voeren, waarin 

de gevolgen van die verandering voor de architectuur inclusief (informatie-) beveili-

ging in kaart wordt gebracht. Aan de hand van de impactanalyse worden activiteiten 

benoemd om de bestaande architectuur door te ontwikkelen c.q. de bestaande be-

veiligingsmaatregelen aan te passen.  

 

2.2 Uitgangspunten 

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur bevat principes, methoden, model-

len en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de (elektronische) over-

heid. De NORA is gebaseerd op eisen en wensen van de burgers, bedrijven en poli-

tiek ten aanzien van het functioneren van de overheid als moderne dienstverlener. 

De provinciale vertaling van deze eisen en wensen zijn gecombineerd en samenge-

voegd tot 23 uitgangspunten die hieronder per thema zijn weergegeven. 

 

Hogere kwaliteit dienstverlening  

UP1 Diensten via Internet: organisaties in het publieke domein verlenen hun diensten aan 
burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen via het Internet (elektronisch 
loket) en stimuleren het gebruik van dit kanaal. 
 
Onderbouwing 
De technologie maakt het mogelijk op elk moment op elke plaats contact te maken 
met de overheid. In de “Verklaring”1 is afgesproken dat de overheid de mogelijkhe-
den van de technologie optimaal inzet waarbij er keuzevrijheid blijft voor de dienstaf-
nemer welk kanaal wordt gebruikt. Als de dienst via Internet is aan te vragen dan zal 
de dienst digitaal beschikbaar zijn. Dit vergroot de mogelijkheden om de dienst aan 
te passen, de dienst te combineren met andere diensten, de dienst in een keten te 
verlenen en informatie over de dienst te verstrekken. Een digitale dienst vertalen 
zodat deze ook via andere kanalen beschikbaar kan komen (e-mail, post, telefonie / 
balie) is relatief eenvoudig, omgekeerd is de vertaling een veel grotere inspanning. 
 
Implicaties 

                                           

 
1 “Verklaring betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid”. On-
dertekend namens IPO op 18 april 2007 
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Hogere kwaliteit dienstverlening  

De dienstverlener dient digitaal te werken om het kanaal Internet efficiënt in te zet-
ten. Tussen overheden onderling (o.a. in de “keten” ) moeten hier afspraken over 
gemaakt worden. 

UP2 De provincies kiezen een ‘multi channel aanpak’, waarbij internet (website, elektroni-
sche formulieren en e-mail), telefoon en post voorop staan in de dienstverlening. 
Persoonlijke contacten worden vooral ingezet voor meer complexe vormen van 
dienstverlening. 
 
Onderbouwing 
Een dienstafnemer kan een aanvraag doen via een formulier, vervolgens bellen om 
de status na te vragen en een maand later overleg hebben met de behandelend amb-
tenaar. Voor een betrouwbare overheid is het dan belangrijk dat al die informatie op 
elkaar is afgestemd. Als een dienstafnemer merkt dat alleen via een bepaald kanaal 
de informatie bekend is dan wordt de dienstafnemer eigenlijk gedwongen om alleen 
dat kanaal te gebruiken. 
 
Dit uitgangspunt zorgt er voor dat betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverle-
ning voldoet aan vooraf bepaalde normen. De dienstverlener sluit aan bij de manier 
waarop de dienstafnemer contact wil onderhouden. Dienstafnemers verwachten ook 
via alle kanalen contact te kunnen hebben met de overheid, zoals telefoon / balie, e-
mail, post. Het hanteren van een voorkeurskanaal mag niet leiden tot uitsluiting van 
groepen potentiële dienstafnemers. Met name dient een persoonlijk contact altijd 
mogelijk te zijn. De overheid wil immers geen tweedeling in de samenleving 
 
Implicaties 
Van een dienst is voor alle kanalen dezelfde broninformatie beschikbaar. 
Inputverwerking en outputverwerking zijn procesmatig losgekoppeld van de verwer-
king om de dienst te leveren. Klantbeeld en contactinformatie is voor alle kanalen 
beschikbaar en ontsloten. De dienstverlener dient via meerdere kanalen te kunnen 
communiceren met de dienstafnemers. De overheidsorganisatie zorgt voor een dui-
delijke beschrijving welke kanalen gebruikt kunnen worden en biedt bij het niet be-
schikbaar zijn van een kanaal altijd een alternatief. 

UP3 De provincies kennen een digitaal dienstverleningsloket. Zij geven een helder, vind-
baar beeld van de diensten en producten die burgers, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties van hen kunnen afnemen. Daartoe zijn hun elektronische loketten bena-
derbaar via landelijke ingangen zoals de website www.overheid.nl (één loketgedach-
te, “no wrong door”). 
 
Onderbouwing 
De dienstafnemers willen weten waar ze aan toe zijn. Wat is het resultaat? Wat zijn 
de voorwaarden? Wat is er nodig aan informatie om de dienst te kunnen aanvragen? 
Een nauwkeurige dienstomschrijving helpt de afnemer om de juiste dienst aan te 
vragen bij de juiste dienstverlener. 
 
Implicaties 
De dienst is opgenomen in catalogi en van daaruit ontsloten. De dienst heeft een 
eigenaar die zorgt voor een nauwkeurige omschrijving met leveringsvoorwaarden en 
afspraken met dienstafnemers die zijn vastgelegd in SLA’s. 

UP4 Organisaties in het publieke domein bieden hun diensten (producten) bij voorkeur 
aan in voor de klant logische bundels per (soort) gebeurtenis aan de kant van de 
klant (geboorte, huwelijk, starten bedrijf) en werken daartoe samen met andere 
organisaties in het publieke domein (“one stop shopping”). 
 
Onderbouwing 
Door bundeling van diensten neemt het gebruiksgemak en de meerwaarde van 
diensten voor afnemers toe: waar voorheen meerdere aanvragen nodig waren, kan 
nu 
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Hogere kwaliteit dienstverlening  

met één aanvraag volstaan worden. Dienstverleners kunnen kosten en energie delen, 
bijvoorbeeld in de front office. Zo kunnen verschillende dienstverleners hun 
contactvoorzieningen 'poolen', of het klantcontact voor de dienst aan één van hen 
uitbesteden. De Antwoord-Klant Contact Centra zijn hiervan een goede illustratie: 
diensten van verschillende gemeentelijke afdelingen worden hier via één KCC 
ontsloten. 
 
Implicaties 
De aanbod- en vraagzijde van de markt zijn in kaart gebracht. Afstemming is gezocht 
met de andere relevante (overheids)dienstverleners. De dienst wordt (vanuit per-
spectief van de afnemer) gebundeld aangeboden met een of meer diensten van an-
dere organisaties. 

UP5 Provincies maken bij de dienstverlening aan burgers gebruik van het Burger Service 
Nummer en voor het identificeren van bedrijven gaan zij gebruik maken van de 
nummers van het Nieuwe Handelsregister (de Kamer van Koophandel). 
 
Onderbouwing 
Voor de dienstafnemer is het voldoende het identificerende nummer op te geven. De 
overheid heeft de gegevens die daarbij horen beschikbaar. De dienstafnemer hoeft 
deze daardoor niet opnieuw aan te leveren. 
 
Implicaties 
In formulieren en contacten wordt het identificerende nummer uitgevraagd waar dat 
mogelijk is. De provincie is in staat hierbij de overige gegevens binnen de overheid 
op te vragen. Hierbij wordt rekening gehouden met doelbinding: de bijbehorende 
gegevens worden alleen opgevraagd als dit nodig is voor de taak en worden niet voor 
andere diensten gebruikt. 

UP 7 Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening. 
 
Onderbouwing 
Afnemers verwachten van een provincie dat deze luistert, openstaat voor kritiek en 
op basis daarvan handelt. Dit bevordert het vertrouwen in de provincie. 
 
Implicaties 
De Awb benoemt de minimumvereisten voor de behandeling van klachten. De Bur-
gerServiceCode geeft aan dat de overheid de klachten dient te gebruiken om te ver-
beteren. Gevolg is dat de waardering van de provinciale dienstverlening regelmatig 
zal moeten worden gemeten. Op basis daarvan worden verbeteringen benoemd en 
aangebracht. 

UP8 De provincie maakt locatie-informatie tot integraal onderdeel van haar dienstverle-
ningsaanbod 
 
Onderbouwing 
Dit uitgangspunt gaat over het dienstverleningsaanbod in brede zin. Dit betekent dat 
het raakt aan ieder informatieproduct dat, op welke wijze dan ook, aan afnemers 
buiten de provinciale organisatie wordt geleverd en waarbij locatie relevant is of kan 
zijn. Dus niet alleen de milieuvergunning voor de vergunninghouder, maar ook ruim-
telijke beleidsnota’s die op de website gepresenteerd worden. De locatie waarop in-
formatie betrekking heeft biedt burgers, bedrijfsleven en ketenpartners een eenvou-
dige en snelle toegang tot informatie. Locatie-informatie is in dit kader veelal geen 
zelfstandig informatieproduct maar maakt deel uit van een te leveren product of 
dienst. 
 
Implicaties 
De mogelijke implicaties van dit uitgangspunt zijn groot. Het raakt namelijk aan alle 
aspecten van de informatie-organisatie die ‘provincie’ heet. Locatie onderdeel laten 
uitmaken van de dienstverlening heeft niet alleen consequenties voor de dienstverle-
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Hogere kwaliteit dienstverlening  

ning, maar voor alle achterliggende processen waarin de betreffende informatie ver- 
en bewerkt is.  
Het uitgangspunt stelt dan ook dat het niet mogelijk is om als provincie informatie-
producten te leveren waarin de locatie waarop die informatie betrekking heeft – mits 
relevant – buiten beschouwing wordt gelaten. 

UP24 De provincie zorgt dat haar overheidsinformatie voldoet aan de volgende kwaliteits-
criteria: toegankelijkheid, vindbaarheid, uitwisselbaarheid, beschikbaarheid, juist-
heid, tijdigheid, volledigheid, authenticiteit en vertrouwelijkheid. 
 
Onderbouwing 
Onder duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid verstaan we de hierboven 
opgesomde kwaliteitscriteria. Deze duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid 
schiet voor overheidsinformatie tekort. Dit geeft politiek-bestuurlijke, maatschappe-
lijke en bedrijfsvoeringstechnische risico’s. Dit vermindert het vertrouwen in de de-
mocratie, kan leiden tot verlies van historische en culturele waarden en verminderde 
kwaliteit van de dienstverlening. Deze risico’s kunnen worden gemanaged door op de 
genoemde kwaliteitscriteria te gaan sturen. Dit vindt de wettelijke basis in artikel 3 
van de Archiefwet 1995 om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke 
staat brengen en bewaren. In de Archiefregeling staan normen omschreven om deze 
criteria verder te toetsen en te bewaken. 
 
Implicaties 
De kwaliteitscriteria zijn vertaald naar een normenkader. Elke provincie dient dit 
normenkader in te voeren in haar organisatie. Er is een instrument voor zelfevaluatie 
aan de hand waarvan de provincies kunnen toetsen in welke mate ze voldoen aan dit 
normenkader en welke veranderagenda nodig is voor verbetering. 

 

Administratieve lastenverlichting 

UP9 Eénmaal uitvragen van voor de provincie toegankelijke gegevens, meermalen gebrui-
ken; de provincies zullen burgers en bedrijven niet opnieuw om gegevens vragen die 
bij de overheid al bekend zijn. 
 
Onderbouwing 
Een van de grootste ergernissen van dienstafnemers is dat telkens dezelfde informatie 
moet worden aangeleverd aan de overheid. Het hergebruik van de aanwezige infor-
matie betekent administratieve lastenverlichting voor de dienstafnemer. Voor de 
overheid betekent het een vermindering van de kosten voor registratie en gegevens-
beheer. 
 
Implicaties 
Van een dienst is bekend welke gegevens noodzakelijk zijn. Van de gegevens is be-
kend of deze al geregistreerd zijn, wat de bronregistratie is. De processen zijn vraag-
gericht: ze vragen alleen de gegevens aan de dienstafnemer die nog niet bekend zijn 
en die essentieel zijn om de dienst te leveren. De processen gebruiken de gegevens 
van authentieke bronregistraties om de dienst te kunnen leveren. De kwaliteit van de 
gegevens wordt verhoogd als fouten in de gegevens worden teruggemeld aan de 
bronhouder van de gegevens. 

UP10 Bij het opstellen van regelgeving door de provincies is het aspect ‘ vermindering ad-
ministratieve lasten’ een belangrijk aandachtspunt. Bij het (her)ontwerpen van pro-
cessen wordt maximaal rekening gehouden worden met dit principe en wordt informa-
tietechnologie ingezet om maximaal bij te dragen aan dit principe. 
 
Onderbouwing 
Een dienstafnemer wil geen nutteloze stappen doorlopen. Van elke stap moet dus 
helder zijn dat het een meerwaarde levert en noodzakelijk is om de dienst op het ge-
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wenste kwaliteitsniveau te leveren. Van elke regel moet helder zijn dat het daaraan 
bijdraagt. Doet een regel dat niet dan wordt deze geschrapt. 
 
Implicaties 
De dienstverlener licht aan de hand van de kwaliteitscriteria van de dienst het proces 
door. Waar mogelijk wordt het proces vereenvoudigd en worden overbodige stappen 
en regels geschrapt. 

UP11 De provincies zorgen voor een consistente, controleerbare en handhaafbare regelge-
ving. 
 
Onderbouwing 
Regelgeving is bedoeld om willekeur te voorkomen.  Om te bewijzen dat regelgeving 
juist wordt toegepast dient deze consistent, controleerbaar en handhaafbaar te zijn. 
 
Mogelijke implicaties 
De provincies dienen nieuwe regelgeving op deze criteria te toetsen en bestaande 
regelgeving daarop aan te passen waar dat nodig is. 

 

Transparantie 

UP12 Bij het beschrijven van processen wordt een maximale doorlooptijd aangegeven. De 
doorlooptijden worden periodiek geëvalueerd, met als doel verkorting ervan te reali-
seren. De processtappen en doorlooptijden zullen via de producten catalogus op de 
website aan klanten duidelijk worden gecommuniceerd. 
 
Onderbouwing 
Dienstafnemers zoeken vertrouwen. Via de kwaliteitsbaseline zoals verwerkt in de 
producten catalogus hebben zij inzicht in de maatregelen die de eigenaar van de 
dienst heeft genomen om te zorgen dat de dienstverlening voldoet aan afgesproken 
kwaliteitsnormen. De kwaliteitsbaseline kan ook zorgen voor eenduidigheid in de 
levering van alle diensten van de dienstverlener. Voor de overheid vergemakkelijkt 
dit de uitwisselbaarheid hetgeen indirect ten goede komt aan de dienstafnemers. 
 
Implicaties 
De dienstverlener heeft voor het gehele pakket van diensten de algemene kwaliteits-
criteria beschreven. Per dienst is bepaald welke aanvullende kwaliteitsmaatregelen 
nodig zijn. Deze maatregelen zijn genomen. 

UP13 De provincies informeren klanten over lopende dienstverleningsprocessen. 
 
Onderbouwing 
De dienstafnemers vinden het klantgericht dat ze te horen krijgen hoe het staat met 
de behandeling van hun vraag. Ze verwachten een pro-actieve houding van de 
dienstverlener waardoor ze er niet zelf achteraan hoeven te gaan maar de statusin-
formatie naar hen toekomt of eenvoudig voor hen is ontsloten waardoor ze er bij 
kunnen wanneer het hen schikt. Dit principe draagt ook bij aan transparantie. 
 
Implicaties 
De relevante statusinformatie is beschreven. De stadia in het uitvoeringsproces zijn 
vastgelegd en gekoppeld aan de informatie van de dienstafnemer en de informatie 
van de zaak. De zaak is het verzamelpunt waarin alle informatie over een dienstver-
lening aan een afnemer samenkomt. De statusinformatie wordt ontsloten via alle 
kanalen waarlangs de dienst wordt verleend en via de persoonlijke klantcontactvoor-
zieningen van voorkeur van de dienstafnemer. Het proces is ingericht om de dienst-
afnemer te informeren over de statuswijzigingen. Als termijnen worden overschrijden 
wordt de dienstafnemer geïnformeerd. 

UP14 GS rapporteert jaarlijks openbaar over de kwaliteit van de dienstverlening, inspraak 
en burgerparticipatie. 
 



 

PETRA versie 1.3  20 |131 

Onderbouwing 
Je neemt een dienstafnemer serieus als je je kwetsbaar opstelt en open staat voor 
verbeteringen in de dienstverlening. Hierbij luister je naar de dienstafnemers maar 
ben je ook open over de kwaliteit die je nu levert. Verantwoording is ook nodig voor 
accountantscontroles, klachten, gerechtelijke procedures. Dit laatste geldt met name 
voor dienstverlenende processen met rechtsconsequenties. De dienstafnemer zal 
alleen vertrouwen hebben in de dienstverlener als zichtbaar is dat de sturing op kwa-
liteit op het hoogste bestuurlijke niveau op de agenda staat. 
 
Implicaties 
De Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus is ingericht en GS / DT is daar verantwoordelijk 
voor. Deze PDCA-cyclus geeft inzicht in de geleverde prestaties en de naleving van 
afspraken met dienstafnemers waarbij de kwaliteitsbaseline de norm is. De informa-
tie die nodig is voor verantwoording is bekend. De informatie die in de audittrail 
wordt vastgelegd is bekend. 

UP15 Met behulp van de overheidszoekmachine (ICTU-programma “Antwoord”) zorgen 
provincies voor het ontsluiten van algemene overheidsinformatie, waaronder wet- en 
regelgeving. 
 
Onderbouwing 
De overheid biedt haar informatie via Internet aan en moet zorgen dat die vindbaar 
is. 
 
Implicaties 
De provincies hebben hun informatie op orde en voorzien van de juiste metainforma-
tie. De provincies gebruiken de afgesproken standaarden om de informatie beschik-
baar te stellen. 

UP16 Organisaties in het publieke domein maken zichtbaar wat zij doen, welke besluiten zij 
nemen, welke gegevens zij hebben en gebruiken en wat hun werkwijze is. 
 
Onderbouwing 
De overheid heeft besloten onderling en naar de buitenwereld transparant te zijn. 
 
Implicaties 
Zie onder UP15. 

 

Proactieve dienstverlening  

UP17 Organisaties in het publieke domein attenderen burgers en bedrijven op voor hen 
relevante diensten (proactieve dienstverlening), maar bieden ruimte voor eigen regie 
en verantwoordelijkheid door burgers en bedrijven op de feitelijke afname van dien-
sten (zelfwerkzaamheid). Daarbij verstrekken organisaties begrijpelijke informatie, 
bij voorkeur geïndividualiseerd, over rechten, plichten en mogelijkheden voor bur-
gers en bedrijven. 
 
Onderbouwing 
Dienstafnemers vinden het prettig als de dienstverlener meedenkt. Het is klantge-
richt als de dienstafnemers worden geïnformeerd over aflopende indieningtermijnen, 
over mogelijke diensten die in de situatie van de dienstafnemer relevant zijn, over 
diensten waarin de dienstafnemer heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn. 
 
Implicaties 
De dienstafnemers kunnen een persoonlijk profiel van interesse aangeven en worden 
op basis daarvan geïnformeerd. Dit werkt alleen digitaal efficiënt. De processen ge-
ven relevante signalen af richting de dienstafnemers. Dit gaat veel verder dan sta-
tusinformatie klaarzetten. De producten van de dienstverlener zijn te bundelen naar 
doelgroep en situaties die zich bij de doelgroep kunnen voordien (levenscyclusaan-
pak). Dit vraagt om het kantelen van het productportfolio. 
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Integrale en betrouwbare overheid 

UP18 Door samenwerking met gemeenten, waterschap en landelijke uitvoeringsorganisa-
ties organiseren provincies zich als een onderdeel van een integraal opererende en 
als eenheid optredende overheid. Een overheid die consistent en betrouwbaar handelt 
naar burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. 
 
Onderbouwing 
Hiermee wordt effect ‘van het kastje naar de muur gestuurd worden’ voorkomen. 
 
Implicaties 
De overheden moeten afspraken maken over de samenwerking. 

UP19 Provincies treffen de nodige maatregelen in het kader van procesmanagement, da-
tamanagement en de borging van beveiliging en privacy van haar informatiesyste-
men en gegevens. 
 
Onderbouwing 
De De provincies vormen een kennisintensieve overheidslaag. In haar rol van mid-
denbestuur is het hebben van kennis cruciaal. Daarnaast moet de samenleving er op 
kunnen vertrouwen dat haar gegevens goed zijn beveiligd. 
 
Implicaties 
De provincies dienen een databeheersplan (inclusief beveiligingsplan) te hebben en 
de organisatie daarop in te richten. De provincies dienen een standaardwerkwijze te 
hanteren waarmee per bedrijfsproces of informatiesysteem bepaald wordt welke be-
veiligingsmaatregelen getroffen moeten worden. 

 

Verbeteren doelmatigheid overheid  

UP20 De provincies maken gebruik van/sluiten aan op de generieke bouwstenen voor de e-
overheid (landelijke, interprovinciale e.a.). 
 
Onderbouwing 
Gemeenschappelijk gebruik leidt tot kostenvermindering en toekomstvastheid. 
 
Implicaties 
De provincies dienen hun eigen specifieke oplossingen te verlaten. Het aansluiten op 
generieke bouwstenen vraagt om samenwerking en ontvlechting van de informatie-
huishouding. 

UP21 De provincies hanteren afgesproken (en nog te verschijnen) landelijk vastgestelde 
standaarden en richtlijnen voor informatie-uitwisseling binnen de overheid. 
 
Onderbouwing 
Dit is noodzakelijk voor samenwerking en informatie-uitwisseling. 
 
Implicaties 
De provincies dienen de standaarden in te voeren in hun processen en systemen. 

 

Verbeteren (interne) bedrijfsvoering  

UP22 Standaardiseer en optimaliseer interne bedrijfsvoering. 
 
Onderbouwing 
Dit leidt tot meer flexibiliteit en kostenvermindering. 
 
Implicaties 
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De provincies besteden hier continu aandacht aan. 

UP23 De provincie integreert locatie-informatie in haar gehele bedrijfsvoering. 
 
Onderbouwing 
Het begrip bedrijfsvoering wordt hier gebruikt in de brede context van de wijze waar-
op het bedrijf c.q. de provinciale organisatie geëxploiteerd wordt: de manier waarop 
de bedrijfsprocessen van een bedrijf worden bestuurd en uitgevoerd met inbegrip van 
de resulterende producten en diensten en de externe relaties. Het betreft dus zowel 
politiek, beleidsontwikkeling als uitvoering.  
Door gegevens in verschillende bronnen te verbinden met een locatie, kunnen deze 
gegevens eenvoudig met elkaar in verband gebracht worden. Locatie biedt een een-
voudige en snelle toegang tot informatie, en daarnaast ook de mogelijkheid nieuwe 
inzichten te verwerven door informatie ruimtelijk met elkaar te combineren. 
 
Implicaties 
De provincie voorziet al haar locatiegebonden informatie (waar relevant) expliciet van 
een locatieaanduiding. Dit kan door middel van coördinaten (direct) of de aanduiding 
van een object waarvan de coördinaten bekend zijn (indirect), zoals een adres, ka-
dastraal perceel, postcode of gemeentenaam. De provincie zorgt er voor dat beheer 
en gebruik van locatiegebonden informatie daar waar zinvol afdoende is ingebed in 
processen en werkwijzen. 

 

Met behulp van de bovenstaande 23 uitgangspunten wordt een verbinding gelegd 

tussen het landelijk beleid, het provincie beleid en de inrichting van de provincie. 

 

2.3 Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken worden bovenstaande uitgangspunten ‘vertaald’ naar 

architecturale principes, richtlijnen en modellen. De principes en richtlijnen worden 

in tabellen vermeld. Elk principe is voorzien van een code die begint met P en ge-

nummerd is binnen de paragraaf. Dus bijvoorbeeld P3.1.1 voor het eerste principe in 

paragraaf 3.1. Per principe wordt in de linker kolom aangegeven welke uitgangspun-

ten (UP) uit hoofdstuk 2 geleid hebben tot het opnemen van het betreffende princi-

pe. Ook elke richtlijn is voorzien van een code die begint met R en genummerd is 

binnen de paragraaf. Dus bijvoorbeeld R5.1.1 voor de eerste richtlijn in paragraaf 

5.1. Per richtlijn wordt in de linker kolom aangegeven welke principes (P) geleid 

hebben tot het opnemen van het betreffende principe.  

 

Verdere verantwoording van een principe en een richtlijn wordt aangegeven in de 

kolom ‘status’. Dit betreft de eventuele wettelijke basis, bestuurlijke afspraak, prin-

cipe van NORA, uitspraak van het Forum Standaardisatie of verwijzing naar het Geo-

dossier. Als de status niet vermeld is betekent dit dat het principe nog niet elders 

benoemd is of vastgesteld. 

Bij de totstandkoming van PETRA 1.0 zijn wij steeds uitgegaan van NORA 2.0. In 

PETRA 1.3 is NORA 3.0 verwerkt. Naar de principes van NORA 2.0 wordt verwezen 

door de code vooraf te laten gaan door ‘NORA 2.0’. Naar de principes van NORA 3.0 

wordt verwezen door de code vooraf te laten gaan door ‘NORA 3.0’. BP staat voor de 

10 basisprincipes van NORA 3.0, AP staat voor de 40 afgeleide principes van NORA 

3.0. Deze zijn opgesomd in bijlage 8. 
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Op elke pagina is rechtsboven symbolisch aangegeven welk aspect van het NORA-

raamwerk aan de orde is. 

 

Door het toevoegen van de dossiers Baseline Informatie op Orde en de Interprovin-

ciale Baseline Informatiebeveiliging zijn er extra principes toegevoegd op het gebied 

van kwaliteit. Deze kwaliteitscriteria worden aangehaald onder de noemer ‘duurzaam 

toegankelijk en betrouwbaar’. Hieronder vallen de volgende kwaliteitscriteria: 

- toegankelijkheid 

- vindbaarheid 

- uitwisselbaarheid 

- beschikbaarheid (de mate waarin de informatie of functionaliteit op de juiste 

momenten beschikbaar is voor de gebruikers, ‘Availibilty’) 

- betrouwbaarheid (de mate waarin de gegevens of de functionaliteit juist in-

gevuld zijn, ook wel integriteit genoemd, ‘Integrity’) 

o juistheid 

o tijdigheid (ook wel actualiteit genoemd) 

o volledigheid 

o authenticiteit (de mate waarin de gegevens van de ware bron afkom-

stig zijn c.q. de mate waarin het subject de ware bron is die die be-

weert te zijn) 

- vertrouwelijkheid (de mate waarin de toegang tot gegevens of functionaliteit 

beperkt is tot degene die daartoe is bevoegd, ook wel exclusiviteit genoemd, 

‘Confidelity’) 

Hierbij doet de Baseline Informatie op Orde met name uitspraken over de kwaliteit 

van de informatiearchitectuur en doet de Interprovinciale Baseline Informatiebeveili-

ging met name uitspraken over de inbedding van de kwaliteit in het proces. Beide 

baselines doen uitspraken over de organisatorische inbedding en kennen een bena-

dering vanuit het managen van de bedrijfsrisico’s. 
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3. Bedrijfsarchitectuur 

In dit hoofdstuk worden de principes beschreven voor de vormgeving van de be-

drijfsarchitectuur van de provincie. De bedrijfsarchitectuur richt zich op de producten 

en diensten die de provincies aan hun klanten willen leveren, de processen waarmee 

deze producten en diensten worden voortgebracht en de inrichting van de organisa-

tie om dit te realiseren en te besturen. Het hoofdstuk gaat eerst in op het benoemen 

van de belangrijkste functies die binnen een provincie kunnen worden onderkend. 

Het bedrijfsfunctiemodel kan een belangrijke rol vervullen in het vaststellen van het 

applicatielandschap en (later) in het bepalen van de benodigde dienstverlening. 

 

3.1 Functies, Organisatie, Personeel en Besturing 

In november 2002 is door alle provincies het “provinciaal referentiemodel Netland” 

ontwikkeld. 2 Het provinciaal referentiemodel bevat 33 beleidsdoelen, generiek voor 

de provincies. De beleidsdoelen staan uitgewerkt in bijlage 4 (paragraaf 9.4). De 

beleidsdoelen zijn geclusterd in 10 clusters, die het inhoudelijk werkveld (het WAT) 

van iedere provincie representeren.: 

• Ruimte  

• Kwaliteit fysieke leefomgeving  

• Sociale leefomgeving  

• Veiligheid  

• Bereikbaarheid 

• Cultuur 

• Werken 

• Bronnen 

• Toezien 

• Overig  

 

Voor het realiseren van de beleidsdoelen heeft de provincie een aantal (beleids-) 

instrumenten ter beschikking, zoals het maken van beleid, verlenen van vergunning, 

handhaven, verstrekken van subsidies etc. De beleidsinstrumenten komen groten-

deels overeen met de bedrijfsfuncties van de provincie.  

Een bedrijfsfunctie is een clustering van processen, waarbij de clustering plaats-

vindt op basis van de voortbrenging van verwante (deel-)producten of – diensten.  

                                           

 
2 IOG-Info november 2002, Provinciaal Referentiemodel Netland, www.provincie-netland.nl 
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Figuur 4: Bedrijfsfunctiemodel3 

 

In het bedrijfsfunctiemodel is te zien dat GS/PS worden gezien als ‘klanten’ van de 

provincie als werkorganisatie; er worden immers beleidsproducten aangeleverd. Ook 

andere overheidsorganen kunnen een beroep kunnen doen op dienstverlening door 

de provincie, evenals collega-ambtenaren.  

Hoewel provincies niet opnieuw “ontworpen” moeten worden liggen aan de Bedrijfs-

voering wel een aantal principes ten grondslag. Bij het herinrichten van processen 

zullen deze principes onverkort gelden en zullen eerder genomen besluiten (organi-

satiebesluit, mandaatregelingen etc.) opnieuw onder de loep moeten worden geno-

men. Om deze reden worden de principes hier wel genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
3 Bedrijfsontwikkelen: Architectuur en projecten gaat over alle bedrijfsontwikkelingen (alle businesszaken 
en niet alleen informatievoorziening)  
Inrichten en beheren omgeving omvat o.a. grondzaken  
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Bedrijfsarchitectuur: bedrijfsfuncties 

Code Principe/Toelichting Status 

P3.1.1 
______ 
 
UP16 

De onderkende functies van de provincie zijn op eenduidige wijze 
toebedeeld aan GS, Directie en de hoofden van uitvoerende een-
heden. 
 
Onderbouwing 
Dit voorkomt onduidelijkheden in de verantwoordelijkheidsstelling. 
Het Organisatiebesluit moet hierin voorzien. 
 
Implicaties 
Inventariseren of de functies eenduidig zijn toebedeeld. Nagaan of 
dit overeenkomt met de toedeling van producten, diensten en pro-
cessen. 

Organisatie-
besluit 

P3.1.2 
______ 
 
UP16 

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de directie. De 
organisatie van de provincie is ingedeeld in eenheden, die staan 
onder leiding van een hoofd.  
Naast de ambtelijke organisatie functioneert de griffie van de pro-
vincie. De hoofdstructuur wordt vastgesteld door GS. Eveneens 
stelt GS, op advies van de directie, de naamgeving, het aantal en 
de taken van de afdelingen vast. Het organogram van de ambtelij-
ke organisatie is te vinden op intra- en internet en wordt actueel 
gehouden door de provincie. 
 
Onderbouwing 
Dit zorgt dat de verantwoordelijkheid voor de organisatiestructuur 
op het hoogste niveau van de organisatie is verankerd. De externe 
publicatie draagt bij aan transparantie van de organisatie. 
 
Implicaties 
Inregelen van beheer om te zorgen voor betrouwbaarheid van de 
gepubliceerde informatie. 

Organisatie-
besluit 

P3.1.3 
______ 
 
UP16 

Voor elke product / dienst, voor elke zaak, voor elk proces en elk 
gegeven is een verantwoordelijk eigenaar benoemd. 
 
Onderbouwing 
Dienstafnemers willen weten waar ze aan toe zijn en de verant-
woordelijke partij kunnen aanspreken op de kwaliteit van het pro-
duct / dienst, proces en gegeven. 
 
Implicaties 
Opnemen van de verantwoordelijkheid van elk product / dienst in 
de beschrijving en dit presenteren in de communicatie. 

PZW ZP01 

P3.1.4 
______ 
 
UP13 
UP18 

De besturing van de processen is ingericht conform het principe 
van zaakgericht werken4 waarbij voor elke zaak een verantwoorde-
lijke is benoemd. 
 
Onderbouwing 
Dit principe geldt voor de dienstverlenende processen die een ‘van 
klant tot klant’ benadering kennen. Omdat daarin het perspectief 
van de dienstafnemer centraal staat is het nodig de informatie 
naar de dienstafnemer zaakgericht te ontsluiten. 
 

PZW ZP01 

                                           

 
4 Met zaakgericht werken bedoelen we het voeren van regie op het gehele proces van klantvraag tot en 
met het verlenen van de gevraagde dienst of uitgeven van het gevraagde product aan de klant.  
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Implicaties 
In de procesinrichting onderscheid maken in de procesbesturing en 
procesuitvoering en zorgen dat de informatie die in de uitvoering 
vrij komt via de procesbesturing zaakgericht wordt vastgelegd. 

P3.1.5 
______ 
 
UP20 

Het standaard functiegebouw wordt conform FUWA Provincies in-
gericht. Een standaardfunctie is voorzien van een standaard com-
petentie profiel. 
 
Onderbouwing 
De standaardisatie vergroot de mobiliteit van de medewerkers en 
vereenvoudigt het personeelsmanagement, het resourcemanage-
ment en het peoplemanagement. 
 
Implicaties 
Inregelen van beheer om de standaard in stand te houden.  

CAP/CAO 

P3.1.6 
______ 
 
UP20 

De toegestane formatie per organisatie-eenheid wordt vastgesteld 
door PS, vastgelegd in de begroting en begrotingswijzigingen en 
actueel gehouden. 
 
Onderbouwing 
De kwaliteit van de dienstverlening moet bestuurd worden. De 
veranderingen in producten / diensten moet in lijn zijn met de 
formatieomvang om de afgesproken kwaliteit te kunnen leveren. 
 
Implicaties 
Inregelen van beheer om te zorgen voor betrouwbaarheid van de 
informatie.  

Begroting 

P3.1.7 
______ 
 
UP24 

De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens de 
secretaris / directeur draagt voor de duurzame toegankelijkheid en 
betrouwbaarheid van informatie zijn belegd en beschreven. 
 
Onderbouwing 
Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de zorg (Archief-
wet 1995 artikel 27) en door middel van een (provinciale) Archief-
verordening (AW 1995 lid 1) en een Besluit Informatiebeheer 
(wordt in een provinciale archiefverordening vermeld) van de eigen 
organisatie worden de verantwoordelijkheden verder vastgelegd en 
vertaald. Onder de zorg wordt ook verstaan de inrichting van or-
ganisatie etc. Deze zorgtaak van Gedeputeerde Staten wordt in 
een provinciale archiefverordening nader omschreven. De wettelij-
ke basis ligt in de Archiefwet 1995 artikel 27 en de Archiefverorde-
ning (AW 1995 lid 1). Zie ook principe P4.2.19 over het 
eigenaarschap van gegevens. 
 
 
Implicaties 
Deze verantwoordelijkheid dient te worden vastgelegd zoals hier-
boven aangegeven. Ook bij de instelling van uitvoeringsorganisa-
ties en samenwerkingsverbanden dient de verantwoordelijkheid te 
worden belegd. In het maken van afspraken over informatiedien-
sten wordt het aspect van duurzame toegankelijkheid en betrouw-
baarheid van informatie meegenomen. 

Baseline 
Informatie 
op Orde 
Norm 1 

P3.1.8 
______ 
 
UP24 

De inrichting van organisatie, processen, personeel en hulpmidde-
len is kwantitatief en kwalitatief toereikend voor de borging van 
duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie. 
 
Onderbouwing 
Naast de organisatorische borging (zie principe P3.1.7) dient een 
PDCA-cyclus te zijn ingericht om te zorgen dat de duurzame toe-

Baseline 
Informatie 
op Orde 
Norm 2 



 

PETRA versie 1.3  28 |131 

gankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie een terugkerend 
aandachtspunt is. De wettelijke basis ligt in de Archiefwet 1995 
artikel 27 en de Archiefverordening (AW 1995 lid 1). 
 
