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Management samenvatting 

Achtergrond 

De wereld om ons heen verandert snel onder invloed van mobiele technologie. De 

mens die deze technologie hanteert, wordt voorzien in steeds meer en makkelijk 

bruikbare mogelijkheden om functionaliteit en informatie continu ter beschikking te 

hebben. Zij verwacht dit ook steeds meer terug te vinden in het werk. Deze 

ontwikkelingen raken daarom ook de Rijksoverheid als organisatie. Het werk wordt 

steeds meer digitaal en de visie op werken steeds moderner. Enterprise Mobility 

(EM) is de manier waarop ICT-leveranciers de rijksmedewerkers faciliteren in de 

mogelijkheden om met een overwogen, flexibele en mobiele insteek hun werk te 

doen.   

 

Doel 

Er gebeurt al veel binnen de Rijksoverheid op het gebied van EM, veelal bij ieder 

organisatieonderdeel op eigen wijze, met eigen kennis en inzichten. 

Om één lijn te krijgen in de effectuering van EM binnen de Rijksoverheid, de vele 

mogelijkheden van EM zo optimaal te benutten en het wiel niet steeds opnieuw uit 

te hoeven vinden, is deze Handreiking Mobility opgesteld. Dit document geeft 

richting aan de verdere implementatie van Enterprise Mobility binnen de 

Rijksoverheid. Hiervoor zijn 18 principes opgesteld, zodanig dat ze adviserend en 

stimulerend zijn voor de verschillende rijksorganisaties. De EMR principes dienen als 

richtinggevende vertrekpunten om de lezers een eenduidig handelsperspectief te 

bieden bij vraagstukken omtrent Enterprise Mobility binnen de Rijksoverheid.  

 

Aanpak 

Het document is het resultaat van een rijksbrede samenwerking die door de 

portefeuillehouder EMR is geïnitieerd. Voor het opstellen van de Handreiking Mobility 

is een aanpak gehanteerd waarbij vanuit diverse gezichtspunten naar de materie is 

gekeken. De aanpak is primair gericht op drie gezichtspunten, namelijk: 

 

• De thema’s zoals vermeld in de nieuwe Strategische I-Agenda van de 

Rijksoverheid; 

• De uitgangssituatie (i.e. de in 2013 opgestelde EMR strategie) waarbij we 

ons richten op de huidige knelpunten en verbeterpunten; 

• Externe ontwikkelingen in de markt en technologie. 

 

Er is een werkgroep geformeerd die de Handreiking Mobility heeft opgesteld, in 

afstemming met een klankbordgroep waarin een groot aantal stakeholders met 
betrekking tot Enterprise Mobility binnen de Rijksoverheid is vertegenwoordigd. De 

samenstelling van de werkgroep en de klankbordgroep is opgenomen in Bijlage 2. 

 

  



Definitief | Handreiking Mobility 2017-2018 

   Pagina 5 van 48 

 

Principes 

Het document is een uiteenzetting van contextbepalende informatie dat geleid heeft 

tot praktisch toepasbare principes: richtinggevende vertrekpunten voor iedereen die 

zich binnen de Rijksoverheid bezig houdt met EM. 

Deze principes zijn een belangrijk onderdeel van de Handreiking Mobility en kunnen 

worden gebruikt ter overweging, ter verificatie, als randvoorwaarden of als 

uitgangspunten. Ze zijn, als voorbeeld, behulpzaam bij het opstellen van organisatie 

specifieke strategieën of bij het opstellen van architectuurdocumenten. Twee 

voorbeelden van de principes zijn: 

 

• Mobiel tenzij: waar het gaat om oplossingen voor tijd-, plaats- en 

apparaatonafhankelijk werken (TPAW), wordt als eerste aan een mobiele 

oplossing gedacht; 

• Op (nieuw te ontwikkelen) mobility-diensten en apps kunnen 

overheidsmedewerkers werken (met apparaten en apps) zoals ze als 

consument gewend zijn. 

Aanbevelingen 

Voorop staat dat dit document geen beleidsstuk is, maar gebruikt kan worden voor 

nieuw te formuleren beleid. De verzamelde en getoetste informatie heeft geleid tot 

een overzicht van technologische ontwikkelingen en best practices binnen het EM 

continuüm en is toegepast op (of gevormd naar) de context van de Rijksoverheid. 

Om nu binnen de periode van 2 jaar realistische en opportune stappen te zetten, 

zijn drie aanbevelingen gedefinieerd: 

 

1. Toepassen van de EMR principes 

2. Toepassen van het EMR model 

3. Actieve kennisdeling  

 

Ad. 1 Toepassen van de EMR principes 

• Omarm en doorleef het gedachtegoed en de principes in de Handreiking 

Mobility 2017-2018. 

• Accepteer dat er meerdere mobility-strategieën (en/of 

referentiearchitecturen) ontstaan binnen de Rijksoverheid. 

• Ontwikkel (waar nodig) per rijksonderdeel een mobility-strategie op basis 

van het gedachtegoed en de principes in dit document. 
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Ad. 2 Toepassen van het EMR model 

Naast de principes die in dit stuk naar voren komen, is er ook inzicht gecreëerd in 

de relatie tussen de elementen die een significante rol spelen in het realiseren van 

een zogenaamd Mobiel Gebruikers Moment: 

Het EMR model – ontwikkeld door de EMR werkgroep – is een methode om 

inzichtelijk te maken wat 1) de samenhang is tussen het moment waarop een 

gebruiker een mobiele toepassing wil/kan/moet gebruiken (Mobiel Gebruikers 

Moment) en 2) de mobiele oplossing die hiervoor beschikbaar is/moet komen. 

Het model herkent patronen van gebruikers (persona’s), aan de hand van vier 

samenhangende hoofdelementen: behoefte, data, situationele context en 

mogelijkheid van de gebruiker. 

 

Ad. 3 Actieve kennisdeling  

• Overheid Mobility Overleg 

Dit overleg is gestopt maar had veel meerwaarde en dient dan ook opnieuw 

opgestart te worden. 

• Onderzoek Rijksbrede EM standaardisaties 

Start met het identificeren van de gemeenschappelijke EM componenten en 

co-invest hierin.  

• EM quickscans 

Elke rijksorganisatie kan een quickscan (laten) uitvoeren om het EM 

maturity level te bepalen en om op basis daarvan een gedetailleerd plan van 

aanpak op te stellen.  

• EM trainingen 

Enterprise Mobility vereist veel en nieuwe kennis. Het is wenselijk om te 

onderzoeken of EM voldoende meegenomen wordt in bestaande 

trainingsprogramma’s binnen de Rijksoverheid.  

Tot slot 
Na het lezen van het gehele document worden nut en noodzaak van het hebben van 

een Handreiking Mobility duidelijk. De onontkoombare verandering in de manier 

waarop we werken als gevolg van de mobiliseringstrend, dient door de Rijksoverheid 

zo uniform en gezamenlijk mogelijk te worden aangepakt. Over 2 jaar zal blijken of 
we in staat zijn geweest om de Rijksoverheid te mobiliseren voor een digitale 

transformatie naar tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken. 
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Voorwoord - de wereld om ons heen 

Het mobiele device, zoals de smartphone en tablet, heeft een bijzondere plaats 

gekregen in onze samenleving. Vrijwel iedereen heeft een mobiel device tot zijn 
beschikking en een leven zonder is nauwelijks nog voor te stellen. Deze 

ontwikkeling is treffend geïllustreerd aan de hand van twee foto's van het Sint-

Pietersplein in Vaticaanstad die alleen verschillen in het jaar dat ze gemaakt zijn. 

Van 2005 naar 2013 is het beeld veranderd van vrijwel niemand tot iedereen met 
een mobiel apparaat, waarmee ervaringen kunnen worden vastgelegd en gedeeld 

(zie onderstaande foto’s). 

 

Deze ontwikkeling is niet meer weg te 
denken in onze huidige samenleving. 

24x7 kunnen we voorzien worden in 

diensten die het leven makkelijker 

maken, informatie opvragen en taken 
uitvoeren. Gecombineerd met apparaten 

die elk jaar sneller, aantrekkelijker en 

steeds meer kunnen (door het toevoegen 

van sensoren), vormt dit een 
onontkoombare verandering in hoe we 

als mens én medewerker functioneren. 

De voorspelling is dat de snelheid van 

verandering op basis van technologie nog 
sneller toe gaat nemen. Deze 

ontwikkeling waarbij consument 

georiënteerde technologie impact heeft 

op bedrijven wordt ook wel 

‘consumerization’ genoemd.  
 

Wat betekent mobility voor de Rijksoverheid? 

In plaats van ‘consumerization’ volgzaam te ondergaan en de excessen reactief 

proberen te managen, is het beter om te onderzoeken, te experimenteren en te 
leren zodat de vanuit Mobility ontstane kansen ook benut gaan worden bij de 

Rijksoverheid. Zij dient zich hiervoor zo te organiseren dat op effectieve wijze en als 

aantrekkelijke werkgever op deze ontwikkelingen (in navolging van de markt) 

ingespeeld kan worden. Daarbij dient de Rijksoverheid open te staan voor een brede 
actieve uitwisseling en co-creatie binnen en buiten de Rijksoverheid. De digitale 

transformatie is immers gestart en dit is niet meer te stoppen. Juist in een tijd 

waarbij meer met minder bereikt moet worden is Mobility misschien wel de ‘heilige 

graal’?  
 

