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Opdracht 13 Strategie GDI 
Stap 2: architectuurprincipes opstellen en vaststellen 
(pressure cooker) 

Geachte mevrouw van Wallenburg / beste Marieke, 
 
Hierbij bied ik u de resultaten aan van de zgn. Pressure Cooker voor stap 2 uit 
opdracht 13, Strategie GDI. Deze stap omvat het ontwikkelen en vaststellen van 
architectuurprincipes die de I-strategie voor de Digitale Overheid verder brengen. 
 
Achtergrond 
Ben Kokx heeft in opdracht van de sg BZK vijftien opdrachten voor BZK en Logius 
voorgesteld ter verbetering van de digitale overheid. In zijn voorstel worden twee 
opdrachten in samenhang opgepakt: Raamwerk beleidsuitgangspunten, 
architectuurprincipes, implementatie tactiek GDI (13) en Strategisch I-beleid 
(14). Een groep architecten uit de achterban van de Programmeringsraad Logius 
(PL) werkt al enige tijd aan een ontwerp op hoofdlijnen voor de Generieke Digitale 
Infrastructuur. Dit noemen wij de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur 
(GO). Wij hebben afgesproken dat ik namens de PL stap 2 van opdracht 13 
realiseer door een versnelde aanpak van de GO. Dit hebben we de Pressure 
Cooker genoemd. 
 
Resultaten 
In de afgelopen periode is gewerkt aan architectuurprincipes die de I-strategie 
voor de Digitale Overheid verder brengen. De resultaten zijn opgenomen in de 
bijlagen: 

1. De WHY van de GDI inclusief infographic 
2. Uitgangspunten pressure cooker 
3. Interactie GDI 
4. Gegevensuitwisseling 
5. IenA1: identificatie en authenticatie GDI 
6. IenA2: machtigen GDI 
7. Infrastructuur GDI 

Met ICTU zijn afspraken gemaakt om de Pressure Cooker resultaten en eerdere 
GO producten in de NORA-wiki op te nemen als referentiemateriaal voor 
architecten.  
 
De PL heeft in haar vergadering van 12 november aangegeven de oplevering aan 
de opdrachtgever dgOO te ondersteunen en akkoord te gaan met gebruik van de 
resultaten voor voortzetting van de GO. 
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Vervolg Programmeringsraad Logius 
Met de PL is afgesproken dat zij een deel van het vervolgproces na afronding van 
de pressure cooker op zich neemt: 
1. Richting geven aan de projectenportefeuilles.  

Op basis van de visies uit de Pressure Cooker identificeren van effecten op 
(nieuwe en bestaande) programma’s en projecten.  

2. Proefneming gegevensuitwisseling 
Voorstel voor harmonisatie van gegevensbegrippen in een klein domein. 

3. Overdracht aan GO.  
Opvolgen en concretisering van de Pressure Cooker resultaten door de GO.  

4. Inrichten van een architectuur-board 
Instelling van een vaste autoriteit voor zowel onderhoud en uitbreiding van 
GO als toetsing van nieuwe initiatieven aan de kaders en het hoofdontwerp.  

Vervolg BZK/DDO 
In het overleg met beleid hebben deelnemers van BZK/DDO de volgende 
vervolgstappen aangegeven: 
1. Opdracht 13 en 14 Strategie GDI 

De Pressure Cooker heeft stap 2 van opdracht 13 opgeleverd. Stap 1 richt 
zich op beleidsuitgangspunten. Completering moet leiden tot een raamwerk 
dat invulling geeft aan de strategie voor de GDI die de minister vaststelt op 
advies van PL en OBDO. 

2. Structurele bekostiging GDI vanaf 2022. 
BZK gebruikt de resultaten uit de Pressure Cooker en daaraan gerelateerde 
stappen als input om via het komende regeerakkoord centrale bekostiging in 
te richten zodanig dat de gewenste impuls tot stand kan komen. 

Verantwoording 
Vijf werkgroepen met architecten en beleidsmedewerkers hebben in korte tijd een 
omvangrijke klus geklaard, ondersteund door een kerngroep van architecten, een 
sponsorgroep met bestuurders uit de PL en afstemoverleg beleid. Daarbij hebben 
vele organisaties substantieel capaciteit geleverd (in willekeurige volgorde): DUO, 
Logius, BZK/DDO, BZK/CIO-office, RDW, SVB, UWV, VNG, KVK, Waterschap 
HHNK, ICTU, RvIG, RINIS, CIP, NORA en Programmabureau PL. 
 
De kwaliteit is bewaakt via analyse van de kerngroep, review door PL-leden en 
beoordeling vanuit beleid. Het algehele oordeel is positief en zowel PL-leden als 
beleidsverantwoordelijken bij BZK/DDO vragen aan GO om dit te concretiseren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jaap Uijlenbroek 
 
Voorzitter Programmeringsraad Logius 


