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Wat willen we met de GO?
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Doel Gemeenschappelijk Overheidsarchitectuur

Met architectuur sturen op de functies van de Generieke Digitale Infrastructuur

 De Programmeringsraad Logius (PL) stuurt op de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) 
voor zover door Logius beheerd. 

 Dat zijn:

 generieke infrastructurele voorzieningen en

 alles wat nodig is om dienstverleners aan te sluiten op de digitale overheid:
afspraken, standaarden, stelsels

 De aansturing verloopt o.a. via architectuur: GO

 GO ontwerpt afspraken, standaarden en voorzieningen

 GO is het bestemmingsplan voor de GDI: lange termijn en hoofdlijnen



Werkwijze GO

 Doel: bestemmingsplan GDI over pak ’m beet 5 jaar

 Vraag: welke functies zijn dan nodig?
 Een functie omschrijft een vermogen dat de overheid wil inzetten

• Voorbeeld: toegang heeft de functies: identificatie – authenticatie - autorisatie

 Functies vormen een gemeenschappelijke taal voor bestuur / beleid en architectuur

 Bepaal: welke functies zijn generiek, d.w.z. voor iedereen gelijk

 Ontwerp: een functie als afspraak of standaard of voorziening en generiek (of niet)

 Concretiseer: per generieke functie wat wanneer moet worden gerealiseerd

 Plan en prioriteer: de routekaart voor de realisatie van het bestemmingsplan

Architectuur beschrijft hoe generieke functies gerealiseerd worden in
afspraken, standaarden en voorzieningen met nadere detaillering
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Relevantie Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur

Architectuur inzetten als sturingsinstrument, betekent:

 GO is een middel, het levert een toetsingskader voor:
 politieke en beleidswensen (en de rol daarbij van Digitale Overheid en GDI)
 maken van impactanalyses en uitvoeringstoetsen (wat is mogelijk?)
 starten/bewaken van projecten en programma’s (wat is nodig?)
 aansluiten van organisaties (wat is gemeenschappelijk?)

 Gemeenschappelijke architectuur is niet vrijblijvend:
 vraagt om conformeren aan gedeeld ontwerp en kaders
 aansluiten kan verplicht zijn
 vereist aanpassingen in de eigen architectuur en werkwijze
 vraagt om gedrag dat is gericht op samenwerken en overnemen van “vreemde” ideeën

 Bestuur speelt een voortrekkersrol
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Wat heeft GO bereikt?



Beleid
(beleid & wetgeving)

Uitvoering
(dienstverlening & Handhaving)

BestuurMaatschappij

Politiek

Context van de Overheid

GDI



GO domeinen

12



Positionering en status GO

Dienstverleners
Publiek/Private 
samenwerking

Publieke 
samenwerkingen

Overheidsbrede
samenwerkingen

NORA

Infrastructuur

Bestemmingsplan 
GDI (GO)

Gegevens-
uitwisseling

Identificatie & 
autorisatie

Interactie Algemeen

Berichten-
stelsel

Portalen
Persoonlijke 

Mijn. 
voorzieningen

Dienstverlening 
aan 

ondernemers

Sept 2019 goedgekeurd PvA
Nov 2019 ambities berichtenstelsel
Apr 2020 keuzes berichtenstelsel
Nov 2020 visie alle domeinen
Dec 2020 publicatie NORA-wiki
Q1 2021 aanpassing NORA-kennismodel
Q2 2021 Machtigen en vertegenwoordigen

Moeizame start, vanwege: 
• Capaciteit
• Balans zoeken in belangen 

uitvoerders, beleid, beheer
• Rollen en verantwoordelijkheden

Machtigen en 
vertegen-
woordigen

Identificatie & 
authenticatie



Leerpunt GO: gesprek over Generieke functies voeren
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• Ontkoppelpunt tussen beleid en architectuur: Generieke functies

• Generieke Functies (capability’s) 

• Geven de functionele behoeften van de overheid aan.

• Vormen de ontkoppeling tussen beleid en architectuur.

• Architectuur beschrijft hoe dit gerealiseerd wordt in afspraken, 
standaarden en voorzieningen en verder detail.



CONCEPT Strategische visie GDI (pressure cooker)



Pressure cooker: uitwerking in 5 werkgroepen
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Interactie

• Regie op Gegevens: 10 capability’s voor beheer 
van profielen en beheren, verstrekken en 
gebruik van persooonlijke gegevens.

• Berichtenstelsel: 6 capability’s voor overzicht, 
verstrekking, notificering en profielbeheer.

• SDG: 6 capability’s voor Europees ontsluiten en 
aanbieden van informatie en transacties.

