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Frontoffice-thema 'No wrong door' 
 
versie 30 augustus 2013 

1 Vraagstuk 

Als een klant in de context van overheidsdienstverlening op zoek is naar een dienst, dan gaat 
het om het vinden van informatie of een product  en het vinden van de organisatie die dat kan 
leveren. In de uitdrukking 'no wrong door' staat de deur voor het loket, wel of niet digitaal, van in 
principe een willekeurige overheidsorganisatie. Als de klant daar binnenkomt en het is niet de 
juiste overheidsorganisatie, dan houdt het no-wrong-door-principe in dat die organisatie ervoor 
zorgt dat de klant de juiste organisatie en  de gewenste informatie of het gewenste product 
alsnog kan vinden. 

Tot het werkingsgebied van het no-wrong-door-principe rekenen we ook het vinden van de juiste 
informatie of het juiste product achter de deur van een organisatie. De oplossingen daarvoor zijn 
in principe onderdeel van de interne architectuur, hoewel ze wel gebaseerd kunnen zijn op 
dezelfde mechanismen en systeemvoorzieningen. 

NORA 3.0 benoemt voor het thema 'No wrong door' onder het nummer AP 22 het volgende 
'afgeleide' principe met dezelfde naam, dus: 
 No wrong door: Overheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienst. 

De kern van de toelichting bij dit principe is dat klanten als afnemers van diensten van de 
overheid snel geholpen willen worden en dat de overheid hen daarom niet van het kastje naar 
de muur moet sturen. Dit ongeacht het overheidsloket waar zij zich melden. Daarom is elke 
dienstverlener verantwoordelijk voor een gerichte doorverwijzing naar de eigen diensten door 
alle loketten en contactvoorzieningen die relevant zijn voor die eigen diensten. 

Een overheidsorganisatie heeft dus een verantwoordelijkheid voor het regelen van het 
doorverwijzen van klanten naar de eigen diensten door ándere organisaties! Dit betekent dat 
een dienstverlenende overheidsorganisatie zonodig het initiatief neemt om ervoor te zorgen dat 
andere overheidsorganisaties goed doorverwijzen. 

2 Concepten 

Als oplossingen voor het no-wrong-door-principe zijn op hoofdlijnen twee concepten 
beschikbaar: 
1. Doorsturen klant. 

De organisatie waar de klant aanklopt, stuurt de klant door naar de juiste organisatie; 
2. Doorsturen klantverzoek. 

De organisatie waar de klant aanklopt, neemt het verzoek van de klant aan, legt die vast en 
wel door het uitvoeren van een intake, en stuurt het resultaat van die intake, veelal in de 
vorm van een digitaal ingevuld formulier, door naar de juiste organisatie. 

Beide concepten kennen elk twee varianten. 
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1. Doorsturen klant: 
 a. Doorsturen klant door verstrekken contactgegevens. 

De organisatie waar de klant aanklopt, verstrekt de klant de contactgegevens van de juiste 
organisatie, waarna het aan de klant is om met die organisatie contact op te nemen. 

 

 

 Figuur @@ 

b. Doorsturen klant door doorverbinden. 

De organisatie waar de klant aanklopt, verbindt de klant rechtstreeks door naar de juiste 
organisatie. Bij het telefoonkanaal komt dit neer op doorverbinden. Bij het internetkanaal 
heeft invulling van deze variant de vorm van een link naar de website van de juiste 
organisatie. Deze variant kunnen overheidsorganisaties invullen door gebruik te maken van 
de landelijke voorziening Samenwerkende Catalogi. 

 

 

 Figuur @@ 

2. Aannemen en doorsturen klantverzoek: 
 a. Doorsturen klantverzoek zonder bewaken afhandeling. 

De organisatie die het klantverzoek heeft aangenomen, stuurt het digitaal vastgelegde 
verzoek door naar de juiste organisatie, controleert of het vastgelegde verzoek juist is 
ontvangen en laat het daarbij. 
Een voorbeeld van deze variant zien we bij sommige landelijke portalen zoals het 
Omgevingsloket Online van het ministerie van I&M voor het aanvragen van een 
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omgevingsvergunning. I&M neemt aanvragen aan en stuurt ze naar de desbetreffende 
bevoegde gezagen zoals gemeenten en provincies. 

 

 

 Figuur @@ 

 b. Doorsturen klantverzoek met bewaken afhandeling. 