Het meer mobiel maken van overheidsmedewerkers en hun werkprocessen klinkt 

simpel maar dit raakt bijna alles: de inrichting van de organisaties, processen, 

anders leidinggeven, aangepaste gebouwen en waarschijnlijk nog veel meer zaken 
die we nu nog niet geïdentificeerd hebben. Dit kan zeker niet allemaal tegelijk en er 

moeten dan ook gezamenlijk kleine stappen gezet worden richting één doel. Deze 

Handreiking Mobility is daar een aanzet toe. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Op 30 mei 2013 is in opdracht van SSC-I een visie en strategie opgeleverd 

betreffende het onderwerp Enterprise Mobility Rijksoverheid (EMR) [1]. Het 

beschrijft een rijksbrede visie op en strategie naar de portefeuille EMR. 

De ontwikkelingen op dit vlak gaan razendsnel en liggen ten grondslag aan de 

behoefte van een herijking van deze visie en strategie. Er is gekozen om dit in een 

meer praktische vorm op te leveren: een Handreiking Mobility. De nu voorliggende 

Handreiking Mobility is opgesteld door SSC-I, als portefeuillehouder Enterprise 

Mobility binnen de Rijksoverheid. 

1.2 Doel 

Het doel van dit document is om richting te geven aan de verdere implementatie 

van Enterprise Mobility binnen de Rijksoverheid. Hiervoor zijn o.a. richtinggevende 

principes opgesteld, die adviserend en stimulerend zijn voor de verschillende 

rijksorganisaties. 

 

 
 

De tijdsperiode die gehanteerd is, is 2017-2018. De reden hiervoor is dat een 

horizon van meer dan twee jaar tot een grote mate van onvoorspelbaarheid leidt, 

door de snelle technologische ontwikkelingen, en dus niet meer in overeenstemming 

zal zijn de realiteit van dat moment.  

1.3 Doelgroep 

Deze handreiking is primair bedoeld voor de Rijksoverheid. De handreiking is 

dusdanig opgesteld dat deze door alle rijksorganisaties gebruikt kan worden. De 

beoogde lezers zijn in de ICT-kolom van een organisatie terug te vinden op de 

strategische en tactische laag (ICT leiders, ICT adviseurs, ICT architecten). 

1.4 Scope 

In de onderstaande figuur is gevisualiseerd wat binnen scope en buiten scope valt 

van de Handreiking Mobility.  

 

Binnen scope valt: 

•  EMR beleid t.b.v. devices en TPAW 

•  Enterprise Mobile Management (MDM/MAM/MIM) 

•  App distributie 

 

Buiten scope valt: 

•  Applicatie infrastructuur en ontwikkeling 

•  Data classificatie en infrastructuur 

•  Identity management 

 

De EMR principes dienen als richtinggevende 

vertrekpunten voor Rijkspartijen die een eigen EM 

strategie gaan opstellen. 
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Figuur . EMR scope 

 

1.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de aanpak en werkwijze die bij het opstellen van de 

handreiking is gehanteerd. De huidige situatie en bestaande knelpunten zijn 

opgenomen in Hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de externe ontwikkelingen ten 

aanzien van Enterprise Mobility in het algemeen geschetst en enkele daaraan 

gerelateerde specifieke technologische ontwikkelingen. De onderkende EMR 

principes zijn beschreven in Hoofdstuk 5. Tenslotte worden in Hoofdstuk 6 

aanbevelingen gegeven om Enterprise Mobility binnen de Rijksoverheid de juiste 

richting en voortgang te geven voor de periode 2017-2018. 

1.6 Bronnen en referenties 

[1] SSC-I - Enterprise Mobility Rijksoverheid, versie 1.1. , 30 mei 2013. 

[2] Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites, Gartner, Juni 2015. 

[3] Visie Informatiebeveiliging Rijksdienst, ICCIO, 1 maart 2011. 

[4] Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst 2013 (BVR2013) 

[5] Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 

[6] Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst – Bijzondere Informatie 2013  (VIR-

BI 2013) 

[7] Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst TNK 

[8] Bring Your Own Device: beperk keuze regel beheer, AIVD, juli 2012. 

[9] Bestuurs notitie BYOD – Uitgangspunten, versie 1.0, maart 2014. 

[10] I-strategie Rijk, kamerbrief, 15 november 2011. 

[11] Handreiking app development,  

[12] Strategische I-Agenda Rijk (Nieuwe versie, in concept) 

[13] Voorlopig afwegingskader locatie dataopslag 
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2 Aanpak en werkwijze 

Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak en werkwijze die bij het opstellen van de 

Handreiking Mobility is gehanteerd. 

2.1 Aanpak 

Voor het opstellen van de Handreiking Mobility is een aanpak gehanteerd waarbij 

vanuit diverse gezichtspunten naar de materie is gekeken, alvorens tot een richting 

op hoofdlijnen uit te komen voor de nieuwe mobiele handreiking. De aanpak is 

primair gericht op drie gezichtspunten, namelijk: 

 

• De thema’s zoals vermeld in de nieuwe Strategische I-Agenda van de 

Rijksoverheid, waarbij besproken wordt wat de aandacht heeft van de 

Rijksoverheid, de visie en de strategie, bepaalde actuele ontwikkelingen, 

etc. om te komen tot een helder perspectief op de materie voor de 

organisatie; 

• De uitgangssituatie (i.e. de in 2013 opgestelde EMR strategie) waarbij we 

ons richten op de huidige knelpunten en verbeterpunten [1]; 

• Externe ontwikkelingen in de markt en technologie. 

 

De analyse heeft plaatsgevonden a.d.h.v. een EMR raamwerk en bijbehorende 

persona’s. Zie bijlage 3 voor een gedetailleerde uitwerking hiervan. Bovenstaande is 

schematisch weergeven in onderstaande figuur. 

 

 
Figuur . Aanpak Handreiking Mobility. 
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2.2 Werkwijze 

Om tot een goed beeld te komen van de bedrijfsvisie en strategie en de huidige 

situatie, is bestaande documentatie bestudeerd en hebben gesprekken 
plaatsgevonden met belangrijke stakeholders, van zowel klanten als ICT 

organisaties (zoals bijvoorbeeld Apple). 

 

Er is een werkgroep geformeerd die de handreiking heeft opgesteld in afstemming 
met een klankbordgroep, waarin een groot aantal stakeholders met betrekking tot 

Enterprise Mobility binnen de Rijksoverheid is vertegenwoordigd. De samenstelling 

van de werkgroep en de klankbordgroep is opgenomen in Bijlage 2. 

 
De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn in kaart gebracht aan de hand van 

gesprekken met leveranciers, analisten en een werkbezoek aan het Mobile World 

Congress (MWC)1. Ook heeft er contact plaatsgevonden met leden van het Overheid 

Mobility Overleg (OMO) en de programmacommissie van het iBestuur Mobility 
congres.  

 

Alle EMR-onderwerpen in dit document zijn a.d.h.v. vier invalshoeken onderzocht 

(zie bijlage 3 voor het EMR raamwerk) met als resultaat nieuwe EMR principes en de 
daaruit volgende Handreiking Mobility. 

 

  

                                              
1 Het MWC is een jaarlijks evenement waar bijna de volledige wereldwijde mobiele industrie is 

vertegenwoordigd en veel nieuwe ontwikkelingen en trends worden aangekondigd en getoond. 
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3 Huidige situatie 

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie 

van Enterprise Mobility (EM) binnen de 

Rijksoverheid. Het startpunt van dit 

document is de Enterprise Mobility Strategie 

2013 geweest. Deze oude strategie was het 

eerste Rijksbrede strategiedocument dat in 

ging op de mobiliseringsmogelijkheden van 

de Rijksoverheid. Een korte beschrijving hiervan is weergegeven in paragraaf 3.1. 

Daarnaast lopen er op dit moment meerdere initiatieven die meer of minder van 

invloed zijn op Enterprise Mobility binnen de Rijksoverheid. Paragraaf 3.2 geeft hier 

een opsomming van. Paragraaf 3.3 geef tenslotte de huidige (h)erkende knelpunten 

op het gebied van EMR weer. 

3.1 Enterprise Mobility Rijksoverheid 2013 

In 2013 is de eerste EMR visie/strategie opgeleverd. Het doel van dit rapport was 

het beschrijven van de Rijksbrede visie op Enterprise Mobility en bijbehorende 

strategische uitgangspunten. Het schetste tevens de kaders waarbinnen EMR (als 

onderdeel van de aanbodstructurering van de I-strategie) binnen de Rijksoverheid 

vorm en inhoud kreeg. Daarnaast was het een uitnodiging en aanmoediging aan 

collega-overheidsinstellingen om aan te sluiten en bij te dragen aan de efficiency 

doelstellingen van de Rijksoverheid door middel van standaardisatie en consolidatie 

van het generieke ICT aanbod. Tenslotte was dit rapport ook een uitnodiging aan 

leveranciers om mee te denken en daar waar mogelijk samen te werken aan 

partnerships op dit terrein. Hieronder staan een paar onderwerpen vanuit de oude 

EMR visie/strategie uitgelicht. 