• Interactiestrategie: een inventarisatie van 42 
capability’s voor nadere beoordeling/uitwerking

• Klantreisondersteuning: Nader uit te werken
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Kernverandering GDI: 
• Versterkt federatieve opzet berichtenstelsel (alleen profielbeheer centraal);
• Toevoeging Regie op Gegevens in een vergelijkbaar federatieve opzet;
• Upgraden Samenwerkende Catalogi tot Europa (SDG).



Gegevensuitwisseling

Kernverandering GDI: NTB, opnieuw uitwerken

Uitdagingen:

1. Harmonisatie van begrippen
2. Wetgeving die gegevensuitwisseling ondersteund
3. Kwaliteit van gegevens 
4. Uitwisseling van beperkte informatie i.p.v. (veel) kale gegevens 
5. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen
6. Bescherming van en transparantie naar burgers en ondernemers



IenA1: Identificatie en authenticatie

Kernverandering GDI: Stelsel van identificatie- en 
authenticatiemiddelen; de overheid beperkt zich tot 
verstrekken van een Digitale Bron Identiteit (DBI) zoals 
WID in de fysieke wereld.

Capability’s:
1. Kaders stellen voor Identificatie en 

Authenticatie
2. Uitgeven en beheren van unieke en 

betrouwbare digitale bron-identiteiten
3. Uitgeven en beheren van betrouwbare 

identificatie- en authenticatiemiddelen
4. Single-Sign-On by default
5. Regie op eigen identiteitsgegevens
6. Toezicht en handhaving bij ID-fraude
7. IAM-functies binnen de overheid



IenA2: Machtigen

Kernverandering GDI: Van centrale voorziening naar meer federatief stelsel

Capability’s:
1. Verwijsfunctie / index
2. Dienstencatalogus
3. Afsprakenkader correctie/intrekken 

machtiging
4. Functie om regie te voeren op 

machtiging(en)
5. Afspraken en standaard voor bevragen 

machtigingenregisters
6. Gestructureerde gegevens over de 

machtiging of wettelijke bevoegdheid 
7. Notificatiefunctie
8. Afspraken betrouwbaarheidsniveaus



Infrastructuur

De huidige werkwijze beter maken: 

• Uitbreiden van oude (Digikoppeling, e.d.) standaarden met nieuwere (API) standaarden

• Cloud-ontwikkelingen ondersteunen (Diginetwerk, LPC, cloud-standaarden NL-overheid)

• Doorontwikkeling beveiliging (Kwaliteitspeering, Detectie cyberdreigingen, logging/audit)

De nieuwe overheid mogelijk maken:

• API’s delen via library’s en ontwikkelregisters ook met private partijen (vgl. Common 
Ground en NLX)

• SSI gerelateerde standaarden en bijbehorende infrastructuur (ITF, DID)
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Kernverandering: Nieuwe standaarden vervangen de oude; LPC als 
gemeenschappelijke (niet-generieke) voorziening naast Diginetwerk



Wat zijn de plannen?



Jaarplan 2021

Activiteit Wie Wanneer PL-data
Consolidatie 
Pressure cooker

Kerngroep Q1 2021 15-04-2021

GO Architectuurvisie Kerngroep Q1 2021 15-04-2021
GO IenA2 “Machtigen” Kerngroep Q1 2021 20-05-2021
GO IenA1 “Toegang” Kerngroep Q2 2021 24-06-2021
GO Infrastructuur Kerngroep Q2 2021 09-09-2021
GO Interactie Kerngroep Q3 2021 14-10-2021
GO Gegevensuitwisseling Kerngroep Q3 2021 25-11-2021

Architectuurtoetsen GO Kerngroep Geheel 2021 Continu

Prioritering en route GDI PBPL, Logius, 
uitvoering, 
beleid kerngroep

Q1 2021 15-04-2021

Onderzoek 
gegevensuitwisseling

PBPL, extern Q2 2021 14-10-2021

Onderzoek 
architectuurfunctie

PBPL, kerngroep Q1 2021 20-05-2021

Inrichten architectuurboard PBPL, PL, 
BZK/DDO

Q4 2021 23-12-2021

Gerelateerd maar buiten 
scope:

• Vaststelling strategie 
GDI en strategie 
Digitale overheid door 
minister

• Structurele governance
en bekostiging GDI



Meer informatie nodig?

• https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO)

• https://go.pleio.nl/

• https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/

• mailto:postbus.pl@minbzk.nl
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https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO)
https://go.pleio.nl/
https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/
mailto:postbus.pl@minbzk.nl


11:00 uur start “deep-dive GO”
Dank voor uw aandacht!