 
Implicaties 
Het onderwerp dient in de P&C-cyclus en het risicomanagement te 
worden meegenomen. Medewerkers en managers dienen te zijn 
uitgerust en te zijn voorzien van ondersteuning. 
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3.2 Producten, Dienstenoriëntatie & Diensten  

 

Dienstverleningscompositie en dienstenoriëntatie 

 

Tussen organisaties en binnen organisaties werkt men al eeuwenlang met elkaar 

samen op basis van het onderling leveren van diensten. Dit eenvoudige principe, het 

vragen naar een dienst door een afnemer en het leveren van een dienst door een 

aanbieder, is een belangrijke, fundamentele bouwsteen voor het ontwerpen van de 

dienstverlening van de provincie. 

Complexe processen zijn vaak opgesplitst in stukken, waarbij verschillende stukken 

door verschillende afdelingen of organisaties worden geleverd. Omdat bedrijfsfunc-

ties met elkaar samenwerken door het uitwisselen van diensten, zou men kunnen 

zeggen dat procesdelen door middel van diensten met elkaar verbonden worden. Dit 

betekent dat niet de levering van data centaal staat maar het leveren van diensten. 

Dit maakt het nodig dat overdrachtsmomenten tussen processen expliciet zijn be-

schreven. 

 

Bij de uitvoering van processen en de levering van diensten speelt informatie een 

belangrijke rol. Deze informatie wordt uitgewisseld door middel van berichten die 

gegevens bevatten.  

Met architectuur als uitgangspunt richt men zich op het schetsen van een totaal-

plaatje van systemen en de relaties, zodat de overkoepelende bedrijfsprocessen en 

de inzet van ICT zichtbaar worden. Dit is vooral zinvol als de onderlinge samenhang 

van systemen verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door het ontdubbelen van functi-

onaliteit en het vereenvoudigen van koppelingen. 

 

In deze paragraaf worden de principes die van belang zijn voor de producten en 

diensten van de provincies benoemd. 

 

Bedrijfsarchitectuur: producten  

Code Principe/Toelichting Status 

P3.2.1 
______ 
 
UP3 

Producten van de provincies vloeien voort uit wettelijke taken of uit 
de invulling van eigen beleidsruimte. Ze worden door PS vastge-
steld via de begrotingscyclus. 
 
Onderbouwing 
De grondslag van een product dient voor de dienstafnemer helder 
te zijn. Het product is te herleiden tot de taken en doelen van de 
organisatie. 
 
Implicaties 
Vaststellen dat dit product niet al door een andere organisatie 
wordt aangeboden. De opzet van het product dient te zijn afge-
stemd met die van verwante producten. 

Wetten, 
verorde-
ningen en 
beleid 

P3.2.2 
______ 
 

De productdefinities zijn conform de landelijke afspraken van de 
samenwerkende catalogi. 
 

Overheid 
heeft 
antwoord 



 

PETRA versie 1.3  30 |131 

UP3 Onderbouwing 
Het product is te ontsluiten in de beschikbare registers en catalogi. 
Hierdoor wordt het mogelijk de dienstafnemer een totaalbeeld te 
geven van het productaanbod van de overheid. 
 
Implicaties 
Het product dient niet alleen nauwkeurig te zijn omschreven, de 
productbeschrijving dient ook laagdrempelig te zijn voor de dienst-
afnemer en volgens de standaarden te worden vastgelegd. Versie-
beheer op deze standaarden is noodzakelijk. 

P3.2.3 
______ 
 
UP4  
UP18 

Van elk (combinatie)product is bekend welke organisatie-eenheid 
verantwoordelijk is voor de productie ervan. 
 
Onderbouwing 
Dienstafnemers willen weten waar ze aan toe zijn en de verant-
woordelijke partij kunnen aanspreken op de kwaliteit van het 
(combinatie)product. 
 
Implicaties 
Opnemen van de verantwoordelijkheid van elk (combinatie)product 
/ dienst in de beschrijving en dit presenteren in de communicatie.  

NORA 2.0 
5.2.1.1 

P3.2.4 
______ 
 
UP10  
UP14 

De kostprijs van een te leveren product en dienst is bekend. 
 
Onderbouwing 
Voor de dienstafnemer is een nauwkeurige productbeschrijving een 
bijdrage aan transparantie. Kostprijs is een onderdeel van de pro-
ductbeschrijving. 
 
Implicaties 
Hanteren van een integrale kostprijs op basis van gemiddelde 
loonsom en het registreren van formatieinzet per product. Een 
alternatief is tijdregistratie te voeren op productniveau waardoor 
een feitelijke kostprijsberekening kan worden gemaakt. Bij (com-
binatie)producten en productlevering vanuit een keten kunnen 
hierdoor afspraken over het dienstverleningsniveau worden ge-
maakt c.q. verrekend. 

NORA 2.0 
5.2.1.4 

P3.2.5 
______ 
 
UP8 
UP23 

Locatie is een integraal onderdeel van de te leveren producten en 
diensten. 
 
Onderbouwing 
Dit principe is een directe uitwerking van UP8. Producten en dien-
sten zijn het naar buiten toe gerichte resultaat van provinciale 
werkprocessen. Deze zijn gestandaardiseerd volgens de SG. Het 
daarin integreren van locatie vormt de externe uiting van het 
PETRA-uitgangspunt dat de provincies een digitaal dienstverle-
ningsloket kennen in combinatie met de integratie van geo-
informatie. 
 
Implicaties 
Digitale producten die via de PDC’s van de provincies worden aan-
geboden, zijn (nog) sterk administratief (in)gericht. Kijkend naar 
de provinciale organisaties, zal de oriëntatie aan de vraagkant 
(business) veel nadrukkelijker met een geografische blik moeten 
worden ingevuld en dient van geo-zijde hieraan adequate onder-
steuning worden geboden. 

PGA 5.2.2 
P01 

P3.2.6 
______ 
 
UP8 

Waar relevant zal locatiegewijze toegang tot provinciale informa-
tieproducten mogelijk zijn. 
 
Onderbouwing 

PGA 5.2.2 
P02 
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UP23 Dit principe is een directe uitwerking van UP23. Locatiegewijze 
toegang betekent zowel het bieden van geografische zoekingangen 
en het kunnen vinden van een locatie via een niet-geografische 
zoekingang als het geografisch presenteren van informatie. In de 
praktijk zijn dergelijke toegangen nog slechts beperkt beschikbaar. 
Waar dit wel het geval is, wordt vaak óf uitsluitend een kaartje 
aangeboden ter aanvulling op de administratieve informatie, of de 
interface is geheel kaartgericht. Ook levert het zoeken op ‘brulkik-
ker’ wel documenten op maar niet de locatie waar deze diersoort 
zich bevindt noch de geografische presentatie daarvan. De kracht 
van geo-informatie en geografisch denken kan aanzienlijk beter 
worden uitgenut als aan de productzijde goede geografische in-
gangen, optimale vindbaarheid van geografische informatie én 
goede presentatievormen daarvan worden geboden. Daarbij moe-
ten afnemers op ieder moment de keus hebben voor een bepaalde 
toegangsvorm, 
afhankelijk van het onderwerp of de persoonlijke voorkeur. 
 
Implicaties 
Een werkelijke integratie van geo en niet-geo vergt veel van zowel 
de onderliggende gegevenshuishouding als van (het ontwerp van) 
de interface. Dit zijn randvoorwaardelijke zaken die moeten zijn 
ingevuld om werkprocessen werkelijk te kunnen laten aansluiten 
en producten en diensten integraal aan te bieden, niet (alleen) in 
‘geo-portalen’ maar (ook) in ‘integrale informatie-portalen’. De 
relevantie van de locatiegewijze toegang moet in de praktijk wor-
den bepaald door zowel de vraag- als de aanbodzijde. 

P3.2.7 
______ 
 
UP8 
UP23 

(Geo-)informatie wordt op een begrijpelijke, consistente en her-
kenbare wijze gepresenteerd, overeenkomstig de daarvoor gelden-
de richtlijnen, in lijn met de aard van de data, de context waarin 
deze worden gepresenteerd en rekening houdend met de beoogde 
doelgroep. 
 
Onderbouwing 
Opnemen dat visualisatie bij geo zodanig belangrijk is (kaarten), 
dat dit principe voor geo bij uitstek relevant is. De provincie pre-
senteert geo-informatie op een begrijpelijke, consistente en her-
kenbare wijze. Dit verhoogt het inzicht in de informatie en ver-
kleint de kans op verkeerde interpretatie. Dit geldt voor analoge en 
digitale kaarten en voor 3Dvisualisaties. Zo is de kleur van een 
crisisgebied op een kaartje niet de ene week rood en de andere 
week groen, tenzij het gevaar geweken is. De aard van de data en 
de context waarin deze worden gepresenteerd zijn mede-bepalend 
voor de uiteindelijke presentatie, evenals de doelgroep waarvoor 
de presentatie is bedoeld. 
 
Implicaties 
Er dient steeds een goede analyse te worden gemaakt, niet alleen 
van wat de maker van het product wil overbrengen en op welke 
manier dit mogelijk is met de beschikbare informatie, maar ook in 
welke context dit gebeurt en voor wie de boodschap bedoeld is. De 
vraagkant wordt door dit principe veel meer op de voorgrond ge-
plaatst dan in de huidige – veelal aanbodgedreven – aanpak ge-
beurt. En als er sprake is van interprovinciale samenwerking, of 
van de verwachting van eenheid in het beeld van de provincies 
naar buiten toe, dienen er dus richtlijnen te zijn die voorschrijven 
wat ‘begrijpelijk en herkenbaar’ is. Bij voorkeur wordt hierbij aan-
gesloten op landelijke standaarden. 

PGA 5.2.2 
P03 
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Bedrijfsarchitectuur: dienstenoriëntatie  

Code Principe/Toelichting Status 

P3.2.8 
______ 
 
UP18 
UP21 
UP22 

Transparante verantwoordelijkheden en open architecturen: In een 
servicegerichte architectuur beschrijven de onderdelen precies de 
services die zij aan hun omgeving aanbieden, zonder daarbij inter-
ne aangelegenheden van het onderdeel te hoeven openbaren 
 
Onderbouwing 
Dit vormt de basis voor samenwerking binnen de overheid. Hier-
door kunnen (combinatie)producten en ketenproducten tot stand 
komen en door de producteigenaar conform de afspraken aan de 
dienstafnemer worden geleverd  
 
Implicaties 
Enerzijds vraagt dit om het hanteren van open standaarden. An-
derzijds vraagt dit om naast het maken van nauwkeurige dienstbe-
schrijvingen ook de services waaruit diensten worden opgebouwd 
nauwkeurig te beschrijven en daar binnen de overheid leveringsaf-
spraken over te maken.  

NORA 2.0 
5.1.5 

P3.2.9 
______ 
 
UP22 

Voor werking over de grenzen van bedrijfsfuncties worden uitslui-
tend services gebruikt.  
 
Onderbouwing 
De clustering van bedrijfsfuncties vindt plaats op basis van ver-
wanten producten / diensten. De applicaties ondersteunen die be-
drijfsfuncties en blijven zoveel mogelijk binnen de de begrenzing 
van de bedrijfsfuncties. Services worden dan gebruikt om uitwisse-
ling over de grenzen van de bedrijfsfuncties mogelijk te maken. Dit 
principe draagt dus bij aan modulariteit. 
 
Implicaties 
Applicaties dienen via servies te kunnen uitwisselen om modulaire 
opbouw mogelijk te maken. Hiermee dient bij modernisering van 
het applicatielandschap rekening te worden gehouden. 

 

P3.2.10 
______ 
 
UP18 
UP22 

Ontkoppeling: services maximaliseren de onderlinge uitwisselbaar-
heid (interoperabiliteit), terwijl de afhankelijkheid geminimaliseerd 
wordt. 
 
Onderbouwing 
Dit principe is de duale vorm van het aloude informaticaprincipe 
van modulariteit dat in vrijwel elke architectuur terugkeert. Het 
principe van modulair werken zegt dat elk object in de architectuur 
een maximale interne samenhang heeft en tegelijkertijd een mini-
male externe afhankelijkheid.   
 
Implicaties 
Modulariteit en interoperabiliteit (openheid) dienen de basisprinci-
pes te zijn die worden gebruikt in het beoordelen van architecturen 
en ontwerpen. Dit geldt voor verschillende objecttypen (processen, 
bedrijfsfuncties, applicaties, etc.). 

 

P3.2.11 
______ 
 
UP18 
UP22 

Iedere service biedt waarde voor de afnemer. 
 
Onderbouwing 
Een service die geen waarde toevoegt is nutteloos omdat het geld 
kost om de service in stand te houden en omdat het tijd kost om 
het (verplicht) af te nemen terwijl het niets toevoegt. 
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Implicaties 
Waardetoevoeging dient een basisprincipe te zijn die wordt ge-
bruikt in het beoordelen van architecturen en ontwerpen. Dit geldt 
voor verschillende objecttypen (processen, bedrijfsfuncties, appli-
caties, etc.). Wanneer een service geen waarde (meer) toevoegt 
dient deze uitgefaseerd te worden. 

P3.2.12 
______ 
 
UP13 
UP18 
UP21 
UP22 

De afnemer moet kunnen vertrouwen op de effectiviteit en kwali-
teit van de dienstverlening van de (interne) leverancier. 
 
Onderbouwing 
Voor elke dienst gelden leveringsvoorwaarden en kwaliteitscriteria. 
Zonder afspraken over levering en kwaliteit weten de dienstafne-
mers niet waar zij aan toe zijn. 
 
Implicaties 
In de dienstbeschrijving de leveringsvoorwaarden en kwaliteitscri-
teria opnemen. Zorgen dat de dienstafnemer daarmee voorafgaand 
aan de levering akkoord gaat. 
 
Consequentie van dit principe is ten eerste dat provincie (leveran-
cier, dienstverlener) en afnemer leveringsafspraken vastleggen per 
individuele zaak en dat de afnemer daarmee voorafgaand aan de 
uitvoering van de zaak akkoord gaat. Tweede consequentie is dat 
de provincie deze afspraken binnen reële grenzen nakomt. Het 
betreft bijvoorbeeld de afhandelingstermijn, het te verwachten 
resultaat en de voorwaarden voor levering. Voor veel voorkomende 
zaken cq. veel gevraagde producten en diensten is het aan te be-
velen dat de provincie zaaktypen afbakent en de generieke afspra-
ken vastlegt per zaaktype, zie richtlijn R4.2.18, resp. generieke 
afspraken vastlegt in de producten- en dienstencatalogus. 

 

 

Bedrijfsarchitectuur: diensten 

Code Principe/Toelichting Status 

P3.2.13 
______ 
 
UP3 

Diensten van de provincies vloeien voort uit wettelijke taken of uit 
de invulling van eigen beleidsruimte. Ze worden door PS vastge-
steld via de begrotingscyclus. 
 
Onderbouwing 
De grondslag van een dienst dient voor de dienstafnemer helder te 
zijn. De dienst is te herleiden tot de doelen van de organisatie. 
 
Implicaties 
Vaststellen dat deze dienst niet al door een andere organisatie 
wordt aangeboden. De opzet van de dienst dient te zijn afgestemd 
met die van verwante diensten. 

Wetten, 
verorde-
ningen en 
beleid 

P3.2.14 
______ 
 
UP3 

De dienstdefinities zijn conform de landelijke afspraken van de 
samenwerkende catalogi. 
 
Onderbouwing 
De dienst is te ontsluiten in de beschikbare registers en catalogi. 
Hierdoor wordt het mogelijk de dienstafnemer een totaalbeeld te 
geven van het dienstenaanbod van de overheid. 
 
Implicaties 
De dienst dient niet alleen nauwkeurig te zijn omschreven, de 
dienstbeschrijving dient ook laagdrempelig te zijn voor de dienst-
afnemer en volgens de standaarden te worden vastgelegd. Versie-

Overheid 
heeft 
antwoord 
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Bedrijfsarchitectuur: diensten 

beheer op deze standaarden is noodzakelijk. 

P3.2.15 
______ 
 
UP4  
UP18 

Van elk (combinatie)dienst is bekend welke organisatie-eenheid 
verantwoordelijk is voor de productie ervan. 
 
Onderbouwing 
Dienstafnemers willen weten waar ze aan toe zijn en de verant-
woordelijke partij kunnen aanspreken op de kwaliteit van de (com-
binatie)dienst. 
 
Implicaties 
Opnemen van de verantwoordelijkheid van elk (combinatie)dienst 
in de beschrijving en dit presenteren in de communicatie. 

NORA 2.0 
5.2.1.1 

P3.2.16 
______ 
 
UP10  
UP14 

De kostprijs van een te leveren dienst is bekend. 
 
Onderbouwing 
Kostprijs is een onderdeel van de dienstbeschrijving. Bij (combina-
tie)diesnten en dienstlevering vanuit een keten kunnen hierdoor 
afspraken over het dienstverleningsniveau worden gemaakt c.q. 
verrekend. Voor de dienstafnemer is een nauwkeurige dienstbe-
schrijving een bijdrage aan transparantie.  
 
Implicaties 
Hanteren van een integrale kostprijs op basis van gemiddelde 
loonsom en het registreren van formatieinzet per dienst. Een alter-
natief is tijdregistratie te voeren op dienstniveau waardoor een 
feitelijke kostprijsberekening kan worden gemaakt. 

NORA 2.0 
5.2.1.4 

P3.2.17 
______ 
 
UP1  
UP2  
UP3  
UP4 

Dienstverlening vindt plaats conform “Verklaring betere dienstver-
lening, minder administratieve lasten met de elektronische over-
heid”. Ondertekend namens IPO op 18 april 2007. 
 
Onderbouwing 
De uitgangspunten in de verklaring zijn gebaseerd op de visie om 
het perspectief van burgers en bedrijven leidend te maken. Het 
toekomstbeeld van de dienstverlening ziet er als volgt uit: 

• de overheid is transparant: informatie over rechten en 
plichten is eenduidig, begrijpelijk en goed vindbaar, 

• éénmalige gegevensverstrekking: Informatie die mede bij 
de overheid bekend is, wordt niet meer gevraagd en hoeft 
niet meer te worden verstrekt, 

• niemand wordt meer ‘van het kastje naar de muur’ ge-
stuurd: informatie wordt overheidsbreed gedeeld en ge-
bruikt, 

• vermindering van administratieve lasten: afhandeling van 
transacties is zo eenvoudig, zo inzichtelijk (‘tracking & tra-
cing’) en zo goedkoop mogelijk, 

• alle kanalen open (multi channel): burgers, bedrijven en 
instellingen maken zelf uit langs welk contactkanaal zij de 
overheid benaderen en 

• de héle overheid stelt gemeenten in staat voor persoonlijk 
contact met burgers aan balie of telefoon de poort tot de 
overheid te zijn. Ook voor bedrijven kunnen gemeenten 
deze rol vervullen, naast bijv. de Kamers van Koophandel. 
Als dat voor burgers en bedrijven makkelijker is, neemt 
men natuurlijk direct contact op met andere overheidsor-
ganisaties, zoals de Belastingdienst of de Informatie Be-
heer Groep 

Burger-
jaarver-
slag; 
NORA 2.0 
5.2.1.2 
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Implicaties 
Een overheidsorganisatie zal deze visie in de organisatie moeten 
inbrengen en doorvertalen en veranderingsmanagement moeten 
gebruiken om de visie te implementeren. 

P3.2.18 
______ 
 
UP1 

De website(s) van de provincie voldoen aan de eisen die gesteld 
worden in de overheidswebrichtlijnen, zoals deze zijn vermeld op 
http://www.webrichtlijnen.nl/richtlijnen/ 
 
Onderbouwing 
Voor de dienstafnemer is met name van belang dat de richtlijnen 
zorgen voor een vergroting van vindbaarheid, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van de gepresenteerde informatie.  
 
Implicaties 
De richtlijnen meenemen in de specificaties van nieuwe ontwikke-
lingen. Resulterende websites actief beoordelen op de mate waarin 
deze voldoen aan de Webrichtlijnen. 

Forum 
Standaar-
disatie;  
NUP 

P3.2.19 
______ 
 
UP3 
UP10  
UP18 

De gemeenten binnen de provincie nemen in toenemende mate de 
klantcontacten bij dienstverlening aan burgers over van de provin-
cie.  
 
Onderbouwing 
In de visie van het kabinet staat: “De héle overheid stelt gemeen-
ten in staat voor de burgers, de “poort” tot de overheid te zijn”. 
Door dit principe dragen de provincies bij aan het realiseren van 
het toekomstbeeld van de dienstverlening. 
 
Implicaties 
Een overheidsorganisatie zal deze visie in de organisatie moeten 
inbrengen en doorvertalen en veranderingsmanagement moeten 
gebruiken om de visie te implementeren. Concreet betekent dit, 
dat provincies in kaart moeten brengen welke (soort) klantcontac-
ten er zijn binnen de provincies, welke vraag-antwoord combina-
ties er mogelijk zijn en dit conform landelijke standaarden moeten 
overdragen aan de gemeente. 

Bestuur-
lijk Con-
venant 

P3.2.20 
______ 
 
UP12 

Van alle diensten wordt de afhandelingstermijn vastgelegd en via 
de producten- en dienstencatalogus op de websites van de provin-
cies gepubliceerd. 
 
Onderbouwing 
Dit principe draagt bij aan transparantie door van elke door de 
provincie te leveren dienst de generieke afhandelingstermijn te 
publiceren in de producten- en dienstencatalogus op de website. 
 
Implicaties 
De producten- en dienstencatalogus dient te worden onderhouden 
en gepubliceerd.  

NORA 2.0 
5.2.1.4 

P3.2.21 
______ 
 
UP12 
UP18 

Voor de levering van diensten waarbij meerdere afdelingen en  of 
andere overheidsorganisaties betrokken zijn, legt de leverende 
organisatie-eenheid de afspraken met de achterliggende eenheden 
en organisaties vast. 
 
Onderbouwing 
Dit is noodzakelijk om te zorgen dat de dienstverlener die aan het 
eind van de keten staat de dienstafnemer conform vooraf bekende 

NORA 2.0 
5.2.1.7 
 
PZW 
ZR01 
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leveringsvoorwaarden en kwaliteitseisen kan leveren (zie principe 
P3.2.12). 
Voor het zaakgericht werken is dit principe van belang omdat 
hiermee het bedrijfsproces ‘van afnemer tot afnemer’ en daarmee 
de zaak geconcretiseerd wordt. Alle betrokkenen bij de behande-
ling van de zaak, ook die bij de ‘onderaannemers’, moeten besef-
fen dat het om het bedienen van de afnemer gaat en niet (alleen) 
om het eigen aandeel in het proces. Het principe draagt bij aan de 
principes P3.1.4 en P3.2.15. 
 
Implicaties 
In dergelijke gevallen dient nagegaan te worden wat ieders bijdra-
ge is aan de zaak en welke onderlinge afspraken daarover gemaakt 
moeten worden (tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid e.d.). 
Die afspraken worden zoveel mogelijk vastgelegd door middel van 
een zaaktype (zie richtlijn R4.2.18). In de dagelijkse praktijk bete-
kent dit dat behandelaars van een dergelijke zaak zich bewust zijn 
van de afspraken met de afnemer, daarnaar handelen en informa-
tie over die zaak met elkaar delen. Het zaaktype, waarmee de af-
spraken zijn vastgelegd, maakt het mogelijk de onderlinge afspra-
ken te bewaken bij de behandeling van een zaak. 

P3.2.22 
______ 
 
UP7 

De provincies richten een transparante en toegankelijke klachten- 
en bezwarenprocedure in. 
 
Onderbouwing 
Hiermee krijgt de provincie feedback op haar dienstverlening. Dit 
geeft mogelijkheid om continu te werken aan kwaliteitsverbetering 
van de dienstverlening. 
 
Implicaties 
Inrichten van het proces voor het afhandelen van klachten en be-
zwaren. Zorgen dat het proces van continue kwaliteitsverbetering 
wordt ingericht en hier gebruik van maakt. 

 

P3.2.23 
______ 
 
UP7 

De kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische 
terugkoppeling. 
 
Onderbouwing 
Diensten dienen continu te worden aangepast aan wijzigende vra-
gen van de afnemers, wijzigingen in de wetgeving of geconstateer-
de tekortkomingen. Door het inrichten van een PDCA-cyclus kan 
dit methodisch worden aangepakt. 
 
Implicaties 
In de Plan-fase stelt de lijn- of programmamanager op systemati-
sche wijze de eisen vast waar de nieuwe dienst aan moet voldoen. 
In de Do-fase wordt op basis van deze eisen en de baseline kwali-
teit de dienst vormgegeven en daadwerkelijk verleend. In de 
Check-fase wordt gecontroleerd of de dienst voldoet aan de gestel-
de eisen en aan de behoeften van de afnemers. Op basis van deze 
informatie wordt de dienst geëvalueerd. Dit leidt tot voorstellen 
voor aanpassing van de dienst, die in een volgende Act-fase kun-
nen worden verwerkt. 

NORA 3.0 
AP 31 

P3.2.24 
______ 
 
UP7 

De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en 
buiten de organisatie. 
 
Onderbouwing 
Het gebruik en gemak neemt toe wanneer de provincie actief in-

NORA 3.0 
AP 24 
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speelt op een mogelijke behoefte. Het kan zijn dat de dienstafne-
mer niet of onvoldoende weet welke andere mogelijkheden be-
schikbaar zijn. 
 
Implicaties 
Provincies verwijzen naar diensten van andere organisaties of bie-
den aanvullende diensten van andere organisaties aan. Belangrijk 
hierbij is wel de eigen verantwoordelijkheid van de dienstafnemer 
in stand te houden. Het moet niet leiden tot betutteling. Die afwe-
ging moet per dienst worden gemaakt. 
Hiervoor dient een inventarisatie van de onderling gerelateerde 
diensten plaats te vinden. De dienstverleners zullen onderling af-
spraken moeten maken hoe het klantcontact wordt onderhouden 
en op welke wijze de informatie over de gerelateerde diensten 
onderling deelt. 

P3.2.25 
______ 
 
UP7 

De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd. 
 
Onderbouwing 
Het gebruik en gemak neemt toe als bepaalde meldingen reden 
zijn dat er behoefte zal zijn aan een bepaalde dienst. Door op de 
meldingen automatisch te reageren hoeft de dienst niet te worden 
aangevraagd. Denk aan: overlastmeldingen die een signaal zijn om 
te gaan handhaven, geplande wegwerkzaamheden die een signaal 
zijn om burgers daarover gericht te informeren. 
 
Implicaties 
Per dienst bepalen welke signalen geschikt zijn om automatisch 
een dienstverlening op te starten. Nagaan of automatisme gewenst 
is en op welke manier de signalen worden verwerkt. 

NORA 3.0 
AP 23 

 

 

Zaakgericht werken 

 
Zaakgericht werken gaat over zaken. Een goed begrip van het een en ander begint 
met heldere definities. De gangbare definitie van een zaak is: “een samenhangende 
hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, 
waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden”. De definitie doet geen 
uitspraak over wat die gedefinieerde aanleiding en dat gedefinieerd resultaat zou 
kunnen zijn. Een zaak cq. zaakgericht werken wordt veelal gebruikt in de context 
van dienstverlening aan klanten. We kiezen er hier dan ook voor dat ‘de klant’ met 
zijn vraag de aanleiding vormt voor de zaak en dat die zaak cq. de samenhangende 
hoeveelheid werk eindigt met een voor die klant betekenisvol resultaat. Een zaak 
staat daarmee ten dienste van een concrete klantvraag. Een samenhangende hoe-
veelheid werk is alleen een zaak als daarmee een klantvraag beantwoord wordt. 
  
Tot de zaakinformatie rekenen we informatie over aanleiding, betrokkene(n) (in- en 
extern), objecten (waarop de zaak betrekking heeft), documenten, planning, status-
sen (voortgang), resultaat en eventueel besluit. Een deel hiervan betreft de docu-
mentaire informatievoorziening. Hiermee worden meerdere doelen nagestreefd: het 
juist kunnen informeren over de voortgang van de zaak, het monitoren en bewaken 
van de behandeling van de zaak, het verkrijgen van managementinformatie en het 
toegankelijk zijn van relevante documenten. 
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Kenmerkend voor zaakgericht werken is dat het gaat om het gehele proces ‘van 
vraag tot antwoord’. De vraag staat centraal en het proces is pas beëindigd met een 
voor de vragensteller betekenisvol resultaat. Dit is onafhankelijk van de structuur 
van de organisatie en de bij het proces betrokken afdelingen en medewerkers. Met 
het ‘voeren van regie’ wordt de samenwerking tussen deze betrokkenen georgani-
seerd, gericht op het voor ‘de klant’ betekenisvolle resultaat en niet (alleen) op de 
taakverantwoordelijkheid van een individuele afdeling of medewerker. 
 
Bij zaakgericht werken gaat het niet alleen om het voeren van regie op het gehele 
proces van klantvraag tot en met het verlenen van de gevraagde dienst of uitgeven 
van het gevraagde product aan de klant”. Het gaat ook om het werken aan de zaak, 
de zaakuitvoering. Kenmerkend voor zaakgericht werken is verder dat alle voor een 
zaak relevante informatie (vastgelegd in documenten, over de  vraag cq. gewenste 
producten en/of diensten, betrokkenen, status, resultaten, besluiten e.d.) in samen-
hang toegankelijk is voor de betrokkenen bij die zaak. Het zaakgericht werken moet 
er voor zorgen dat die informatie, het zaakdossier, goed en geordend beschikbaar is 
en dat betrokkenen, in het bijzonder de klant, gevraagd en ongevraagd geïnfor-
meerd kunnen worden over de zaak. Aangezien er op gedane zaken teruggekomen 
kan worden (bijvoorbeeld een bezwaar) heeft zaakgericht werken ook betrekking op 
het beschikbaar blijven van de informatie die na afronding van de zaak nog relevant 
is (i.c. op het archiveren van het zaakdossier). Samengevat betreft zaakgericht wer-
ken het organiseren van de samenwerking tussen de behandelaars van de zaak en 
het uitvoeren van die zaak door die behandelaars, gericht op een betekenisvol resul-
taat en het toegankelijk zijn van alle voor de zaak relevante informatie, zodat be-
trokkenen adequaat geïnformeerd zijn. 
 
De relatie met procesgericht werken 
PETRA benoemt hiertoe, naast ‘werkproces’, het begrip ‘bedrijfsproces’: een proces 
dat loopt ‘van afnemer tot afnemer’. Dat wil zeggen: een bedrijfsproces start met de 
aanvraag door een afnemer van een product of dienst en eindigt met de levering 
ervan. Kenmerkend is dat het bedrijfsproces dezelfde spanwijdte heeft als de zaak. 
Procesgericht werken is in deze optiek de wijze van uitvoering van een zaak en der-
halve een aspect van zaakgericht werken. Zaakgericht werken voegt daaraan toe het 
als samenhangend geheel vastleggen, ontsluiten en archiveren van alle voor de zaak 
cq. het bedrijfsproces relevante informatie. 
  
Niet elk proces is een bedrijfsproces. Een bedrijfsproces kan om legitieme redenen 
‘opgeknipt’ zijn in werkprocessen. Een in dit kader belangrijk PETRA-principe is dat 
de besturing van de processen is ingericht conform het principe van zaakgericht 
werken. Procesgericht werken binnen een werkproces betekent derhalve dat de aan-
dacht gericht moet zijn op een betekenisvol resultaat voor de afnemer (van het 
overkoepelende bedrijfsproces) en niet (alleen) op het afronden van het eigen werk-
proces.  
 
Concluderend kunnen we stellen dat het geen ‘òf- vraag’ is maar een ‘èn-situatie’. 
Zaakgericht werken impliceert het procesgericht werken aan de uitvoering van de 
zaak. Zaakgericht werken kan gezien worden als een wijze van procesgericht werken 
waarbij de scope voor beide het traject van (aan)vraag tot levering is en zaakgericht 
werken de informatiecomponent toevoegt. 
 
De relatie met workflow-management 
Workflow-management (werkstroombeheersing) is een manier om procesuitvoering 
te beheren, ondersteund door een daarop gerichte workflow-applicatie. Workflow-
management gaat uit van een gedetailleerde uitwerking van een willekeurig proces, 
de werkstroom. Hierin liggen twee kenmerkende verschillen besloten tussen zaakge-
richt werken en workflow-management. Als eerste, workflow-management kan toe-
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gepast worden op een willekeurig (afgebakend) proces, zaakgericht werken betreft 
een bedrijfsproces. Ten tweede, een werkstroom wordt gedetailleerd tot op het ni-
veau van uit te voeren stappen. Voor zaakgericht werken zijn qua detaillering van 
het proces alleen de voor de afnemer betekenisvolle statussen (van de voortgang 
van het behandelings- en leveringsproces) van belang. Het aantal statussen is veelal 
substantieel kleiner dan het aantal stappen wat het inrichten van een zaak (veel) 
eenvoudiger maakt dan het inrichten van een werkstroom. Verder, workflow-
management is vooral gericht op de (ondersteuning van de) uitvoerder van het pro-
ces terwijl zaakgericht werken als focus heeft de afnemer en het betekenisvolle re-
sultaat. En, waar workflow-management zich enkel richt op de werkstroom, bemoeit 
zaakgericht werken zich ook om het samenhang brengen in alle voor de zaak rele-
vante informatie. Kortom, workflow-management kan bijdragen om zaakgericht 
werken uitgevoerd te krijgen. Niet voor elke zaak cq. elk bedrijfsproces is dit zinvol 
en voor zaakgericht werken is meer nodig dan alleen workflow-management. 
  
Relatie tot documentaire infromatiehuishouding 
Zaakgericht werken is voor de documentaire informatiehuishouding niet vrijblijvend, 
het vraagt om een zaakgerichte insteek. Het afbakeningscriterium voor het groepe-
ren van (potentieel) te archiveren informatie, het dossier, is de zaak. ‘Dossier’ en 
‘zaakdossier’ worden dan synoniemen. Aangezien bewaartermijnen van documenten 
in de Provinciale Selectielijst Archiefbescheiden (Provisa) zijn gespecificeerd per pro-
ces neigt dit naar het afbakenen van dossiers naar proces in plaats van naar zaak. 
Afstemming op de afbakening van zaken en zaaktypen naar ‘klantfocus’ lijkt noodza-
kelijk. Qua proces betekent het zaakgericht werken bijvoorbeeld dat niet een inko-
mend document wordt ingeboekt en in behandeling genomen maar dat van dat do-
cument beoordeeld wordt (door zaakbehandelaars en/of ‘documentenwerkers’) of 
het bij een reeds in behandeling zijnde zaak behoort of de aanleiding is voor een 
nieuwe zaak. In het eerste geval wordt het document aan die zaak ‘gekoppeld’ (op-
genomen in het dossier bij die zaak), in het tweede geval wordt een nieuwe zaak 
gecreëerd, wordt het document daaraan gekoppeld en wordt de zaak in behandeling 
genomen. Gedurende de uitvoering van de zaak moet het mogelijk zijn dat behande-
laars zelf documenten toevoegen aan de zaak. De zgn. metadata van documenten 
wordt vooral bij de zaak geregistreerd en alleen voor een deel bij individuele docu-
menten. Eveneens wordt archivering niet per individueel document beoordeeld maar 
op het niveau van de zaak. De voorbereiding op de archivering begint dus al bij de 
start van de behandeling van de zaak, ook al zijn dan nog niet alle documenten van 
de zaak bekend. 
    
Al met al kan zaakgericht werken een omslag betekenen voor de wijze waarop de 
documentaire informatiehuishouding wordt uitgeoefend. De verantwoordelijken voor 
de documentaire informatiehuishouding gaan zaakgericht in plaats van documentge-
richt denken en werken. Degenen die documenten creëren, behandelaars van zaken, 
relateren ‘hun’ documenten aan de zaak en dragen er aan bij dat anderen daartoe 
toegang hebben. 
 