 

• Binnen de Rijksoverheid heerst een aanzienlijke diversiteit aan Enterprise 

Mobility oplossingen. Het betreft systemen van leveranciers als Blackberry/Good, 

MobileIron, Citrix, Airwatch, etc. De systemen worden op verschillende manieren 

ingezet voor het management van mobiele apparaten als ook in toenemende 

mate voor distributie van apps. De verschillende systemen en oplossingen 

hanteren ook verschillende vormen van beveiliging bij de ontsluiting van back-

end systemen van de Rijksoverheid. 

• De grote diversiteit aan rollen en werkzaamheden binnen organisaties van de 

Rijksoverheid staan aan de basis van de verschillende beleidslijnen die worden 

gehanteerd bij de uitgifte van apparaten zoals bijvoorbeeld Choose Your Own 

Device (CYOD) of Bring Your Own Device (BYOD). Deze zijn geënt op de 

verschillende rollen en werkzaamheden die moeten worden gefaciliteerd vanuit 

een mobility invalshoek. De beveiligingsmaatregelen en de implementatie van 

deze policies verschillen.  

• Het beleid rondom de uitgifte van mobiele apparaten is niet eenduidig. De 

insteek is dat iedere rijksorganisatie (binnen vastgestelde kaders) een eigen 

mobiel apparaat uitgifte beleid mag voeren. Het uitgiftebeleid is onder andere 

sterk afhankelijk van het werk dat de organisatie verricht. Zo stelt bijvoorbeeld 

werkzaamheden op het departement andere eisen aan een uitgiftebeleid dan bij 

een uitvoeringsinstantie. 

• Naast de ‘private’-controlled appstores worden er binnen de Rijksoverheid ook 

apps gedistribueerd naar Rijksmedewerkers via publieke appstores, zoals de 

Google Play Store en Apple App Store. In het geval dat deze apps een koppeling 

bevatten naar Rijksoverheids-backend systemen, heeft dit direct gevolgen voor 

de benodigde beveiliging. 
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• Er is geconstateerd dat binnen de diverse ketens geen sprake is van uniformiteit. 

De strafrechtketen kent bijvoorbeeld inmiddels diverse app distributie systemen 

zoals Good/Mobile Iron en Web als gevolg van diverse 

beveiligingsimplementaties en zeer divers mobiel device gebruik.  

• Het gevolg is dat een eenduidig beeld naar de rijksmedewerkers toe ontbreekt. 

Waar kan hij/zij mobiele applicaties van/voor de Rijksoverheid verkrijgen? Welke 

apparaten kan of mag hij/zij daarvoor gebruiken? 

• Niet alleen de rijksmedewerkers worden geconfronteerd met voor hen 

onbegrijpelijke beperkingen die ontstaan door opportune, geïsoleerde 

implementaties van mobiele oplossingen. Denk aan sector specifieke appstores of 

onverenigbare technische oplossingen voor hetzelfde probleem. Ook de 

aanbieders van apps en de appdistributeurs kampen met restricties door de 

afwezigheid van uniformiteit, integratie en interoperabiliteit tussen alle systemen 

en apparaten. Ook in de markt ontbreekt het aan (de facto) standaarden en 

protocollen. 

 

De diversiteit blijft en zal ondersteund moeten worden. Er moet dan ook gekeken 

worden naar de gemeenschappelijkheid. Waar zit de (grootste) gemene deler om tot 

meer consistentie te komen in hoe de Rijksoverheid haar Enterprise Mobility 

dienstverlening kan optimaliseren naar de eindgebruiker? Belangrijk is te erkennen 

dat er ook een generieke uniforme behoefte bestaat die voor iedere mobiele 

gebruiker geldt en dat dit een belangrijk uitgangspunt is voor deze Handreiking 

Mobility. 

3.2 Lopende initiatieven en ontwikkelingen 

Er zijn meerdere invalshoeken om met EM om te gaan, die zijn vastgelegd in 

overheidspublicaties. Een aantal belangrijke zijn: 

 

• Tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken (TPAW);  

• Strategische I-agenda Rijk 

• Handreiking locatie dataopslag; 

• Rijkswerkomgeving (RWO) vanuit BZK; 

• Referentie architectuur voor mobiele applicaties (Rijksbreed); 

• Handreiking voor appontwikkeling (BD, DICTU, Haaglanden SSC-I); 

• ICT in rijksoverheidsgebouwen door BZK; 

• Grip op secure software development (SSD) van het CIP. 

3.3 Knelpunten in de praktijk 

Deze paragraaf beschrijft de door de werkgroep onderkende huidige knelpunten op 

het gebied van EM binnen de Rijksoverheid.  

 

1. Spreiding van kennis, kunde en ervaring 

Er is een vrij grote spreiding van de ‘volwassenheid’ van overheidsorganisaties op 

het gebied van EM. Dit betekent dat het moeilijk is een eenduidige visie naar buiten 

te brengen. De ervaring van een medewerker met het werken met mobiele 

apparaten is afhankelijk van de overheidsorganisatie waar de betreffende 

medewerker werkt. Het is lastig om ervaringen te delen tussen de meest volwassen 

organisaties en organisaties die nog aan het begin staan van de toepassing van EM. 

Dit wordt veroorzaakt door onbegrip en soms ook onmogelijkheid, vanwege 

verschillen in de wijze waarop de infrastructuur is ingericht of de wijze waarop 

mobility moet worden toegepast in de specifieke context van de betreffende 

organisatie. Stel je voor: wat zou er mogelijk zijn indien er een eenduidig beeld kan 
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bestaan dat qua inhoud en strekking voor alle overheidsorganisaties hetzelfde 

betekent? 

 

Om betekenisvol een stappenplan te kunnen hanteren om een organisatie te helpen 

verder te komen, is het van belang te kunnen bepalen waar een organisatie staat. 

Organisaties moeten hun eigen pad kunnen bepalen om een bepaalde evolutie door 

te maken en leerstappen te kunnen maken. Een te grote leerstap is lastig, maar 

teveel vrijheid zonder gebruik te maken van de kennis, kunde en ervaring binnen de 

overheid is niet (kosten)effectief. De verschillen in volwassenheid resulteren ook in 

verschillende snelheden waarmee overheidsorganisaties voortgang maken met EM. 

Wat nodig is binnen de Rijksoverheid, is een podium voor partijen (die op EM gebied 

een actieve rol vervullen) om hun kennis en ervaring te delen. Daarnaast moet ook 

veel ruimte geboden worden om samen te werken binnen de Overheid met 

Rijksoverheid organisaties die bovengemiddeld actief zijn met mobility oplossingen. 

EM is een kwestie van doen om te leren, met als thema ‘goed voorbeeld doet goed 

volgen’. In de snel veranderende wereld is het zaak om ruimte te geven om te leren 

en te ontdekken, en ‘best practices’ optimaal in te zetten. 

 

2. Fragmentatie in Enterprise Mobility Management oplossingen 

De kracht van mobility vanuit een consumentenperspectief is de eenduidigheid en 

het gemak om zelfstandig functionaliteit te kunnen uitbreiden, te ontdekken en te 

gebruiken op het eigen apparaat. Een gebruiker van een iOS device heeft één plek 

om deze functionaliteit te vinden en te installeren, de Apple appstore. 

 

Er is nu veel fragmentatie in het gebruik van verschillende Enterprise Mobility 

Management (EMM) oplossingen. Dit leidt ertoe dat er geen eenduidige plek is om 

functionaliteiten te ontdekken en te installeren. Naast de Rijks appstore (RAS) 

bieden de verschillende EMM oplossingen ook toegang tot functionaliteiten, zodat er 

niet op één logische plek één eenduidig overzicht is voor wie er nu precies wat 

beschikbaar is. 

 

Deze fragmentatie kan ook impact hebben op de wijze waarop departementen, in 

overlappende kennis en werkgebieden, met elkaar kunnen samenwerken en kennis 

kunnen delen. Dat kan ertoe leiden dat op raakvlakken van disciplines er 

conflicterende oplossingen zijn. Omdat de verschillende device management 

oplossingen elkaar uitsluiten, kan het ertoe leiden dat twee verschillende 

oplossingen vanuit twee EMM regimes niet werken op hetzelfde device. Hierbij stelt 

EMR ook dat hierbij wordt gekeken in samenwerking om de meest optimale 

oplossing te bereiken. 
 

3. Gebrek aan referentiearchitectuur 

Er is geen referentie architectuur. Om op het gebied van EM te kunnen delen en uit 

te wisselen is het van belang dat er zoveel mogelijk een gedeeld beeld heerst van 
waar aan gewerkt wordt.  De referentie architectuur is een gedeelde weerspiegeling 

van de architectuur componenten en relaties/context die van belang zijn voor 

mobility oplossingen. Waar gemeenschappelijkheid is, kan een gemeenschappelijke 

benadering gezocht worden. De referentie architectuur geeft ook een plek aan best 
practices en streeft naar modulaire functionaliteit. 