De organisatie die het klantverzoek heeft aangenomen, stuurt het digitaal vastgelegde 
verzoek door naar de juiste organisatie, controleert of het vastgelegde verzoek juist is 
ontvangen en bewaakt vervolgens de afhandeling ervan. Het gevraagde antwoord of product 
wordt dan óf door die andere organisatie geleverd óf de eigen organisatie ontvangt het het 
resultaat van de behandeling door de andere organisatie en levert dat resultaat zelf aan de 
klant. Het bewaken van de afhandeling elders is geen frontofficefunctie, maar een generieke 
coördinerende functie en gelijk aan of vergelijkbaar met het bewaken van een zaak. 
Een voorbeeld van deze variant zien we bij de behandeling van een 
omgevingsvergunningaanvraag door de daarvoor bevoegde gezagen. Veelal besteden 
gemeenten en provincies de behandeling van zo'n aanvraag geheel of gedeeltelijk uit aan 
een Regionale UitvoeringsDienst (RUD), maar bewaken ze wel de afhandeling ervan. 
Hoever dat bewaken gaat en of de RUD vervolgens of de gemeente c.q. provincie het 
resultaat aan de klant levert, hangt af van de samenwerkingsovereenkomst die hierover is 
afgesloten. 

 

 

 Figuur @@ 
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3 Samenwerkende Catalogi 

Samenwerkende Catalogi is de belangrijkste landelijke voorziening die overheidsorganisaties 
helpt om het principe 'No wrong door' in te vullen. De voorziening is een combinatie van een 
zoek- en verwijsmechanisme naar producten en informatie over die producten van 
overheidsorganisaties. Bij het zoeken naar een product op de website van een aangesloten 
overheidsorganisatie levert het gebruik van de zoekfunctie een verwijzing op naar het gezochte 
product op dezelfde website of op de website van een andere aangesloten overheidsorganisatie. 

Een goede werking van de genoemde functionaliteit is afhankelijk van een goede aansluiting 
van deelnemende organisaties aan de niet voor klanten zichtbare beheerkant van de 
voorziening en een juiste en volledige invulling van het contentbeheer1. Het verwijsmechanisme 
wordt namelijk gevoed met zogenoemde XML-feeds, bestanden met de juiste informatie 
(metagegevens) over producten. Elke deelnemende organisaties moet de gegevens over de 
eigen producten invullen in zo'n XML-feed-bestand, dat bestand actueel en volledig houden en 
dat bestand - in technische zin - publiceren op internet. Daar kan het centrale 
verwijsmechanisme de feeds uitlezen. 

Een goede XML-feed van een deelnemende organisatie bevat per product dat de organisatie 
aanbiedt aan burgers, bedrijven en instellingen, de volgende informatie: 
- de naam van het product (c.q. dienst); 
- een beschrijving van het product; 
- een zogenoemde uniforme productnaam die het makkelijker moet maken een product te 

vinden; 
- de aanduiding of het een product is voor particulieren en/of bedrijven; 
- het thema (een categorie) waartoe het product behoort; 
- de organisatie die het product aanbiedt; 
- een verwijzing (URL) naar een website op internet waar informatie over het product is te 

krijgen. 

De uniforme productnaam moeten aangesloten organisaties kiezen uit een lijst met 
gestandaardiseerde namen, de Uniforme ProductnamenLijst (UPL), welke centraal, dat wil 
zeggen op landelijk niveau, wordt beheerd. 

Naast de UPL moeten de XML-feeds en hun inhoud voldoen aan andere bij Samenwerkende 
Catalogi (SC) horende standaarden. Het geheel van deze standaarden wordt aangeduid met 
SC-Informatie Publicatie Model (IPM). Naast de UPL bevat het IPM ook de standaarden: 
- SC-XML-bericht-schema's; 
- Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS); 
- de SRU, een gestandaardiseerd Search en Retrieval-protocol voor zoeken via URL's; 
- de TIO, een gestandaardiseerd Thema-indeling voor producten van de Overheid. 

Het inrichten van een omgeving die met inzet van de landelijke voorziening Samenwerkende 
Catalogi invulling geeft aan principe 'No wrong door' betekent dan ook voor organisaties die 
aansluiten dat zij: 
- de aansluiting op de landelijke voorziening inrichten; 
- daarbij voldoen aan de bij Samenwerkende Catalogi horende standaarden; 
- de processen voor contenbeheer en het bewaken van de kwaliteit van de content inrichten 

en blijven uitvoeren. 
 
                                                         -------------------------------- 

                                                      
 
1 Een begin 2013 uitgevoerd onderzoek wijst uit dat de landelijke voorziening Samenwerkende Catalogi 

ondanks een hoog percentage deelnemers niet goed functioneert. De oorzaak is het hoge percentage 
deelnemende organisaties dat het contentbeheer niet goed invult. Deze situatie heeft kunnen ontstaan 
omdat de kwaliteit van de diensten van de voorziening en van de daarvoor randvoorwaardelijke XML-feeds 
niet actief wordt bewaakt. Onderwerp is neergelegd bij de projectleiding en BZK is geïnformeerd.  vast te 
houden aandachtspunt. 