Relatie tot basisregistraties en ‘kernregistraties’ 
Eén van de kenmerken van een zaak is datgene waarop de zaak betrekking heeft. 
Op een persoon of bedrijf (bijvoorbeeld subsidieverstrekking, vergunningverlening), 
op een milieu-inrichting (bijvoorbeeld vergunningverlening, handhaving), op een 
natuurgebied (bijvoorbeeld bij ontwikkeling van ruimtelijk beleid), etcetera. De rela-
tie tot basis- en kernregistraties is hier dat zoveel mogelijk uit deze registraties 
wordt geput om een zaak te relateren aan de desbetreffende subjecten en objecten. 
De kwaliteit en eenduidigheid van deze registraties leidt er toe dat eenvoudig inzicht 
verkregen kan worden in lopende en afgeronde zaken die op een specifiek object 
betrekking hebben. Aangezien ook ruimtelijke objecten deel uit maken van deze re-
gistraties, schept dit de mogelijke tot ruimtelijk inzicht in zaken. 
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Bedrijfsarchitectuur: zaakgericht werken  

Code Principe/Toelichting Status 

P3.2.26 
______ 
 
UP4 
UP13 

Voor elke zaak is een verantwoordelijke benoemd. 
 
Onderbouwing 
Het is noodzakelijk dat helder is welke organisatie-eenheid (van de 
provincie) of organisatie (bij zaken die keten-processen betreffen) 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de zaak. De afnemer en 
andere betrokkenen bij de zaak kunnen die partij aanspreken op 
de voortgang en resultaten van de zaak. 
Dit principe vult de volgende NORA- en PETRA-principes aan v.w.b. 
het zaakgericht werken: 
NP 27: Eén organisatie is verantwoordelijk voor de dienst. 
P3.1.3: Voor elke product/dienst, voor elk proces en elk gegeven is 
een verantwoordelijk eigenaar benoemd. 
P3.2.3: Van elk (combinatie)product is bekend welke organisatie-
eenheid verantwoordelijk is voor de productie ervan. 
P3.2.15: Van elke (combinatie)dienst is bekend welke organisatie-
eenheid verantwoordelijk is voor de productie ervan. 
P3.3.4: Elk proces heeft een proceseigenaar. De proceseigenaar 
stelt het proces vast. 
 
Implicaties 
Van elke zaak dient de verantwoordelijke bepaald en vastgelegd te 
worden, direct bij het ontstaan van de zaak. Aangezien verwacht 
mag worden dat er voor zaken van gelijke soort één en dezelfde 
verantwoordelijke is, is het aan te bevelen om per zaaktype de 
verantwoordelijke vast te stellen. Dat schept tevens duidelijkheid 
over wie aan te spreken bij vragen over een eventueel te starten 
zaak, dus nog voordat feitelijk sprake is van een zaak. Indien het 
een zaak betreft waarbij meerdere overheidsorganisaties betrok-
ken zijn, bepaalt de provincie de verantwoordelijkheid binnen haar 
eigen organisatie voor het gedeelte van de zaak dat door de pro-
vincie uitgevoerd wordt. In overleg met de andere betrokken over-
heidsorganisaties wordt de overall-verantwoordelijke bepaald:  
- de organisatie die op basis van wettelijke gronden bevoegd gezag 
is;  
- of de organisatie die op basis van gemaakte afspraken het ge-
vraagde levert;  

- of een derde partij die een overkoepelende regierol heeft 
naar de samenwerkende organisaties. 

NORA 3.0 
AP 27 
 
PZW ZP01 

P3.2.27 
______ 
 
UP4 

Een zaak is zodanig opgezet dat vanuit het perspectief van de af-
nemer verwante producten en diensten middels één zaak kunnen 
worden afgenomen. 
 
Onderbouwing 
Elke zaak loopt van afnemer (aanvraag) tot afnemer (levering). 
Niet de door de provincie te leveren producten en diensten maar 
de vraag van de afnemer is leidend bij de afbakening van de zaak. 
De afnemer wordt daardoor niet belast met de wijze waarop de 
provincie de vervaardiging van haar producten en diensten heeft 
georganiseerd, hoe legitiem dan ook voor haar functioneren. En er 

NORA 3.0 
AP 21 
 
PZW ZP02 
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ontstaat gebruiksgemak voor de afnemer: waar voorheen meerde-
re aanvragen nodig waren, kan nu met één aanvraag worden vol-
staan. 
 
Implicaties 
Voor elke individuele (aan)vraag dient de provincie te beoordelen 
om welke producten en diensten het gaat en de zaak daarop in te 
richten. Om te voorkomen dat dit bij elke individuele (aan)vraag 
beoordeeld moet worden, brengt de provincie  voor veel gevraagde 
(combinaties van) producten en diensten in kaart wie afnemer 
daarvan zijn, wat de aanleiding tot de (aan)vraag is en welke pro-
ducten en diensten voor een (aan)vraag relevant zijn. Voor de 
hand liggend is om dit als provincies in samenwerking te doen en 
op deze wijze zaaktypen af te bakenen (zie richtlijn R4.2.18) die 
het mogelijk maken om in de meeste gevallen naar aanleiding van 
één aanvraag met één zaak te voorzien in de gewenste verwante 
producten en diensten. In andere gevallen is maatwerk benodigd 
om de zaak in te richten. 

 

Richtlijnen die horen bij bovenstaande principes: 

 

Bedrijfsarchitectuur: producten, dienstenorientatie en diensten  

Code Richtlijn/Toelichting Status 

R3.2.1 
______ 
 
P3.2.5 
P3.2.7 

Producten en diensten waarin geo-informatie een rol speelt, wor-
den over de provincies heen geüniformeerd. 
 
Onderbouwing 
Deze richtlijn is een uitwerking van de principes P3.2.5 en P3.2.7. 
Bij principe P3.2.5 is vastgelegd dat producten en diensten gedefi-
nieerd zijn conform de landelijke afspraken van de samenwerkende 
catalogi. Bij principe P3.2.7 is bepaald dat presentatie van geo-
informatie consistent, herkenbaar en overeenkomstig de geldende 
richtlijnen moet plaatsvinden. In deze richtlijn geven we aan dat 
consistentie en herkenbaarheid landelijk gezocht moet worden  
waarover de provincies gezamenlijk afspraken maken, overeen-
komstig de afspraken over producten en diensten in de PDC. 
 
Implicaties 
De implicaties zijn tweeledig. Ten eerste het komen tot afspraken 
tussen de provincies over – vooral – de wijze van presenteren van 
geo-informatie binnen producten en diensten. En ten tweede, niet 
minder belangrijk, dat elke provincie zich houdt aan deze afspra-
ken bij het gebruik van geo-informatie in producten en diensten. 

PGA 5.3.2 
R01 
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3.3 Processen en Procesmanagement 

De provincie heeft continu te maken met een veranderde omgeving. Een omgeving, 

die andere eisen stelt aan het functioneren van de provinciale organisatie: 

• Wijzigingen in wet- en regelgeving 

• Verschuivingen in de uitvoering van taken en de rol van het middenbestuur 

• Digitalisering in de maatschappij die doorwerkt bij de dienstafnemers 

• De politiek, die vraagt om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering 

• Toenemende vraag om transparantie bij toezichthouders 

• Technologische ontwikkelingen, die elkaar steeds  sneller opvolgen. 

Dit vraagt enerzijds om een grote wendbaarheid van de organisatie en anderzijds 

het sturen op resultaten en toegevoegde waarde. Over de resultaten zullen provin-

cies transparant moeten zijn om hun meerwaarde te blijven aantonen.  

 

Samenhang producten en processen 

Om de producten en diensten te kunnen leveren, worden processen doorlopen. De 

volgende samenhang wordt verondersteld tussen producten en processen 

 

Verwerking

Input Output

Afnemer Kanaal Product / dienstAanvraag Proces Kanaal Afnemer

 

 

Een proces wordt gedefineerd als een geordende reeks van (in)direct waarde toe-

voegingen handelingen en oordelen door een mens of machine gericht op een be-

kend resultaat. Waarbij het resultaat (de output) dus gezien moet worden als het 

product dat voortgebacht ten bate van een afnemer. Zowel primaire processen (di-

recte toegevoegde waarde voor een afnemer) als ondersteunende processen (indi-

recte toegevoegde waarde voor een afnemer) als besturende processen (indirecte 

toegevoegde waarde in de vorm van richting) vallen binnen deze definitie.  

 

Ketenprocessen 

Als provincie opererend in de as van de overheidsketen, wordt afstemming van pro-

ducten en processen op die van onze ketenpartners als kans ervaren om één over-

heid voor onze afnemers dichterbij te brengen. Als ketenpartners hun producten en 

achterliggende processen hebben afgestemd op elkaar zodat combinaties van pro-

ducten kunnen worden aangeboden aan de gezamenlijke afnemer, spreekt men van 

ketenprocessen. 

 

Een juist ontworpen procesarchitectuur laat zien hoe een samenhangend geheel van 

processen toegevoegde waarde levert aan de meest logische afnemer via het meest 

optimale kanaal. Met andere woorden er is dus een nadrukkelijk verband tussen de 

product- en procesarchitectuur. Sterker nog, modellen en principes binnen de pro-

cesarchitectuur worden altijd van het perspectief van de klant vormgegeven, van 
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buiten naar binnen. De volgende weergave geeft aan hoe de samenhang tussen pro-

ducten en processen wordt gewaarborgd op een lager detailniveau. 

 

 

Ketenproces

Hoofdproces

Bedrijfsproces

Werkproces

Handeling

Hoofdproces Hoofdproces

BedrijfsprocesBedrijfsproces

Werkproces Werkproces

HandelingHandeling

Procesdecompositie

Productcombinatie

Productgroep

Product

Deelproduct

Productgroep Productgroep

ProductProduct

Deelproduct Deelproduct

Productdecompositie

ProcesstapProcesstap Processtap

 

 

Productdecompositie 

productcombinatie een product dat door verschillende ketenpartners van toege-

voegde waarde wordt verzien en in één pakket de gezamenlijke 

afnemer bereikt. 

Productgroep een verzameling van producten die een overeenkomstige afne-

mersgroep kent en gelijke productkenmerken vertoont.  

Product een product is het resultaat van een afgeronde inspanning 

waarmee de provincie in de behoefte van haar afnemer voorziet 

en wordt voortgebracht middels een bedrijfsproces. 

Deelproduct een onderdeel van een product dat wordt vervaardigd door een 

afgebakend organisatieonderdeel middels een werkproces en 

gezamenlijk met andere deelproducten een product vormt die 

wordt afgenomen door een afnemer. 

 

Procesdecompositie (bron: NORA v2.0) 

Ketenproces een geordende reeks producten die door verschillende organisa-

ties aan elkaar worden geleverd met als doel om via één orga-

nisatie een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een bur-

ger, bedrijf of maatschappelijke instelling. 

Hoofdproces een verzameling bedrijfsprocessen die producten voortbrengt 

die vergelijkbare kenmerken kennen en door een zelfde afne-

mersgroep wordt afgenomen. De hoofdprocessen behouden op 

lange termijn hun geldigheid. Hoofdprocessen kunnen worden 

gekoppeld aan bedrijfsfuncties. 

Bedrijfsproces een geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie 

wordt uitgevoerd met als doel om een product te leveren aan 

een burger, bedrijf of maatschappelijke instelling. 
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Werkproces een geordende reeks van processtappen die binnen één organi-

satorische eenheid (bureau) binnen een organisatie wordt uit-

gevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leve-

ren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een 

burger, een bedrijf of een maatschappelijke instelling. 

Processtap een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uit-

gevoerd door één mens of machine in eenheid van tijd, plaats 

en handelen. 

Handeling  de kleinst mogelijke eenheid van werk die zinvol en onderschei-

den kan worden uitgevoerd door één persoon of machine op 

één plek en op één moment. 

 

In het provinciaal procesmodel wordt bovenliggend kader specifiek gemaakt voor de 

situatie waarin provincies zich bevinden. Het procesmodel voor provincies wordt als 

volgt worden weergegeven: 

 
Besturende processen

Ondersteunende processen

Primaire processenPrimaire processen

Evalueren beleidEvalueren beleid

Voorbereiden beleidVoorbereiden beleid

Ontwikkelen beleidOntwikkelen beleid

Uitvoeren beleidUitvoeren beleid

KanalenKanalen AfnemersAfnemers

Verstrekken subsidies

Verlenen, toezicht houden en handhaven

Interbestuurlijk adviseren, bemiddelen en  toezicht houden

Ontwikkelen ruimtelijke gebieden en objecten

Beheren ruimtelijke gebieden en objecten

Verstrekken informatie

Ondersteunend

Richtinggevend

Evalueren beleidEvalueren beleid

Voorbereiden beleidVoorbereiden beleid

Ontwikkelen beleidOntwikkelen beleid

Uitvoeren beleidUitvoeren beleid

Adviseren

Faciliteren

Beheren

Uitzetten politieke koersUitzetten politieke koers

AfnemersAfnemers KanalenKanalen

Bestuurlijk Ambtelijk

Managen bestuurlijk krachtenveldManagen bestuurlijk krachtenveld

Bepalen visie en strategieBepalen visie en strategie

Optimaliseren inrichtingOptimaliseren inrichting

Beheren relaties binnen ketenBeheren relaties binnen keten

Planning & controlPlanning & control
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Bedrijfsarchitectuur: processen 

Code Principe/Toelichting Status 

P3.3.1 
______ 
 
UP4 

Processen worden ‘van buiten naar binnen’ ingericht. 
 
Onderbouwing 
Het proces moet een toegevoegde waarde leveren voor de afne-
mer. Bij de inrichting van processen staat het resultaat voor de 
afnemer centraal (van afnemer naar afnemer). Op het moment 
dat men deze (van afnemer naar afnemer) processen gaat ma-
nagen gaan standaardisatie en continue verbetering van het pro-
ces spelen.  
Voor het zaakgericht werken is het principe één van de kernbe-
ginselen: het gaat om het bedienen van de afnemer; het daar-
voor noodzakelijke proces, het bedrijfsproces, is ‘slechts’ een 
middel. Alleen door bij alle betrokkenen bij het bedrijfsproces cq. 
de zaak de focus te houden op de afnemer en zijn of haar aanlei-
ding tot de zaak, kan de afnemer op de juiste wijze bediend wor-
den. Met ‘buiten’ moet overigens niet alleen gedacht worden aan 
externe afnemers. De essentie hiervan is dat het gaat om doel en 
aanleiding tot het bedrijfsproces en niet het bedrijfsproces zelf. 
Er lijkt een overlap te bestaan met principe P3.2.27. Evenwel, 
waar laatstgenoemd principe gaat over de ‘omvang’ van de zaak, 
de gevraagde producten en diensten (het ‘wat’), gaat dit principe 
over de inrichting en uitvoering van het bedrijfsproces voor de 
uitvoering van de zaak (het ‘hoe’).   
 
Implicaties 
Een proces niet alleen beschrijven vanuit interne belangen om 
operationeel te excelleren. Bij een proces eerst de relatie naar de 
producten / diensten, de doelgroepen van dienstafnemers en de  
externe input en output in kaart brengen. 
Verder betekent dit dat de provincie haar processen zodanig in-
richt dat de hoofdordening bestaat uit bedrijfsprocessen cq. 
groepen van gelijksoortige zaken. Deze lopen van ‘afnemer naar 
afnemer’ en leveren één of meer producten en/of diensten op die 
betekenisvol zijn voor die afnemer. Daarbinnen kunnen desge-
wenst deelprocessen onderkend worden. Essentieel is dat alle 
betrokkenen bij (een deel van) de zaak beseffen (en daar naar 
handelen) dat niet de eigen handelingen of de eigen procesdelen 
maar het bedienen van de afnemer centraal staat. 

 

P3.3.2 
______ 
 
UP2 
UP10 
UP11 
UP12 
UP13  
UP14 
UP19 
UP20 

Binnen elk hoofdproces worden processen (bijvoorbeeld alle ver-
gunningverleningprocessen) maximaal geüniformeerd. 
 
Onderbouwing 
Dit maakt het totale procesmodel overzichtelijker en beter be-
stuurbaar. Het vergroot de mogelijkheden om personeel in te 
zetten. Tenslotte kan het leiden tot besparingen doordat door de 
uniformering de mogelijkheid ontstaat om van dezelfde hulpmid-
delen gebruik te maken. 
 
Implicaties 
Op procesniveau dient een eigenaar te worden benoemd die alle 
lijnmanagers die gebruik maken van het proces meeneemt in de 
uniformering. 

 

P3.3.3 
______ 
 
UP21 

Processen waarbij een directe interactie met de klant (klantcon-
tacten) aanwezig is, worden ontkoppeld van de vakinhoudelijke 
processen (verwerking). De relatie hiertussen wordt bij voorkeur 
ingevuld met services. 

NORA 2.0 
5.3.5 
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Onderbouwing 
Dit is nodig om aan de eisen voor de klantcontacten te voldoen. 
Een gelijkwaardig resultaat voor een dienstlevering bereiken on-
geacht het gebruikte kanaal is alleen mogelijk als deze scheiding 
wordt aangebracht. 
 
Implicaties 
Dit heeft verregaande gevolgen voor de inrichting van processen 
en organisatie en afbakening van de gebruikte systemen. Het 
gebruik van services stelt andere eisen aan de systemen. 

P3.3.4 
______ 
 
UP16 

Elk proces heeft een proceseigenaar. De proceseigenaar stelt het 
procesontwerp vast. 
 
Onderbouwing 
De proceseigenaar heeft een sleutelrol om tot meer eenduidig-
heid (uniformering) van de processen te komen. 
 
Implicaties 
De proceseigenaar dient op het hoogste ambtelijke niveau van de 
organisatie te worden benoemd. De matrixverantwoordelijkheid 
tussen proceseigenaar en lijnmanager (dienstleverancier) dient 
te worden benoemd.  

 

P3.3.6 
______ 
 
UP23 

Kennis en vaardigheden, in het bijzonder op het gebied van geo-
informatie en documentaire informatievoorziening, zijn in de pro-
vinciale processen geborgd. 
 
Onderbouwing 
De behandelend ambtenaar in het proces is eindverantwoordelijk 
voor dienstlevering. Als de behandelend ambtenaar daarin be-
schikt over de juiste hulpmiddelen en ondersteuning kan de be-
handelend ambtenaar de eenvoudige (gestandaardiseerde) werk-
zaamheden zelf uitvoeren. Daarmee kan het principe van selfser-
vice worden ingevoerd. Dit vermindert voor die werkzaamheden 
de noodzaak van ondersteunende services die dan immers geen 
toegevoegde waarde meer hebben. 
 
Voor de meer complexe werkzaamheden blijft de advisering en 
ondersteuning door specialisten op het gebied van geo-informatie 
en documentaire informatie onontbeerijk. Daarbij is – zeker in 
beleidsprocessen – sprake van nauwe verwevenheid van vakin-
houdelijke (materie) kennis en kennis van informatieverwerking. 
Dit vraagt dus om specialisten met zowel materiekennis als des-
kundigheid op het vlak van geo-informatie respectievelijk docu-
mentaire informatie. De behandelend ambtenaar blijft echter wel 
eindverantwoordelijk. 
 
Omdat het bij geo-informatie veelal om complexe datastructuren 
en complexe procedures gaat is het daar in de praktijk niet goed 
mogelijk om de informatievoorziening als ‘ondersteunende dienst’ 
apart van het inhoudelijke beleidsproces in te zetten. Degene die 
zich met de (geografische) informatieverwerking bezighoudt, is 
ófwel degene die kennis heeft van het beleidsproces, ofwel hij/zij 
wordt direct en voortdurend aangestuurd door en koppelt terug 
met een vakinhoudelijke medewerker.  
 
Implicaties 
Het lijnmanagement inzetten om bij de behandelend ambtenaar 
bewustwording van de verantwoordelijkheid te krijgen. Hulpmid-
delen invoeren waarmee de behandelend ambtenaar het selfser-

PGA 5.2.3 
P04 
Informatie 
op Orde 



 

PETRA versie 1.3  47 |131 

vice-concept kan realiseren. Hiervoor is opleiding nodig. 
 
De ondersteunende functies dienen (waar dit nog nodig is) om te 
schakelen van een zuiver uitvoerende rol naar een rol die deels 
adviserend, ondersteunend en (bij complexe situaties) uitvoerend 
is. Klantgerichte en zakelijke kennis is hierbij nodig. 
 
Omdat het bij geo-informatie veelal om complexe datastructuren 
en complexe procedures gaat is het scheiden van het werkproces 
(i.h.b. beleidsvorming) van de informatieverwerking dan niet 
mogelijk. Dit betekent dat met name op beleidsafdelingen af-
doende kennis van en vaardigheid met geo-informatieverwerking 
aanwezig moet zijn. Hetzij bij de beleidsmakers zelf, danwel door 
intensieve ondersteuning van de beleidsmakers door gespeciali-
seerde medewerkers geo-informatie. Borging van geo-kennis en 
–vaardigheden is uiteraard alleen relevant indien beheer en/of 
gebruik van geo-informatie een rol speelt in een beleids- of uit-
voeringsproces. De verwachting is dat dit voor veel processen 
geldt en derhalve structurele aandacht behoeft. 

P3.3.7 
______ 
 
UP23 

Zowel in- als externe geografische informatiebronnen worden 
ingepast in de provinciale processen 
 
Onderbouwing 
Gezien het geografische karakter van de provinciale werkproces-
sen is het gebruik van geo-informatie – buiten het traditionele 
geo-domein – tot op heden suboptimaal geweest. Betere onder-
steuning van beleidsontwikkeling en -uitvoering met behulp van 
geo-informatie is nodig om optimalisering van de bedrijfsvoering 
te bewerkstelligen. Hiervoor is het nodig om geografische infor-
matiebronnen in te passen in de werkprocessen.  
 
Implicaties 
Procesoriëntatie is bij veel provincies in ontwikkeling. Dit biedt 
kansen, want als er sprake is van (her)ontwerp van processen 
kan de geo-component hierin direct adequaat worden meegeno-
men. De blik moet daarbij dan nadrukkelijk ook buiten de organi-
satiegrenzen worden gericht, omdat hier kansen liggen om met 
behulp van geo-informatie van derden de eigen informatiepositie 
te versterken. 

PGA 5.2.3 
P05 

P3.3.8 
______ 
 
UP8 
UP9 
UP18 
UP19 

In de provinciale processen wordt gebruik gemaakt van de be-
schikbare basisregistraties 
 
Onderbouwing 
Om bij de dienstafnemer niet naar de bekende weg te vragen 
moet in de processen het raadplegen en gebruiken van al bij de 
overheid bekende gegevens zijn ingevoerd. 
 
Implicaties 
Dit betekent een omslag in denken bij de behandelend ambte-
naar en het management. In plaats van te vertrouwen op de 
kwaliteit van de zelf verzamelde gegevens dient gebruik te wor-
den gemaakt van bronregistraties die door andere partijen wor-
den onderhouden. Deze registraties moeten vanuit het proces 
benaderd kunnen worden. De organisatie dient te inventariseren 
in welke processen van welke gegevens gebruik wordt gemaakt 
en te bepalen wat de impact is van het overstappen op het ge-
bruik van basisregistraties. Vervolgens moeten processen en 
systemen daarop worden aangepast. 

 

P3.3.9 
______ 

Er is een - geprioriteerde - classificatie gemaakt van producten, 
processen, informatie en verantwoordelijkheden, waarbij reke-

Informatie 
op Orde 
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UP24 

ning is gehouden met wet- en regelgeving. 
 
Onderbouwing 
Om de kwaliteit van de duurzame toegankelijkheid en betrouw-
baarheid van informatie te borgen dient het risicomanagement te 
worden uitgevoerd in de processen, dat is immers de plek waar 
de informatie ontstaat, wordt gebruikt en wordt vernietigd. Dit 
volgt uit de eis in de Archiefwet over een goede, geordende en 
toegankelijke staat van archiefbescheiden en de eisen in de Ar-
chiefregeling, zoals een goede ordeningsstructuur. 
 
Implicaties 
Per proces dient de informatie te worden geïnventariseerd en te 
worden voorzien van een risicoklasse. Vervolgens dient te wor-
den vastgesteld welke informatie in welke registratie wordt vast-
gelegd, wat de benodigde metadata is en welk beheer- en be-
waarregime er op van toepassing is. 

Norm 4 

P3.3.14 Provincies voeren routinematige controles uit binnen het primaire 
dienstverleningsproces. Meer specifieke controles vinden in be-
ginsel via afzonderlijke processen, parallel of achteraf plaats 
(eerst mensen, dan regels). 
 
Onderbouwing 
Doel is de wachttijd en de doorlooptijd zo beperkt mogelijk te 
houden. De inhoudelijke controles worden daarom pas uitgevoerd 
op het moment dat dit nodig is om de betreffende processtap te 
kunnen uitvoeren.  
 
Implicaties 
Bij de procesinrichting expliciet rekening houden met de eisen 
vanuit dienstverlening. Bij het (her)ontwerpen van processen zal 
rekening gehouden worden met dit principe, zodat wacht- en 
doorlooptijden zo kort mogelijk kunnen worden. 

 

P3.3.15 
______ 
 
UP4 

Alle (aan)vragen van (potentiele) afnemers worden zaakgericht 
afgehandeld, uitgezonderd vragen om informatie die direct wor-
den beantwoord. 
 
Onderbouwing 
Dit is een uitwerking van het eerder geformuleerde uitgangspunt 
voor de voorliggende architectuur naar het toepassingsgebied 
waarop het zaakgericht werken betrekking heeft. Hiermee wordt 
eenduidig aangegeven dat alle (aan)vragen zaakgericht behan-
deld worden (behoudens de genoemde uitzondering), dat de 
zaakbehandeling begint bij het indienen van de aanvraag en ein-
digt met een voor de afnemer betekenisvol resultaat. 
 
Implicaties 
Zaakgericht werken is hierdoor van invloed op het functioneren 
van een groot deel van de provinciale organisatie. Afnemers heb-
ben we immers bepaald op burgers, bedrijven, instellingen, an-
dere overheidsorganisaties, Gedeputeerde staten, Provinciale 
staten en de Commissaris van de Koningin. Het kan herinrichting 
betekenen van bestaande (bedrijfs)processen en werkwijzen als 
ook een andere insteek van de betrokkenen daarbij: meer focus 
op de afnemer en op de aanleiding tot de zaak.   

PZW ZP03 

P3.3.16 
______ 
 
UP4 
UP22 

Bij het inrichten van processen wordt onderscheid gemaakt naar 
besturende, primaire en ondersteunende processen. 
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P3.3.17 
______ 
 
UP2 
UP4 

Voor iedere zaak wordt na de kanaalafhankelijke start zo snel 
mogelijk overgeschakeld op een kanaalonafhankelijke afhande-
ling. 
 
Onderbouwing 
Het is niet relevant hoe cq. langs welke weg de (aan)vraag bin-
nenkomt, deze wordt altijd behandeld op de wijze die gebruikelijk 
is voor zaken van het desbetreffende type. Voor een afnemer 
moet het niet uitmaken langs welke weg hij of zij een aanvraag 
doet, hij/zij moet er op kunnen vertrouwen dat de behandeling 
op de gebruikelijke wijze plaatsvindt. 
 
Implicaties 
Het proces en de voorzieningen van een kanaal zijn verantwoor-
delijk voor de omzetting van kanaal-specifiek naar kanaalonaf-
hankelijk en vice versa. Waar mogelijk en zinvol vindt dit plaats 
met behulp van services (zie principe P3.3.3). De start van zaken 
via alle kanalen voldoet aan dezelfde eisen van kwaliteit en ver-
werkbaarheid. Voor kanalen waarvoor controles niet synchroon 
kunnen worden uitgevoerd - zoals e-mail en post – worden kwali-
teitscontroles zo vroeg mogelijk uitgevoerd zodat gegevens de-
zelfde kwaliteit krijgen als wanneer deze controles wel synchroon 
waren uitgevoerd. 

PZW ZP04 

P3.3.18 
______ 
 
UP2 
UP4 
UP13 

De wijze waarop de dienst is geleverd kan worden verantwoord. 
 
Onderbouwing 
De NORA stelt dat dienstverleners individuele leveringen van 
diensten moeten kunnen verantwoorden, naar aanleiding van 
bijvoorbeeld klachten van afnemers, accountantscontroles en 
gerechtelijke procedures. Met het oog op informatiebeveiliging 
moet het mogelijk zijn om vast te stellen wie welke handelingen 
heeft verricht op een ICT-voorziening, of welke fouten zijn opge-
treden.  
Dit principe is relevant omdat de dienst geleverd wordt met de 
uitvoering van de zaak naar aanleiding van de (aan)vraag van de 
dienst en de zaakuitvoering informatie oplevert over de wijze van 
levering.  

 
Implicaties 
Om dit mogelijk te maken vermeld de NORA dat de voor 
verantwoording relevante informatieobjecten moeten wor-
den vastgelegd. De waarde (en definitie van die waarde) 
van deze informatie-objecten moeten op een bepaald mo-
ment in de tijd gereconstrueerd kunnen worden. Door de 
benodigde informatie bij de zaak vast te leggen die uitge-
voerd wordt om de dienst te leveren, is en blijft alle infor-
matie over die zaak bij elkaar, ongeacht het aantal betrok-
kenen dat aan de zaak werkt, en kan zij als één geheel 
bewaard blijven cq. gearchiveerd worden voor verant-
woording achteraf. Voorwaarde is dat de provincie over 
faciliteiten beschikt om de desbetreffende informatie per 
zaak vast te kunnen leggen, te kunnen archiveren en toe-
gankelijk te kunnen maken (zie ook principe P4.1.10). Te-
vens dienen alle bij de zaak betrokkenen hiervan gebruik 
te maken en zo de relevante informatie vast te leggen. Zie 
verder de in de NORA vermelde implicaties. 

NORA 3.0 
AP 30 

P3.3.19 
______ 

Van elke zaak is bekend welke combinatie van producten en 
diensten daarmee wordt geleverd. 

PZW ZP06 
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UP4 
UP13 

 
Onderbouwing 
Hiermee verbinden we een product of dienst met het bedrijfspro-
ces, de zaak, waarmee dat product of dienst geleverd wordt. 
Daarmee wordt duidelijk hoe het product of dienst geproduceerd 
cq. geleverd wordt en wie daarbij betrokken zijn en moeten af-
spraken over het product of dienst en over de levering daarvan 
op elkaar afgestemd zijn.  
 
Implicaties 
Bij het starten van de zaak moet voor alle betrokkenen bij die 
zaak duidelijk zijn welke producten en/of diensten beoogd wor-
den met die zaak te leveren.  
Indien de provincie naast een producten- en dienstencatalogus 
tevens een zaaktypecatalogus hanteert (zie richtlijn R4.2.18) dan 
legt zij in de zaaktypecatalogus voor elk daarin opgenomen zaak-
type de relatie naar de desbetreffende producten en/of diensten 
in de producten- en dienstencatalogus. Bij de start van de zaak 
van een bepaald zaaktype is hiermee bekend om welke produc-
ten en/of diensten het gaat. 

P3.3.20 
______ 
 
UP22 

Bedrijfsprocessen worden gestandaardiseerd en gebaseerd op 
generieke landelijk beschikbare procesmodellen. 
 
Onderbouwing 

Met het bedrijfsproces wordt uitvoering gegeven aan de 
zaak. Dit principe gaat een stap verder dan het PETRA-
principe P3.3.2: ‘Binnen elk hoofdproces worden processen 
maximaal geüniformeerd’. Standaardisering cq. uniforme-
ring van zaken over hoofdprocessen en bedrijfsfuncties 
heen is gewenst om afnemers van verschillende zaken een 
eenduidig beeld te kunnen geven over de behandeling van 
hun zaken. Ook is het gewenst opdat interne betrokkenen 
snel en eenduidig een zaak kunnen interpreteren. Het 
voorkomt bovendien dat iedere aanvraag opnieuw bekeken 
moet worden op het hoe en wat van de afhandeling ervan 
en bevordert de consistentie en efficiëntie van de zaakbe-
handeling. Door bij het standaardiseren van bedrijfspro-
cessen ook het reduceren van complexiteit en het stroom-
lijnen van processen te betrekken, kunnen doelstellingen 
zoals hogere kwaliteit dienstverlening, flexibiliteit en kos-
tenbesparing maximaal worden gerealiseerd. Het baseren 
van bedrijfsprocessen op generieke en/of landelijk be-
schikbare procesmodellen vergroot de genoemde eendui-
digheid tussen de provincies, maakt het opstellen van pro-
vincie-specifieke procesmodellen efficiënter en creëert 
kansen voor efficiëntere  provincie-specifieke processen.  
 
Implicaties 
Een en ander betekent het ontwikkelen van standaardpro-
ces- cq. zaakmodellen (specificatie van de behandeling 
van zaken), bij voorkeur als provincies gezamenlijk, en het 
daarop baseren van individuele bedrijfsprocessen cq. za-
ken. Daarbij moet ingespeeld worden op de procesken-
merken van een zaak, zoals het onderscheiden van zaak-
statussen, en op de genoemde aspecten. Aandacht vereist 
het periodiek evalueren van uitgevoerde zaken en het 
waar nodig verbeteren van het zaakmodel. 

PZW ZP05 
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Richtlijnen die horen bij bovenstaande principes: 

 

Bedrijfsarchitectuur: processen  

Code Richtlijn/Toelichting Status 

R3.3.2 
______ 
 
P3.1.4 
P3.2.23 
P3.3.17 
P3.3.20 
 

De provincie legt informatie over de behandeling van de zaak zo-
danig vast dat daaruit informatie valt te genereren t.b.v. verbete-
ring van de zaakbehandeling. 
 
Onderbouwing 

De kwaliteit van de geleverde dienst wordt deels bepaald 
door het proces van levering, de wijze waarop de zaak is 
behandeld. Door informatie over behandelde zaken gestruc-
tureerd vast te leggen kan de zaakbehandeling gemonitord 
worden en kunnen voorstellen tot verbetering daarvan ge-
daan worden. Daarmee wordt op dit aspect bijgedragen aan 
de invulling van NORA-principe 31.  
 
Implicaties 
Gedurende de behandeling van de zaak moet relevante mo-
nitoring-informatie bij cq. van die zaak vastgelegd worden. 
Provincie dient verder een gestructureerd proces voor me-
thodische verwerking van deze informatie en het doen van 
voorstellen voor verandering ingericht te hebben. Het opti-
maliseren van zaakbehandeling is opgenomen in principe 
P3.3.20. 

NORA 3.0 
AP 31 
 
PZW ZR02 

 

 

Procesmanagement 

 

Procesmanagement is een middel om de bedrijfsprocessen binnen onze organisatie 

continu te kunnen beheersen, beïnvloeden, controleren, aanpassen en voorspelbaar 

te maken om de levering van producten en diensten aan onze (interne of externe) 

afnemer te optimaliseren. Dit middel wordt ingezet om eerst te standaardiseren en 

vervolgens te optimaliseren. Hiervoor wordt per proces een kritische prestatieindica-

tor benoemd waaruit de prestaties die uit het proces voortkomen kunnen worden 

gemeten. Als gevolg hiervan kan bijsturing op het procesontwerp plaatsvinden door 

een aangewezen proceseigenaar. 

 

Procesmanagement kan alleen functioneren als aan een aantal randvoorwaarden is 

voldaan: 
- Servicemanagement: Er is een direct verband tussen dienstafnemers, produc-

ten en diensten, processen en organisatieinrichting. Het managen van het 
serviceniveau van de producten en diensten staat daarin centraal. Daar doet 
de provincie het immers voor. 

- Verandermanagement: Procesmanagement is in lijn met de veranderstrategie 
van de organisatie. Veranderingen in het takenpakket, afspraken met keten-
partners, invoering van nieuwe manieren van werken moeten in lijn zijn met 
de procesinrichting. 
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- Proceskwaliteitsmanagement: Om processen optimaal te laten presteren 
(‘operational excellence’) is het nodig de processen continu te verbeteren 
door de processen door te lichten, verbeteringen te ontwerpen en in te voe-
ren op basis van een Plan – Do – Check – Act cyclus. 

 

Bedrijfsarchitectuur: procesmanagement 

Code Principe/Toelichting Status 

P3.3.10 
______ 
 
UP22 

In procesmanagement is organisatorisch onderscheid gemaakt in de 
rol van kaderstelling, ondersteuning en uitvoering. 
 
Onderbouwing 
Dit is nodig om verantwoordelijkheden helder te hebben en belan-
gen te scheiden.  
 
Implicaties 
Dit besturingsprincipe dient op het hoogste ambtelijke niveau van 
de organisatie te worden vastgesteld. Kaderstelling ligt bij het di-
rectieteam. Zij worden daarbij geadviseerd door bedrijfsarchitecten 
(voor de totale samenhang) en door proceseigenaren (voor de sa-
menhang in een proces). De uitvoerende rol ligt bij het lijnmana-
gement die het proces gebruikt om de dienst te leveren. Deze doen 
voorstellen om tot procesverbetering te komen. Verantwoordelijk-
heid voor de proceskwaliteit ligt bij de proceseigenaar,  verant-
woordelijkheid voor productkwaliteit ligt bij de lijnmanager, die 
eigenaar is van product / dienst. 