 

Dus faciliteer gemeenschappelijke uitdagingen door keuzes en inzichten (criteria) te 

delen in de referentie architectuur. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de uitwerking 

en ontwikkeling van security principes in apps. Hier dienen de kaders die in het 

traject ‘kaders voor appontwikkeling’ zijn ontwikkeld te worden toegepast.  
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4. Omgang met IoT en andere geavanceerde technologieën 

De verschillen in volwassenheid komen ook tot uiting in de interesse, behoefte en 

aandacht die verschillende overheidsorganisaties hebben in aanpalende 

technologieën zoals bijvoorbeeld Internet of Things, wearables en geavanceerde 

gebruikers interfaces zoals spraak. Dit zijn onderwerpen die enkele partijen binnen 

de Rijksoverheid al in scope hebben, of onderwerpen die goed of beter passen bij 

specifieke overheidsorganisaties. In de ontwikkeling van oplossingen is het goed om 

hier rekening mee te houden en duidelijk te maken wie bij de overheid zich hiermee 

bezig houdt. 

 

5. Complexiteit van security & privacy 

Verschillen in EM volwassenheid komen ook tot uiting in de wijze waarop met 

security en privacy wordt omgegaan. Bij organisaties die nog aan het begin staan 

van de leercurve wordt security als lastige factor gezien die beperkend kan werken 

in de totstandkoming van oplossingen. Deze organisaties zijn zeker geholpen bij het 

delen van ‘best practices’ over de risico classificatie en het nemen van de juiste 

maatregelen om de risico’s beheer(s)baar te maken. 

 

Bij organisaties die verder zijn in de leercurve realiseert men dat alle data van 

belang is die met en op het device wordt gebruikt, en in toenemende mate de 

integriteit van de data belangrijk is of wordt. Met het toenemende gebruik van 

apparaten wordt ook de beveiliging van privédata een belangrijk thema. Met het 

steeds verder vervagen tussen privé en zakelijk gebruik van apparatuur komt het 

steeds vaker voor dat er privé data op een door de werkgever verstrekt apparaat 

kan staan of zakelijke data op een privé apparaat. Er zullen tussen medewerker en 

werkgever duidelijke afspraken gemaakt moeten worden hoe de 

verantwoordelijkheid voor integriteit/beschikbaarheid en privacy van deze data 

geregeld is. Op voorhand is een duidelijk verschil aan te merken in 

verantwoordelijkheid voor persoonlijke als bedrijfsdata data die op een device staat. 

Dit als gevolg van een “bewuste” keuze die zeer duidelijk aan de gebruiker moet 

worden uitgelegd. 

 

6. User centric door toepassing persona’s 

Mobility is typisch ‘user centric’. De persona vertegenwoordigt de eindgebruiker en 

wordt gebruikt om de essentie van mobility te onderstrepen. De doelstelling is om 

de eindgebruikerservaring te optimaliseren, waarbij het beeld van de eindgebruiker 

voorop staat en zolang de aard van de werkzaamheden dit toestaat. Dat lukt nog 

niet voor elke eindgebruiker individueel maar er zijn wel patronen te herkennen en 

daarom dienen de meest voorkomende ‘profielen’ van eindgebruikers te worden 

gehanteerd. Ook hier geldt dat het optimaal gebruiken van persona’s voor deze 

doelstelling ‘best practices’ kent voor die organisaties die zich eerder op de 

leercurve begeven. 

 

7. Belang van mobility in de werkomgeving groeit 

Bij veel overheidsmedewerkers leeft de perceptie dat de ontwikkeling van mobility in 

de dagelijkse praktijk in veel gevallen achterloopt. De ontwikkeling van ICT binnen 

Rijksgebouwen (verzamelkantoren) en van werkplekdienstverlening (RWO) maakt 

mobility steeds belangrijker. Zeker gelet op het belang van aantrekkelijkheid van de 

overheid als werkgever en een goede werkervaring is optimaal gebruik van mobility 

essentieel. Daarnaast levert mobility ook een bijdrage aan de doelstelling om 0,7 

FTE per werkplek mogelijk te maken. 

 

Gelet op de meest recente ontwikkelingen rondom werkomgevingen binnen de 

Rijksoverheid, omvat het modulair en interoperabel maken van functionaliteiten en 

deze presenteren c.q. aanbieden op een werkplek (apparaat), een zeer prominente 
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plek. Hierbij wordt de werkomgeving gescheiden van de fysieke werkplek. De 

werkplek is het apparaat, de werkomgeving is de functionaliteit op het apparaat. De 

klassieke werkplek gaat steeds meer verdwijnen ten gunste van een mobieler en 

efficiënter werkomgeving concept. 

 

8. Tegenstrijdigheid beveiliging en gebruiksgemak (UX) 

Er is een continue afweging in het gemak van gebruik en de beveiliging die bij 

mobiele functionaliteit benodigd is en die conform beleid en regelgeving wordt 

voorgeschreven. De ervaring leert dat naarmate de beveiligingsmaatregelen 

toenemen het gebruiksgemak afneemt. Dit leidt er toe dat de door de overheid 

gefaciliteerde en gefabriceerde mogelijkheden op mobiele apparaten traag worden 

opgeleverd en dat de gebruiker niet volledig in zijn gemaksbehoefte wordt voorzien. 

Dit resulteert dan in een lage adoptie, waardoor de gebruiker vaker kiest voor een 

ongecontroleerd alternatief om aan zijn behoefte te voldoen (shadow-IT). 

Een kritische en scherpe houding t.a.v. het geldende beveilingsbeleid in deze 

dynamische omgeving, met meer aandacht voor risicomitigatie en gebruiksgemak, 

is leidend in het verder succesvol laten zijn van EM binnen de Rijksoverheid. 
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4 Externe ontwikkelingen 

Dit hoofdstuk beschrijft de externe 

(internationale) EM ontwikkelingen. Inzicht 

hierin is randvoorwaardelijk om te komen 

tot een succesvolle Handreiking Mobility. De 

markt bepaalt immers voor het overgrote 

deel de (technologische) innovaties op het 

gebied van mobility. Het is belangrijk dat de 

Rijksoverheid inventief omgaat met deze 

innovaties omdat ze in veel gevallen kunnen leiden tot betere prestaties van de 

Rijksoverheid. Dit hoofdstuk gaat dan ook achtereenvolgens dieper in op mobiele 

apparaten, Enterprise Mobility Management (EMM) en mobiele technologie. 

4.1 Exponentiële groei gebruik mobiele apparaten 

Het gebruik van mobiele apparaten heeft de afgelopen jaren een onstuimige groei 

doorgemaakt. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende 

typen mobiele apparaten. De groei van smartphones is sinds de marktintroductie 

van de iPhone in 2007 pas rond 2015 afgevlakt. Tablets verschenen in 2010 op de 

markt, maar de groei daarvan heeft nooit die van smartphones kunnen evenaren en 

is al in 2014 afgevlakt. Binnen de context van EMR rekenen we ondanks de 

afwijkende beheercontext ook laptops tot mobiele apparaten. De laptop 

verkoopaantallen zijn al jaren lang stabiel. Ook ontstaan mengvormen zoals 

hybrides (laptops met een los koppelbaar toetsenbord en aanraakscherm) en 

phablets (smartphones met een schermgrootte groter dan de gemiddelde 

smartphone en kleiner dan een tablet).   

 

Onderstaande afbeelding toont de wereldwijde verkoopaantallen2 van desktops, 

laptops, smartphones en tablets sinds 2010 en de verwachtingen tot 2019. 

 

 
Figuur . Wereldwijde verkoopaantallen mobiele apparaten en Desktop Computers 

 

                                              
2 Bron: https://www.statista.com/statistics/272595/global-shipments-forecast-for-tablets-

laptops-and-desktop-pcs/ 
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Uit deze figuur kan worden geconcludeerd dat hoewel de groei is afgevlakt, 

smartphones verreweg de meest verkochte mobiele apparaten zijn. De huidige 
verwachting is dat dit de komende jaren zo zal blijven. 

 

Een gesignaleerde trend is dat de aanschafkosten van mobiele apparaten dalen. Het 

aanbod in het segment low end smartphones (onder de €200) groeit en biedt 

vergelijkbare functionaliteit als de huidige high end modellen. Ter indicatie: 

momenteel verstrekt de Rijksoverheid haar medewerkers smartphones van €400 á 

€600 met een beoogde economische levensduur van twee jaar. Hierbij dient te 

worden opgemerkt dat niet alleen de aanschafprijs bepalend is voor een product, 

maar de gehele cost-of-ownership gedurende de gebruikstijd van het apparaat. Als 

het apparaat meer inspanningen vergt om periodieke veiligheidspatches door te 

voeren (typisch voor Android) of een daadwerkelijke kortere levensduur kent, dan 

kunnen de daadwerkelijke gebruikskosten van een apparaat met een goedkope lage 

aanschafprijs in de praktijk hoger zijn dan verwacht. 