 

P3.3.11 
______ 
 
UP22 

Voor de borging van de samenhang van de procesinrichting op or-
ganisatieniveau worden door het management kaders opgesteld. 
 
Onderbouwing 
Hiermee wordt bedrijfsarchitectuur op concernniveau een rol gege-
ven. 
 
Implicaties 
Hiervoor zijn medewerkers met competenties op het gebied van 
architectuur nodig. 

 

P3.3.12 
______ 
 
UP22 

Kaderstelling op het gebied van methodes en hulpmiddelen vindt op 
organisatieniveau plaats. Proceseigenaren worden op het gebied 
van het toepassen van methodes en hulpmiddelen ondersteund 
door procesarchitecten. 
 
Onderbouwing 
Hiermee wordt de implementatie van procesmanagement verge-
makkelijkt. 
 
Implicaties 
Hiervoor zijn medewerkers met competenties op het gebied van 
procesmanagement nodig. 

 

P3.3.13 
______ 
 
UP22 

De processturing vindt plaats op 2 niveaus: 
- De proceseigenaar stelt de kaders voor het proces, zorgt voor het 
procesontwerp en toetst bij de implementaties van het procesont-
werp. 
- De lijnmanager implementeert het procesontwerp en draagt zorg 
voor uitvoering van het proces binnen het afgesproken procesont-
werp. 
 
Onderbouwing 
Dit is nodig om verantwoordelijkheden helder te hebben en belan-
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Bedrijfsarchitectuur: procesmanagement 

gen te scheiden. 
 
Implicaties 
Dit dient op het hoogste ambtelijke niveau van de organisatie te 
worden vastgesteld. 
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4. Informatiearchitectuur 

De informatiearchitectuur gaat over de inrichting van de informatiehuishouding van 

de provincies. De informatiehuishouding betreft de gegevens, de applicaties en ser-

vices waarmee de gegevens kunnen worden opgeslagen, geraadpleegd etc. Ook de 

berichten die zorgen voor informatie uitwisseling, zijn onderdeel van de informatie-

architectuur. Zowel de geautomatiseerde als de niet-geautomatiseerde gegevens-

verwerking maken deel uit van de informatiehuishouding. 

 

In dit hoofdstuk wordt een service georiënteerd streefbeeld neergezet. Dat betekent 

dat er vanuit een bestaand applicatielandschap gemigreerd wordt naar een land-

schap van services. Het verandervermogen, de middelen die worden ingezet en hui-

dige inrichting bepalen het tempo van de migratie. 

 

4.1 Applicaties, applicatiecomponenten en services 

Het provinciale applicatielandschap bestaat nog uit veel applicaties die al dan niet 

aan elkaar gekoppeld zijn. Dit leidt tot een applicatielandschap met een zogenaamde 

spaghettistructuur die ondoorzichtig is en moeilijk aanpasbaar. Daardoor is het 

moeilijk voor de ICT-functie om flexibel en snel in te spelen op de veranderende ei-

sen die de omgeving aan de provinciale organisatie en haar informatiehuishouding 

stelt. 

Om samenhang en flexibiliteit in de informatiehuishouding te creëren, is het nodig 

generieke functies uit de applicatie te halen en vervolgens generiek ter beschikking 

te stellen. Deze generieke functies kunnen benoemd worden op basis van een busi-

ness case en dienen gemanaged te worden. Hierbij sluiten we aan bij het gedachte-

goed van de service georiënteerde architectuur. 

 

In deze paragraaf wordt hiervan een nadere detaillering gegeven. Het betreft een 

streefbeeldarchitectuur die gezien kan worden als “een stip aan de horizon”: een 

ideale situatie. In die situatie hebben we afscheid genomen van de spaghettistructu-

ren. Alle componenten van de architectuur zijn ontvlochten. In de volgende para-

graaf zal deze streefbeeldarchitectuur verder worden uitgewerkt. 

 

4.1.1 Applicatie componenten en services. 

De onderstaande figuur 6 geeft een voorbeeld van de generieke componenten in 

de informatievoorziening van een provincie in een mogelijke nieuwe situatie. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen: 

1. Bouwstenen van de e-overheid 

2. Loketten en e-Portals 

3. Processen 

4. Applicatie componenten en services 

5. Gegevens en 

6. Infrastructuur (conform het ontvlechtingprincipe uit dit streefbeeld). 
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Elke component bestaat uit verschillende onderdelen. Ter illustratie zijn enkele 

voorbeelden opgenomen. De interactie tussen de verschillende componenten wordt 

gerealiseerd door middel van berichten en services. 

In dit voorbeeld van een streefbeeld zien we de lagen Bedrijfsprocessen (1, 2 en 

3), Informatievoorziening (4 en 5) en Techniek (6) uit het architectuurraamwerk 

(figuur 3, paragraaf 2.5) terug. 
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Business Process 
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Figuur 6: Voorbeeld van een Service georiënteerde streefbeeldarchitectuur voor een provin-

cie 

 

Toelichting: 

Flexibele dienstverlening als “stip aan de horizon” heeft implicaties voor de inrichting 

van de informatiehuishouding. Samengevat zijn dat: 

1. als een provincie de regie voert over een zaak (bijv. een omgevingsvergun-

ning), dan doen we dat zaakgericht; als een ander de regie voert, dan leve-

ren we de gevraagde service vanuit een zaakdossier; 

2. ontvlechten van processen en loketten; 

3. ontvlechten van applicaties en processen; 

4. ontvlechten van gegevensverzamelingen en applicaties; 
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5. provincies onderhouden alleen hun eigen basisregistratie en zijn dus gebrui-

ker van basisregistraties die door anderen worden beheerd; 

 

Randvoorwaardelijk voor bovenstaande inrichting zijn: 

6. inzet van generieke bouwstenen en standaardisatie; 

7. bestuurbare ICT-voorziening en dienstbare ICT-functie. 

 

We bespreken deze punten op rij. 

1. Het dienstverleningsconcept en de “Andere Overheid”  impliceren twee ma-

nieren om de burger, bedrijf of maatschappelijke instelling van dienst te zijn: 

de gevallen waarin de provincie de regie voert en gevallen waarin een ander 

de regie voert. In het eerste geval bewaken provincies de zaak (zaakgericht 

werken), en laten de zaak pas los nadat de klant volledig en goed door alle 

betrokken partijen is behandeld. In het tweede geval vallen provincies terug 

op leveren van het gevraagde product door middel van een service. 

2. Het ontvlechten van processen en loketten betekent dat dezelfde dienst in 

meerdere loketten aangeboden wordt. Daarmee krijgen provincies de moge-

lijkheid om eenzelfde dienst niet alleen in haar eigen loket aan te bieden, 

maar zonder veranderingen ook via gemeentes en zelfs via (semi-) private 

instellingen zoals de Kamer van Koophandel. 

3. Het ontvlechten van applicaties en processen betekent dat verschillende pro-

ducten (bijvoorbeeld ontgrondingvergunning en milieuvergunning) via dezelf-

de processtappen (bijvoorbeeld aanvragen vergunning) kunnen worden afge-

wikkeld. Het betekent ook dat een processtap in verschillende situaties aan 

verschillende applicaties wordt gekoppeld. 

4. Het principe van ontvlechten van gegevensverzamelingen noemen we: één 

ding in één doos. Alle documenten in één gegevensverzameling, alle zaken in 

een andere gegevensverzameling, alle vergunningen in weer een andere ge-

gevensverzameling enzovoorts. Dit uitgangspunt vermindert de verspreiding 

van soortgelijke gegevens over grote aantallen gegevensverzamelingen en 

vermindert dus ook het onderhoud aan veel functies die eigenlijk hetzelfde 

doen. Dit levert kleinere en beter onderhoudbare applicaties op. 

Bij het ontvlechten staat het idee van een servicebus5 centraal. Dit betreft 

een technische voorziening waarmee applicaties met elkaar kunnen commu-

niceren. Daarmee is het streefbeeld te kwalificeren als service georiënteerde 

architectuur6 

5. In het streefbeeld onderhouden provincies alleen de gegevens, waarvan de 

provincie bronhouder is. Dus uitsluitend de gegevens die wettelijk door de 

provincie moeten worden beheerd. Voor alle overige gegevens uit het stelsel 

van basisregistraties stelt de provincie zich op als gebruiker. De elektronische 

                                           

 
5 Via een servicebus worden services  ontsloten. Dit concept wordt soms (ten onrechte) aangeduid met 
Midoffice. 
6 Service Oriented Architecture, een wereldwijd bekende manier om informatievoorziening in te richten, 
bedoeld voor flexibele, Multi-vendor omgevingen met veel communicatie van en naar buiten. 
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diensten die de provincie aan derden levert beperken zich tot de eigen pro-

vinciale basisregistratie(s). Voor gegevensverzamelingen van anderen moet 

men immers de diensten bij die andere partijen afnemen. Dit vermindert het 

aantal functionele services. 

6. Generieke bouwstenen krijgen bijzondere aandacht, omdat ze voor alle pro-

cessen in een provincie van belang zijn. We streven naar meer generieke 

bouwstenen in plaats van specifieke oplossingen. Dit betekent ook dat keuzes 

van de provinciale organisatie als geheel consequenties hebben voor de indi-

viduele afdelingen. Het stelt dus grenzen aan de autonomie van de organisa-

tieonderdelen. 

7. Om het streefbeeld te kunnen realiseren moet Informatie en Communicatie 

Technologie deel uit maken van integrale (organisatie) veranderingsproces-

sen. Enterprise architectuur is daarbij conditio sine qua non. 

 

Waarde voor Provincies 

Ontvlechten levert flexibiliteit en eenvoud op. In de praktijk zal de flexibiliteit over 

de komende jaren geleidelijk groeien, naarmate de ontvlechting meer gestalte krijgt. 

Eenvoud ontstaat doordat dubbele functionaliteit wordt weggesneden (één ding in 

één doos) en doordat elke applicatie nog maar één koppeling heeft (met een zgn. 

servicebus). 

De flexibiliteit uit zich in de mogelijkheid om applicaties van verschillende makelij en 

verschillende leveranciers te koppelen en zich te laten gedragen als één applicatie. 

Het streefbeeld reduceert leveranciersafhankelijkheid. Immers, een leverancier dient 

“ontkoppelde waar” te leveren die zich gemakkelijk op onze ontkoppelde gegevens-

verzamelingen en in onze ontkoppelde processen laat voegen. 

Dit streefbeeld is voor de dienstverlening van grote waarde, ,omdat het ontwikkelen 

van nieuwe producten, nieuwe werkwijzen, nieuwe samenwerkingsverbanden, enz. 

door het in-, uit- of bijschakelen van proces- of applicatieservices (zowel van binnen 

als van buiten de provincie) plaatsvindt. Idealiter wordt de remmende werking van 

de informatievoorziening gereduceerd tot nul. Anders geformuleerd: de ICT-functie 

wordt dienstbaar aan de dienstverlening. 

 

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken 

In het streefbeeld past tijd- en plaatsonafhankelijk werken. In de meest optimale 

vorm betekent dit een standaardwerkplek die een draadloze verbinding heeft met 

het lokale netwerk en alle standaardfunctionaliteit op een beveiligde manier biedt.  

 

Generieke bouwstenen 

Als we inzoomen op de applicatiecomponenten en services, zien we dat er behoefte 

ontstaat aan generieke bouwstenen, in plaats van specifieke oplossingen. De beno-

digde bouwstenen voor het optimaliseren van werkprocessen en dienstverlening met 

behulp van ICT en het inrichten van een service georiënteerde architectuur zijn voor  
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een groot gedeelte generiek, dat wil zeggen: provinciebreed toepasbaar binnen alle 

processen: 

1. Enterprise Service Bus (ESB); 

2. Customer Relationship Management (CRM; relatiebeheer); 

3. (Web) Content Management (CM, kennisontsluiting); 

4. Workflow managementsystemen (t.b.v. procesmanagement) 

5. Document Management (DM, documentbeheer); 

6. Business Process Management (inclusief zaakgericht werken) 

7. Records Management (RM, archiefbeheer) 

8. Portals (e-loketten) 

9. E-formulieren 

10. Basis- en kernregistraties 

11. Identity and Access Management 

Voor een nadere toelichting zie bijlage 5. Daarin is ook aangegeven welke conse-

quenties deze bouwstenen hebben op de verschillende architectuurlagen. 

 

Deze bouwstenen vormen een streefbeeld van het applicatielandschap van PETRA 

conform het principe één ding in één doos. 

 

Figuur 7: Streefbeeld applicatielandschap van provincies – één ding in één doos 
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In de onderstaande tabel wordt een overzicht van gegeven van de principes op het 

gebied van de applicatiearchitectuur.  

 

Informatiearchitectuur: applicatie(landschap) 

Code Principe/Toelichting Status 

P4.1.1 
______ 
 
UP1 
UP2 
UP5 
UP10 
UP12  
UP13  
UP16  
UP22  

Voor onder andere een doelmatige bedrijfsvoering, tijd- en loca-
tie- onafhankelijke dienstverlening en multichanneling is optimale 
inzet van ICT noodzakelijk.  
 
Onderbouwing 
Afnemers verwachten 24/7 zaken via Internet te kunnen aanvra-
gen en altijd de stand van zaken te kunnen raadplegen. De ont-
sluiting van diensten via internet draagt bij aan hun toeganke-
lijkheid voor afnemers en vergroot het aantal mogelijkheden voor 
dienstverlening aanzienlijk. Internet biedt zich voortdurend ont-
wikkelende mogelijkheden om diensten te verlenen en informatie 
te verstrekken. Daarbij vergemakkelijkt internet allerlei vormen 
van samenwerking. Ook een gemakkelijke koppeling van syste-
men en applicaties (berichtenverkeer) is door internet mogelijk 
geworden. Digitalisering maakt het mogelijk andere kanalen effi-
ciënter te gebruiken en de behandelingskosten te verminderen. 
  
Implicaties 
Dit principe vereist in informatiebeleid, -planning en –projecten 
absolute prioriteit: o.a. financiering van de inzet van personele 
en ICT-middelen. 

NORA 2.0 
6.1.1.1 
 
 
NORA 3.0 

P4.1.2 
______ 
 
UP18  
UP21  
UP22 

De provincies ontwikkelen zich richting een service georiënteerde 
architectuur conform het bovenstaande streefbeeld (zie figuur 7). 
 
Onderbouwing 
NORA is doortrokken van een diensten- of service oriëntatie. Het 
vergroot de modulariteit van het applicatielandschap. Bedrijfs-
functies kunnen eenvoudiger worden ondersteund en samenwer-
king tussen organisaties wordt vereenvoudigd. 
 
Implicaties 
Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –projecten 
rekening worden gehouden: vervangen applicaties door services. 

NORA 3.0 

P4.1.3 
______ 
 
UP22 

De service georiënteerde architectuur van de provincies bestaat 
uit: 
• Presentatie en interactie: portals en loketten 
• Proces- en zaaksturing 
• Services en applicatiegroepen 
• Gegevens 
• Technische infrastructuur 
 
Onderbouwing 
Deze lagen van de streefbeeldarchitectuur zijn op het hoogste 
niveau een eerste onderverdeling in service(lagen). Deze is ge-
baseerd op de hoofdplaat van de NORA. 
 
Implicaties 
Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –projecten 
rekening worden gehouden: vormgeven in PSA’s. 

 

P4.1.4 
______ 

Elke applicatie binnen het provinciale applicatielandschap kent 
een eigenaar en een beheerder. 
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Informatiearchitectuur: applicatie(landschap) 

 
UP16 
UP19 
UP22 

 
Onderbouwing 
Applicaties staan niet op zichzelf maar maken deel uit van een 
(keten) proces. Als er fouten optreden in het proces ten gevolge 
van een onjuist acterende applicatie moet iemand hierop als ver-
antwoordelijke kunnen worden aangesproken: de eigenaar en/of 
de beheerder. 
 
Implicaties 
De gebruiker moet op de applicatie kunnen vertrouwen. Dit kan 
alleen als er een eigenaar is die het gebruik en het beheer be-
stuurt. 

P4.1.5 
______ 
 
UP20 
UP22 

De provincies houden in hun implementatiestrategie voor de 
aanbesteding en inkoop rekening met de voorkeur voor “service 
oriented” ontwikkelde software.  
 
Onderbouwing 
Dit principe vloeit logisch voort uit principe P4.1.2. 
 
Implicatie 
Eisen ten aanzien van serviceoriëntatie (modulariteit) en inter-
operabiliteit (openheid) krijgen een hoge waardering in het inte-
grale afwegingsmodel dat in business cases en open aanbeste-
dingen wordt gehanteerd. 

 

P4.1.6 
______ 
 
UP22 

Applicaties respecteren de grenzen van de onderkende bedrijfs-
functies. Applicaties werken niet (!) over grenzen van bedrijfs-
functies heen.  
 
Onderbouwing 
Dit principe is bedoeld er voor te zorgen dat applicaties of onder-
delen daarvan niet ten onrechte worden gebruikt (ondoorzichtig-
heid), maar dat steeds de geëigende applicatie of service wordt 
ingezet (transparantie). 
 
Implicaties 
Applicatiefunctionaliteit over de grens van de bedrijfsfunctie 
wordt specifiek ingevuld door een andere applicatie of service. 

 

P4.1.7 
______ 
 
UP22 

Applicatiecomponenten werken met elkaar samen op basis van 
services.  
 
Onderbouwing 
Voor elke dienst, die geleverd wordt aan burgers en bedrijven 
draagt één overheidsorganisatie de eindverantwoordelijkheid.  
Daarnaast is de overheid transparant (UP12 t/m UP16). 
Combinatie van deze principes levert het beeld op van helder 
gedefinieerde functionele domeinen, die via services met elkaar 
samenwerken aan de levering van producten en diensten aan 
burgers en bedrijven. De overheid als een netwerk, bestaande uit 
vele organen,die via koppelingen aan elkaar services verlenen. 
Het is duidelijk welke services een organisatie levert. 
Om dezelfde reden wordt geadviseerd om ook applicaties binnen 
organisaties ook slechts één bedrijfsfunctie te laten ondersteunen 
(zie principe P4.1.6) en deze door middel van services met elkaar 
samen te laten werken.  
 
Implicaties 
Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –projecten 

NORA 2.0 
6.1.1.3 
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Informatiearchitectuur: applicatie(landschap) 

rekening worden gehouden: vormgeven in PSA’s, vervangen on-
eigenlijke functies in applicaties. 

P4.1.8 
______ 
 
UP23 

Zowel in- als externe geografische informatiebronnen worden 
eenvoudig ingepast in de eigen informatiesystemen. 
 
Onderbouwing 
Dit is een logisch gevolg van het gebruik van deze informatie-
bronnen in de processen. 
 
Implicatie 
Bij het ontwerpen van informatiesystemen dient – ook buiten het 
traditionele geo-domein – vanaf het eerste begin rekening te 
worden gehouden met de mogelijkheden die geo biedt. Door geo-
functionaliteit als diensten of services te ontwerpen en aan te 
bieden, wordt dit eenvoudiger. 

PGA 5.2.4 
P06 

P4.1.9 
______ 
 
UP21 
UP24 

Bij de inrichting van applicaties en services wordt voldaan aan de 
archiefwet en NEN. 
 
Onderbouwing 
Toepassing van de archiefwet is verplicht. Met de toepassing van 
NEN2082 wordt aangesloten bij een defacto standaardnorm. 
 
Implicaties 
Check de applicaties op eisen archiefwet en NEN-normen en pas 
de applicaties zo nodig daarop aan. 

NEN2082; 
Baseline 
Informatie 
op Orde 
Norm 5 

P4.1.10 
______ 
 
UP18 
UP20 
UP22 

Zaakgericht werken wordt ondersteund door functionaliteit ge-
richt op besturing en uitvoering van de zaak. 
 
Onderbouwing 
Zowel de klanten als de behandelende overheidsinstantie hebben 
er baat bij dat een zaak (vraag, aanvraag, etc. en de voortgang 
in behandeling) integraal bekend en opvraagbaar is. Om dit te 
managen is zaakmanagement een vereiste. 

Eén van de kenmerken van zaakgericht werken is dat de 
voor de zaak relevante informatie toegankelijk is voor alle 
betrokkenen bij de zaak, ook voor de afnemer (voor zover 
privacy en openbaarheid geen beperkingen opleggen). De 
kern van die informatie betreft het proces, de planning en 
de voortgang daarvan. Zonder geautomatiseerde functio-
naliteit is het ondoenlijk die transparantie te realiseren. 
 
Implicaties 

Het kunnen beschikken over die zaakfunctionaliteit en het 
daarmee ondersteunen van zaaksturing en (eventueel) -
uitvoering is een gevolg van dit principe. Aan te bevelen is 
om te beoordelen in hoeverre geautomatiseerde onder-
steuning zinvol is uit oogpunt van bijvoorbeeld frequentie 
van optreden van een zaak, kosten versus baten e.d. Is dit 
zinvol dan is de volgende keuze hoe hieraan invulling te 
geven. Aangezien medewerkers betrokken kunnen zijn bij 
verschillende zaken kan het wenselijk zijn om voor de ge-
hele provinciale organisatie gebruik te maken van dezelfde 
zaakfunctionaliteit. Een andere optie is, mede gezien de 
zojuist genoemde beoordelingsaspecten, om zaakfunctio-
naliteit deel uit te laten maken van een (beperkt) aantal 

 



 

PETRA versie 1.3  62 |131 

Informatiearchitectuur: applicatie(landschap) 

verschillende informatiesystemen. Met dien verstande dat 
het volledig eenduidig is over welke type zaken in welk 
informatiesysteem zaakinformatie beschikbaar is. Rand-
voorwaardelijk is immers dat de beoogde transparantie 
ook effectief te realiseren is als zaken verspreid zijn over 
verschillende informatiesystemen. 
 

P4.1.11 
______ 
 
UP10 
UP12  
UP13 

1. De uitvoering van handmatige taken in werkprocessen en 
processtappen wordt bij voldoende volume digitaal onder-
steund. 

2. Om dit principe te kunnen realiseren wordt gebruik gemaakt 
van processturing. 

 
Onderbouwing 
Processtappen worden digitaal ondersteund waar dit zinvol is op 
basis van de volgende criteria:  
• Hogere arbeidsproductiviteit 
• Betere kwaliteit 
• Robuuste koppelingen met andere applicaties 
• Vereenvoudigen transformatie naar andere communicatieka-

nalen. 
 
Implicaties 
Bij voldoende volume wordt voor het afwikkelen van een proces 
gekozen voor elektronische afhandeling d.m.v. een WFM-tool. 
Deze applicatie kan de volgende functionaliteit bieden: 
• Toewijzen zaken aan medewerkers 
• Verzorgen koppelingen met ander applicaties 
• Verstrekken van statusinformatie over de zaakafhandeling 

aan klanten via een website 
• Het voeden van een managementinformatiesysteem. 

NORA 2.0 
6.1.1.5 

P4.1.12 
______ 
 
UP20 

Dienstverleningskanalen sluiten aan op de generieke bouwstenen 
van de e-overheid. (DigiD, e-Formulieren, mijn overheid etc.) 
 
Onderbouwing 
In het kader van de e-overheid komt een aantal generieke bouw-
stenen tot stand, waardoor het mogelijk wordt eisen als “no 
wrong door”, transparantie en “one stop shopping” door samen-
werking en afstemming waar te maken. Het gebruik van landelij-
ke bouwstenen geeft voordelen op het gebied van kosten, be-
heer, eenduidige functionaliteit, verhoogde uitwisselbaarheid. 
Hierbij moet worden gedacht aan onder meer: 
overkoepelende websites, DigiD, gemeenschappelijke producten- 
en dienstencatalogus, zoekmachine, eFormulieren, Persoonlijke 
Internet Pagina, Contactcentrum Overheid Overheids Transactie-
Poort etc. 
 
Implicaties 
Bij het (her)ontwerp en bouw van eigen kanalen, dient waar mo-
gelijk aangesloten te worden op deze generieke bouwstenen. 

NORA 2.0 
6.1.2.1 

P4.1.13 
______ 
 
UP10 
UP20 

Besluitvorming over het inzetten van services en applicaties ver-
loopt als volgt: hergebruik gaat voor standaardpakketten gaat 
voor (laten) bouwen. 
 
Onderbouwing 
Hergebruik is mogelijk efficiënter, kostentechnisch interessant of 
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Informatiearchitectuur: applicatie(landschap) 

eenvoudig te verwezenlijken (aanpassen van reeds bestaande 
services). Bijvoorbeeld: als een kleiner deel van een architec-
tuuronderdeel ook ergens anders opnieuw te gebruiken is, kan 
het verstandig zijn deze af te zonderen als aparte service. 
 
Implicaties 
Het kan zijn dat door de bij de onderbouwing gegeven aspecten, 
er op andere vlakken concessies moeten worden gedaan, bij-
voorbeeld aan gebruikersvriendelijkheid of minder functionaliteit. 

P4.1.14 
______ 
 
UP14 
UP21 

Aan partijen waaraan softwareontwikkeling wordt uitbesteed, 
wordt de eis gesteld dat zij gebruik maken van internationale 
open standaards t.a.v. methoden en technieken voor software 
ontwikkeling.  
 
Onderbouwing 
Een ontwikkelomgeving op basis van een uniform, op componen-
ten gebaseerd uitvoeringsraamwerk vergemakkelijkt de samen-
werking op basis van services binnen afdelingen en tussen orga-
nisaties. 
 
Implicaties 
Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –
projecten, Businesscases en PSA’s rekening worden gehouden. 

NORA 2.0 
6.1.1.9 

P4.1.15 
______ 
 
UP22 

Devicespecifieke applicaties maken gebruik van dezelfde services 
voor het bieden van één bepaalde functionaliteit  
 
Onderbouwing 
Hiermee wordt bedoeld dat ongeacht het device (bijvoorbeeld 
netwerk of mobiel) waarop het wordt aangeboden, een applicatie 
gebruik maakt van dezelfde services, mits sprake is van dezelfde 
functionaliteit.  
Die services betreffen met name de geboden functionaliteit in 
termen van dataintegriteit en bedrijfslogica. 
 
Implicaties 
Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –
projecten, Businesscases en PSA’s rekening worden gehouden. 

 

P4.1.16 
______ 
 
UP22 

In het applicatielandschap wordt onderscheid gemaakt in:  
• applicaties en koppelingen die de dagelijkse uitvoering 

van het productieproces ondersteunen, 
• applicaties die de besturende processen van plannen & 

begroten en verantwoorden & analyseren ondersteunen 
(datawarehouse, cockpit/dashboard, etc.).  

 
Onderbouwing 
De 2 categorieën stellen ook andere eisen t.a.v. beschikbaarheid, 
integriteit en vertrouwelijkheid.  
 
Implicaties 
Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –
projecten, Businesscases en PSA’s rekening worden gehouden. 

 



 

PETRA versie 1.3  64 |131 

Informatiearchitectuur: applicatie(landschap) 

P4.1.17 
______ 
 
UP1 
UP3 
UP17  
UP18 

Portaalfunctionaliteit ondersteunt enerzijds de personalisering 
van elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven en 
wordt anderzijds ingezet om de samenwerking van overheidsin-
stellingen in ketens te ondersteunen. 
 
Onderbouwing 
In internetverkeer wordt een portaal gebruikt als een webpagina 
die dienst doet als "toegangspoort" tot een reeks andere websi-
tes, die over hetzelfde onderwerp gaan. Soms dus synoniem van 
start- of hoofdpagina, maar meestal ook als vertrekpunt en over-
zichtstabel voor verdere navigatie binnen een onderwerp. Alge-
meen aangenomen wordt dat een portaalsite in grote mate over 
volgende functies moet kunnen beschikken: 

• Authenticeren 
• Bevestigen 
• Personaliseren 
• Inhoud beheren 
• Toegang verlenen tot toepassingen 
• Groeperen en integreren 
• Zoeken en catalogiseren 
• Samenwerken bevorderen 
• Meertaligheid ondersteunen 
• Distribueerbaar via diverse kanalen. 

 
Implicaties 
Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –
projecten, Businesscases en PSA’s rekening worden gehouden. 

Wikipedia 

P4.1.18 
______ 
 
UP22 

Nevendoelstelling van portaalfunctionaliteit in de interne bedrijfs-
voering van de provincies is het ondersteunen van tijd- en 
plaatsonafhankelijk werken en het ondersteunen van de interne 
dienstverlening 
 
Onderbouwing 
Dit principe volgt logischer wijze uit het voorgaande. 
 
Implicaties 
Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –
projecten, Businesscases en PSA’s rekening worden gehouden. 

NORA 2.0 
6.1.1.1 
 
 
NORA 3.0 

 

Richtlijnen die horen bij bovenstaande principes: 

 

Informatiearchitectuur: applicatie(landschap)  

Code Richtlijn/Toelichting Status 

R4.1.1 
______ 
 
P4.1.8 
 

Waar relevant biedt iedere applicatie locatiegewijze toegang tot 
informatie. 
 
Onderbouwing 
Deze richtlijn is een uitwerking van principe P4.1.8 en haakt aan 
bij uitgangspunt UP23. Aangezien geo-informatie net zo essentieel 
is als niet-geo-informatie worden deze informatiedomeinen niet 
vanuit verschillende applicaties aangeboden maar geïntegreerd 
vanuit de applicatie die een gebruiker ondersteunt bij de uitvoering 
van een bedrijfsproces. De gebruiker wordt hierdoor optimaal on-
dersteunt bij zijn of haar werkzaamheden. 

PGA 5.3.4 
R03 
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Implicaties 
Zie de toelichting bij principe P4.1.8. In aanvulling daarop, met 
locatiegewijze toegang doelen we niet alleen op het kunnen zoeken 
naar informatie op basis van een aanduiding van een lokatie maar 
ook op het verkijgen van alle relevante informatie over die lokatie. 

R4.1.2 
______ 
 
P4.3.5 

De afbakening van een applicatie is gericht op de bedrijfsfunctie 
die daarmee ondersteund wordt, niet op het onderscheid tussen 
geo- en niet-geo-informatie. 
 
Onderbouwing 
Naar analogie van de onderbouwing van principe P4.3.5 mag het 
onderscheid tussen geo- en niet-geo-informatie geen rol spelen in 
het afbakenen van (de functionaliteit van) een applicatie. Voorop 
staat de optimale ondersteuning van de gebruikers van een appli-
catie bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 
 
Implicaties 
Naar analogie van de implicaties van principe P4.3.5 heeft dit con-
sequenties voor het ‘applicatie-landschap’. Welhaast elke applicatie 
moet in staat zijn om geo- en niet-geo-informatie in combinatie te 
kunnen laten beheren en gebruiken. Het traditionele onderscheid in 
‘administratie toepassingen’ en CAD/GIS-applicaties wordt sub-
stantieel minder daar waar het ondersteuning van bedrijfsfuncties 
betreft. 

PGA 5.3.4 
R04 

R4.1.3 
______ 
 
P5.2.1 
 

Geo-services worden maximaal benut om inpassing in een SGA te 
realiseren. 
 
Onderbouwing 
Ook deze richtlijn is een uitwerking van principe P5.2.1. Veel in- en 
externe geografische informatiebronnen zijn in- en extern beschik-
baar. Het is ondoenlijk en inefficiënt om deze bronnen fysiek te 
kopiëren teneinde deze te kunnen gebruiken in een applicatie. Dit 
staat meervoudig gebruik in de weg. Toepassing van geo-services 
ondervangt dit en maakt de vele bronnen efficiënt toegankelijk. 
 
Implicaties 
De richtlijn heeft implicaties op drie aspecten. Ten eerste betekent 
dit dat zoveel mogelijk afgezien moet worden van het kopiëren van 
gegevensverzamelingen. Dat kan, ten tweede, uiteraard alleen als 
de benodigde gegevensverzamelingen toegankelijk zijn via één of 
meer geo-services. En ten derde dienen applicaties ingericht te zijn 
op het gebruik van geo-services en niet alleen op het gebruik van 
fysieke gegevensverzamelingen. 

PGA 5.3.4 
R05 

R4.1.4 
______ 
 
P4.3.5 
 

Geo- en niet-geo services worden waar mogelijk geïntegreerd. 
 
Onderbouwing 
Naar analogie van de onderbouwingen van principe P4.3.5 en richt-
lijn R4.1.2 mag het onderscheid tussen geo- en niet-geo-informatie 
geen rol spelen in het afbakenen van (de functionaliteit van) servi-
ces. Voorop staat de optimale ondersteuning van de gebruikers 
van een applicatie bij de uitvoering van hun werkzaamheden, on-
geacht de aard van de benodigde informatie. 
 
Implicaties 
In aanvulling op het gestelde bij de implicaties van principe P4.3.5 
is het ‘denken vanuit de gebruiker’ in plaats van het ‘denken vanuit 
wel- en niet-geo’ benodigd om services te ontwerpen. 

PGA 5.3.4 
R06 
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4.2 Objecten, Gegevens & Berichten 

Om de principes te realiseren is standaardisatie nodig op het gebied van gegevens 

en berichten. Zonder een goede harmonisatie van gegevens en berichten is een ef-

fectieve uitwisseling van data tussen applicaties vrijwel onmogelijk. In deze para-

graaf wordt dit nader gedetailleerd. 

 

Het werk van de provincies is gericht op een groot aantal objecten: wegen, water, 

bodem, gebouwen, bedrijven, burgers, flora, fauna, etc. etc. Daarom worden van 

deze objecten gegevens vastgelegd. Om de gewenste transparantie en stroomlijning 

te bewerkstelligen, is een goed overzicht van objecten en gegevens van groot be-

lang. Het overzicht vormt de basis voor de realisatie van het principe: enkelvoudige 

opslag van gegevens in een beperkt aantal databases, deels in de vorm van kern-

registraties. 

 

Dit overzicht moet vervolmaakt te worden. Dit kan op twee manieren: 

• Door bespreking ervan met medewerkers binnen de provincie; 

• Door aansluiting te zoeken op internationale en nationale objectmodellen bin-

nen de verschillende domeinen waarop de provincies actief zijn, zoals de geo-

wereld, waterschappen en Rijkswaterstaat, Nederlandse Basisregistraties, 

e.d. 

 

Objecten kennen ook een onderlinge samenhang. Om dit inzichtelijk te maken is een 

eerste versie (0-niveau) van het bedrijfsobjectmodel van een referentieprovincie 

opgesteld. Om de samenhang van gegevens inzichtelijk te maken wordt later een 

taxonomie opgesteld. 

 

NEN3610:2005; 
IMWA2007 etc.

NHR

GBA; RNI

IMOOV?

PPC; 
productbegroting

NEN3610:2005; 
IMWA2007; 
IMBOD etc.

NEN3610:2005; 
IMKiCH2006; 
IMBOD etc.

Organisatie

Niet-
natuurlijke 
personen

Gebeurtenissen

Metingen
Ruimtelijke 

objecten

WerkenKennisbronnen

Rapportages

Plannen

Bestuurders

Natuurlijke 
personen

Audit rapporten

Provinciale 
producten

Ruimtelijke 
gebieden

 

Figuur 8: 0-niveau bedrijfsobjectmodel 
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Zoals gezegd worden van objecten gegevens vastgelegd. Deze gegevens dienen 

eenduidig gedefinieerd te zijn. Hiermee wordt wildgroei in administraties voorkomen. 

De provincies beschikken nog niet over een gegevenswoordenboek of een taxono-

mie. Op deelterreinen, met name geo-informatie, is de standaardisatie van gegevens 

al ver voortgeschreden. Dit moet worden opgepakt en aangevuld met de andere 

provinciale domeinen. 

 

Gegevens spelen een cruciale rol binnen de provincie: ze vormen de grondstof, het 

te bewerken materiaal en het eindproduct van vrijwel alle bedrijfsprocessen. Daar-

naast zijn er gegevens waarmee het productieproces wordt gemonitord en gestuurd. 

Daarom is er een intensief berichtenverkeer tussen cliënten, ambtenaren en applica-

ties. Een efficiënte en effectieve berichtenuitwisseling, vraagt om standaardisatie van 

het berichtenverkeer7. Deze standaarden liggen op diverse niveaus: 

• De semantiek: welke betekenis heeft een gegeven in een bepaalde context? 

• Het bericht, waarin gegevens zijn opgenomen. 

• De opmaak- en uitwisselingsprotocollen van berichten. 

Als voorbeeld het uitwisselen van een adres van een burger, bedrijf of maatschappe-

lijke instelling: 

• Semantiek: Gaat het om het woon-, werk- of verblijfadres?8 

• Bericht: Uit welke velden bestaat het bericht? Straat en huisnummer in 1 of 2 

velden? 

• Opmaak: Bijvoorbeeld het XML-schema van het bericht (WUS of ebXML) 

• Protocol: SOAP over http (of SMTP of FTP of RMI.IIOP) 

 

De provincies zullen zo nauwkeurig mogelijk aansluiten op landelijke ontwikkelingen 

(waarin internationale standaarden zijn meegenomen). Daar waar provincies de re-

gie voeren in ketenverband, ontwikkelen zij zelf standaard informatiemodellen. Als 

provincies deelnemen aan een keten stimuleren zij het gebruik en ontwikkeling van 

standaarden.  

 

De provincies werken zoveel mogelijk toe naar kernregistraties, zowel in de eigen 

provincie als op termijn ook interprovinciaal. Kernregistraties zijn gegevensverzame-

lingen, waarvan de gegevens door meerdere applicaties en provincies kunnen wor-

den gebruikt of gewijzigd.  

                                           

 
7 Zie: Dossier Open Standaarden: Berichtenverkeer, ICTU / TNO: Programma Ossos, 2005. 
8 Zie: Voor semantische modellen: NEN 3610. Als basis voor het opstellen van domeinbeschrijvingen in 
een SOA-omgeving kan gebruik gemaakt worden van UML. Zie: www.uml.org/#uml2.0  
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Op grond van het bovenstaande is een aantal principes voor het omgaan met objec-

ten, gegevens en berichten geformuleerd. 

 

Informatiearchitectuur: gegevens 

Code Principe/Toelichting Status 

P4.2.1 
______ 
 
UP21 
UP24 

Bij de opslag, mutatie, ontsluiting en archivering van gegevens 
wordt voldaan aan de NEN2082  
 
Onderbouwing 
Toepassing van de archiefwet is verplicht. Met de toepassing van 
NEN2082 wordt aangesloten bij een defacto standaardnorm. 
 
Implicaties 
De applicaties moeten op de eisen van de archiefwet en NEN-
normen gecheckt. De applicaties moeten zo nodig aan de wet en 
de normen worden aangepast. 

Archiefwet 
Nen2082 
 
Baseline 
Informatie 
op Orde 
Norm 3 

P4.2.2 
______ 
 
UP5 
UP9  
UP10 
UP19 
UP19  
UP20 
UP21 

De provincies sluiten aan op relevante, Nederlandse Basisregistra-
ties waarbij de wettelijke verplichting leidend is.  
 
Onderbouwing 
De dienstafnemer wil geen gegevens aanleveren die al bekend zijn 
bij de overheid. Daarom maken de provincies gebruik van de ge-
gevens die al door de overheid zijn verzameld en opgenomen in de 
basisregistraties. 
 
Implicaties 
Het verplichte gebruik van de basisregistraties is wettelijke gere-
geld / zal wettelijk worden geregeld. Het door het programma 
‘Stroomlijning Basisgegevens’ opgestelde handboek Stelsel Basis-
registraties bevat aanwijzingen voor de wijze waarop gebruik ge-
maakt moet worden van de basisregistraties. Het gebruik van 'ei-
gen' gegevens die eerder al verzameld zijn wordt - in het kader 
van de overgangssituatie - nog toegestaan. Voor zover er doublu-
res of onduidelijkheid is in de opslag van gegevens, is bij wet be-
paald dat de Basisregistraties leidend zijn voor gegevensopslag 
binnen de e-overheid. Om aan de wettelijke verplichting te kunnen 
voldoen zullen maatregelen worden getroffen in de ICT-sfeer, ic 
aansluiten op Digikop peling, Digimelding etc (OSB, TMF etc.) en 
processen / procedures. 

NORA 2.0 
6.2.6.1 / 
7.2.3 

P4.2.3 
______ 
 
UP5 
UP9 
UP10 
UP18 
UP19 
UP20 
UP21 

Verschillen tussen gegevens in basisregistraties en andere bron-
nen, worden in geval van gerede twijfel, via een vaste procedure 
gemeld aan de beheerder van de betreffende basisregistratie9. 
 
Onderbouwing 
De kwaliteit van de gegevens in de basisregistraties moet op peil 
worden gehouden. Op het moment dat een gebruiker van de ge-
gevens constateert dat een gegeven niet klopt dan meldt de ge-
bruiker dit terug aan de bronhouder. Vervolgens wordt het gege-
ven onderzocht en indien nodig geactualiseerd. 
 
Implicaties 
Dit is / wordt een wettelijke verplichting. Om aan de wettelijke 

Wet 
NORA 2.0 
6.2.6.4 

                                           

 
9 Hiervoor is voor de Nederlandse Basisregistraties een e-overheid bouwsteen in ontwikkeling: de ge-
meenschappelijk Terugmeld Faciliteit (TMF), die door ICTU wordt ontwikkeld. 
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verplichting te kunnen voldoen zullen maatregelen worden getrof-
fen in de ICT-sfeer, ic aansluiten op Digikoppeling, Digimelding etc 
(OSB, TMF etc.) en processen / procedures. 

P4.2.4 
______ 
 
UP5 
UP9 
UP10 
UP18 
UP19 
UP20; 
UP21 

De definitie en taxonomie van gegevens die zijn opgenomen in 
nationale basisregistraties zijn leidend10. 
 
Onderbouwing 
Om op eenvoudige wijze aan te sluiten op basisregistraties is het 
van belang dat aansluitende partijen “dezelfde taal” spreken, zodat 
geen vertaling hoeft plaats te vinden van/naar de basisregistraties. 
Dit bevordert interoperabiliteit. 
 
Implicaties 
Dit principe leidt er toe dat gegevens aanleverende en afnemende 
processen aan/van de basisregistraties verband de taxonomie van 
die gegevens aan moeten passen, dan wel dat een vertaalmecha-
nisme wordt toegepast. 

NORA 2.0 
6.2.4.5 

P4.2.5 
______ 
 
UP5 
UP9 
UP10 
UP18 
UP19 
UP20 
UP21 

De definitie en taxonomie van gegevens die niet zijn opgenomen in 
nationale basisregistraties maar wel van belang zijn voor de om-
gevingsinrichting (alle geo-gegevens) worden ontleend aan de ISO 
19100 serie en de INSPIRE richtlijn en de vertaling hiervan door 
Geonovum en IDsW, inclusief de opgestelde informatiemodellen, 
zoals IMRO, IMWA, TOP10NL, IMKICH, IMKL en IMBOD. 
 
Onderbouwing 
Op diverse fronten wordt gewerkt aan het harmoniseren van geo-
gegevens en niet geo-gegevens. Hiervoor zijn richtlijnen, modellen 
ontwikkeld. Gebruik hiervan bevordert interoperabiliteit. 
 
Implicaties 
Dit principe leidt er toe dat gegevens van aanleverende en afne-
mende processen in e-overheid verband, de taxonomie van die 
gegevens aan moeten passen aan de richtlijnen en modellen, dan 
wel dat een vertaalmechanisme wordt toegepast. Hierbij maken de 
provincies op het gebied van semantiek gebruik van de open stan-
daarden, zoals geformuleerd door het Forum Standaardisatie, Ge-
onovum en IDsW. 

EU INSPIRE 
Richtlijn; 
ISO; 
NORA 
6.2.8;  
NEN 3610 

P4.2.6 
______ 
 
UP16 
UP24 

De provincies registreren ongevraagd alleen burgers en bedrijven 
ten behoeve waarvan of jegens wie een rechtshandeling door de 
provincie wordt uitgevoerd (doelbinding principe). 
 
Onderbouwing 
De dienstafnemer heeft minder vertrouwen in de overheid als ze 
niet weet wat er met haar gegevens gebeurt. Onrust over schen-
ding van privacy of onrechtmatige en overmatige uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie dient te worden voorkomen. 
 
Implicaties 
Dit principe volgt de wettelijke bepaling. Proces handleidingen en –
instructies moeten worden herschreven op dit principe. Applicaties 
die gebruik maken van persoons- of bedrijfsgegevens moeten 
worden gescreend en in voorkomende gevallen worden aangepast 
op dit principe. 

Wet be-
scherming 
Persoons-
gegevens; 
Baseline 
Informatie 
op Orde 
Norm 6  

                                           

 
10 Op www.stelselhandboek.nl is een gegevensschets te vinden van hoe de Nederlandse basisregistraties 
samenhangen. 
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P4.2.7 
______ 
 
UP21 

Voor documenten die reviseerbaar dienen te zijn ondersteunen de 
provincies het Open Document Format ISO 26300 
 
Onderbouwing 
Documenten die in de keten ontstaan en worden aangepast  moe-
ten op alle plaatsen in de keten kunnen worden “gelezen” met 
behulp van “open software”. Hiervoor is de standaard ontwikkeld.  
 
Implicaties 
Om te werken volgens deze standaard dienen de bij provincies 
toegepaste tekstverwerkers, spreadsheet programma’s en presen-
tatieprogramma’s te worden vervangen of worden voorzien van 
een plug-in. 

Forum 
Standaar-
disatie  

P4.2.8 
______ 
 
UP8 
UP14 
UP15 
UP24 

De provincies zorgen voor metadatering en uniforme ontsluiting 
van gegevens. 
 
Onderbouwing 
Als provincies worden benaderd voor het leveren van gegevens en 
deze gegevens zijn voorzien van openbare metadatering en ont-
sluitingsmogelijkheden worden provincies daarmee transparanter 
voor zover het die gegevens betreft. 
Meer specifiek geldt dat bekendheid met de beschikbare (ruimtelij-
ke) informatie binnen de provinciale organisatie een randvoor-
waarde is om het gebruik ervan te verbeteren en verbreden. 
Sommige (ruimtelijke) informatie moet verplicht worden ontsloten, 
voor andere geldt dat het de informatievoorziening en de informa-
tieproducten sterk ten goede zou komen als deze (in elk geval 
intern) adequaat wordt ontsloten. 
 
Implicaties 
Provincies detecteren de gegevens die aan andere partijen kunnen 
worden geleverd, voorzien die van metadering en ontsluitingsmo-
gelijkheden en maken deze openbaar. 
Geo-informatie wordt volgens geldende metadata-standaarden 
gedocumenteerd (zie richtlijn R4.2.7). Deze metadata is breed 
toegankelijk en begrijpelijk. Het beschrijven van datasets wordt 
een standaard onderdeel van procedures en werkprocessen. Het 
daadwerkelijk beschrijven van alle informatiebronnen zal niet van 
de ene op de andere dag gerealiseerd zijn. Van belang is dit in 
gang te zetten waarbij de volgende prioritering aangehouden kan 
worden: 
1. nodig vanuit een wettelijke verplichting; 
2. nodig vanuit dienstverlening; 
3. nodig voor het realiseren van een provinciale beleidsopgave 
zoals die is opgenomen 
in het College Werkprogramma; 
4. overig. 

PGA P10; 
Baseline 
Informatie 
op Orde 
Norm 3 

P4.2.9 
______ 
 
UP23 

Gegevens worden, waar mogelijk, voorzien van een locatieaandui-
ding 
 
Onderbouwing 
Om locatie te integreren in de processen en producten, is een eer-
ste vereiste dat locatie op gegevensniveau wordt geïmplemen-
teerd. Oftewel: dat waar mogelijk een directe (bij voorkeur) of 
indirecte ruimtelijke referentie wordt toegevoegd aan de data. 
 
Implicaties 
Het belang van ruimtelijke databases zal groter worden; ook bui-

PGA 5.2.5 
P07 
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ten het traditionele geo-domein zal toepassing van ruimtelijke data 
en databases toenemen. Dit heeft consequenties voor de vereiste 
kennis van beheerders en gebruikers. In goed structureerbare 
processen zal deze impact gering kunnen zijn; in ad-hoc processen 
(beleidsvorming) zal het aanzienlijk kunnen zijn (zie principe 
P3.3.6). Het verdient sterk de voorkeur om locatie te integreren 
met niet-locatie gegevens, bijvoorbeeld door deze op database 
(tabel) niveau bij elkaar op te slaan en waar mogelijk aan de hand 
van ruimtelijke regels te beheren. 

P4.2.10 
______ 
 
UP8 

Locatie wordt geput uit de meest geëigende en betrouwbare ruim-
telijke referentie 
 
Onderbouwing 
Dit is een verbijzondering van het algemene principe: informatie 
wordt geput uit de meest geëigende en betrouwbare bron. Om te 
voorkomen dat ruimtelijke data – in opeenvolgende bewerkings-
stappen – steeds verder gaat afwijken van de oorspronkelijke 
ruimtelijke referentie waarop zij zijn gebaseerd, dient telkens te 
worden teruggegrepen op de meest betrouwbare ruimtelijke refe-
rentie die passend is bij het proces en de procedures in kwestie. 
Dit zullen soms de geografische basisregistraties zijn; dit is immers 
voorgeschreven waar het wettelijke taken betreft. Maar ook waar 
de basisregistraties niet per sé aan de orde zijn, moet de provincie 
duidelijkheid scheppen over de geografische bronbestanden waar-
uit ruimtelijke referentie kan en mag worden afgeleid (zie ook de 
principes P4.3.4 en P4.3.5). 
 
Implicaties 
Ruimtelijke referentie(bestanden) moeten van voldoende kwaliteit 
zijn, adequaat worden beheerd en beschreven, en beschikbaar zijn 
voor alle toepassingen waarvoor zij benodigd zijn. Dit speelt met 
name in situaties waar sprake is van een koppeling tussen niet-
ruimtelijke gegevens en locatie, hetzij door het opnemen van loca-
tie als onderdeel van de data danwel door het opnemen van pas-
sende verwijzingen. 

PGA 5.2.5 
P08 

P4.2.11 
______ 
 
UP20 
UP24 

Alle procesgebonden informatie en metagegevens worden door de 
provincie geregistreerd op het moment dat de provincies bronge-
gevens ontvangen, proces- en zaakgegevens ontstaan of wijzigen 
óf deze gegevens worden verstrekt c.q. gebruikt als overheidsin-
formatie.  
 
Onderbouwing 
Wanneer bij de overheid informatie ontstaat, moet worden ge-
borgd dat deze informatie ontsloten en beheerd kan worden. Hier-
voor is het nodig dat bij het ontstaan van informatie niet alleen de 
gegevens zelf worden geregistreerd, maar ook de metagegevens 
die nodig zijn voor: 

• Ontsluiting van genoemde gegevens 
• Beheren van genoemde gegevens 

Ook bij wijziging, verwijdering en verstrekking van gegevens dient 
de metadatering te worden bijgewerkt zodat de overheidsinforma-
tie duurzaam toegankelijk en betrouwbaar is. 
Dit volgt uit de Archiefwet 1995 en de Archiefregeling. 
 
Door genoemde gegevens te registreren op het moment dat zij 
ontstaan, worden ontvangen of gewijzigd, wordt elke daarvoor in 
aanmerking komende (aan)vraag (zie principe P3.3.15) als zaak 
geregistreerd, is er op elk moment een actueel en betrouwbaar 

Archiefwet;  
NORA 2.0 
6.2.3.1; 
Baseline 
Informatie 
op Orde 
Norm 3 en 
Norm 6 
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beeld van de voortgang van de zaak, kan op die voortgang ge-
stuurd worden en kunnen betrokkenen de van hen verwachte 
stappen zetten.  
  
Implicaties 
Provincies onderzoeken waar gegevens ontstaan en waar deze 
worden gewijzigd. Dit betekent dat in het proces de metadata zo 
snel mogelijk wordt vastgelegd. Dit geldt zowel bij ontvangst, ge-
bruik, verstrekking als vernietiging van gegevens. De gegevens-
verwerking houdt zich daarbij aan geldende regelgeving op het 
gebied van openbaarheid en informatiebeveiliging. De metadate-
ring moet gestandaardiseerd zijn zodat het ook bijdraagt aan de 
eisen van principe P4.2.20.  
Daarnaast behoren in de interne Besluiten Informatiebeheer (die 
op grond van een provinciale archiefverordening worden opge-
steld) nadere procedures te worden voorgeschreven. 
 
Specifiek voor het zaakgericht werken is de eerste consequentie 
dat elke daarvoor in aanmerking komende (aan)vraag direct bij 
ontvangst als zaak geregistreerd wordt, met alle daarbij behorende 
gegevens zoals documenten (zie ook richtlijn R4.2.17). De tweede 
consequentie is dat elke wijziging in voor de zaak relevante gege-
vens terstond bij de zaak geregistreerd wordt. De derde conse-
quentie is dat metadata zoveel mogelijk bij de zaak geregistreerd 
wordt in plaats van bij de informatie die aan de zaak gerelateerd 
wordt zoals documenten (zie ook principe P4.2.29). 

P4.2.12 
______ 
 
UP20 
UP24 

De provincies houden bij de registratie van gegevens rekening met 
digitale duurzaamheid (volgens de aanwijzingen van de provinciale 
archiefinspectie, erfgoedinspectie/archieven, Nationaal Archief, 
enz). Een contentmanagementsysteem moet de digitale duur-
zaamheid van de informatie ondersteunen. 
 
Onderbouwing 
Overheidsgegevens moeten vaak een groot aantal jaren worden 
bewaard. De verantwoordelijkheid voor het beheer kan in deze 
periode overgaan naar een andere organisatie. Ook is de kans 
groot dat in deze periode systeemaanpassingen plaatsvinden. 
Duurzaamheid bevorderende maatregelen dragen er aan bij dat de 
gegevens niet verloren gaan. 
 
Implicaties 
De provincies gaan onder de verplichtingen van de Archiefwet 
werken. De organisatie en processen worden hierop (her)ingericht 
en de benodigde applicaties worden aangeschaft. Wanneer er 
zaakgericht wordt gewerkt dan stelt dat eisen aan het zakensys-
teem. Het stelt echter ook eisen aan andere systemen waarin ge-
gevens zijn opgenomen die behoren tot overheidsinformatie. Bij-
voorbeeld een projectsysteem of een dossiersysteem. 
 
Toelichting: 
Dit principe wordt beïnvloed door de Archiefwet en door tal van 
afzonderlijke, wettelijke bepalingen met betrekking tot bewaar-
termijn. Voor de uitwerking van de consequenties van dit principe 
dient een aparte interne richtlijn opgesteld te worden. Onderdeel 
hiervan is het vastleggen van archiefwaardige documenten in ODF 
of PDF/A. 
In een zakensysteem wordt duurzaam vastgelegd welke medewer-
kers, processtappen en informatie een rol hebben gespeeld bij het 

Archiefwet; 
NORA 2.0 
6.2.3.2 / 
6.2.1.1 / 
6.2.3.1; 
Baseline 
Informatie 
op Orde 
Norm 3 en 
Norm 6 
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tot stand komen van informatie. 

P4.2.13 
______ 
 
UP24 
 

Bij het toekennen van metadata wordt uitgegaan van de Archiefre-
geling. 
 
Onderbouwing 
Dit betreft een verplichting van de archiefwet. De Archiefregeling 
(2009) vervangt de Regeling geordende en toegankelijke staat 
archiefbescheiden. De Archiefregeling verwijst naar de standaard 
voor metadata ISO 23081. 
 
Implicaties 
Bij metadatering van archiefgegevens wordt hiermee rekening 
gehouden. 

Archiefwet 
1995; 
Baseline 
Informatie 
op Orde 
Norm 3 

P4.2.14 
______ 
 
UP10 
UP19 

De gegevens die binnen de provincie gebruikt worden, worden in 
een gegevenswoordenboek gedefinieerd. 
 
Onderbouwing 
Toepassing van dit principe borgt de systematische registratie van 
gegevens. 
 
Implicaties 
De provincies richten de functie databeheer in. Databeheer zorgt 
voor een gegevenswoordenboek. 

NORA 2.0 
6.2.4.1 

P4.2.15 
______ 
 
UP10 
UP19 

Functioneel gelijksoortige gegevens worden in één gegevenswoor-
denboek ondergebracht 
 
Onderbouwing 
Met de toepassing van dit principe wordt geborgd dat gelijksoorti-
ge gegevens op elkaar blijven afgestemd en zo mogelijk gelijk 
worden geschakeld. 
 
Implicaties 
Bij het genereren van een gegevenswoordenboek worden gelijk-
soortige gegevens verzameld en bij elkaar in één woordenboek 
vastgelegd. 

NORA 2.0 
5.2.1.5 

P4.2.16 
______ 
 
UP10 
UP19 

Objecten worden op het niveau van de provincie op een systemati-
sche wijze beschreven.  
 
Onderbouwing 
Een systematische beschrijving maakt de objectbeschrijvingen 
beter toegankelijk en vergelijkbaar. 
 
Implicaties 
Er moet een systematiek worden bedacht en bestaande beschrij-
vingen moeten hierop worden getoetst en zonodig aangepast. 

NORA 2.0 
6.2.6.5 

P4.2.17 
______ 
 
UP1 
UP2 
UP15 

Content wordt zoveel mogelijk mediumonafhankelijk opgeslagen 
en aangeboden. 
 
Onderbouwing 
Content dient via diverse kanalen en media aangeboden te kunnen 
worden. Om dit mogelijk te maken moet worden voorizen in me-
diaonafhankelijke op slag. 
 
Implicaties 

NORA 2.0 
6.2.3.8 
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Content moet op eenvoudige wijze te ontsluiten worden opgesla-
gen op een zodanige wijze dat de content aangeboden kan wordne 
op een kanaalonafhankelijke manier. 

P4.2.18 
______ 
 
UP19 

Elk gegeven binnen provinciale databases kent een eigenaar en 
een beheerder.  
 
Onderbouwing 
Het is noodzakelijk dat de eigenaar en beheerder van een gegeven 
bekend is, om afspraken te kunnen maken, om aan te kunnen 
geven dat gegevens niet in orde zijn of van onvoldoende kwaliteit 
en te wijzen op verantwoordelijkheden. 
 
Implicaties 
De provincies geven in het gegevenswoordenboek ook aan wie de 
eigenaar en de beheerder van een gegeven zijn. 

NORA 2.0 
6.2.3.4 

P4.2.19 
______ 
 
UP19 

De eigenaar van een gegeven is verantwoordelijk voor de kwaliteit 
(actualiteit, juistheid, betrouwbaarheid) van een gegeven.  
 
Onderbouwing 
Dit is eigenlijk een open deur, omdat dat geldt voor een eigenaar 
in het algemeen. 
 
Implicaties 
De provincies geven in het gegevenswoordenboek ook aan wie de 
eigenaar en de beheerder van een gegeven zijn. 

NORA 2.0 
6.2.3.5 

P4.2.20 
______ 
 
UP24 

De provincie waarborgt de toegankelijkheid, vindbaarheid, uitwis-
selbaarheid, beschikbaarheid, juistheid, tijdigheid, volledigheid, 
authenticiteit en vertrouwelijkheid van de door haar gebruikte 
gegevens. Dit geldt vanaf het moment van ontvangst of creatie 
t/m het moment van verwijdering. Het beheer is ingeregeld mid-
dels vastgelegde procedures. 
 
Onderbouwing 
Als het beheer van de gegevens niet adequaat is geregeld dan 
geeft dit politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en bedrijfsvoe-
ringstechnische risico’s. Het volgt uit de Archiefwet 1995 en de 
Archiefregeling. 
Specifieke aandacht vragen de ruimtelijke gegevens. De provincia-
le organisatie gebruikt vele ruimtelijke referenties, veelal van der-
den zoals kadastrale aanduidingen, adressen, kleinschalige en 
grootschalige topografie. De kwaliteit hiervan moet onomstreden 
zijn, ook als er kopieën van ruimtelijke referentie(bestanden) in 
omloop zijn. Als hier niet aan wordt voldaan, valt de basis weg 
onder alle afgeleide informatieproducten waarin locatie een rol 
speelt. 
 
Implicaties 
Er zal sprake moeten zijn van goed beschreven kwaliteitseisen en 
duidelijk beheerregime. De kwaliteitseisen dienen in de vorm van 
metadata te worden ontsloten (zie richtlijn R4.2.7). Daarnaast 
behoren in de interne Besluiten Informatiebeheer (die op grond 
van een provinciale archiefverordening worden opgesteld) nadere 
procedures te worden voorgeschreven. Het beheerregime dient te 
zijn vastgelegd in procedures, dusdanig dat aantoonbaar is dat aan 
de kwaliteitseisen is voldaan. Zie hiervoor de richtlijnen R4.2.9 t/m 
R4.2.15.  
Specifieke aandacht vragen de ruimtelijke gegevens. Dit betreft 

PGA 5.2.5. 
P09; 
Baseline 
Informatie 
op Orde 
Norm 3 en 
Norm 7 
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allereerst de ruimtelijke referenties (en bestanden waarin deze 
opgenomen zijn) waarvan de provinciale organisatie de producent 
is. Het betreft ook ruimtelijke referenties van derden. Er mag ver-
wacht worden dat de kwaliteit gedocumenteerd is door de (exter-
ne) producent daarvan. De provinciale organisatie dient te waar-
borgen dat altijd de ruimtelijke referentie met deze kwaliteit ge-
bruikt wordt en bijvoorbeeld niet verouderde kopieën daarvan. 

P4.2.21 
______ 
 
UP18 
UP19 

Gegevensverzamelingen die door de provincie in het kader van 
publiekrechtelijke taken verzameld worden, worden – met in acht-
neming van nadere wettelijke regels - ter beschikking gesteld aan 
de gehele overheid.  
 
Onderbouwing 
Dit voorkomt redundantie van gegevens en daarmee gepaarde 
zaken als kosten, inspanningen enzovoort. 
 
Implicaties 
Provincies zorgen voor transparantie aangaande de in hun bezit 
zijnde gegevens en leveren deze op verzoek aan andere overhe-
den. De provincies inventariseren welke gegevens ze proactief aan 
de samenleving ter beschikking stellen. 

NORA 2.0 
6.2.3.6 

P4.2.22 
______ 
 
UP19 

Van geleverde gegevens is de kwaliteit bekend.11 
 
Onderbouwing 
Na een verzoek om levering van gegevens, worden slechts gevali-
deerde, geaccordeerde gegevens geleverd. Indien nog niet gevali-
deerd en geaccordeerd, wordt dat aangegeven conform afspraak in 
servicebeschrijving of SLA. Toepassing van dit principe leidt tot 
betrouwbare gegevens. 
 
Implicaties 
Afhankelijk van het gebruik van het gegeven wordt de kwaliteit 
van het gegeven bepaald en beschreven. De kwaliteit van de ge-
gevens die in een keten worden gebruikt wordt op een andere 
manier bepaald dan de kwaliteit van de gegevens van de provincie 
zelf.  

NORA 2.0 
6.2.3.7 

P4.2.23 
______ 
 
UP20 
UP21 
UP23 

Geo-informatie sluit aan bij de standaard en van het Geonovum 
framework. Zie bijlage 3 voor de Geonovum standaarden. 
 
Onderbouwing 
Toepassing van dit principe bevordert de interoperabitiliteit. 
 
Implicaties 
Geo-informatie moet voldoen aan dit principe. Zo niet dan wordt 
de informatie aangepast aan de standaarden. 

EU INSPIRE 
Richtlijn; 
ISO 
PGA 5.3.5 
R09 

P4.2.27 
______ 
 
UP13 

De afnemer kan op elk moment worden geinformeerd over de sta-
tus van de lopende zaak. 
 
Onderbouwing 
Afnemers willen graag inzicht hebben in de voortgang van de in 
uitvoering zijnde zaak. Ze  verwachten een pro-actieve houding 
van de dienstverlener waarin de statusinformatie naar hen toe-

NORA 3.0 
AP 25 
 
PZW ZP07 

                                           

 
11 Kwaliteitsaanduiding wordt mbv metagegevens vormgegeven. Geldt in het bijzonder voor basisregistra-
ties. Zie ook SBG Architectuur van het stelsel, juni 2006 en de bijbehorende bijlage. 
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komt en opgevraagd kan worden wanneer het de afnemer schikt. 
De dienstverlener neemt onzekerheid weg door deze transparantie 
te bieden. 
 
Implicaties 
Het principe is afgeleid van NORA-principe 25. De NORA onderkent 
een groot aantal implicaties die voor zich spreken: 
- de dienstverleningsprocessen zijn geautomatiseerd. 
- De afnemer kan online 24/7 per week, of op elk ander afgespro-
ken moment, de 
status raadplegen. 
- Statusovergangen zijn inzichtelijk gemaakt. 
- De voor de afnemer relevante voortgangsinformatie in de tot-
standkoming van diensten is beschreven (zowel als kwaliteitsattri-
buut in het metamodel van de dienst, als in de leveringsvoorwaar-
den (SLA)). 
- Voor het bepalen van relevante voortgangsinformatie is de be-
hoefte van de afnemer of doelgroep geïnventariseerd. 
- De bijbehorende stadia in het uitvoeringsproces zijn eenduidig 
vastgelegd en gekoppeld aan het klant- en zaaknummer. 
- Aan de voortbrenging van de dienst is een zaak gekoppeld die 
uniek identificeerbaar is en via alle kanalen beschikbaar en toe-
gankelijk (transparant) blijft gedurende de geldigheidstermijn. 
- Voortgangsinformatie wordt ontsloten via alle kanalen waarlangs 
de dienst wordt verleend én via de persoonlijke contactvoorzienin-
gen van voorkeur van de afnemer (Via MijnOverheid.nl, e-mail 
e.d.). 
- De afnemer wordt geïnformeerd over statuswijzigingen. 

P4.2.28 
______ 
 
UP2 
UP8 
UP13 
UP24 

Van elke zaak is betrouwbare informatie toegankelijk over zaak-
kenmerken, betrokkenen bij de zaak, geplande en bereikte status-
sen, resultaten van de zaak en op de zaak betrekking hebbende 
documenten, objecten (inclusief locaties) en (eventueel besluiten. 
 
Onderbouwing 
Met dit principe geven we aan dat de zaak het verbindend element 
is tussen alle voor de zaak relevante informatie en dat al deze 
informatie in samenhang ontsloten moet kunnen worden. Het geeft 
ook invulling aan NORA-principe 18: ”De dienst ontsluit ruimtelijke 
informatie locatiegewijs” en aan het principe P4.2.9: “Gegevens 
worden, waar mogelijk, voorzien van een locatieaanduiding. Het is 
derhalve van belang om informatie over een locatie te betrekken in 
de informatie over lopende en afgehandelde zaken. Aangezien veel 
zaken een ruimtelijke referentie kennen, wordt er hiermee voor 
gezorgd dat de desbetrefende informatie op eenvoudige wijze be-
schikbaar is voor degenen die bij een zaak betrokken zijn. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn de lokatie waarop de zaak betrekking heeft en 
ook andere lokatie-gebonden informatie die voor het behandelen 
van de zaak relevant is. 
 
Implicaties 
Ten eerste dient alle genoemde informatie geregistreerd te wor-
den. Ten tweede dient die registratie zodanig plaats te vinden dat 
altijd te herleiden is bij welke zaak die informatie behoort. Daar-
mee is niet gezegd dat al die informatie zich in één informatiesys-
teem moet bevinden. Ten derde dient alle genoemde informatie 
ontsloten te kunnen worden door middel van de zaakidentificatie, 
de ruimtelijke locatie waarop de zaak betrekking heeft (indien van 
toepassing) en andere zaakkenmerken die voor de afnemer en/of 

NORA 3.0 
AP 18 
 
PGA 5.3.3 
R02 
 
PZW ZP08 
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de interne bedrijfsvoering betekenisvol zijn. Digitalisering van de 
zaakinformatie en daarmee van het bedrijfsproces is veelal nood-
zakelijk om de toegankelijkheid van de informatie mogelijk te ma-
ken (zie ook principe P4.1.10).  
In aanvulling op de implicaties bij principe P3.3.7, is het van be-
lang dat lokatie-gegevens aan een zaak gekoppeld kunnen worden 
en dat geo-informatie in combinatie met andere zaakinformatie 
eenvoudig en gebruiksvriendelijk ter beschikking van de zaakbe-
trokkenen komt. 
Alle genoemde informatie over de zaak vormt tezamen het zaak-
dossier en moet als geheel beheerd en gearchiveerd worden. 

P4.2.29 
______ 
 
UP22 
UP24 

Leidend voor de registratie van een informatie-object (document) 
is de zaak waarop deze betrekking heeft. 
 
Onderbouwing 
Documenten (informatie-objecten) spelen een belangrijke rol bij 
het zaakgericht werken. Zij staan ten dienste van één of meer 
zaken. Evenwel, niet het document (informatie-object), waarin 
bijvoorbeeld de (aan)vraag vervat is, is bepalend voor de afbake-
ning van de zaak maar de (aan)vraag zelf. De uitkomst van de 
zaak is in belangrijke mate bepalend voor het duurzaamheidsregi-
me van de daartoe behorende documenten. Van belang is dan ook 
dat een document niet als zelfstandige eenheid geregistreerd en 
behandeld wordt maar als onderdeel beschouwd wordt van de 
desbetreffende za(a)k(en).  
 
Implicaties 
De provincie dient er voor zorg te dragen dat elk informatie-object 
zodanig vastgelegd wordt dat eenduidig vast staat voor welke zaak 
of zaken dit object relevant is, tenzij expliciet vastgesteld is dat 
het informatie-object deel uit maakt van een proces dat niet zaak-
gericht wordt uitgevoerd. De zaakkenmerken bepalen voor het 
merendeel de zgn. metadata van het informatie-object. Niet die 
metadata zijn leidend bij de registratie van een object maar de 
zaakkenmerken. Punt van aandacht is het eenmalig vastleggen 
van een informatie-object, ook als dat relevant is voor meerdere 
zaken. Een andere implicatie is dat niet het informatie-object (do-
cument) in behandeling wordt genomen maar dat de zaak behan-
deld wordt waarvan het informatie-object één van de kenmerken 
is. 

PZW ZP09 

 

Richtlijnen die horen bij bovenstaande principes12: 
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Code Richtlijn/Toelichting Status 

R4.2.1 
______ 
 
P4.2.9 

Voor locatie-aanduiding wordt waar mogelijk aangesloten op 
de relevante Nederlandse basisregistraties 
 
Onderbouwing 

PGA 5.3.5 
R07 

                                           

 
12 De richtlijnen over vernietiging, overbrenging en vervanging zijn gebaseerd op de Archiefwet en Ar-
chiefbesluit en daaruit voortvloeiende regelgeving zoals landelijk vastgestelde selectielijsten en de Ar-
chiefregeling. 
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P4.2.10 Deze richtlijn is een uitwerking van de principes P4.2.9 en P4.2.10. 
Primair gaat het om het (wettelijk) verplicht gebruik van basisge-
gevens, in dit geval om basisgegevens betreffende een locatie-
aanduiding. Als de gegevens, die voorzien zijn van de locatie-
aanduiding, betrekking hebben op een object in enige basisregi-
stratie dan is het niet meer dan logisch om de locatie-aanduiding 
uit die basisregistratie te gebruiken. Indien het om een ander ob-
jecten gaat, dan is het aan te bevelen om zoveel mogelijk gebruik 
te maken van de locatie-aanduiding van een dichtbijgelegen object 
in enige basisregistratie, bijvoorbeeld de kadastrale aanduiding van 
een kadastraal perceel of het authentieke adres van een verblijfs-
object. Op deze wijze wordt optimaal aangesloten op het stelsel 
van basisregistraties en worden ‘zelf verzonnen’ locatie-
aanduidingen zoveel mogelijk voorkomen. 
 
Implicaties 

Het volgen van deze richtlijn betekent onder meer dat desbetref-
fende basisgegevens toegankelijk dienen te zijn, dat applicaties en 
gegevensverzamelingen er op ingericht zijn om dergelijke locatie-
aanduidingen vast te kunnen leggen, ook als dat een reeks coördi-
naten zou betreffen, en dat degenen die deze gegevens bijhouden 
zich er van bewust zijn zoveel mogelijk de basisregistraties te 
moeten volgen. 

R4.2.2 
______ 
 
P4.2.10 

Indien eigen kopieën van geo-gegevens uit een landelijke basisregistra-
tie worden vastgelegd, dan worden deze actueel gehouden door middel 

van de verwerking van mutatieberichten die de bronhouder verstrekt. 