4.2 Beweging in Enterprise Mobility Management oplossingen  

Enterprise Mobility Management (EMM) laat zich definiëren als een verzameling van 

mensen, processen en technologie met focus op beheer van een groter wordende 

groep van mobiele apparaten, draadloze netwerken en gerelateerde diensten die het 

medewerkers in staat stelt om op een moderne wijze, niet gehinderd door de 

beperkingen van een vaste kantoorruimte hun werkzaamheden te verrichten [1]. 

EMM producten kunnen worden ingezet om de risico’s die het zakelijk van gebruik 

van mobiele apparaten met zich meebrengt te beperken.  

 

Rond 2005 waren de operating systems (OS) BlackBerry, Symbian en Windows 

Mobile de leidende mobiele apparaten in de zakelijke markt3. Mobiele email vormde 

de belangrijkste datatoepassing. Het zakelijk succes van BlackBerry was vooral 

gebaseerd op de ingebouwde features voor beveiliging en beheer, die werd 

vergemakkelijkt door de gelijktijdige ontwikkeling van het mobiele apparaat, het 

mobiele besturingssysteem en de beheervoorziening. Microsoft was ook een grote 

speler in de markt en ontwikkelde met Exchange Active Sync een de facto standaard 

voor de uitwisseling van email en beheerinformatie.  

 

Na deze eerste fase ontstond een diversificatie van het aanbod aan mobiele 

apparaten en een uitbreiding van de Mobile Device Management (MDM) 

functionaliteit. Dit was onder andere als gevolg van het groeiend gebruik van privé 

apparaten voor zakelijke toepassingen, ook wel aangeduid als BYOD. De roep naar 

BYOD is voor een groot deel ontstaan door de introductie van zeer 

gebruiksvriendelijke consumententoestellen door onder andere Apple en Samsung, 

waardoor bij gebruikers een sterke voorkeur voor deze apparaten ontstond in plaats 

van de oudere ‘saaie’ streng beheerde zakelijke toestellen. Ondertussen is het 

gebruik van deze moderne toestellen in een zakelijke omgeving dermate 

gemeengoed dat de roep om BYOD vanuit zowel de werkgever als de werknemer 

naar verwachting zal afnemen en CYOD en vergelijkbare device-strategieën steeds 

meer aandacht krijgen.  

 

Uit onderzoek van ABI Research4 blijkt dat organisaties de komende jaren meer 

nadruk leggen op het veilig beheren van de door hun medewerkers gebruikte 

mobiele apps dan mobiele apparaten. Vanwege de grote diversiteit aan mobiele 

                                              
3 Bron: Gartner Market Share Mobile OS 
4 Enterprise Mobility Solutions to Shift from Device to Application Management by 2019, ABI 

Research, 2014. 
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apparaten, en (versies van) mobiele besturingssystemen zijn organisaties in 

toenemende mate geneigd hun toepassingen en het beheer en de beveiliging 

daarvan zo veel mogelijk apparaat onafhankelijk in te richten. Dit heeft geleid tot 

een groeiend productaanbod van Mobile Application Management (MAM) producten 

naast de reeds bestaande MDM oplossingen. Een volgende stap in deze ontwikkeling 

is het beheer en beveiliging op de informatie laag in te richten. Dit wordt ook wel 

Mobile Information Management (MIM) genoemd. In onderstaande figuur is het 

verloop van bovengenoemde EMM ontwikkelingen in de tijd weergegeven. 

 

 
Figuur . Ontwikkeling van EMM producten. 

 

Een andere EMM trend is de consolidatie van het aantal leveranciers van EMM 

producten. Waar de markt enkele jaren geleden nog bestond uit een groot aantal 

kleinere spelers die vanuit een bepaalde specialisatie een EMM product hadden 

ontwikkeld, is een groot deel hiervan inmiddels overgenomen door ICT 

grootmachten als VMWare, Citrix, IBM, SAP en BlackBerry. Dit blijkt ook uit het 

aantal marktpartijen in het Gartner Magic Quadrant voor EMM producten dat sinds 

2012 is afgenomen van twintig naar twaalf [2]. De verwachting is dat deze 

ontwikkeling de komende periode verder door zal zetten. Daarnaast worden in het 

basis-besturingssysteem steeds meer MDM-voorzieningen opgenomen, hetgeen in 

een verdere uitdunning zal resulteren en meer specialisatie van de partijen die 

overblijven. 

4.3 Huidige mobiele technologische ontwikkelingen 

Deze paragraaf beschrijft enkele belangrijke technologische ontwikkelingen die 

raken aan de Handreiking Mobility, en daarmee vorm en richting kunnen geven aan 

mobility. Tegelijkertijd vormen deze onderwerpen opzichzelfstaande werelden met 

een eigen dynamiek die een afzonderlijke visie en strategie vergen. Ze zijn derhalve 

geen onderdeel van de scope van de Handreiking Mobility. 

 
Internet of Things 

Het Internet of Things (IoT) is een ontwikkeling waarin steeds meer ‘dingen’ 

(objecten, producten, apparaten, systemen) digitaal met elkaar en de mens 

communiceren. Dit wordt mogelijk door ze met (vaak al eenvoudige) elektronica 

‘slim’ te maken. Met sensoren krijgen producten als het ware zintuigen die 

waardevolle informatie genereren over hun toestand en hun omgeving. Met 

draadloze connectiviteit kan deze informatie via het internet of apps worden 
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uitgewisseld. Ook kunnen producten zo op afstand, bijvoorbeeld via een smartphone 

worden bediend. Smartphones, tablets en apps hebben organisaties veel voordeel 

opgeleverd, maar tevens brengt nieuwe mobiele technologie zoals IoT de nodige 

uitdagingen qua beveiliging en beheer met zich mee. Deze voor- en nadelen zullen 

zich nog nadrukkelijker manifesteren als een nieuwe golf aan IoT apparaten op de 

markt beschikbaar komt. IoT is een bijzondere wereld met veel eigen technieken, 

architectuur, protocollen en aandachtspunten.  

 

Virtual Reality en Augmented Reality 

Waar Virtual Reality (VR) lange tijd nog toekomstmuziek leek, hebben meerdere 

grote bedrijven als Oculus, Facebook, Google, Microsoft en HTC inmiddels hun een 

eigen virtual reality-bril gelanceerd. Het idee achter virtual reality is simpel: een bril 

(of zogeheten head-mounted display) met ingebouwd scherm vertoont de getoonde 

beelden vrijwel binnen het gezichtsveld. Visuele informatie van je fysieke omgeving, 

bijvoorbeeld je huiskamer, wordt geblokkeerd omdat de bril je ogen volledig 

omsluit. Een hoofdtelefoon die het omgevingsgeluid weg filtert maakt deze ervaring 

compleet. Ook zijn door dezelfde partijen camera’s op de markt gebracht die het 

mogelijk maken zelf VR content te creëren en deze vervolgens via social media met 

anderen te delen.  

 

Hoewel vaak nog in één adem met games genoemd, zijn legio VR toepassingen 

denkbaar, ook voor de overheid. Door sommige organisaties (defensie) wordt nu al 

gebruik gemaakt van dergelijke VR brillen. En waarom zou je nog een e-portal van 

de gemeente bezoeken als je levensecht, met een VR-bril op het stadhuis kan 

binnenwandelen? Heb je een gesprek nodig voor een vergunning? Je wordt in een 

mooie omgeving geplaatst en kan spreken over de vergunning met een ambtenaar 

die vanuit huis ook zijn VR-bril heeft opgezet.  

 

Waar in VR de ervaring van de echte wereld grotendeels wordt vervangen door een 

de ervaring van een gesimuleerde fantasiewereld, is het ook mogelijk een extra 

informatielaag toe te voegen aan de waarneming van de reële wereld. Dit concept 

wordt aangeduid met Augmented Reality (AR) en biedt wellicht nog meer 

waardevolle zakelijke toepassingen dan VR. Voorbeelden zijn onder andere 

ondersteuning bij complexe taken, zoals bij assemblage, onderhoud, medische 

operaties etc. Microsoft is hiermee voorop met zijn Hololens. 

Een chirurg krijgt bijvoorbeeld tijdens een operatie röntgenbeelden op een smart 

glass geprojecteerd, waardoor hij niet direct zichtbare organen toch kan 

waarnemen.  

 

Spraakbesturing 

Spreken is heel natuurlijk en makkelijk, iedereen kan het. Maar pas zeer recent 

wordt de belofte van spraakbesturing ingelost. Voorbeelden hiervan zijn onder 

andere spraakassistent Siri van Apple, de uitbreiding van Mobiel bankieren Inge van 

ING waarmee je met je stem de app kunt besturen en spraakherkenning op 

navigatiesystemen. Spraak wordt steeds meer een geaccepteerde 'interface'. 

Smartphones hebben genoeg rekenkracht om zware spraakberekeningen uit te 

voeren en er zinvolle taken aan te koppelen. 