 
Onderbouwing 

Deze richtlijn is een uitwerking van principe P4.2.10 voor zover de 
meest geëigende en betrouwbare bron een basisregistratie is. Van 
belang in dat geval is dat altijd beschikt wordt over de meest actu-
ele waarden van die basisgegevens. Indien deze niet telkens ont-
leend worden aan de desbetreffende basisregistratie, dan is het 
noodzakelijk signalen te ontvangen (vanuit die basisregistratie) dat 
de waarde van een (overgenomen) gegeven gewijzigd is en deze 
wijziging te verwerken. 
 
Implicaties 

De richtlijn heeft als consequentie dat elke gegevensverzameling 
waarin kopieën van basisgegevens vastgelegd zijn, voorzien is van 
functionaliteit om mutaties op die gegevens te verkrijgen en te 
kunnen verwerken in die gegevensverzameling. Dit kan bijvoor-
beeld met behulp van mutatieberichten in StUF-formaat. 

PGA 5.3.5 
R08 

R4.2.3 
______ 
 
P4.2.10 

De vorige richtlijn zou ook moeten gelden voor andere van derden 
afgenomen geo-gegevens, niet zijnde basisregistraties. 
 
Onderbouwing 

Hoewel voor dergelijke gegevens het wettelijk verplicht gebruik 
niet geldt, is het ook hier wenselijk om kopieën van gegevens ac-
tueel te houden.  
 
Implicaties 

Deze zijn analoog aan de implicaties bij richtlijn R4.2.2. In aanvulling 
daarop, indien de Archiefwet of specifieke wetgeving dit vereist, moet 

ook aandacht besteed worden aan het bewaren van historische gege-
venswaarden. 

PGA 5.3.5 
R08a 

R4.2.4 
______ 
 
P4.2.9 

De provincies hanteren het framework van standaarden voor de 
Nederlandse GII; waar nodig wordt door de provincies een unifor-
me invulling daarvan vastgesteld. 
 

PGA 5.3.5 
R09 
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P4.2.10 
P4.2.23 
 

Onderbouwing 

Ook deze richtlijn is een uitwerking van de principes P4.2.9 en 
P4.2.10. Daarbij gaat het hier vooral om de wijze waarop ruimtelij-
ke gegevens worden uitgewisseld en dientengevolge lokatie-
gebonden objecten worden benoemd, geïdentificeerd en voorzien 
van coördinaten als locatie-aanduiding. Het is niet meer dan van-
zelfsprekend dat hierbij genoemd framework gevolgd wordt, van-
wege de standaardiserende werking en daarmee de eenduidige 
betekenis voor willekeurige gebruikers van deze gegevens, zowel 
binnen de provinciale organisatie als daarbuiten. Juist vanwege die 
eenduidigheid is het zinvol om in voorkomende gevallen tussen alle 
provincies afspraken te maken. 
 
Implicaties 

De eerste implicatie is uiteraard dat provincies in voorkomende 
gevallen hierover gezamenlijk afspraken maken. Verdere implica-
ties zijn analoog aan die bij richtlijn R4.2.1 i.c. hierop ingerichte 
applicaties, gegevensverzamelingen en gegevensuitwisseling en 
beheerders en gebruikers die zich aan deze afspraken houden. 

R4.2.5 
______ 
 
P4.2.14 
P4.2.20 
 

De provincie regelt in samenwerking met de andere provincies de 
definiëring, betekenis, kwaliteitsafspraken en harmonisering van 
die geo-objecten en gegevens die niet gespecificeerd zijn in lande-
lijke of internationale standaarden. 
 
Onderbouwing 

Deze richtlijn is een uitwerking van de principes P4.2.14 en 
P4.2.20. Met het oog op het eenduidig kunnen gebruiken van ge-
gevens die niet opgenomen zijn in basisregistraties en GII-
framework, is het noodzakelijk deze gegevens als provincie te spe-
cificeren. Voor de hand liggend is om dit niet per provincie te doen 
maar als provincies gezamenlijk, hetgeen de brede bruikbaarheid 
van dergelijke gegevens bevorderd.   
 
Implicaties 

Ook hier is de eerste implicatie uiteraard dat provincies in voorko-
mende gevallen hierover gezamenlijk afspraken maken. Het gaat 
met name om gegevens die voor meerdere provincies relevant zijn 
en/of die relevant zijn vor een kerntaak van de provincie(s). Ver-
dere implicaties zijn dat gebruikers zich aan deze afspraken hou-
den en dat gezamenlijk afspraken gemaakt worden over het be-
heer van de afspraken. 

PGA 5.3.5 
R10 

R4.2.6 
______ 
 
P3.2.7 

De provincie stelt gezamenlijk met de andere provincies richtlijnen 
op voor het op een begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze 
presenteren van geo-informatie. 
 
Onderbouwing 

Deze richtlijn is een uitwerking van principe P3.2.7. Om geo-
informatie op een begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze te 
kunnen presenteren, zijn goede afspraken nodig, ook tussen de 
provincies onderling. 
 
Implicaties 

Te komen tot dergelijke afspraken/richtlijnen voor de presentatie 
van geo-informatie is veelomvattend en complex. Het zal stapsge-
wijs moeten worden aangepakt om het proces en de richtlijnen 
beheersbaar te houden. 

PGA 5.3.5 
R11 

R4.2.7 
______ 
 
P4.2.8 

Van geo-informatie wordt de kwaliteit en herkomst gedocumen-
teerd door middel van meta-data. 
 
Onderbouwing 

PGA 5.3.5 
R12 
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 Deze richtlijn is een nadere uitwerking van principe P4.2.8. Meta-
data is het geëigende middel om (geografische) informatiebronnen 
te documenteren, zoals bijvoorbeeld toegepast in het eerder ge-
noemde GII-framework. Zie voor de onderbouwing verder principe 
P4.2.8.  
 
Implicaties 

Zie de implicaties bij principe P4.2.8. 

R4.2.8 
______ 
 
P4.2.12 

Vastgestelde selectielijsten worden toegepast. 
 
Onderbouwing 

Dit zorgt dat de digitale duurzaamheid voor de juiste informatie 
blijft gehandhaafd. 
 
Implicaties 

De lijsten komen tot stand op basis van risicomanagement en en 
met gebruikmaking van instrumenten voor waardering en selectie 
van informatie. 

Informatie 
op Orde 
Norm 3 

R4.2.9 
______ 
 
P4.2.20 

De organisatie heeft inzicht in de vereiste overheidsinformatie, 
inclusief haar verblijfplaats, haar toegankelijkheid en betrouwbaar-
heid, overeenkomstig de eisen van het vastgestelde beheerregime. 
 
Onderbouwing 

Dit is nodig om principe P4.2.20 te borgen. 
 
Implicaties 
Er dient te worden gezorgd dat de vereiste informatie (zoals be-
paald in het informatieontwerp) aanwezig is en toegankelijk voor 
daartoe geautoriseerden. De metadata dienen hiertoe up-to-date 
te zijn, gelet op openbaarmaking en de daarvoor geldende eisen en 
beperkingen. 

Informatie 
op Orde 
Norm 7 

R4.2.10 
______ 
 
P4.2.20 

De relatie tussen overheidsinformatie en metadata kan op elk mo-
ment worden gelegd, in overeenstemming met de eisen van het 
vastgestelde beheerregime. 
 
Onderbouwing 

Dit is nodig om principe P4.2.20 te borgen. 
 
Implicaties 
In Records Management Applicaties (RMA’s) worden inhoudelijke 
informatie en metadata binnen één applicatie beheerd. Er zijn ech-
ter ook systeemoplossingen waarin inhoudelijke informatie en me-
tadata in verschillende applicaties worden beheerd. In beide geval-
len moet er voor worden gezorgd dat de relatie tussen inhoud en 
metadata wordt beheerd en op ieder moment kan worden gerecon-
strueerd. 

Informatie 
op Orde 
Norm 7 

R4.2.11 
______ 
 
P4.2.20 

Verwijdering van overheidsinformatie, door vernietiging of over-
dracht / overbrenging, vindt plaats door de daartoe geautoriseerde 
personen en volgens het daartoe vastgelegde protocol. 
 
Onderbouwing 

Dit is nodig om principe P4.2.20 te borgen. 
 
Implicaties 
De autorisaties zijn in overeenstemming met de organisatorische 
regelingen ingericht. De verwijdering dient ordelijk en controleer-
baar te verlopen. 

Informatie 
op Orde 
Norm 7 

R4.2.12 
______ 

Overheidsinformatie wordt dan en slechts dan vernietigd: 
- als op basis van de selectielijst de bewaartermijn is ver-

Informatie 
op Orde 
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P4.2.20 

streken; 
- na vervanging. 

De vernietiging wordt zorgvuldig gedocumenteerd. 
 
Onderbouwing 

Dit is nodig om principe P4.2.20 te borgen. 
 
Implicaties 
Specifieke wetgeving waarin vernietiging van informatie een aan-
dachtspunt is (Wbp, politiegegevens, … ) dient in de selectielijsten 
te zijn verwerkt. 

Norm 7 

R4.2.13 
______ 
 
P4.2.20 

Vervanging van overheidsinformatie die conform de selectielijst 
blijvend bewaard dient te worden vindt alleen plaats met een 
machtiging van OCW en wordt zorgvuldig gedocumenteerd. 
 
Onderbouwing 

Dit is nodig om principe P4.2.20 te borgen. 
 
Implicaties 
Tijdelijk te bewaren informatie kan worden vervangen met toe-
stemming van de zorgdrager (GS) of de verantwoordelijke aan wie 
de zorgdrager deze bevoegdheid heeft overgedragen (zie ook richt-
lijn R4.2.11). Zie de Beleidsregel digitale vervanging archiefbe-
scheiden van het ministerie van OCW. 

Informatie 
op Orde 
Norm 7 

R4.2.14 
______ 
 
P4.2.20 

Overheidsinformatie die conform de selectielijst blijvend bewaard 
dient te worden, wordt binnen 20 jaar overgebracht naar de ar-
chiefbewaarplaats. 
 
Onderbouwing 

Dit is nodig om principe P4.2.20 te borgen. 
 
Implicaties 
De informatie wordt bij deze overbrenging openbaar, tenzij er be-
perkingen op de openbaarheid worden vastgesteld, in overleg met 
de beheerder van de archiefbewaarplaats en met redenen omkleed 
(‘beklemming’). 

Informatie 
op Orde 
Norm 7 

R4.2.15 
______ 
 
P4.2.11 
P4.2.20 

Ten behoeve van het documenteren van het beheer van informatie 
worden metadata vastgelegd. 
 
Onderbouwing 

Dit is nodig om principe P4.2.20 te borgen. 
 
Implicaties 
Dit betreft niet alleen de bewaartermijn maar ook de beheerhande-
lingen die zijn verricht zoals conversie, migratie en vervanging. 
Het vastleggen van metadata gebeurt bij voorkeur geautomati-
seerd. 

Informatie 
op Orde 
Norm 7 

R4.2.16 
______ 
 
P3.1.4 
P4.2.12 
P4.2.29 

De zaak is leidend voor de digitale duurzaamheid van alle voor de 
zaak relevante informatie. 
 
Onderbouwing 
Principe P4.2.12 gaat over de digitale duurzaamheid bij de regi-
stratie van gegevens. Digitale duurzaamheid is relevant voor alle 
over de zaak vastgelegde informatie. Niet alleen voor de aan de 
zaak gerelateerde documenten maar bijvoorbeeld ook voor de pro-
cesgebonden informatie. De relevantie betreft de verantwoording 
achteraf van de uitgevoerde zaak en de inhoudelijke aspecten van 
de zaak zoals besluiten. 
 

PZW ZR03 
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Implicaties 
De vastlegging van alle zaakinformatie moet duurzaam zijn. Alle 
zaakinformatie moet gearchiveerd worden overeenkomstig de ei-
genschappen en resultaten van de zaak. 

R4.2.17 
______ 
 
P3.1.4 
P4.2.25 

Zaakgegevens worden geregistreerd, beheerd, ontsloten en ver-
strekt in overeenstemming met het Referentiemodel voor Gemeen-
telijke Basisgegevens over Zaken (RGBZ). 
 
Onderbouwing 
De NORA stelt in principe 8 dat ‘de dienst maakt gebruik van open 
standaarden’. De PETRA kent principe 4.2.25: Semantische model-
len worden bij voorkeur ontleend aan bestaande modellen die bin-
nen de overheid worden gebruikt. 
Een logisch gevolg van deze principes is dat als semantisch model 
voor zaakgegevens het RGBZ gehanteerd wordt, zijnde het enige 
op dit moment gedefinieerde en bij ketenpartners (m.n. gemeen-
ten) gebruikte informatiemodel voor het zaakgericht werken. 
 
Implicaties 
De consequentie van deze richtlijn is dat datamodellen van geau-
tomatiseerde informatiesystemen opgezet zijn op basis van het 
RGBZ en dat berichten met zaakgegevens opgesteld zijn conform 
het, van het RGBZ afgeleide, berichtenmodel StUF-Zaken (zie ook 
het principe P4.2.26). 

NORA 3.0 
AP 8 
 
PZW ZR04 

R4.2.18 
______ 
 
P3.1.3 
P3.1.4 
P3.2.12 
P3.2.26 
P3.2.27 
P3.3.19 

De vastlegging van afspraken over de uitvoering van gelijksoortige 
zaken vindt plaats door middel van een zaaktype. 
 
Onderbouwing 
NORA-principe 28 en principe P3.2.12 geven aan dat er afspraken 
vastgelegd worden over de levering van de dienst of het product. 
Deze kunnen de dienst of het product zelf betreffen maar ook het 
proces waarlangs zij geleverd worden. In het tweede geval gaat 
het over de zaak. Het NORA-principe geeft niet aan hoe die afspra-
ken vastgelegd worden. Door voor gelijksoortige en regelmatig uit 
te voeren zaken de afspraken vast te leggen bij het zaaktype hoeft 
dit niet meer per individuele zaak plaats te vinden. Leveringscondi-
ties zijn vooraf d.w.z. voorafgaand aan de (aan)vraag die leidt tot 
de zaak bekend. Hiermee wordt voorkomen dat sprake zou zijn 
van verschillende leveringscondities bij gelijksoortige zaken. 
 
Implicaties 
Consequentie van het volgen van deze richtlijn is dat de provincie 
de uitvoeringsafspraken van gelijksoortige zaken vastlegt per 
zaaktype en daartoe zaaktypen afbakent vanuit het perspectief van 
de afnemer. Aangezien zaken bedoeld zijn om producten en dien-
sten te leveren is het zeer wenselijk per zaaktype vast te leggen op 
welke producten en diensten, zoals gespecificeerd in de producten- 
en diensten-catalogus (zie principe P3.2.20), dit betrekking heeft. 
Voor de hand liggend is om het definiëren en specificeren van 
zaaktypen als provincies in samenwerking te doen en vast te leg-
gen in een zgn. zaaktypecatalogus. 

NORA 3.0 
AP 28 
 
PZW ZR05 

 

 

Informatiearchitectuur: berichten 

Code Principe/Toelichting Status 



 

PETRA versie 1.3  83 |131 

P4.2.24 
______ 
 
UP18 
UP20 
UP21 

De provincie moet via interne afstemming en externe samenwer-
king, de definiëring, betekenis en harmonisering van gegevens, 
regelen. 
 
Onderbouwing 
Gegevens- en procesinhoudelijke communicatiestandaarden moe-
ten een semantisch model bevatten of verwijzen naar een zoda-
nig semantisch model. 
 
Implicaties 
Provincies zoeken samenwerking onderling en met andere over-
heden. 

NORA 2.0 
6.2.4.1 

P4.2.25 
______ 
 
UP18 
UP20 
UP21 

Semantische modellen worden bij voorkeur ontleend aan al aan 
bestaande modellen die binnen de overheid worden gebruikt. 
 
Onderbouwing 
Wat er al is hoef je niet uit te vinden. Het uitgangspunt is om na 
te gaan of er kan worden aangesloten bij al bestaande modellen. 
Voorbeelden zijn : de gemeenschappelijke referentie modellen (= 
voorheen GFO’en) die opgesteld zijn door gemeenten, de seman-
tische modellen die zijn opgesteld vanuit het basismodel geo-
informatie. 
 
Implicaties 
Het plotten van de provincie eigen situatie op de genoemde mo-
dellen en zonodig aanpassingen doorvoeren. 

VNG/EGEM
; IDsW; 
GEONOVU
M 

P4.2.26 
______ 
 
UP18 
UP20 
UP21 

De inhoud van berichten wordt opgemaakt conform StUF.  
 
Onderbouwing 
Dit is een standaard die de bestuurslagen met elkaar hebben 
afgesproken. De afspraken zijn nodig om toekomstvast te kunnen 
uitwisselen. 
 
Implicaties 
Berichten worden gecheckt op het gebruik van StUF en zonodig 
aangepast. 

VNG 
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4.3 Informatie-uitwisseling  

 

Informatiearchitectuur: informatie-uitwisseling  

Code Principe/Toelichting Status 

P4.3.1 
______ 
 
UP20 
UP21 

Het berichtenverkeer van, naar en binnen provincies is geba-
seerd op de standaarden van het Forum Standaardisatie. 
 
Onderbouwing 
Het gebruik an standaarden bevordert toekomstvaste uitwisse-
ling. 
 
Implicaties 
Als informatie-wisseling nodig is dan dient te worden gecheckt 
welke open standaarden relevant zijn. Als bijlage 1 zijn de lijsten 
van door het Forum Standaardisatie vastgestelde standaarden 
opgenomen. Zie voor de meest actuele pas-toe-en-leg-uit-lijst 
en de lijst van veelgebruikte standaarden  
http://www.forumstandaardisatie.nl 
• XML voor provinciaal berichtenverkeer 
• XBRL voor financiële verantwoording 
• SOAP en WSDL voor uitwisselen van berichten tussen appli-

caties binnen de provincie 
• Koppelvlakstandaarden van de OSB  
• Geo-standaarden 
• Etc. 

Forum 
Standaar-
disatie; 
NORA 2.0 
6.3.1 

P4.3.2 
______ 
 
UP9 
UP21 
UP22 

Voor gebruik van basisregistraties maken provincies gebruik van 
taxonomieën en semantische standaarden zoals gedefinieerd in 
de Stelselcatalogus. 
 
Onderbouwing 
Zie principe P4.2.4. 
 
Implicaties 
Zie principe P4.2.4. 

NORA 2.0 
6.2.4.5 

P4.3.3 
______ 
 
UP18 

Services (berichten) die tussen overheidsorganen worden uitge-
wisseld, zijn af te leiden van een semantisch model waarmee de 
betrokken partijen hebben ingestemd. 
 
Onderbouwing 
Een gezamenlijk ontwikkeld semantisch model zorgt er voor dat 
de bedoeling en de betekenis van de informatie voor alle partijen 
duidelijk is. Gebruik hiervan bevordert de eenduidigheid van de 
definities die in de services worden gehanteerd. 
 
Implicaties 
Kennis opbouwen van de semantische modellen. Toetsen op het 
gebruik daarvan in de ontwikkeling van services. 

NORA 2.0 
6.2.4.1 

P4.3.4 
______ 
 
UP8 
UP18 
UP23 

De provincie stelt haar geo-informatie door middel van (geo-) 
services beschikbaar aan (landelijk) sites, zodat de overheid zich 
als één geheel aan burgers, bedrijven en instellingen kan pre-
senteren. 
 
Onderbouwing 
Om geo-informatie onderdeel te laten zijn van de externe 
dienstverlening, welke in de praktijk vorm krijgt via de digitale 
kanalen zoals hierboven genoemd, is een servicegerichte archi-

PGA 5.2.6 
P11 
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tectuur een randvoorwaarde. Dat betekent toepassing door de 
provincie van geo-services in de aansluiting op voorzieningen die 
in principe niet altijd geo-gericht hoeven te zijn. 
 
Implicaties 
De vraag is of de provincies in dit verband een eigen rol willen 
pakken, of dat ze er beter aan doen zich te conformeren aan 
landelijke ontwikkelingen en voorzieningen. In het laatste geval 
betekent het eenvoudigweg het implementeren van landelijk 
voorgeschreven services, die vanzelfsprekend moeten aansluiten 
op de interne informatiehuishouding en service-architectuur. 

P4.3.5 
______ 
 
UP18 

De afbakening van een (geo-) service is gericht op de behoefte 
van de gebruiker en onafhankelijk van interne aangelegenheden 
van de aanbieder. Dit wil zeggen: de behoefte van de gebruiker 
is bepalend, en niet de (technische) beperkingen van de aanbie-
der. 
 
Onderbouwing 
Op de eerste plaats in de (geo-)informatievoorziening staat de 
behoefte aan deze informatie zoals die zich manifesteert bij de 
gebruikers daarvan. Dus niet de wijze waarop de desbetreffende 
(geo-)informatie intern gestructureerd is dan wel vastgelegd is 
in één of meerdere fysieke applicaties. De behoefte van de ge-
bruiker(s) is dan ook leidend voor het bepalen van de mogelijk-
heden van een geo-service, niet gehinderd door technische keu-
zes aangaande informatiesystemen. 
 
Implicaties 
Het vergt ten eerste het ‘denken vanuit de gebruiker’ om geo-
services te ontwerpen in plaats van het ‘denken vanuit de tech-
niek’. Het kan ten tweede consequenties hebben voor de ICT-
inrichting als voor het leveren van een geo-service meerdere 
applicaties en/of databases benodigd zijn. 

PGA 5.2.6 
P12 

P4.3.6 
______ 
 
UP13 
UP19 

Zodra een bericht binnen het domein van de provincie is, zorgt 
procescoördinatie ervoor dat er een gegarandeerde afhandeling 
is. 
 
Onderbouwing 
De verzender moet er op aan kunnen dat het bericht is ontvan-
gen en dat de afhandeling plaatsvindt. 
 
Implicaties 
Procescoördinatie moet betrouwbaar ingericht zijn.  

 

P4.3.7 
______ 
 
UP19 

Een service dient de bevoegdheid van de vragende partij steeds 
te controleren. 
 
Onderbouwing 
De ontvanger wil weten wie de verzender is en of deze in de 
hoedanigheid van aanvrager bevoegd is om het bericht te ver-
sturen. 
 
Implicaties 
Dit moet door de service worden gecheckt. 

NORA 2.0 
9.8.2 

P4.3.8 
______ 
 
UP20 

Servicebeschrijvingen zijn vastgelegd in een service register 
en/of service repository. 
 
Onderbouwing 
Dit is een manier om overzicht te houden op de functionaliteit 
van de services. Het bevordert hergebruik, voorkomt wildgroei 

Programma 
Overheids-
diensten-
platform 
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en bevordert de toekomstvastheid van de samenwerking. 
 
Implicaties 
Afspraken zijn nodig over de opzet, het beheer en het gebruik 
van het serviceregister. Beheer en gebruik vragen om discipline. 

P4.3.9 
______ 
 
UP19 

Provincies gebruiken voor de toegang tot hun beveiligde dien-
sten generieke authenticatie diensten op basis van DigiD en/of 
PKI-overheid. 
 
Onderbouwing 
Dit levert een gegarandeerde kwaliteit van de toegang, zoals die 
door de overheden landelijk is afgesproken. 
 
Implicaties 
Aansluiten op landelijke bouwstenen. 

NORA 2.0 
9.7.3 

 

 

Richtlijnen die horen bij bovenstaande principes: 

 

Informatiearchitectuur: informatie-uitwisseling  

Code Richtlijn/Toelichting Status 

R4.3.1 
______ 
 
P4.3.4 
 
 

De provincie hanteert alle domein-specifieke landelijk vastgestelde 
informatiemodellen (IMRO, IMNaB, IMWA, IMKICH, StUF-Xx, etc.) 
waar deze relevant zijn voor het ketenproces. 
 
Onderbouwing 

Deze richtlijn is een uitwerking van principe P4.3.4. Daar waar dat 
principe stelt dat de provincie geo-informatie door middel van 
(geo-)services beschikbaar maakt, geeft deze richtlijn kaders voor 
de structuur van de services. Vanzelfsprekend is dat aangesloten 
wordt bij landelijke standaarden zodat de bruikbaarheid van deze 
services gemaximaliseerd wordt. 
 
Implicaties 

De betrokken provinciale medewerkers moeten zich er van bewust 
zijn om gegevens conform deze standaarden beschikbaar te stellen 
aan anderen. Uiteraard stelt dit eisen aan applicaties en gegevens-
verzamelingen opdat deze op de juiste wijze kunnen omgaan met 
desbetreffende informatiemodellen. Voor zover deze informatiemo-
dellen nog niet bestaan en relevant zijn voor landsdekkende pro-
jecten, zal een informatiemodel ontwikkeld moeten worden dat 
aansluit op het stelsel. 

PGA 5.3.6 
R13 

R4.3.2 
______ 
 
P4.3.4 
 

Geo-datasets waarvan de provincie bronhouder is, worden in prin-
cipe vrijelijk aan andere partijen ter beschikking gesteld, adequaat 
ontsloten en voor hergebruik beschikbaar gesteld. 
 
Onderbouwing 

Deze richtlijn kan gezien worden als uitwerking van principe P4.3.4 
ofschoon de verstrekking hier verder gaat dan de daar genoemde 
(landelijke) sites. Met deze richtlijn wordt nadere invulling gegeven 
aan de vrije beschikbaarheid van overheidsinformatie. Alle twaalf 
GS-colleges hebben hiertoe een intentieverklaring getekend. 
 
Implicaties 

De belangrijkste implicatie is dat als een derde partij verzoekt om 
informatie of een dataset, dat aan dat verzoek in principe wordt 

PGA 5.3.6 
R14 
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voldaan, hooguit tegen kosten indien er sprake is van bijzondere 
wensen of eisen. Verstrekking vindt bij voorkeur plaats via het PGR 
(zie richtlijn R4.3.3). Beperkingen zijn er ten aanzien van gegevens 
waarvan de provincie geen bronhouder is (tenzij het door te leve-
ren basisgegevens betreft), ten aanzien van als vertrouwelijk ge-
kenmerkte gegevens en privacy-gevoelige gegevens. 

R4.3.3 
______ 
 
P4.3.4 
 
 

De provincies gebruiken het PGR als aansluitpunt voor in ieder 
geval centrale diensten; hieronder valt het NGR. 
 
Onderbouwing 

Ook deze richtlijn is een uitwerking van principe P4.3.4. Uit het 
oogpunt van het eenduidig vindbaar en toepasbaar beschikbaar 
stellen van geo-informatie is het van belang dat de provincies ge-
zamenlijk afspraken maken over zaken als: voorwaarden, beschrij-
ving, presentatie, standaarden en publicatie van geo-gegevens.  
Naast de landsdekkende geo-informatie heeft het hierom de voor-
keur het PGR ook te gebruiken voor niet centraal geharmoniseerde 
en provinciespecifieke geo-informatie (voorbeelden: Carnaval, mo-
numenten, wadlopen of hunebedden). 
 
Implicaties 

De belangrijkste implicatie is dat een provincie haar geo-informatie 
en beschrijvingen zoveel mogelijk (als services) aanbiedt in het 
PGR, zodanig dat centrale vindbaarheid via het NGR gewaarborgd 
is. Zie afbeelding, waarin data (rood) en meta-data (blauw) apart 
zijn weergegeven. De “13e provincie” is het IPO, dat ook (geza-
menlijke) datasets beheert. 
 
Afgewogen moet worden of de provincie daarnaast zelf een ‘geo-
loket’ op haar website beschikbaar houdt. 

PGA 5.3.6 
R15 

R4.3.4 
______ 
 
P4.2.14 
P4.3.4 
 
 

Geo-data wordt uitsluitend in combinatie met meta-data uitgele-
verd; kaarten uitsluitend in combinatie met een legenda die de 
gepresenteerde kaartinhoud adequaat verklaart. 
 
Onderbouwing 

De richtlijn is een uitwerking van de principes P4.2.14 en P4.3.4. 
Waar het om gaat is dat de ontvanger van geo-data te allen tijde 
inzicht heeft in de kwaliteit en betekenis van de ontvangen geo-
data zodat deze data op de juiste wijze geïnterpreteerd kan wor-
den en misverstanden voorkomen worden.  
 
Implicaties 

Dit betekent dat geo-data voorzien wordt van de juiste meta-data, 
zie richtlijn R4.2.7. Eenieder die geo-data verstrekt moet zich er 
van bewust zijn de desbetreffende meta-data mee te verstrekken. 

PGA 5.3.6 
R16 

R4.3.5 
______ 
 
P4.3.4 
 
 

Toegang tot geo-services kan door middel van autorisatie worden 
beperkt tot aan te wijzen doelgroepen. 
 
Onderbouwing 

Ook deze richtlijn is een uitwerking van principe P4.3.4. De richtlijn 
lijkt op gespannen voet te staan met richtlijn R4.3.2. Waar het om 
gaat is het daar gestelde ‘in principe’. De richtlijn is dan ook geen 
vrijbrief om de toegang tot geo-informatie te beperken. Alleen 
zwaarwegende redenen, zoals aangeduid bij richtlijn R4.3.2, kun-
nen aanleiding zijn de toegang te beperken. Uiteraard dient de Wet 
Openbaarheid Bestuur nageleefd te worden.  
 
Implicaties 

De applicaties die functionaliteit bevatten om geo-services be-
schikbaar te stellen, moeten over mogelijkheden beschikken de 

PGA 5.3.6 
R17 
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toegang tot die services te kunnen beperken. Verder moet in de 
provinciale organisatie van een dusdanig kwaliteitsregime sprake 
zijn dat deze functionaliteiten op de juiste wijze gebruikt worden. 

R4.3.6 
______ 
 
P4.3.4 
 
 

Alle provincies hanteren dezelfde (geüniformeerde) inrichting voor 
geo-netwerk-services (registry, discovery, view/portrayal, down-
load, transformation, invoke-spatial-data) volgens de (in-
ter)nationale standaarden. 
 
Onderbouwing 

Ook deze richtlijn is een uitwerking van principe P4.3.4 en bor-
duurt voort op richtlijn R4.3.1. Ging het daar alleen over landelijke 
informatiemodellen, hier gaat het over de wijze waarop geo-
services worden aangeboden. Het is wenselijk dit te standaardise-
ren over alle provincies heen hetgeen de vindbaarheid en bruik-
baarheid van provinciale geo-services vergroot.  
 
Implicaties 

De belangrijkste implicatie is dat provincies gezamenlijk afspraken 
maken hoe de inrichting van de geo-services er uit ziet. Implicatie 
is verder dat elke provincie zich hieraan houdt. 

PGA 5.3.6 
R18 

R4.3.7 
 

De provincie sluit, ook voor geo-informatie, aan op de landelijke 
voorzieningen en communiceert met andere overheidsorganisaties 
via de Digikoppeling (v/h OSB). 
 
Onderbouwing 

Met deze richtlijn maken we duidelijk dat met geo-informatie niet 
anders wordt omgegaan dan met niet-geo-informatie. Ook voor 
geo-informatie wordt, daar waar van toepassing, gebruik gemaakt 
van landelijke voorzieningen.   
 
Implicaties 

Deze zijn vervat in de tekst van de richtlijn. 

PGA 5.3.8 
R20 
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5. Technische Architectuur 

De technische infrastructuur biedt een werkplek, server, opslag, netwerk en fysieke 

omgeving. De onderstaande figuur illustreert de aspecten die in dit hoofdstuk aan de 

orde komen. 

 

 

 

 

Figuur 9: Raamwerk Technische Architectuur algemeen 

 

Een weergave van de technische architectuur (figuur 10) is een nadere uitwerking 

van de bovenstaande illustratie. Dit meer specialistisch raamwerk kan worden ge-

bruikt als basis voor: standaardisatiedoeleinden, naamconventies ICT componenten, 

documentatiestructuur, impactanalyse van beoogde wijzigingen (changes), beveili-

gingsrichtlijnen enzovoort. 

 

De hoofdcomponenten van het raamwerk worden hierna meer in detail beschreven 

 

NB 

Voor provincies die de ICT qua techniek hebben uitbesteed, geldt daarbij 

dat de principes soms wel en soms niet met de partij waaraan de techniek is 

uitbesteed (leverancier) moeten worden besproken en/of opgelegd. 

Voor zover er sprake is van wettelijke verplichtingen, convenanten of andere afspra-

ken moet de leverancier mee met de principes. Op het moment dat hier geen sprake 

van is, kunnen hier met de leverancier afspraken worden gemaakt. 

Bij hernieuwing van de uitbesteding is dit een belangrijk punt van aandacht. 
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Figuur 10: Raamwerk Technische Architectuur in detail 
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5.1 IT algemeen 

In dit hoofdstuk worden de principes die van toepassing zijn op de architectuur van 

de informatie technologie beschreven.  

 

Technische architectuur: algemeen 

Code Principe/Toelichting Status 

P5.1.1 
______ 
 
UP16 

De principes van de informatietechnologie zijn leverancieronaf-
hankelijk. 
 
Onderbouwing 
Dit geeft meer implementatiemogelijkheden waardoor de techni-
sche infrastructuur toekomstvast blijft. De leveranciers worden 
hierdoor gedwongen hun producten te leveren conform de ge-
stelde principes. 
 
Implicaties 
Bij aanbestedingen dient hierop te worden getoetst. 

 

P5.1.2 
______ 
 
UP20 
UP24 

De provincies volgen voor de IT-bouwstenen (inter)nationale en 
leveranciersonafhankelijke (‘open’) standaarden. 
NOIV: Nederland Open In Verbinding, EZ-programma 
(www.noiv.nl).  
 
Onderbouwing 
De bevordert de toekomstvastheid van de uitwisselbaarheid en 
het vermindert de leveranciersafhankelijkheid. 
 
Implicaties 
Dit betekent, dat open standaarden de norm zijn. Wordt hier 
van af geweken, dan moet goed uit te leggen zijn waarom dit is. 

NOIV 
Forum Stan-
daardisatie; 
Baseline 
Informatie 
op Orde 
Norm 5 

P5.1.3 
______ 
 
UP20 

De provincies geven in hun implementatiestrategie voor de aan-
besteding en inkoop “open source” en “gesloten source” softwa-
re een gelijke kans. 
 
Onderbouwing 
Dit principe bevordert een integere en betrouwbare manier van 
inkopen. 
 
Implicaties 
Proces van open aanbesteding inrichten.  

 

P5.1.4 
______ 
 
UP20 
UP21 
UP24 

De provincies richten de technische applicatie-infrastructuur in 
op basis van een ‘eisenmatrix’.  
 

Eisenmatrix Mogelijkheden qua: 

Eisen qua in-
put 

op-
vraag 

bewer-
king 

op-
slag 

pu-
blish 

Beschikbaar-
heid 

     

Capaciteit      
Beveiliging      

Beheer      

 
Onderbouwing 
Dit bevordert een integrale afweging in het maken van de keu-
ze. 

Extended 
ISO model 
voor non-
functional 
require-
ments; 
Baseline 
Informatie 
op Orde 
Norm 5 
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Implicaties 
In voorkomende gevallen wordt de eisenmatrix gebruikt. 

P5.1.5 
______ 
 
UP1 

De provincies maken afspraken over de bedrijfstijden rond de 
technische infrastructuur. Qua e-dienstverlening neigt deze naar 
7x24, uitgezonderd de tijd die nodig is voor onderhoud. 
 
Onderbouwing 
De eisen ten aanzien van beschikbaarheid worden steeds hoger. 
Daarom is het nodig hier heldere afspraken over te maken. 
 
Implicaties 
Voorafgaand aan het maken van de afspraken een kosten-baten 
afweging maken. De technische infrastructuur en de organisato-
rische inrichting hierop te zijn gedimensioneerd. 

Wens/Prov 
ICT-beleid 
NORA 2.0 
7.1.2 

P5.1.6 
______ 
 
UP23 

Services maken uitsluitend gebruik van adequaat beveiligde 
verbindingen. 
 
Onderbouwing 
Aspecten van vertrouwelijkheid en eventueel ook privacy spelen 
vanzelfsprekend ook bij ruimtelijke informatie een rol. Het is 
daarom van groot belang dat de toegang tot informatie – i.e. de 
services – op een juist en passend niveau kunnen worden bevei-
ligd. Welk niveau dit is, moet per geval en per (groep van) ser-
vice(s) worden vastgesteld. 
 
Implicaties 
Momenteel is het ontbreken van (volledige) integratie tussen 
geo- en niet-geo services ook voor de beveiliging een punt van 
aandacht. In het verleden is er betrekkelijk weinig aandacht 
geweest voor het beveiligen van geo-services, mede omdat 
openheid in het geo-domein een gewaardeerde kwaliteit is. Dit 
zal moeten veranderen in het licht van het toenemende belang 
van geo en de toenemende integratie van niet-geo met ruimte-
lijke informatie. 