 

De belofte van spraak is eigenlijk tweedelig. De eerste is dat spraak de potentie 

heeft een belangrijke interface te worden. De tweede belofte van spraak is die van 

een extra interface die in bepaalde omstandigheden, bepaalde applicaties en zeker 

voor bepaalde groepen (zoals blinden en slechtzienden, maar ook mensen met RSI) 

waardevol is en steeds beter wordt. Wanneer spraak dezelfde intuïtieve stap maakt 

als touch, waarbij het gedrag van het apparaat volledig volgens verwachting is, zal 

het belang van spraak alleen maar toenemen. Op dit moment zal spraakbesturing 
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nog stappen moeten maken om een vergelijkbaar intuïtief gebruik als bijv. touch te 

kunnen ondersteunen. De ontwikkelingen op dit vlak zijn hoopvol te noemen. De 

groei van de nauwkeurigheid van spraakherkenning is de afgelopen twee jaar 

namelijk meer gegroeid dan de dertig jaar daarvoor in totaal5. 

 

5G 

5G staat voor de vijfde generatie mobiele netwerken. Nu de uitrol van 4G-

netwerken door de Nederlandse mobiele operators vrijwel volledig is voltooid, wordt 

er al hard gewerkt aan de opvolger. Hoewel berichten in de media soms anders 

doen vermoeden, is de huidige stand van zaken dat de formele internationale 5G 

standaard nog niet is vastgesteld. Het merendeel van de Europese mobiele 

operators verwacht pas tussen 2020 en 2025 een 5G netwerk aan klanten te 

kunnen aanbieden. Bij alle 5G proeven en pilots die momenteel worden uitgevoerd 

(zoals door TNO, KPN, Ericsson en Huawei in Loppersum) worden derhalve inzichten 

en interpretaties gehanteerd die de desbetreffende partijen momenteel van 5G 

hebben.  

 

De belangrijkste uitdaging voor 5G wordt gevormd door de veelheid aan deels 

tegenstrijdige eisen die vanuit verschillende toepassingen aan het netwerk worden 

gesteld. Zo dient een enorm hoge download snelheid van ca. 5 Gb/s te worden 

gecombineerd met een extreem lage vertraging (voor real-time toepassingen zoals 

VR en gaming), en moet door de komst van IoT tegelijkertijd een groei met een 

factor honderd van het aantal aangesloten apparaten worden gefaciliteerd, waarbij 

bovendien een laag zendvermogen (vanwege de batterijduur) van groot belang is. 

Voor deze en komende versies van de Handreiking Mobility is het inmiddels duidelijk 

dat het netwerk steeds minder een beperkende factor vormt. 

 

Wearables & sensoren 

Met ontwikkelingen in de infrastructuur en op het gebied van wearables/devices zijn 

er steeds meer sensoren die metingen kunnen doorgeven om daarop besluitvorming 

te kunnen baseren. Een voorbeeld van een ‘wearable’ die in verschillende 

toepassingsbieden van o.a. zorg, veiligheid en logistiek geresulteerd heeft in de 

ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, is Google Glass. Door ‘real-time’ 

informatie in de context van de gebruiker te projecteren en gerelateerde online 

informatie daarin te verwerken, krijgt de gebruiker direct toegang tot informatie om 

besluiten te nemen. De Apple en Android Smart Watches zijn een ander voorbeeld 

van een ‘wearable’ die o.a. veel gebruikt wordt in de hotelindustrie om bijvoorbeeld 

in te checken in een hotelkamer.  

 

Intelligentie 

Naast intelligentie in communicatie op basis van spraakinteractie, zal ook de 

verzameling en verwerking van de groeiende hoeveelheid aan data het belang van 

analyse en registrerend en voorspellend vermogen doen toenemen. 

Business Intelligence om data analyses te kunnen doen en daarmee 

inhoud/betekenis en voorspellingen kunnen doen, op basis van door mobility 

gegenereerde gegevens, wordt steeds praktischer en meer opportuun. 

  

                                              
5 Bron: Johan Schalkwyk, principle staff engineer speech recognition, Google.  
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5 Enterprise Mobility Rijk principes 

2017 – 2018 

Dit hoofdstuk beschrijft de EMR principes 

voor de periode 2017-2018. Deze principes 

zijn voortgekomen na analyses van de 

externe ontwikkelingen, ontwikkelingen 

en/of uitgangspunten binnen de 

Rijksoverheid en uit gesprekken met de EMR 

werkgroep en klankboardgroep (zie bijlage 2). Voor de definitie van de Handreiking 

Mobility is een generiek overkoepelend Enterprise Mobility raamwerk gebruikt dat is 

beschreven in bijlage 3. Dit raamwerk gaat uit van 4 invalshoeken: persona’s, 

devices, apps en data. Vanuit deze invalshoeken is elk principe onderzocht om zo te 

komen tot de juiste scherpte van het principe. 

 

 
 

Als aanvulling op de invalshoeken van het EMR model  (persona’s, devices, apps en 

data) is een aantal thema’s gedefinieerd waar de Handreiking Mobility richting aan 

wil geven. De thema’s zijn:  

 

• Algemeen; 

• Architectuur; 

• App distributie; 

• Mobile device management; 

• Collaboration; 

• Tijd- en plaats onafhankelijk werken; 

• Connectiviteit/identiteit; 

• Interoperabiliteit/integratie; 

• Beveiliging en privacy, financiën, en; 

• Organisatie.  

5.1 Principes 

Alhoewel de principes stellig zijn geformuleerd, zijn ze te allen tijde richtinggevend 

en niet kaderstellend. De Handreiking Mobility is namelijk bedoeld om richting te 

geven. Elk principe is onderbouwd en getoetst op haalbaarheid en relevantie, intern 

(door de project- en werkgroep) en extern (door gesprekken met leveranciers, 

analisten en een werkbezoek aan het Mobile World Congress). 

  

De EMR principes dienen als richtinggevende 

vertrekpunten voor Rijkspartijen die een eigen EM 

strategie gaan opstellen. 
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5.1.1 Algemeen 

Richtinggevend Principe 1 

Categorie Algemeen 

Principe Mobiel tenzij: waar het gaat om oplossingen voor tijd-, plaats- 

en apparaatonafhankelijk werken (TPAW), wordt als eerste aan 

een mobiele oplossing gedacht. 

Rationale 

 

Medewerkers willen op allerlei momenten, plaatsen en 

manieren toegang kunnen krijgen tot de voor hen relevante 

informatie. In toenemende mate willen zij daar ook via hun 

mobiele apparaten toegang toe hebben. Het invullen van deze 

behoeften verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en zorgt 

er tevens voor dat de organisatie een aantrekkelijke werkgever 

is. Het biedt mensen meer flexibiliteit in hun werken. Het 

verhoogt ook de productiviteit van medewerkers, maakt 

efficiënter gebruik van gebouwcapaciteit mogelijk en voorkomt 

onnodig reizen. Het draagt daarmee bij aan een meer 

duurzame organisatie.  

 

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken resulteert in een toename 

van de mobiliteit van medewerkers en een groeiende behoefte 

aan mobiele apparaten en diensten.  

• Hierbij is de laptop een belangrijke mobiele variant. Het 

gebruik van laptops heeft rijksbreed gezien op dit moment 

de voorkeur. Hierbij moet rekening gehouden worden met 

alle mogelijke varianten: fully managed tot unmanaged.  

• Waar mogelijk, kan gekeken worden naar de inzet van een 

smartphone en/of tablet.  

• De introductie van Unified Communication en Collaboration 

tools zijn bij uitstek geschikt om juist als mobiel-tenzij 

beschikbaar te worden gesteld met de beschikbaar van 

geïntegreerde spraak-, video- en audiomogelijkheden. 

 

Richtinggevend Principe 2 

Categorie Algemeen 

Principe Op (nieuw te ontwikkelen) mobility-diensten en apps kunnen 

overheidsmedewerkers werken (met apparaten en apps) zoals 

ze als consument gewend zijn. 

Rationale Dit levert een prettige en zo goed mogelijke gebruikerservaring 

(UX) en volgt de trend van mobilisering. Legacy systemen en 

onhandige invulvelden dienen waar mogelijk vermeden te 

worden. 
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5.1.2 Architectuur 

Richtinggevend Principe 3 

Categorie Architectuur 

Principe De architectuur voor mobiele oplossingen moet uit gaan van 

modulariteit met open standaarden. 

Rationale De architectuur voor mobiele oplossingen moet bestaan uit 

modulair opgebouwde deelfunctionaliteiten die middels (open) 

standaarden op elkaar aansluiten. De marktontwikkelingen 

gaan dermate snel dat er steeds korter op elkaar volgend 

nieuwe producten beschikbaar komen. Het hebben van een 

architectuur die inspeelt op de modulariteit van de snel 

wijzigende markt is belangrijk. Technieken door middel van een 

bouwsteen methode maken dit mogelijk. Open standaarden zijn 

daarbij van cruciaal belang voor onder meer interoperabiliteit 

en gestandaardiseerde koppelvlakken.  

 

 

5.1.3 App Distributie 

Richtinggevend Principe 4 

Categorie Appdistributie 

Principe De te volgen appdistributiemethodiek dient per applicatie te 

worden afgewogen, rekening houdend met de benodigde 

flexibiliteit, informatiebeveiliging, financiën, toepassingsgebied, 

techniek en de doelgroep. 

Rationale Er zijn binnen de Rijksoverheid meerdere manieren om apps en 

applicaties te verspreiden. Per geval moet een afweging 

gemaakt worden wat de optimale manier is voor distributie op 

basis van de benodigde flexibiliteit, informatiebeveiliging, 

financiën, toepassingsgebied, techniek, doelgroep, etc. 

 

Er zijn meerdere modellen mogelijk voor appdistributie (zie 

onder). Hoewel eerder gezamenlijke afspraken zijn gemaakt 

om te komen tot één centraal app aanbod en de distributie 

ervan (centrale model: RAS6), is dat geen succes geworden. 

Voor appdistributie wordt binnen de Rijksoverheid dan ook 

afgestapt van het centrale model (RAS). De huidige 

werkelijkheid is dat binnen de Rijksoverheid er meerdere 

appstores en/of distributiesystemen bestaan (decentraal 

model). Deze zijn onderling, binnen de Rijksoverheid niet 

gekoppeld zoals bij een portal model. Ook is er een veelvoud 

van apps, die niet alleen via deze private stores verspreid 

worden maar ook via de publieke stores. 

 

De oude distributiestrategie (RAS) is destijds (rond 2013) o.a. 

op basis NBV-adviezen ontwikkeld. Of de toen geldende 

uitgangspunten en adviezen nog steeds houdbaar zijn, dient 

                                              
6 Rijks Applicatie Store 

TIP 

Om te komen tot een referentie mobility architectuur kan het model in bijlage 4 

worden gebruikt. Hiermee kan vanuit allerlei perspectieven afhankelijk van doelgroep 

en/of gesprekspartner over Enterprise Mobility worden gesproken. 
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onderzocht te worden. Daarna kan pas bepaald worden of er 

een nieuwe model geïntroduceerd dient te worden. Tot die tijd 

kan bovenstaand richtinggevende principe gehanteerd worden.  

 

 

5.1.4 Mobile Device Management 

Richtinggevend Principe 5 

Categorie Mobile Device/Application/Information Management 

Principe Volg op basis van proven technology de markt bij de keuze 

voor een MxM oplossing. 

Rationale De huidige technische voorzieningen MDM, maar ook 

voorzieningen zoals MAM/MIM zijn erg in ontwikkeling. Deze  

producten en technieken worden steeds vernieuwd en 

geavanceerder en sluiten steeds meer aan bij ontwikkelende en 

explicietere behoefte.  

 

De welkome trend hierbij is dat er een verschuiving plaatsvindt 

App management en distributie modellen 

1. Centrale model (= huidige ambitie van de Rijksoverheid: Rijks appstore) 

Het centrale model zorgt voor één centrale appstore en daaraan gekoppelde 

distributie. Eén security policy zorgt voor voldoende beveiliging. Dit model biedt 

schaalvoordelen bij de inkoop van apps. Ook het inrichten van de backend, die in 

sommige gevallen bij de apps hoort hoeft maar één maal te gebeuren. Echter dit 

model is binnen de Rijksoverheid niet realistisch. Elke organisatie heeft eigen, 

specifieke (beveiliging) policies waarbij er wel sprake is van een 

gemeenschappelijke baseline. Ook is de inkoop decentraal ingeregeld. 

 

2. Decentrale model (= huidige werkelijkheid binnen de Rijksoverheid)  

Het decentrale model kenmerkt zich door een diversiteit aan appstores/-

distributiesystemen. Er is geen vorm van interactie of samenwerking. Er bestaan 

meerdere beveiligingspolicies, welke niet eenduidig geïmplementeerd zijn. 

Commerciële apps worden kleinschalig en verspreid aangeboden.  

 

3. Portal model 

Bij het portal model bestaan er meerdere decentrale appstores, maar zijn deze 

waar het kan eenduidig ingericht. Waar mogelijk, worden deze appstores 

onderling gekoppeld via één portal. Het voordeel hiervan is dat apps in de keten 

beschikbaar zijn, zonder de huidige decentrale structuur te wijzigen. Uitgezocht 

moet worden of hier wel de schaalvoordelen (licentiekostenreductie) mee kan 

worden behaald. Daarnaast is het de vraag of een soortgelijke portal in de markt 

beschikbaar is, dit zou zelf ontwikkeld kunnen worden.  

 

4. Publieke stores 

In een aantal gevallen worden er in de publieke stores ook apps voor 

Rijksambtenaren aangeboden. Dit gaat in tegen de hierop opgestelde initiële 

regels van beveiliging van de NBV, beoordelingsmode, etc. Echter op het 

moment dat een centrale (optie 1) of portal-gebaseerde store (optie 2) 

beschikbaar komt, is het distribueren van apps naar alle Rijksambtenaren 

eenvoudiger geworden en neemt het de prikkel grotendeels weg om apps voor 

Rijksambtenaren publiek aan te bieden. 
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in de markt van Device Management naar Information 

Management (van MDM, via MAM, naar MIM). Gesteld kan dus 

worden dat: 

• De inzet van MIM heeft de voorkeur boven MAM  

• De inzet van MAM heeft de voorkeur boven MDM  
Echter, deze handreiking adviseert daarbij dat te allen tijde er 

een keuze wordt gemaakt in de op dat moment voorhanden en 

aantoonbaar volwassen producten en technieken en dat er niet 

zelf ontwikkeld wordt op dit gebied. 

5.1.5 Connectiviteit/identiteit 

Richtinggevend Principe 6 

Categorie Connectiviteit/identiteit 

Principe Het veelgehoorde “Allways connected” is in het algemeen van 

toepassing maar niet altijd toepasbaar. 

Rationale Hoogwaardige (mobiele) datacommunicatie is vereist om op 

een moderne manier mobiliteit te ondersteunen. Echter 

duizenden inspecteurs binnen de Rijksoverheid voeren hun 

werkzaamheden uit op locaties in Nederland waar niet in alle 

gevallen mobiele breedband toegang beschikbaar is. In 

dergelijke gevallen moeten zij ook offline werkzaamheden 

kunnen uitvoeren. 

 

Richtinggevend Principe 7 

Categorie Connectiviteit/identiteit 

Principe Zowel vanuit vertrouwde (organisatienetwerk) als niet 

vertrouwde (internet) netwerken kan toegang tot digitale 

werkomgevingen verkregen worden. 

Rationale Het is de classificatie van data die in combinatie met onder 

andere het (on)vertrouwde netwerk de (on)mogelijkheid biedt 

tot het benaderen van die data. Toegang tot een werkomgeving 

hoeft niet te betekenen toegang tot de volledige werkomgeving 

met alle beschikbare functies. 

 

Richtinggevend Principe 8 

Categorie Connectiviteit/identiteit 

Principe Toegangsbeheer tot generieke, gemeenschappelijke diensten 

wordt gebaseerd op het principe van federatieve authenticatie.  

Rationale Het is niet de bedoeling om een nieuwe identity store voor EMR 

te maken. Identity and Access Management gegevens dienen 

hergebruikt te worden, op basis van bestaande 

identiteitsvoorzieningen. Voor samenwerking binnen de ketens 

heeft het federatieve model de voorkeur. 

 

 
  

TIP 

Kijk naar de ontwikkelingen binnen en buiten Europa op dit gebied. Een van de 

koplopers op dit terrein is Estland. 
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5.1.6 Interoperabiliteit/integratie 

Richtinggevend Principe 9 

Categorie Interoperabiliteit/integratie 

Principe De interoperabiliteitseisen vanuit IDWOR7 zijn leidend. 

Rationale Dit betreft rijksbrede voorzieningen en afspraken die 

samenwerken met, of op basis van, (infrastructurele) 

voorzieningen mogelijk maakt. 

NB! IDWOR kaders zijn tot nu toe niet specifiek gericht op 

mobility maar kunnen in de toekomst wel nodig worden en dus 

opgesteld gaan worden. 

 

Richtinggevend Principe 10 

Categorie Interoperabiliteit/integratie 

Principe Streef naar op API’s gebaseerde oplossingen in plaats van 

totaal oplossingen. 

Rationale Herbruikbaarheid van deelfunctionaliteiten is efficiënt en 

effectief. Middels API’s kunnen generieke functies als 

bouwstenen in een modulair concept word gebruikt om snel 

eenvoudig tot een werkend resultaat te komen. 

5.1.7 Informatiebeveiliging & privacy 

Richtinggevend Principe 11 

Categorie Informatiebeveiliging8 & privacy 

Principe Volg het voorlopig afwegingskader locatie dataopslag [13] bij 

het vaststellen of en waar data opgeslagen mag worden. 