PGA 5.2.9 
P14 

 

Richtlijnen die horen bij bovenstaande principes: 

 

Technische architectuur: algemeen  

Code Richtlijn/Toelichting Status 

R5.1.1 
 
 

De interne technische componenten ondersteunen de vereiste ex-
terne beschikbaarheid van relevante services. 
 
Onderbouwing 

De richtlijn mag als vanzelfsprekend beschouwd worden, gezien de 
eerdere principes en richtlijnen, maar is hier expliciet vermeld om 
duidelijk te maken dat voor het beschikbaar stellen van geo-
services ook ICT-maatregelen getroffen moeten worden.  
 
Implicaties 

Deze zijn vervat in de tekst van de richtlijn. 

PGA 5.3.7 
R19 
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5.2 Technische componenten - Werkplek 

De werkplekarchitectuur beschrijft welke techniek er op de werkplek aanwezig is, 

Computing Devices, Operating System en Client Application Services: 

 

Component Omschrijving 

Client Application Ser-
vices 

Dit zijn services die geboden worden door drivers en het bestu-
ringssysteem van de werkplek. Deze services zijn noodzakelijk voor 
het functioneren van applicaties. 

Operating System Het operating System (besturingssysteem) maakt een vertaalslag 
tussen de hardware en de bovenliggende applicaties. 

Computing Devices Omvat de verschillende hardware-typen waarop een besturingssy-
teem kan functioneren. laptop, desktop, PDA, smartphone, printer, 
camera, etc. 

 

Principes Technische componenten – Werkplek – Client Application Services 

Code Principe/Toelichting Status 

P5.2.1 
______ 
 
UP23 

Op elke werkplek kan niet-geo-informatie in samenhang met 
locatie ontsloten en waar nodig beheerd worden. 
 
Onderbouwing 
Dit is de praktisch/technische invulling van het uitgangspunt 
dat locatie een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering 
dient te zijn. Dit dient op applicatieniveau te worden geïm-
plementeerd (zie principe P4.1.8), maar ook op werkple-
kniveau. Het beheer-aspect is vanzelfsprekend in een be-
perkt aantal gevallen relevant, want het merendeel van de 
gebruikers zal zelf geen informatiebeherende taak hebben. 
 
Implicaties 
Het geo-enabled maken van werkplekken betekent het hier-
op inrichten van de werkplek waaronder het beschikbaar 
stellen van de juiste toepassingen. Het volstaat niet om 
Google Maps open te stellen. Er dient toepassings-
programmatuur beschikbaar te zijn die aansluit op het meta-
datasysteem, op de bronnen van (interne en externe) geo-
informatie, en die eenvoudige integratie en presentatie van 
de diverse gegevens mogelijk maakt. De diverse viewers die 
hiervoor al in gebruik zijn, vormen een (nog beperkte) uit-
werking van dit principe. E.e.a. hangt ook weer nauw samen 
met de mate waarin de applicaties op de werkplek “service-
enabled” zijn; dit is momenteel vaak nog niet het geval. 

PGA 5.2.7 
P13 

 

 

Principes Technische componenten – Werkplek– Operating system  

(Besturingssysteem) 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd   
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Principes Technische componenten – Werkplek – Computing Devices (Workstation) 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

 

5.3 IT infrastructuur 

De IT infrastructuur architectuur omvat de ondersteunende basisservices die nodig 

zijn om de Business Application Services te laten werken: 

 

NR Componenten Omschrijving 

1 Directory services Dragen zorg voor authenticatie en autorisatie. 

2 Firewall services Dragen zorg voor de bescherming van de infrastructuur door 
middel van firewall en proxy. 

3 Certificate services Voorzien in de mogelijkheid gebruik te maken van certificaten 
nodig voor een Public Key 

4 Back-up and reco-
very 

Bieden de mogelijkheid tot het veiligstellen en terughalen van 
data. 

5 File and Print Servi-
ces 

Dragen zorg voor de mogelijkheid tot benaderen van bestanden 
en de mogelijkheid deze te publiceren. 

6 Network Services Dragen zorg voor naam resolutie en het toewijzen van IP-
nummer. 

7 Web Application 
Services 

Bieden de mogelijkheid aan andere componenten om te publi-
ceren naar een web omgeving 

8 Business Proces 
Services 

Zorgen voor een stapsgewijze afhandeling van andere services 
of de uitwisseling van berichten 

9 Data Services Dragen zorg voor de toegang tot data die aanwezig zijn in da-
tabases 

10 Messaging Services Bieden de mogelijkheid om te communiceren. 

11 Remote Acces Servi-
ces 

Dragen zorg voor het ontsluiten van de infrastructuur vanaf een 
dislocatie. 

12 Infrastructure Mana-
gement Services 

Zijn verantwoordelijk voor het monitoren en managen van de 
infrastructuur 

13 Deployment Services Dragen zorg voor de automatische software installatie/updates 
en configuratie; OS deployment. 

14 Operating System 
Services 

Het operating System (besturingssysteem) maakt een vertaal-
slag tussen de hardware en de bovenliggende applicaties. 

15 Computing Devices 
(Server) 

Omvat de verschillende hardware waarop een besturingssys-
teem kan functioneren.  

 

Principes Technische componenten – Servers – Directory services 

Code Principe/Toelichting Status 
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 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Principes Technische componenten – Servers – Firewall Services 

Code Principe/Toelichting Status 

P5.3.1 
______ 
 
UP19 

Het interne netwerk is afgeschermd door een DMZ waarbinnen zich 
meerdere firewalls bevinden. 
 
Onderbouwing 
Dit is een oplossing om ongewenst dataverkeer te voorkomen. 
 
Implicaties 
Inrichten van deze component. 
De Demilitarized Zone maakt deel uit van de unieke ‘gateway’, 
waarmee de provincie is verbonden met het Koppelnet Publieke 
Sector. 

NORA 2.0 
9.6.1 

 

Principes Technische componenten – Servers – Certificate services 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Principes Technische componenten – Servers – backup and recovery 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Principes Technische componenten – Servers – File and Print Services 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Principes Technische componenten – Servers – Web Application Services 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Principes Technische componenten – Servers – Middleware services 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  
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Principes Technische componenten – Servers – Data services 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Principes Technische componenten – Servers – Messaging Services 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Principes Technische componenten – Servers – Remote Access services 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Principes Technische componenten – Servers – Infrastructure Management servi-

ces 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

 

Principes Technische componenten – Servers – Deployment services 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Principes Technische componenten – Servers – Operating system 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

5.4 Opslag 

De opslag architectuur omvat online storage, nearline storage en offline storage. Alle 

maken gebruik van een besturingssysteem en storage devices: 

 

NR Component Omschrijving 
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1 Online Storage Online storage is direct beschikbare opslag ruimte.  

2 Nearline Storage Nearline storage is binnen beperkte tijd beschikbaar. 

3 Offline Storage Offline storage is binnen langere termijn beschikbaar 

4 Operating system Het operating System (besturingssysteem) maakt een vertaalslag 
tussen de hardware en de bovenliggende applicaties. 

5 Storage devices Omvat de verschillende hardware waarop een besturingssysteem 
kan functioneren.  

 

Principes Technische componenten – Opslag – Online Storage 

Code Principe/Toelichting Status 

P5.4.1 
______ 
 
UP19 

Inkomende, uitgaande en intern opgemaakte documenten (incl. e-
mail en faxen) worden in het DMS (Document Management Sys-
teem) opgeslagen, niet op de lokale schijf van de werkstations. 
 
Onderbouwing 
Dit bevordert eenmalige gegevensopslag. 
 
Implicaties 
Inrichten van het DMS en organisatorische maatregelen nemen.  

NORA 2.0 
9.5.1 

P5.4.2 
______ 
 
UP19 

Vertrouwelijke gegevens die worden opgeslagen op de harde schijf 
van een mobiel ingezette laptop, worden beveiligd d.m.v. encryptie 
en gesynchroniseerd bij inloggen op het netwerk. 
 
Onderbouwing 
Dit is noodzakelijk vanuit het oogpunt van beveiliging. 
 
Implicaties 
Inrichten van encryptie en synchronisatie. De gebruikers attent ma-
ken op het belang van het juist omgaan met vertrouwelijke gege-
vens. 

NORA 2.0 
9.4.8 

 

Principes Technische componenten – Opslag – Offline Storage 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

5.5 Netwerk 

De netwerk architectuur omvat DAN, LAN, WLAN, Telecom, Operating system en 

Network Devices: 

 

NR Component Omschrijving 

1 DAN Het Desktop Area Network omvat verbindingen op korte afstand 
tussen werkplek en randapparatuur. Denk hierbij aan een bluetooth 
verbinding of firewire of USB verbinding met een camera. 

2 LAN Local Area Network omvat alle bekabeling die nodig is om nodes 
binnen het gebouw te connecteren. 
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3 WLAN Wireless Local area network omvat alle draadloze verbindingen die 
nodig zijn om nodes binnen het gebouw te connecteren. 

4 WAN Wide Area network omvat alle verbindingen tussen verschillende 
gebouwen. 

5 Telecom Omvat alle componenten die een rol spelen bij de telecom dienst, 
zoals de telefooncentrale. 

6 Operating Sys-
tem 

Het operating System (besturings systeem) maakt een vertaalslag 
tussen de hardware en de bovenliggende applicaties. 

7 Network Devi-
ces 

Omvat de verschillende hardware waarop een besturingssysteem 
kan functioneren.  

 

Principes Technische componenten netwerk – desktop area network 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Principes Technische componenten – netwerk – Local Area Network 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Principes Technische componenten netwerk – Wireless Local Area Network 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Principes Technische componenten – Netwerk– Wide Area Network 

Code Principe/Toelichting Status 

P5.5.1 
______ 
 
UP21 

Voor samenwerking met andere overheidsorganen zoeken de pro-
vincies exclusief aansluiting bij landelijke netwerkvoorzieningen.  
 
Onderbouwing 
Provincies maken gebruik van landelijke bouwstenen. Overheidsin-
stellingen wisselen informatie in een veilige omgeving uit als dit 
nodi is. 
 
Implicaties 
Aansluiten op landelijke bouwstenen. 

NORA 2.0 
6.4.1 

 

Principes Technische componenten – Netwerk – Telecom 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  
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Principes Technische componenten – Netwerk – Operating system 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Principes Technische componenten – Netwerk – Network Devices 

Code Principe/Toelichting Status 

 Geen generieke principes geïdentificeerd  

 

Richtlijnen die horen bij bovenstaande principes: 

 

Richtlijnen Technische componenten - Netwerk  

Code Richtlijn/Toelichting Status 

R5.5.1 
 

De externe verbindingen van de provincie (netwerk infrastructuur) 
zijn afgestemd op de vereisten die veelvuldig transport van geo-data 
stelt. 
 
Onderbouwing 

Transport van geo-data kan tot grote transportvolumes leiden. Om 
eerder genoemde principes en richtlijnen mogelijk te maken, moet 
de netwerk-infrastructuur zodanig gedimensioneerd zijn dat deze het 
gewenste gebruik mogelijk maakt. 
 
Implicaties 

Deze richtlijn is relevant, indien gebruik wordt gemaakt van adequa-
te monitoringsinstrumenten aan de hand waarvan flexibel kan wor-
den ingespeeld op de verwachte of de te verwachten capaciteits-
vraag. 

PGA 5.3.8 
R21 

R5.5.2 
 

De interne netwerk infrastructuur is afgestemd op de vereisten die 
intensief gebruik van geo-data stelt. 
 
Onderbouwing 

Zie richtlijn R5.5.1. 
 
Implicaties 

Zie richtlijn R5.5.1. 

PGA 5.3.8 
R22 

 

 

 

5.6 Fysieke ICT omgeving 

Voor de goede werking van ICT worden eisen gesteld aan het meubilair, lucht, Main 

Equipment room, Satellite equipment room, Kabelgoten en stroomvoorziening: 

 

NR Component Omschrijving 
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NR Component Omschrijving 

1 Meubilair Bureaus en andersoortig meubilair waar ICT apparatuur aan ver-
bonden is 

2 Lucht Zaken als luchtvochtigheid zijn van belang voor ICT apparatuur 

3 MER Main Equipment Room is de centrale ruimte waarvanuit de servi-
ces worden geboden 

4 SER Sattellite Equipment Room zijn de decentrale ruimtes die zijn ver-
bonden met de MER.  

5 Kabelgoten De kabels die nodig zijn om MER te verbinden met SER en SER te 
verbinden met de Werkplekken liggen in Kabelgoten. 

6 Stroomvoorziening Zowel MER, SER als werkplekken zijn voorzien van Stroom 
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Principes Technische componenten – Fysieke Omgeving – Meubilair 

Code Principe/Toelichting Status 

P5.6.1 
 

De monitor wordt gemonteerd op een steun die door de gebruiker 
gemakkelijk verstelbaar is; voor/achter, links/rechts, bo-
ven/beneden, kantelen en draaien. De kabels mogen geen hinder 
ondervinden van deze verstelbaarheid. 
 
Onderbouwing 
Dit draagt bij aan de arbeidsomstandigheden op de werkplek. 
 
Implicaties 
Bij de inrichting van de werkplek wordt hier rekening mee gehou-
den. 

ARBO-wet 

P5.6.2 
 

De monitor steun dient te voldoen aan de VESA norm, dit bepaald 
dat de monitor steun aansluit op de achterkant van het TFT scherm. 
 
Onderbouwing 
Dit draagt bij aan de arbeidsomstandigheden op de werkplek. 
 
Implicaties 
Bij de inrichting van de werkplek wordt hier rekening mee gehou-
den. 

VESA norm 
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6. Beheer  

Over het algemeen wordt beheer onderverdeeld in drie soorten: 

1. Functioneel applicatie beheer. 

Dit is verantwoordelijk voor het in stand houden van de functionaliteit van de 

ICT bouwstenen en deze optimaal te laten blijven aansluiten op de bedrijfs-

processen en daarmee samenhangende klantwensen. Een best practice fra-

mework op dit gebied is de Business Information Services Library  

(BiSL14)13. 

2. Technisch applicatiebeheer. Dit betreft het op een verantwoorde manier ma-

nagen van beheer en onderhoud van applicatieprogrammatuur, gegevensver-

zamelingen en de bijbehorende documentatie, voor de hele levensduur van 

de bedrijfsprocessen. Voor het inrichten van het technisch applicatiebeheer is 

op dit moment de Application Services Library (ASL) een best practice. 

3. Technische beheer van de infrastructuur (hardware, netwerk, e.d.). De IT In-

frastructure Library (ITIL 14) is de facto standaard op dit gebied.  

 

 

Beheer: Functioneel applicatie- en servicesbeheer 

Code Principe/Toelichting Status 

P6.1.1 
______ 
 
UP16 
UP22 

Elke eigenaar van een object (proces, applicatie etc.) is daarmee 
ook verantwoordelijk voor functioneel beheer van dat object. 

 

 

Beheer: algemene principes 

Code Principe/Toelichting Status 

P6.1.2 
______ 
 
UP22 

Functioneel applicatiebeheer, technisch applicatiebeheer en tech-
nisch beheer zijn voor elke provincie gebaseerd op dezelfde stan-
daard beheermethodieken (bijv. BISL15, ASL en ITIL) 

NORA 2.0 
hoofdstuk 
8 

P6.1.3 
______ 
 
UP22 

Gezamenlijk door provincies ontwikkelde bouwstenen worden on-
dergebracht bij een gemeenschappelijke beheerorganisatie (GBO-
Provincies) 

 

P6.1.4 
______ 
 
UP22 

Geo-informatiesystemen en –databases bevinden zich onder het-
zelfde (gestructureerde) beheerregime als andere informatiesyste-
men en databases. 
 

PGA 5.2.10 
P15 

                                           

 
13 BiSL, een framework voor Functioneel Beheer en Informatiemanagement, Pols, R. van der, Van Haren 
Publishing, 2005. Zie ook www.bisl.nl . 
14 Over ITIL is en keur aan boeken verschenen. Zie hiervoor oa http://www.itil.co.uk/publications.htm . 
15 BiSL staat voor 'Business Information Services Library', het procesmodel voor professionalisering van 
het functioneel beheer en informatiemanagement. Ontwikkeld door PinkRoccade en in het publiek domein 
beschikbaar sinds februari 2005. 
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Onderbouwing 
Dit lijkt een open deur. De ervaring leert echter dat deze gedachte 
op heel veel plaatsen nog geenszins gemeengoed is. De ontwikke-
ling van gestructureerd ICT-beheer (bijvoorbeeld door de imple-
mentatie van ITIL voor het technisch beheer, ASL voor het applica-
tiebeheer en BiSL voor functioneel beheer) is inmiddels ook in pro-
vincieland gemeengoed. Geo-informatiesystemen blijven echter op 
veel plaatsen buiten dit regime, door een combinatie van factoren. 
Om tot effectieve integratie van geo en niet-geo te komen en de 
interne bedrijfsvoering te optimaliseren, is het verder uitwerken van 
dit principe echter een randvoorwaarde. Hiermee sluit een provincie 
aan bij richtlijnen in de NORA ten aanzien van inrichting van een 
beheerorganisatie. 
 
Implicaties 
ASL en BiSL (of vergelijkbare beheermethodieken) worden uitge-
werkt ten behoeve van het geo-applicatie en functioneel beheer. 
Meerdere provincies hebben hiervoor concrete plannen of blauw-
drukken beschikbaar of al uitgewerkt. Er worden beheercomponen-
ten benoemd, taken gedefinieerd en beheerrollen vastgesteld. Di-
verse coördinatiefuncties zullen nodig zijn om de diversiteit aan 
taken te kunnen uitvoeren. Functies zullen niet meer uitsluitend ten 
behoeve van geo- of niet-geo componenten worden ingevuld, maar 
vanuit een integrale visie op de informatievoorziening. Er zijn te-
genwerpingen dat dergelijke beheermethodieken niet zouden wer-
ken voor de Geo-IT. Dit mag geen excuus zijn om de Geo-IT buiten 
het beheerregime te plaatsen. Het vinden van een pragmatische 
invulling kan een oplossing zijn. 
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7. Beveiliging & Privacy 

Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de gegevens van 

burgers, bedrijven en partners ook voor provincies van groot belang. Daarom is er 

nu de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging.  

 

De baseline is bedoeld om alle provincies op een vergelijkbare manier te laten wer-

ken met Informatiebeveiliging. Het geeft een standaard werkwijze waarmee per be-

drijfsproces of per informatiesysteem bepaald wordt, welke beveiligingsmaatregelen 

getroffen moeten worden. 

 

De Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging is tot stand gekomen door een 

intensieve samenwerking van elf provincies, in opdracht van het IPO.   

 

Informatiebeveiliging, waarom nu?  

Een betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor het goed functioneren van 

de processen van de provincie. Informatiebeveiliging is het proces dat deze be-

trouwbare informatievoorziening borgt. Dat is, in twee zinnen, de bestaansreden van 

informatiebeveiliging. Het opnemen van informatiebeveiliging als normaal kwaliteits-

criterium voor een gezonde bedrijfsvoering is tegenwoordig niet langer een keuze, 

maar een noodzaak.  

 

Deze noodzaak komt onder meer voort uit de toenemende digitalisering van de pro-

vinciale dienstverlening, waardoor de afhankelijkheid van de geautomatiseerde in-

formatieverwerking steeds verder groeit.  

Maar het is niet alleen de automatisering. De samenwerking met andere overheden 

(in ketensamenwerking) en contacten met burgers en bedrijven wordt steeds vaker 

digitaal van aard. Dit legt (deels nieuwe) eisen op aan de kwaliteit van de informa-

tievoorziening van de provincie. Al was het maar dat van digitale dienstverlening 

vaak verwacht wordt dat deze 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is.  

Daarnaast spelen wet- en regelgeving is een belangrijke rol. De WBP (Wet Bescher-

ming Persoonsgegevens) en de Archiefwet zijn voorbeelden van wetten die eisen 

stellen aan de verwerking en opslag van informatie.  

Tot slot is er de maatschappelijke verantwoordelijkheid die een overheidsinstantie 

tegenover de inwoners en bedrijven heeft. Van de provincie mag verwacht worden 

dat zij zorgvuldig omgaat met de gegevens die zij beheert, en dat de gegevens die 

zij levert juist, accuraat en tijdig zijn.  

 

Kortom, structurele aandacht voor de betrouwbaarheid van de informatievoorzie-

ning, het domein van informatiebeveiliging, helpt de provincie bij een goede invulling 

van haar maatschappelijke taken. Een goede borging van informatiebeveiliging zorgt 

voor een betere betrouwbaarheid van de informatievoorziening en een grotere conti-

nuïteit van de provinciale bedrijfsvoering. 
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De definitie van Informatiebeveiliging 

Informatiebeveiliging is het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van 

informatie.  

 

- Integriteit is de eigenschap dat de nauwkeurigheid en volledigheid van bedrijfsmiddelen wordt bevei-

ligd. 

- Vertrouwelijkheid is de eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten 

aan onbevoegde 

  personen, entiteiten of processen.  

- Beschikbaarheid is het kenmerk dat iets toegankelijk en bruikbaar is op verzoek van een bevoegde 

entiteit.  

NEN-ISO/IEC-27001 en 27002 

 

De scope van informatiebeveiliging 

Informatiebeveiliging gaat over de betrouwbaarheid van de informatievoorziening 

van een organisatie, en heeft tot doel risico’s tot een acceptabel niveau terug te 

brengen. Voor een juiste borging van dit kwaliteitsaspect is een evenwichtig stelsel 

van maatregelen nodig. Deze maatregelen zijn divers van aard, en verspreid over 

alle onderdelen en hiërarchische niveaus van een organisatie. Dit wordt geïllustreerd 

in het architectuurmodel van NORA (zie figuur 3).  

 

Informatiebeveiliging reikt dan ook verder dan alleen de geautomatiseerde informa-

tiesystemen en de ICT-infrastructuur. Zaken zoals toegangsbeveiliging, personeel, 

beleid en bureauveiligheid horen ook tot haar werkgebied. Informatiebeveiliging kan 

daarom niet alleen het domein van de afdeling I&A zijn.  

Informatiebeveiliging omvat alle informatie die een organisatie nodig heeft om haar 

processen naar behoren uit te kunnen voeren. Naast procedurele en technische 

maatregelen is met name het gedrag van mensen van belang voor een effectieve 

informatiebeveiliging. Ook dat is een reden waarom informatiebeveiliging niet de 

verantwoordelijkheid van één directie of afdeling kan zijn.  

 

Vaak worden maatregelen alleen getroffen op technisch gebied. Informatiebeveili-

ging bestaat echter uit de aandachtsgebieden: mens en organisatie, basisinfrastruc-

tuur en ICT.  

Mens en Organisatie 

Hierbij gaat het om werkwijzen (manieren, routines, gewoonten, gedrag). Maatrege-

len bestaan uit procedures (AO) en het creëren van bewustzijn voor informatiebevei-

liging. 
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Basisinfrastructuur en ICT 

De basisinfrastructuur betreft onder meer:  
- Elektriciteitsvoorziening; 
- Telecommunicatievoorzieningen; 
- Gebouwen en toegang.  

Een voorbeeld van een beveiligingsmaatregel is de noodstroomvoorziening.  

 

Bij ICT gaat het om:  
- Applicaties en gegevensverzamelingen;  
- ICT infrastructuur (computers, netwerkapparatuur en randapparatuur); 
- ICT programmatuur van de ICT infrastructuur (diverse besturingsprogramma’s). 

Beveiligingsmaatregelen in dit vlak zijn bijvoorbeeld het opstellen van reserveappa-

ratuur (redundantie) en het installeren van antivirusprogramma’s.  

Integratie is belangrijk 

Het is van belang dat de focus op het geheel van de aandachtsgebieden Mens en 

Organisatie, Basisinfrastructuur en ICT gericht wordt. Het nemen van technische 

maatregelen alleen, is onvoldoende. Veelal wordt gesteld dat het bewustzijn van de 

gebruiker de belangrijkste basis is voor een goede informatiebeveiliging. Inderdaad: 

onbewuste gebruikers, nemen onbewust veel risico’s. Er zijn ook gebruikers die be-

wust risico lopen zoals de medewerker die nog even een rapport op tijd af wil krijgen 

en vertrouwelijke informatie op een USB-stick zet om er thuis verder aan te werken.  

Dit is met beveiliging op het gebied van ICT en toegangsbeveiliging slechts ten dele 

weg te nemen. De diverse maatregelen (uit de aandachtsgebieden Mens en Organi-

satie, Basisinfrastructuur en ICT) moeten daarom in samenhang worden genomen. 

Alleen op deze wijze kan er sprake zijn van een goed informatiebeveiligingsbeleid16.  

Standaard werkwijze en richtlijn voor maatregelen 

Bij het treffen van maatregelen moet altijd een afweging gemaakt worden tussen 

enerzijds de werkbaarheid en anderzijds de (noodzakelijke) beveiliging van de in-

formatie in het proces. De te nemen maatregelen moeten in verhouding staan tot de 

grootte van het risico. Het proces mag bijvoorbeeld niet gefrustreerd worden door 

maatregelen die slechts een marginale verlaging van een risico betekenen.  

Dus maatregelen moeten gericht zijn op het garanderen van continuïteit en be-

trouwbaarheid van de informatievoorziening op een niveau dat past bij de behoefte 

vanuit de primaire provinciale organisatie. Daarom worden maatregelen geselecteerd 

op basis een risicoanalyse/risicoafweging die in de primaire organisatie wordt ge-

maakt. De Coördinator Informatiebeveiliging heeft hierbij een adviserende en facili-

terende rol. De organisatie maakt daarbij gebruik van de Interprovinciale Business 

Impact Analyse en de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging als richtlijn 

voor de te nemen maatregelen. 

                                           

 
16 De standaard “NEN-ISO/IEC-27001/27002” heeft de integratie van de drie aandachtsgebieden ook als 

basis.  
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Deze Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging geeft een standaard werkwijze 

waarmee per bedrijfsproces of per informatiesysteem bepaald wordt, welke beveili-

gingsmaatregelen getroffen moeten worden. 

 

Daarmee zorgt de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging ervoor dat:  
- Alle provincies op een vergelijkbare manier werken met Informatiebeveili-

ging;  
- Het duidelijk is voor ketenpartners welke eisen provincies stellen aan infor-

matiebeveiliging;  
- Provincies een sterkere positie kunnen innemen bij leveranciers van ICT-

systemen en ICT-diensten door deze eisen aan informatiebeveiliging mee te 
nemen. 

 

Informatiebeveiliging is dus een begrip dat alle 3 de lagen van het Architectuur-

raamwerk voor bedrijfsinrichting raakt. In de volgende paragrafen worden de bevei-

ligings- en privacy aspecten en principes van de 3 lagen achtereenvolgens bespro-

ken. 

 

7.1 Beveiligingsprincipes Bedrijfsarchitectuur 

Informatiebeveiliging (inclusief privacybescherming WBP) zijn voor de provincie van 

essentieel belang. De Code voor Informatiebeveiliging (CvIB) fungeert als een stan-

daard (ISO 27001 en 27002), die door het Forum Standaardisatie voor alle overhe-

den zijn vastgesteld (zie bijlage 1). Onderstaand model geeft de essentie weer van 

de beleidscyclus op basis van de CvIB. 

 

 

Figuur 11: Beleidscyclus op basis CvIB (de hoofdstuknummering is die van de Code 

voor Informatiebeveiliging) 

 

 

Beveiliging: algemene principes 

Code Principe/Toelichting Status 

P7.1.1 
______ 

De provincies conformeren zich aan de Code voor Informatiebeveili-
ging (ISO 27001 en ISO 27002). 

NORA 2.0 
9.3.1 
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Beveiliging: algemene principes 

 
UP22 
UP19 

 
Onderbouwing 
De inhoud van de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging is 
gebaseerd op de landelijke standaard NEN-ISO/IEC-27001/27002 
(ook wel de code van informatiebeveiliging genoemd). Dit is een 
standaard van de lijst ‘pas toe of leg uit’. 
 
Implicaties 
Voor gebruik door de provincies zijn de volgende aanpassingen 
gedaan: 

- Sommige maatregelen uit de code zijn niet van toepassing 
voor de provincies: deze zijn weggelaten in de Interprovin-
ciale Baseline Informatiebeveiliging; 

- Andere maatregelen uit de code zijn onveranderd van toe-
passing voor de provincies: naar de betreffende passage in 
de code wordt verwezen vanuit de Interprovinciale Baseline 
Informatiebeveiliging; 

- Weer andere maatregelen uit de code zijn niet geheel of 
anders van toepassing op de provincies: de aanpassing is 
vermeld in de Interprovinciale Baseline Informatiebeveili-
ging; 

- Niet elke maatregelen is altijd van toepassing, maar slechts 
bij of vanaf een bepaald beveiligingsniveau. Het bijbehoren-
de beveiligingsniveau is vermeld in de Interprovinciale Ba-
seline Informatiebeveiliging. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van de zogenaamde NORA 
aanpak (best practices). 

Baseline 
Informatie-
beveiliging 
 

P7.1.2 
______ 
 
UP19 

De provincies zien informatiebeveiliging (inclusief die van geo-
informatie) als een integraal aspect van de bedrijfsvoering welke 
deel uitmaakt van de beleidscycli binnen de provincie waaronder de 
informatieplanningscyclus. 
 
Onderbouwing 
De openheid die wordt nagestreefd, dient vergezeld te gaan van 
een passend niveau van informatiebeveiliging. De complexiteit van 
een servicegerichte architectuur vereist dat dit op een hoog organi-
satorisch (sturings)niveau wordt verankerd. 
 
Implicaties 
Het beveiligingsregime dient voor elk soort informatie te worden 
bepaald. Van strategie tot uitvoering dient beveiliging van de infor-
matie ingebed te worden in het informatiebeveiligingsbeleid. Zeker 
gezien de te verwachten toename van het ontsluiten van informatie 
door middel van services, vergt dit specifieke aandacht vanuit de 
generieke informatiebeveiligingsfunctie. 

NORA 2.0 
9.3.1 
PGA 5.2.10 
P16 

P7.1.3 
______ 
 
UP19 

De directie is eindverantwoordelijk voor het beleid inzake informa-
tiebeveiliging en privacy, en voor de uitvoering en naleving daar-
van. 

NORA 2.0 
9.3.1 

P7.1.4 
______ 
 
UP19 

De beleidscyclus voor informatiebeveiliging bestaat uit de volgende 
elementen: 
• Uitvoeren van een business impact analyse 
• Opstellen van een pakket aan beveiligingsmaatregelen 
• Treffen van maatregelen 
• Toetsen en bijstellen 
 
Onderbouwing 

Baseline 
Informatie-
beveiliging 
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Beveiliging: algemene principes 

Informatiebeveiliging vergt continu aandacht. Daarvoor is borging 
in de beleidscyclus nodig. 
 
Implicaties 
Uitvoeren van een business impact analyse (BIA): vaststellen wat 
de impact op een bedrijfsproces of informatiesysteem is in dien de 
informatiebeveiliging niet gewaarborgd of zelfs geschaad is. Resul-
taat is een classificatie van het bedrijfsproces of informatiesysteem. 
 
Opstellen van een pakket aan beveiligingsmaatregelen: deze maat-
regelen worden samengesteld uit de generieke maatregelen, de 
maatregelen die horen bij een lage beschikbaarheid, integriteit en 
vertrouwelijkheid en de maatregelen die volgen uit de classificatie. 
 
Treffen van maatregelen: gecontroleerd wordt welke maatregelen 
nog niet zijn genomen. Hiervoor wordt een invoeringsplan opge-
steld. De maatregelen kunnen van fysieke, technische en organisa-
torische aard zijn. 
 
Toetsen: middels audits wordt de bestaande informatiebeveiliging 
getoetst. 

P7.1.5 
______ 
 
UP19 

De verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging zijn belegd en 
beschreven met behulp van een gelimiteerde lijst van verantwoor-
delijke eenheden die in lijn is met het bedrijfsfunctiemodel. 
 
Onderbouwing 
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. Informatiebeveili-
ging raakt meerdere disciplines, daarom is het belangrijk vast te 
leggen wie verantwoordelijk is, aan wie verantwoording wordt afge-
legd en wie verder betrokken is. 
 
Implicaties 
De volgende eenheden spelen een rol in de verantwoordelijkheids-
verdeling: directie, een coördinator informatiebeveiliging, een onaf-
hankelijke auditor, de gebruikersorganisatie, de proceseigenaren, 
de leidinggevende, de disciplines Communicatie, Personeel & Orga-
nisatie, ICT, Facilitaire organisatie, Juridische zaken, Inkoop en 
Documentaire informatievoorziening. Alle provincies wijzen zelf de 
verantwoordelijkheden toe voor informatiebeveiliging. 

Baseline 
Informatie-
beveiliging 
 

P7.1.6 
______ 
 
UP19 

Beveilig afgewogen: De bedrijfsmiddelen van de organisatie zijn 
voorzien van een geschikt niveau van bescherming. 
 
Onderbouwing 
Dit volgt rechtstreeks uit het principe P7.1.1. Beheer van bedrijfs-
middelen is een onderdeel van NEN-ISO/ISEC 27002:2007. 
 
Implicaties 
Zie implementatierichtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging. 

Baseline 
Informatie-
beveiliging 

P7.1.7 
______ 
 
UP19 

De baseline groeit mee met het ontwikkelingsniveau van de provin-
cies. 
 
Onderbouwing 
De functie van informatiebeveiliging moet zich nog verder ontwikke-
len. De eerste versie levert een standaardmethode om op dezelfde 
wijze maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging toe te 
kennen aan bedrijfsprocessen en informatiesystemen. Het ontwik-
kelingsniveau is voor de provincies nog verschillend. 

Baseline 
Informatie-
beveiliging 
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Beveiliging: algemene principes 

 
Implicaties 
Nadat de provincies de standaardmethode hebben toegepast kun-
nen de resultaten worden vergeleken. De volgende stap is te bepa-
len of er een generieke classificatie voor alle provincies kan worden 
bepaald.  Op basis daarvan kan dan een uniform standaardpakket 
aan basismaatregelen per bedrijfsproces en informatiesysteem wor-
den benoemd. 

 

Richtlijnen die horen bij bovenstaande principes: 

 

Beveiliging: algemene richtlijnen  

Code Richtlijn/Toelichting Status 

R7.1.1 
______ 
 
P7.1.1 

De organisatie van de informatiebeveiliging is ingericht voor de toe-
gang, verwerking en gebruik door de interne organisatie en de ex-
terne partijen. 
 
Onderbouwing 
Dit volgt rechtstreeks uit het principe P7.1.1. Organisatie van de 
infromatiebeveiliging is een onderdeel van NEN-ISO/ISEC 
27002:2007. 
 
Implicaties 
Zie implementatierichtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging. 

Baseline 
Informa-
tiebeveili-
ging 

R7.1.2 
______ 
 
P7.1.1 

De werknemers, extern personeel en externe gebruikers zijn zich 
bewust van het belang van informatiebeveiliging en zijn daarvoor 
adequaat uitgerust. Werknemers en extern personeel verlaten orde-
lijk de organisatie. 
 
Onderbouwing 
Dit volgt rechtstreeks uit het principe P7.1.1. Beveiliging van perso-
neel is een onderdeel van NEN-ISO/ISEC 27002:2007. 
 
Implicaties 
Zie implementatierichtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging. 

Baseline 
Informa-
tiebeveili-
ging 

R7.1.3 
______ 
 
P7.1.1 

Bedrijfsruimten die onder de verantwoordelijkheid van de provincie 
vallen zijn voorzien van een geschikt niveau van toegangsbeveiliging. 
Er zijn maatregelen genomen zodat verlies, schade, diefstal of com-
promittering van bedrijfsmiddelen wordt voorkomen. 
 
Onderbouwing 
Dit volgt rechtstreeks uit het principe P7.1.1. Fysieke beveiliging en 
beveiliging van de omgeving is een onderdeel van NEN-ISO/ISEC 
27002:2007. 
 
Implicaties 
Zie implementatierichtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging. 

Baseline 
Informa-
tiebeveili-
ging 

R7.1.4 
______ 
 
P7.1.1   

In communicatie- en bedieningsprocessen zijn de volgende gebieden 
voorzien van een geschikt niveau van beveiliging: bediening van IT-
voorzieningen, dienstverlening door een derde partij, systeemplan-
ning en –acceptatie, bescherming tegen virus en ‘mobile code’, back-
up, netwerkbeveiliging, transportmedia, informatie-uitwisseling, e-
commerce en systeemcontrole. 

Baseline 
Informa-
tiebeveili-
ging 
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Onderbouwing 
Dit volgt rechtstreeks uit het principe P7.1.1. Beheer van communi-
catie- en bedieningsprocessen is een onderdeel van NEN-ISO/ISEC 
27002:2007. 
 
Implicaties 
Zie implementatierichtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging. 

R7.1.5 
______ 
 
P7.1.1 

De toegang is voorzien van een geschikt niveau van beveiliging voor 
de volgende gebieden: gebruikersrechten, computers, netwerken, 
besturingssystemen, toepassingen en informatie, draagbare compu-
ters en telewerken. 
 
Onderbouwing 
Dit volgt rechtstreeks uit het principe P7.1.1. Toegangsbeveiliging is 
een onderdeel van NEN-ISO/ISEC 27002:2007. 
 
Implicaties 
Zie implementatierichtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging. 

Baseline 
Informa-
tiebeveili-
ging 

R7.1.6 
______ 
 
P7.1.1 

Bij de verwerving, ontwikkeling en het onderhoud van informatiesys-
temen is rekening gehouden met een geschikt niveau van beveili-
ging. 
 
Onderbouwing 
Dit volgt rechtstreeks uit het principe P7.1.1. Verwerving, ontwikke-
ling en onderhoud is een onderdeel van NEN-ISO/ISEC 27002:2007. 
 
Implicaties 
Zie implementatierichtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging. 

Baseline 
Informa-
tiebeveili-
ging 

R7.1.7 
______ 
 
P7.1.1 

Incidenten op het gebied van informatiebeveiliging worden beheerd. 
 
Onderbouwing 
Dit volgt rechtstreeks uit het principe P7.1.1. Beheer van informatie-
beveiligingsincidenten is een onderdeel van NEN-ISO/ISEC 
27002:2007. 
 
Implicaties 
Zie implementatierichtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging. 

Baseline 
Informa-
tiebeveili-
ging 

R7.1.8 
______ 
 
P7.1.1 

Het beheer van de bedrijfscontinuïteit is in de processen geborgd. 
 
Onderbouwing 
Dit volgt rechtstreeks uit het principe P7.1.1. Bedrijfscontinuïteit 
sbeheer is een onderdeel van NEN-ISO/ISEC 27002:2007. 
 
Implicaties 
Zie implementatierichtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging. 

Baseline 
Informa-
tiebeveili-
ging 

R7.1.9 
______ 
 
P7.1.1 

Naleving van wettelijke eisen op het gebied van informatiebeveiliging 
is in de processen geborgd. 
 
Onderbouwing 
Dit volgt rechtstreeks uit het principe P7.1.1. Naleving van wettelijke 
eisen (compliancy) is een onderdeel van NEN-ISO/ISEC 27002:2007. 
 
Implicaties 
Zie implementatierichtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging. 

Baseline 
Informa-
tiebeveili-
ging 

R7.1.10 
______ 
 

De verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging zijn beschreven 
met behulp van de RASCI-methode. 
 

Informa-
tiebeveili-
ging 
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P7.1.5 Onderbouwing 
Dit volgt rechtstreeks uit het principe P7.1.5. De RASCI-methode 
ondersteunt de gewenste rolgerichte toewijzing van verantwoorde-
lijkheden. 
 
Implicaties 
De Baseline Informatiebeveiliging benoemt de verantwoordelijkheid 
voor de informatiebeveiliging(smaatregelen). De overige aspecten 
van de RASCI-methode dienen provinciespecifiek te worden ingevuld.  

 

7.2 Beveiligingsprincipes Informatiearchitectuur 

 

Beveiliging: algemene principes 

Code Principe/Toelichting Status 

P7.2.1 
______ 
 
UP19 

Informatie is vrij beschikbaar, tenzij: 
De wet in het kader van privacy, vertrouwelijkheid, veiligheid en 
auteursrechten dit verbiedt; 
Vermelde beleidsopvattingen van bestuurders, ambtenaren en an-
dere betrokkenen zijn te herleiden naar de persoon; 
Concurrentieverhoudingen kunnen worden geschaad; 
Het belang van de organisatie wordt geschaad. 

NORA 2.0 
6.2.3.6 
WOB 

P7.2.2 
______ 
 
UP19 

De basis voor het informatiebeveiligingsbeleid is een informatieob-
ject (niet de informatiedrager). 

ISO 

P7.2.3 
______ 
 
UP19 

De informatieobjecten worden geclassificeerd tussen extern open-
baar, intern openbaar en vertrouwelijk  

ISO 

 

7.3 Beveiligingsprincipes Technische Architectuur 

 

Beveiliging: algemene principes 

Code Principe/Toelichting Status 

P7.3.1 
______ 
 
UP19 

De technische infrastructuur wordt ingericht met inachtneming van 
de eisen gesteld in de voorgaande paragrafen. 

ISO 
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8. Platform Provincie Architecten 

PETRA is een ‘living document’ en dat vraagt om een groep enthousiaste mensen die 

hun bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van deze referentie architec-

tuur. 

Hiervoor is de volgende structuur opgezet: 

 

 

 

Figuur 12: organisatie t.b.v. onderhoud PETRA 

 

 

Toelichting: 

Beheer van PETRA: 

• Het platform van provincie architecten zorgt jaarlijks voor een nieuwe versie 

die vaststelling wordt aangeboden aan de BOAG Middelen. 

• Het platform van provincie architecten verzamelt wijzigingsvoorstellen op 

PETRA en zorgt per kwartaal voor bespreking van de wijzigingsvoorstellen 

van het afgelopen kwartaal. Hierbij worden afspraken gemaakt wie wanneer 

zorgt voor een tekstvoorstel om het wijzigingsvoorstel te verwerken in de 

volgende versie van PETRA.  

• Het platform provincie architecten neemt besluiten over architectuurvragen 

die in PETRA niet of onvoldoende zijn afgevangen. Dit kan per kwartaal, maar 

ook ad hoc tussentijds. Deze besluiten worden separaat vastgelegd en direct 
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gepubliceerd. De besluiten worden samen met de wijzigingsvoorstellen mee-

genomen in de volgende versie van PETRA.  

• Het platform monitort relevante ontwikkelingen en vult de referentiearchitec-

tuur daarop aan. De aanpassing vindt plaats in de vorm van wijzigingen in de 

oorspronkelijke tekst en aanvullingen in de vorm van Katernen. De imple-

mentatiestrategie NOIV zal zo bijvoorbeeld aan de referentiearchitectuur 

worden toegevoegd. 

BOAG Middelen:  

• Stelt jaarlijks de nieuwe versie van PETRA vast aan de hand van een besluit-

document van het platform waarin de meest significante wijzigingen of toe-

voegen staan. 

• Het besluitdocument wordt besproken met de portefeuillehouders van inter-

provinciale programma’s in de BOAG Middelen. 

 

BAC BFEW:  

• Op de gebruikelijke wijze informeert de BOAG Middelen de BAC BFEW over  

de nieuwe versie van PETRA. 

 

Organisatie en taken PPA:  

• Elke provincie kan één architect afvaardigen voor zitting in het platform. Deze 

architect heeft voldoende draagvlak in de eigen organisatie en krijgt voldoen-

de mandaat mee om beslissingen te nemen. 

• De IPO-architect is lid van het platform van provincie architecten; raadpleegt 

en adviseert het platform en voorziet het platform van de nodige middelen. 

Hier kan gedacht worden aan geld maar ook ICT-faciliteiten als een wiki-

omgeving, share-point functionaliteit etc. 

• Bij Interprovinciale projecten faciliteert het platform bij het maken van een 

Project Start Architectuur (PSA). Budget voor inhuur zal begroot moeten wor-

den binnen het interprovinciale project.  

• De PSA wordt vastgesteld door of namens de opdrachtgever van een inter-

provinciaal project. De provinciearchitect zorgt voor een toets op deze PSA, 

dat deze toets wordt geaccordeerd door het platform en dat de toets wordt 

ingebracht bij de besluitvorming over de PSA. 

• De PSA wordt vervolgens als best practice in beheer genomen door GBO-

Provincies. 

• De adviseur architectuur van het IPO vertegenwoordigt de provincies in de 

landelijke gremia. 

• Het platform van provincie architecten vergadert onder aansturing van een 

betaalde voorzitter, een autoriteit op het gebied van architectuur. 

• Het secretariaat van het platform wordt roulerend door de provincies opge-

pakt. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1: Lijst met open standaarden voor pas toe of 

leg uit 

Op de lijst staan de door het College Standaardisatie geselecteerde open standaar-

den. Voor de standaarden op deze lijst geldt dat (semi-) publieke organisaties het 

'pas toe of leg uit'-principe moeten volgen. De lijst heeft niet als doel om een zo vol-

ledig mogelijke afspiegeling te bieden van beschikbare open standaarden. 

De lijst is te vinden op: http://www.open-standaarden.nl/open-standaarden/lijsten-

met-open-standaarden/lijst-voor-pas-toe-of-leg-uit/ 

 

Voor implementatie-informatie over de open standaarden op de "pas toe of leg uit" 

lijst zie de Wiki van NOiV. 
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Bijlage 2: Lijst met gangbare open standaarden 

Op de lijst met gangbare open standaarden staan open standaarden die binnen de 

(semi-) publieke sector 'de facto' zijn. Een bepaalde open standaard is een 'de facto' 

standaard als er voldoende overeenstemming is over de toepassing van juist die 

specifieke open standaard. De lijst met gangbare open standaarden laat aan project-

leiders, inkopers en architecten zien welke open standaarden gangbaar zijn. Dit is 

o.a. nuttig bij aanbestedingen, omdat het de voorkeur heeft om voor een standaard 

te kiezen die breed geaccepteerd en gebruikt wordt. 

  

De lijst is te vinden op: http://www.open-standaarden.nl/open-standaarden/lijsten-

met-open-standaarden/lijst-met-gangbare-open-standaarden/ 
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Bijlage 3: Geonovum standaarden 

 

Type In NL gehanteerde stan-

daard 

Gebaseerd op 

Metadata 
http://www.geono
vum.nl/geostandaa
rden/metadata 

Nederlandse metadatastan-
daard voor geografie en Neder-
landse metadatastandaard voor 
services 

Relevante ISO 19100 serie, OGC en 
W3C standaarden. Aangesloten op 
INSPIRE set, Advies overheid, ge-
bruikersbehoeften, etc. 

Informatiemo-

dellen 

http://www.geono

vum.nl/geostandaa

rden/informatiemo

dellen 
 

NEN 3610 – Basismodel ge-

ografie als generiek seman-

tisch model voor o.a. 

IMRO, IMWA, IMKICH, IMKL, 

TOP10NL, IMBOD, etc. (zie 

onderstaande figuren) 

Relevante ISO 19100 serie, OGC 

en W3C standaarden. 

Informatiemodellen ontstaan 

door harmonisatie. 

 

Netwerk services 
http://www.geono
vum.nl/geostandaa
rden/services 

Profielen voor WMS, WMS-SLD 
en WFS. Internationale stan-
daarden 

Relevante ISO 19100 serie, OGC en 
W3C standaarden. Het SGA principe 
is hier leidend 

 

 

 

Uitleg van de afkortingen van de informatiemodellen: 

 

IMRO = Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 

IMWA = Informatiemodel Water 

TOP10NL = Informatiemodel voor het objectgericht topografische vectorbestand 

1:10.000 

IMKICH = Informatiemodel Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie 

IMWE = Informatiemodel Welstand 
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IMKL = Informatiemodel Kabels en Leidingen 

IMKAD = Informatiemodel Kadaster 

IMGBR = Informatiemodel Grootschalige Basiskaart Rijkswaterstaat 

IMGeo = Informatiemodel Geografie 

IMBOD = Informatiemodel Bodem en Ondergrond 

IMOOV = Informatiemodel openbare Orde en Veiligheid 

0101 = Informatiemodel Bodembeheer en Archeologie 

 

Meer informatie is te vinden op: 

http://www.geonovum.nl/geostandaarden/informatiemodellen 

 

 

De wettelijke geobasisregistraties moeten integraal onderdeel gaan uitmaken van de 

basisvoorziening geo-informatie Nederland en van het landelijke stelsel van authen-

tieke basisregistraties. Het gaat hierbij om: 

1) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT); 

2) Basisregistratie Adressen/Gebouwen (BAG); 

3) Basisregistratie Kadaster (BRK); 

4) Basisregistratie Topografie (BRT); 

5) Basisregistratie Ondergrond (BRO). 

 

Deze basisregistraties moeten onderling een samenhangend stelsel gaan vormen. 

Voor alle basisregistraties geldt dat dit wettelijke trajecten zijn met vastgestelde 

mijlpalen en termijnen die gehaald moeten worden. De relatie van deze wettelijke 

geobasisregistraties en NEN3610 / Informatiemodellen staat in onderstaand schema 

weergegeven: 
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Provincies zijn bronhouder voor Basisregistratie BGT voor het onderdeel provinciale 

wegen. Bronhouders zijn bij wet verantwoordelijk voor de bijhouding van topografi-

sche objecten in een digitaal bestand en levering van deze gegevens aan de landelij-

ke voorziening voor hun beheergebeid conform de wettelijke specificaties. Voor het 

overige zullen provincies moet aansluiten op de andere basisregistraties als onder-

steuning bij het afhandelen van een zaak. 

 

 

 

 

TOP10NL 

IMGeo 

IMBOD 

StUF en NEN3610 

IMKAD 
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Bijlage 4: Voorlopige lijst met bedrijfsobjecten 

Op grond van een eerste analyse van relevante objecten, is een voorlopige objecten-

lijst met onderverdeling samengesteld. In de lijst wordt tussen haakjes aangegeven 

welke bron gebruikt is voor de indeling van objecten. 

 

Bedrijfsobjectenlijst 

1. Bestuur  

 

2. Natuurlijk persoon (NHR) 

2.1. Ingezetene (GBA) 

2.2. Niet ingezetene (RNI) 

 

3. Niet natuurlijk persoon (NHR) 

3.1. Rechtspersoon (NHR) 

3.1.1. Publiekrechtelijke rechtspersoon (NHR)17 

3.1.2. Privaatrechtelijke rechtspersoon (NHR) 

3.1.3. Kerkgenootschap (NHR) 

3.2. Samenwerkingsverband (NHR) 

3.3. Niet-geformaliseerd samenwerkingsverband (werkgroep, commissie, etc.) 

 

4. Provinciaal product 

4.1. Ruimtelijk plan  

In IMRO2006 worden de volgende typen provinciale ruimtelijke plannen 

benoemd: 

• Streekplan 

• Omgevingsplan 

• Waterhuishoudingsplan 

• Verkeer- en vervoersplan 

• Milieubeleidsplan 

• Reconstructieplan 

4.2. Vergunning 

4.3. Subsidiebeschikking 

4.4. … 

 

5. Provinciaal werk 

5.1. Programma 

5.2. Project 

5.3. Werk 

 

 

                                           

 
17 Het bestuur zou mogelijkerwijs als separaat publiekrechtelijke rechtspersoon in het NHR terecht kunnen 
komen. 
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6. Ruimtelijk object  

6.1. Terrein (NEN 3610:2005) 

6.2. Water (NEN 3610:2005) 

6.3. Weg (NEN 3610:2005) 

6.4. Spoorbaan (NEN 3610:2005) 

6.5. Leiding (NEN 3610:2005) 

6.6. Inrichtingselement (NEN 3610:2005) 

6.7. Gebouw (NEN 3610:2005) 

6.8. Waterkering (NEN 3610:2005) 

6.9. Kunstwerk (NEN 3610:2005) 

6.10. Cultuurhistorisch object (IMiCH2006) 

6.11. Bodem en ondergrond objecten (IMBOD is nog in ontwikkeling) 

 

7. Ruimtelijk gebied 

7.1. Registratief gebied (NEN 3610:2005)18 

Binnen IMKAD (nog in ontwikkeling) wordt een onroerende zaak een type 

registratief gebied. Perceel is weer een type onroerende zaak.  

7.2. Functioneel gebied (NEN 3610:2005)19 

7.3. Planologisch gebied20 (NEN 3610:2005) 

7.4. Geografisch gebied (NEN 3610:2005)21 

 

8. Kennis 

8.1. Wet- & regelgeving 

8.2. Naslagwerk 

8.3. Publicatie 

 

9. Toezichtsinformatie Gemeente 

 

10. Organisatie 

 

11. Planning & control 

 

12. Meting (NEN3610:2005) 

 

13. Gebeurtenis 

Wellicht dat in de toekomst IMOOV22 hier verdere invulling en standaardisering 

aan zou kunnen geven.  

13.1. Ramp 

                                           

 
18 Definitie: Op basis van wet- en regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politieke of 
bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering. 
19 Definitie: Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven. 
20 Definitie: Niet tastbaar begrensd gebied waaraan een bepaalde (toekomstige) bestemming, functionele 
en/of bestuurlijke ruimtelijke ontwikkeling gekoppeld is. 
21 Definitie: Begrensd en benoemd gebied dat door een geografische eenheid beschreven wordt. De gren-
zen zijn niet (altijd) exact vastgesteld. 
22 www.geonovum.nl 
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Bijlage 5: Provinciale beleidsdoelen vanuit land-

schapskaart Netland  

 

1.Veiligheid 

• bestrijden en voorkomen rampen 

• bevorderen openbare orde 

• verbeteren verkeersveiligheid  

• beveiliging tegen wateroverlast  

 

2.Kwaliteit fysieke omgeving  

• bevorderen kwaliteit water 

• bevorderen kwaliteit bodem 

• bevorderen kwaliteit lucht 

• bevorderen (diversiteit) natuur 

• beperking geluidoverlast  

 

3.Sociale leefomgeving  

• Ontwikkelen natuur- en recreatiefa-

ciliteiten 

• Bevorderen voldoende passende en 

betaalbare woonruimte 

• Bevorderen leefbaarheid stedelijke 

gebieden 

• Bevorderen kwaliteit educatie  

• Bevorderen sportdeelname 

• Bevorderen kwaliteit van de zorg 

• Bevorderen beperking achter-

standsposities 

• Bevorderen kwaliteit jeugdzorg  

 

4.Cultuur  

• Beschermen cultuurhistorische en 

landschappelijke warden 

• Versterken culturele infrastructuur 

 

5.Ruimte 

• Zorgen voor evenwichtige ruimtelij-

ke indeling  

6.Bronnen 

• Bevorderen duurzame productie 

• Bevorderen verantwoord gebruik 

gas, water en electra  

 

7.Werken 

• Stimuleren economische bedrijvig-

heid  

• Bevorderen waterkwantiteit voor 

landbouw en industrie 

 

8.Bereikbaarheid  

• Instandhouden provinciale infra-

structuur  

• Verbeteren bereikbaarheid  

• Reguleren en stimuleren openbaar 

vervoer  

 

9.Toezien  

• Toezien op uitvoering europese 

programma’s  

• Toezien op lagere overheden 

• Bevorderen transparantie bestuur 

en organisatie  

• Toezien op rechtmatige belangen 

van burgers, bedrijven en maat-

schappelijke instellingen  

 

10.Overig  

• Versterken cohesie provinciale sa-

menleving  

• Behartigen belangen provincie  
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Bijlage 6: Toelichting op de generieke bouwstenen 

In het volgende overzicht worden de consequenties van elk van deze generieke 

bouwstenen voor de B, I, en T-aspecten van het architectuurmodel aangegeven. 

 

Enterprise Service Bus (ESB) 

Doel: Een voorziening die applicaties en loketten ontkoppelt, zodat elke applicatie 

(met slechts één uniforme interface) in elk loket gebruikt kan worden. 

Noodzaak: Vergroten van flexibiliteit door het ontvlechten van de verschillende com-

ponenten. De implementatie en consequent gebruik van een servicebus vervult een 

noodzakelijke voorwaarde voor het streefbeeld, omdat het de (technische) voor-

waarden schept voor ontvlechten. 

Voor B betekent dit een ontvlechting van processen en loketten. Voor I betekent dit 

het inrichten van een ESB en het ontkoppelen van applicaties en processen. Voor T 

heeft dit consequenties voor het inrichten van het beheer en de ontwikkelstraat. 

 

Klant Contact Registratie (CRM; relatiebeheer) 

Doel: Het creëren van één klantcontactregistratie om het dubbel uitvragen van bur-

gers te vermijden en een eenduidig klantbeeld te hanteren. Eén klantcontactregistra-

tiesysteem zorgt dat alle applicaties van dezelfde (actuele) klantinformatie gebruik 

maken. Met deze actie wordt het CRM systeem gerealiseerd. 

Noodzaak: het dubbel uitvragen van gegevens bij burgers is wettelijk niet toege-

staan. 

Voor B betekent dit het samenbrengen en uniformeren van klantinformatie uit ver-

schillende processen. Voor I betekent dit het inrichten van CRM en het koppelen er-

van aan GBA (de gemeentelijke basisadministraties) en DigiD. 

 

(Web) Content Management (CM, kennisontsluiting) 

Doel: Het beheren en ontsluiten van de provinciale kennis voor gebruik door de pro-

vincie, door het publiek en door klanten. Hiervoor wordt een content management 

module aangeschaft. 

Noodzaak: Aansluiten op landelijke ontwikkelingen en dienstverlening naar de burger 

toe verbeteren. 

Voor B betekent dit het doordenken van de informatievoorziening naar de verschil-

lende doelgroepen via de verschillende kanalen. Voor I betekent dit het inrichten en 

beheren (vooral op het web) van content. Voor T betekent dit het inrichten van in-

ter- en intranetbouwstenen en het monitoren van het gebruik en de performanceka-

rakteristieken. 

 

Document Management (DM, documentbeheer) 

Doel: Het organiseren van documentopslag en -ontsluiting. Hierbij moet worden on-

derzocht in hoeverre de provincie voldoet aan de Archiefwet.  

Noodzaak: Het beheren van de documentstromen en het traceerbaar, vindbaar zijn 

van documenten. 
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Voor B gaat dit over een documentair structuurplan, de documentlogistiek en ont-

sluitingswijzen. Voor I gaat dit over de inrichting van documentbeheer inclusief alle 

koppelvlakken. Voor T gaat het over zaken als het inrichten van scan- en/of print-

straat en de koppeling hiervan aan de ESB.  

 

Business Process Management (BPM; zaakgericht werken) 

Doel: Het bewaken van de juiste en tijdige afwikkeling van zaken conform de afspra-

ken en geldende regels door middel van een zaakmanagement systeem. Een zaak-

management systeem maakt gebruik van procesbeschrijvingen (het zgn. workflow-

model of procesmodel) om binnenkomende berichten aan zaken te koppelen en naar 

de juiste plek te routeren. Ook bewaakt het zaakmanagement systeem de voortgang 

van lopende zaken.  

Noodzaak: het kunnen voldoen aan vastgestelde servicenormen en wettelijke ter-

mijnen waardoor een betere dienstverlening aan de burger, bedrijven en maat-

schappelijke instellingen wordt verleend. 

Voor B is dit aanleiding om opnieuw naar de processen te kijken vanuit de idee dat 

een proces gelijk staat aan het afwikkelen van een soort zaak (bijv. het afwikkelen 

van een vergunningaanvraag, het afwikkelen van een handhavingsincident, enz.) 

Voor I betekent dit het installeren en inrichten van een zaakmanagement systeem. 

De T betreft het implementeren van BPM. 

 

Records Management (RM, archiefbeheer) 

Doel: Het (elektronisch) opslaan en ontsluiten van wat archiefwaardige is. Hieronder 

valt ook de implementatie van het bewaar/vernietigingsbeleid voor archiefwaardige 

stukken. 

Noodzaak: het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen ten aanzien van ar-

chiefbeheer. Voor B betekent dit het vaststellen en uitvoeren van bewaarbeleid (bij-

voorbeeld conform de Regeling Geordende Staat uit de archiefwet). 

Voor I betekent dit het inrichten van records management. Voor T betekent dit het 

treffen van bouwstenen voor langdurige gegarandeerde opslag. 

 

Portals (e-loketten) 

Doel: Het gebruikersspecifiek toegang bieden tot provinciale producten en dienstver-

lening. 

Noodzaak: Personalisering van elektronische overheidsdiensten is nodig om de 

dienstverlening aan de burger, bedrijven en maatschappelijke instellingen te verbe-

teren. Dit zelfde geldt voor de dienstverlening naar interne medewerkers. Om deze 

verbeterde dienstverlening te ondersteunen kunnen portalen worden gebruikt.  

Daarnaast kunen portalen gebruikt worden voor samenwerking in de keten en tijd- 

en plaatsonafhankelijk werkers Aansluiten van provinciale services in loketten van 

andere (semi-) overheden. Gebruik van services van ketenpartners in onze eigen 

loketten.  

Een portal is: 

• een soort startpagina van waaruit de gebruiker verder navigeert naar onder-

liggende informatie; 
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• Consistente, menugestuurde omgeving; 

• Uitgebreid zoeksysteem; 

• Bron van documenten, data e kennis; 

• Juiste informatie, juiste moment, juiste personen; 

• Een portal is een centrale plek waar de gebruiker alle (web) content en alle 

diensten kan onderbrengen; 

Portaalsoftware wordt om de volgende redenen ingezet; 

• Biedt een zo compleet mogelijk diensten- producten aanbod met eenmalig 

aanmelden; 

• Personificatie van de lay-out van de webpagina’s; 

• Profielgebonden toegang; 

• Doorkoppelen naar achterliggende applicaties; 

• Onthoudt wat de voorkeuren van de gebruiker zijn en welke paden worden 

bewandeld. 

 

Voor B betekent dit  ten eerste dat er meer contact komt met ketenpartners langs 

verschillende kanalen. Daarnaast zal de portal inhoudelijk beheerd moeten worden. 

Voor I betekent dit het inrichten van portals. Voor T betekent dit het inregelen van 

de inter- en intranet infrastructuur en het monitoren van het verkeer. 

 

e-Formulieren 

Doel: elektronisch indienen van aanvragen, klachten etc. mogelijk maken voor de 

klanten. 

Noodzaak: Burgers, bedrijven en andere overheden de mogelijkheid bieden om digi-

tale aanvragen, klachten etc. bij de provincie in te dienen. 

 

Basisregistraties 

Doel: aansluiten op landelijke basisregistraties. 

Noodzaak: wettelijke plicht. 

 

Identity and access management. 

Doel: het beheren van enerzijds de (digitale) entiteiten en anderzijds de toegang tot 

de objecten en / of services. Digitale entiteiten zijn de gebruikersgegevens die digi-

taal zijn opgeslagen. Objecten/services zijn zaken waarvoor een gebruiker toegangs-

rechten heeft. 

Noodzaak: In de huidige situatie worden autorisaties meestal verleend op het niveau 

van het netwerk (bijv. Active Directory) en vervolgens worden de rechten binnen de 

individuele applicaties verder ingeperkt. In een service georiënteerde omgeving 

wordt veelal een generieke voorziening ingezet voor Identity and Access Manage-

ment. Op basis van een centraal autorisatie model gebaseerd op rollen krijgt een 

medewerker rechten toebedeeld. Werken met een IAM-voorziening is minder onder-

houdsgevoelig dan autorisatie per applicatie. 
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Bijlage 7: Voorbeeld Managementinformatie en data-

warehouse  

 

Architectuur voor managementinformatie en datawarehouse voor PETRA 

Het datawarehouse (DWH) is een middel voor het verstrekken van de juiste informa-

tie, op het juiste moment, aan de juiste persoon, op de juiste manier. Door de in-

richting van één centrale bron van historische gegevens, kan een gemeenschappelijk 

referentiekader ten aanzien van informatie en definities voor processturing worden 

gewaarborgd. 

 

Belangrijk inrichtingsprincipe voor de informatiearchitectuur is: 

In de inrichting is onderscheid gemaakt in: 

• applicaties en koppelingen die de dagelijkse uitvoering van het productiepro-

ces ondersteunen, 

• generieke basisregistraties die als bron voor die productieondersteunende ap-

plicaties fungeren 

• applicaties die de besturende processen van plannen & begroten en verant-

woorden & analyseren ondersteunen (DWH, cockpit/dashboard, etc.).  

Hieronder een nadere uitwerking van deze generieke component. 

 

Verantwoordelijkheden 

Hieronder staat de verantwoordelijkheidsverdeling voor het datawarehouse. 

• De verantwoordelijkheid voor de definitie en juistheid van gegevens van het 

bronsysteem is belegd bij de systeemeigenaar van het bronsysteem; 

• De verantwoordelijkheid voor het bepalen en vaststellen van de informatiebe-

hoefte en de definitie en juistheid van de business rules (benodigde transfor-

maties b.v. KPI’s) is belegd bij de proceseigenaar; 

• De verantwoordelijkheid voor de juistheid van benodigde transformaties op 

gegevens in de datawarehouse omgeving is belegd bij de ICT afdeling; 

• Een Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) wordt afsloten tussen de sys-

teemeigenaar van het bronsysteem en de systeemeigenaar van het datawa-

rehouse. 

 

Algemene uitgangspunten 

Informatievoorziening via het datawarehouse 

• Informatievoorziening loopt via de datawarehouse-omgeving indien:  

o Informatiebehoefte afkomstig is uit meerdere bronsystemen, en/of 

o Maatwerk benodigd is voor rapportage in bronsysteem, tenzij er bij de 

aanschaf van het betreffende bronsysteem een andere keuze is ge-

maakt (a.d.h.v. een business case) en/of 

o Er historie vastgelegd dient te worden en dit niet in bronsysteem kan 

worden vastgelegd; 
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Actualiteit 

• Actualiteit van data: de gegevens worden maximaal één keer per dag in de 

datawarehouse-omgeving geladen; 

• Indien behoefte aan meer actuele data van één bron(verversing meerdere ke-

ren per dag), dan moet er een rapportage rechtstreeks op bron worden gere-

aliseerd. Dit zal gerealiseerd worden na een positieve uitkomst van een busi-

ness case; 

 

Ontsluiten van bron 

• Originele bron/Authentieke bron: data wordt alleen onttrokken aan de bron 

die de data creëert, en niet aan andere systemen die om efficiencyredenen 

ook over de betreffende data beschikken maar niet de bron ervan zijn; 

• Wanneer een bron wordt ontsloten, worden alle attributen van de brontabel-

len die benodigd zijn geëxtraheerd. Er kan gewerkt worden met een filter om 

de hoeveelheid records te beperken. Tabellen die geraakt worden komen in 

de staging database en in de DWH database. In de datamart worden alleen 

relevante attributen meegenomen;  

• Een bronsysteem wordt niet ontsloten via de DWH-omgeving indien er geen 

behoefte is aan informatie uit die bron. Doelgroepen voor de Informatievoor-

ziening via datawarehous-omgeving zijn: 

o Operationeel Niveau (b.v. debiteurenoverzicht) 

o Tactisch Niveau ( b.v.aantal klachten via klachtenprocedure binnen 

gekomen ) 

o Strategisch Niveau ( b.v. voorjaarsnota) 

• De gegevensverwerking (vastleggen en bijhouden van inhoudelijke, feitelijke 

gegevens) vindt plaats bij de bron; 

 

Rapportages  

• Rapportages komen uit het bronsysteem indien deze rapportages standaard 

beschikbaar zijn. Vooraf stelt de proceseigenaar vast of de datadefinities 

overeenkomen met de definities binnen een provincie. Indien deze definities 

niet voldoen wordt de rapportage niet beschikbaar gesteld; 

• De benodigde gegevens voor de rapportage dienen zoveel mogelijk in een 

bronsysteem vastgelegd te worden (zo min mogelijk gebruik van losstaande 

tabellen).  
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Bijlage 8: Principes NORA 3.0  

 

Basisprincipes NORA 3.0 

 

• NORA - BP 1 Proactief: afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte 

aan hebben. 

• NORA - BP 2 Vindbaar: afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden. 

• NORA - BP 3 Toegankelijk: afnemers hebben eenvoudig toegang tot de 

dienst. 

• NORA - BP 4 Standaard: afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening 

door het gebruik 

• van standaardoplossingen. 

• NORA - BP 5 Gebundeld: afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld 

aangeboden. 

• NORA - BP 6 Transparant: afnemers hebben inzage in voor hen relevante in-

formatie. 

• NORA - BP 7 Noodzakelijk: afnemers worden niet geconfronteerd met over-

bodige vragen. 

• NORA - BP 8 Vertrouwelijk: afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie 

niet wordt misbruikt. 

• NORA - BP 9 Betrouwbaar: afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienst-

verlener zich aan 

• afspraken houdt. 

• NORA - BP 10 Ontvankelijk: afnemers kunnen input leveren over de dienst-

verlening. 

 

 

Afgeleide principes NORA 3.0 

 

Dienstenaanbod 
• NORA - AP 1 De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in 

eigen diensten kunnen hergebruiken. 

• NORA - AP 2 De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als 

dienst. 

• NORA - AP 3 De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet. 

• NORA - AP 4 De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod. 

• NORA - AP 5 De dienst is nauwkeurig beschreven. 

 

Standaard oplossingen 
• NORA - AP 6 De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen. 

• NORA - AP 7 De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen van de 

e-overheid. 

• NORA - AP 8 De dienst maakt gebruik van open standaarden. 

 

Kanalen 
• NORA - AP 9 De dienst kan via internet worden aangevraagd. 
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• NORA - AP 10 De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander 

kanaal voor persoonlijk contact worden aangevraagd. 

• NORA - AP 11 Het resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het ka-

naal waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd. 

 

Informatie 
• NORA - AP 12 De afnemers wordt niet naar reeds bekende informatie ge-

vraagd. 

• NORA - AP 13 Alle gebruikte informatie-objecten zijn afkomstig uit een bron-

registratie. 

• NORA - AP 14 De dienstverlener meldt twijfel aan de juistheid van informatie 

aan de bron. 

• NORA - AP 15 Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenig-

baar met het doel waarvoor deze is verzameld. 

• NORA - AP 16 Alle gebruikte informatie-objecten zijn uniek geïdentificeerd. 

• NORA - AP 17 Alle gebruike informatie-objecten zijn systematisch beschre-

ven. 

• NORA - AP 18 De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs. 
 

Vraaggerichtheid op een hoger plan 
• NORA - AP 19 De dienst is opgezet vanuit het perspectief van de afnemer. 

• NORA - AP 20 De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke 

wijze. 

• NORA - AP 21 De dienst is gebundeld met verwante diensten zodat deze sa-

men met één aanvraag afgenomen kunnen worden. 

• NORA - AP 22 Overheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienst. 

• NORA - AP 23 De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd. 

• NORA - AP 24 De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen 

en buiten de organisatie. 

• NORA - AP 25 De afnemer wordt geïnformeerd over de stand van zaken bij de 

gevraagde dienst. 

• NORA - AP 26 De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik 

ervan. 

 

Sturing en verantwoordelijkheid 
• NORA - AP 27 Eén organisatie is verantwoordelijk voor de dienst. 

• NORA - AP 28 Dienstverlener en de afnemer hebben afspraken vastgelegd 

over de levering van de dienst. 

• NORA - AP 29 De dienstverlener draagt zelf de consequenties wanneer de 

dienst afwijkt van afspraken en standaarden. 

• NORA - AP 30 De wijze waarop de dienst geleverd is, kan worden verant-

woord. 

• NORA - AP 31 De kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cycli-

sche terugkoppeling. 

• NORA - AP 32 Sturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoog-

ste niveau van de organisatie. 

• NORA - AP 33 De dienst voldoet aan de baseline kwaliteit. 
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• NORA - AP 34 De dienstverlener legt verantwoording af over de mate van 

control, in overleg met de afnemers. 

 

Betrouwbaarheid 
• NORA - AP 35 De levering van de dienst is continu gewaarborgd. 

• NORA - AP 36 Wanneer de levering van de dienst mislukt, wordt de uitgangs-

situatie hersteld. 

• NORA - AP 37 De dienstverlener en de afnemer zijn geauthenticeerd wanneer 

de dienst een vertrouwelijk karakter heeft. 

• NORA - AP 38 De betrokken faciliteiten zijn gescheiden in zones. 

• NORA - AP 39 De betrokken systemen controleren informatie-objecten op 

juistheid, volledigheid en tijdigheid. 

• NORA - AP 40 De berichtenuitwisseling is onweerlegbaar. 

 

 

 