Rationale Het overheidsbeleid (brief Donner) was dat er niet tot zeer 

terughoudend gebruik wordt gemaakt van publieke 

clouddiensten voor de bedrijfsvoering. O.a. de Patriot Act 

wetgeving en haar opvolgers zijn hierin beperkend. Echter, op 

dit moment wordt dit beleid meer genuanceerd uitgelegd. 

Hiervoor is een voorlopig afwegingskader locatie dataopslag 

opgesteld en vastgesteld in het CIO-beraad van november 

2016. Het afwegingskader kan als handvat gebruikt worden of 

en wanneer data in een public cloud geplaatst mag worden. 

 

Richtinggevend Principe 12 

Categorie Informatiebeveiliging 

Principe De Handreiking Mobility onderschrijft de 

informatiebeveiligingsniveaus van de Rijksoverheid en past de 

normenkaders toe.  

Rationale Infrastructuren worden ingericht met de vigerende 

beveiligingskaders en beveiligingsmaatregelen. Er bestaat de 
mogelijkheid dat er op basis van nieuwe technologieën situaties 

ontstaan waarbij deze regelingen niet toereikend of te 

beperkend zijn. Voor sommige onderdelen van de Rijksoverheid 

of samenwerkingsverbanden bestaan immers specifieke 

                                              
7 Interoperabiliteitskaders Digitale Werkomgeving Rijk 
8 Informatiebeveiliging is het proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van 

informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede 

het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende 

maatregelen. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm 

voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. 
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werksituaties die waarschijnlijk andere maatregelen gaan 

vereisen. De maatregelen (t.b.v. risicomitigatie) moeten in 
overleg met alle betrokkenen bepaald worden. Echter, 

uiteindelijk is de Business leidend of voorgenomen maatregelen 

afdoende zijn. 

 

 
 

Richtinggevend Principe 13 

Categorie Informatiebeveiliging 

Principe Bij voorkeur minimale footprint. 

Rationale Gegevensopslag en -verwerking op een device vormt een risico 
als dit zonder beveiligingsmaatregelen buiten de beveiligde 

omgeving van de organisatie plaatsvindt. Al snel blijft 

vertrouwelijke informatie op het device achter, die bij verlies of 

diefstal in verkeerde handen kan vallen. Door middel van een 
minimale footprint beleid wordt dit risico geminimaliseerd. 

Indien het noodzakelijk is dat er gegevens op het device 

opgeslagen dienen te worden, moet dit zo veel mogelijk 

conform het voorlopig afwegingskader dataopslag gedaan 
worden. 

 

Richtinggevend Principe 14 

Categorie Informatiebeveiliging 

Principe Onderken de balans tussen persoonlijke en zakelijke data en de 

benodigde security/beveiliging. 

Rationale De toenemende mate en noodzakelijkheid van beveiliging wordt 

vaak als belemmering gezien. Juist omdat er in totaal 

concepten van mobility de beveiliging als geheel wordt 

doorgevoerd zit er een groot spanningsveld tussen 

gebruiksgemak en beveiliging. Door preciezer (modulair) te 

kijken naar waar exact welk niveau van beveiliging toegepast 

moet worden en hier de juiste maatregelen voor te gebruiken, 

te ontwikkelen en te faciliteren kan de discussie beter gevoerd 

worden en de balans beter gevonden worden. 

 

Richtinggevend Principe 15 

Categorie Informatiebeveiliging 

Principe Data classificatie is cruciaal in het bepalen van de juiste 

maatregelen. 

Informatiebeveiliging: vigerend beleid en wet- en regelgeving 

1. Visie Informatiebeveiliging Rijksdienst (vastgesteld ICCIO 1/3/2011) 

2. Wet- en regelgeving 

3. Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst 2013 

4. Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 

5. Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst – Bijzondere Informatie 2013 

6. De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) TNK  

7. Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangevuld met de Wet Meldplicht 

datalekken.  

8. BIR 

 

In bijlage 7 staat een meer gedetailleerde uitwerking. 
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Rationale De classificatie van data zorgt ervoor dat de geldende normen 

en voorschriften helder toepasbaar zijn en dat de maatregelen 

die noodzakelijk zijn om de risico’s te kunnen managen 

getoetst kunnen worden. Dit geldt voor alle ICT-oplossingen 

maar in het geval van Mobility wordt dit nog prangender omdat 

traditionele beveiligingsstrategieën (bijvoorbeeld een gehele 

omgeving als Departementaal Vertrouwd opbouwen) niet meer 

houdbaar zijn.  

5.1.8 Financiën 

Richtinggevend Principe 16 

Categorie Financiën 

Principe Het mobiliseren van werk kan ingezet worden om efficiency van 

het werk te vergroten en daarmee kostenbesparingen te 

realiseren. 

Rationale ICT in het algemeen wordt vaak nog steeds als een kostenpost 

beschouwd en niet als middel om kosten omlaag te brengen. 

Mobility kan hier een breekijzer in zijn.  

• Duidelijke aanwijzingen maar nog te onderzoeken punten 

zijn o.a.: verhoogde medewerkerstevredenheid, minder 

gebruik van middelen (paperless office), rationalisatie van 

applicaties en minder kantooroppervlak (flexwerken). 

• Daarnaast zal de verdere mobilisering ook binnen de 

werkprocessen een ondersteuning bieden die tot positieve 

business cases leiden van kwantitatieve en kwalitatieve 

aard.  

• Een waar te nemen trend is dat de kosten van mobiele 

apparaten daalt. Goedkopere (Android) smartphones zijn 

beschikbaar en zijn functioneel vergelijkbaar met duurdere 

high end modellen. Wel dienen hierbij ook de (wellicht 

hogere) beheerkosten worden meegenomen. 

 

Richtinggevend Principe 17 

Categorie Financiën 

Principe De voorkeurs device strategie is Bring Your Own Device 

(BYOD), tenzij een afweging van alle relevante factoren 

(kosten, beheerlast beveiliging, gebruiksgemak, etc.) aantoont 

dat dit niet valide is. 

Rationale De AIVD adviseert om een Choose Your Own Device (CYOD) 

beleid te hanteren in plaats van een BYOD beleid [8]. Dus 

indien voor BYOD wordt gekozen dient hierbij het in het CIO-

Beraad vastgestelde BYOD afwegingskader te worden 

gehanteerd om een goede onderbouwde (risico)afweging te 

kunnen maken [9]. 

5.1.9  
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5.1.10 Organisatie 

Richtinggevend Principe 18 

Categorie Organisatie 

Principe TPAW is alleen succesvol als naast technologie ook gedrag en 

huisvesting van medewerkers goed geregeld is (Bricks, Bytes, 

Behavior). 

Rationale Technologie lijkt geen probleem meer om een medewerker in 

staat te stellen om TPAW toe te passen. Echter om TPAW een 

succes te maken moet ook het gebouw en de organisatiecultuur 

hierop aangepast worden. Alleen dan kunnen bijvoorbeeld 

nieuwe werkprocessen en productiviteitsverhogingen 

gerealiseerd worden. 

 

 
 

  

Hoe organiseert de overheid zich rondom Enterprise Mobility? 

 

Het OMO 

Vanuit BZK/NORA (Herriet Heersink) is een initiatief gestart om informatie over 

ontwikkelingen op het gebied van mobility binnen de overheid te delen en actief uit te 

wisselen, het Overheid Mobility Overleg (OMO). Hierin neemt een brede 

overheidsvertegenwoordiging plaats waar elk kwartaal een bijeenkomst is op locatie 

van een van de actieve overheidsorganisaties. De EMR strategie onderschrijft het 

belang van dergelijke uitwisselingen en ziet graag verdere stimulans en deelneming 

van randvoorwaardelijke partijen zoals de organisatie die zich bezig houdt met de 

digitalisering van de overheid. OMO is echter een initiatief dat nadrukkelijk tijdelijk 

was en kende een vast aantal geplande sessies. Na beëindiging van de OMO reeks zal 

moeten worden vastgesteld of en in welke vorm dit initiatief een vervolg zal krijgen. 

 

Expertise Centrum EMR 

De portefeuille EMR is belegd bij DJI/SSC-I. De invulling van de portefeuille EMR 

wordt uitgevoerd door het Expertise Centrum EMR. De doelstelling van het Expertise 

Centrum is tweeledig: 

• Het kanaliseren van alle Rijksbrede zaken en activiteiten rondom EMR;  

• Het ondersteunen van de portefeuillehouder EMR door de vorming van visie en 

strategie op het gebied van EMR.  

Het expertise centrum EMR zoekt daarvoor actief samenwerkingsverbanden binnen de 

Rijksoverheid (‘niet alles zelf doen’ maar juist ‘verbinden’), haalt en brengt actief 

kennis en kunde, organiseert strategische marktsessies, etc. Dit alles resulteert o.a. 

in de deze EMR strategie 2017-2018. 
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6 Aanbevelingen 

Het doel van dit document is om richting 

te geven aan de verdere implementatie 

van Enterprise Mobility binnen de 

Rijksoverheid. Hiervoor zijn 

richtinggevende principes zo opgesteld 

dat ze adviserend en stimulerend zijn 

voor de verschillende rijksorganisaties. 

Dit hoofdstuk geeft aanbevelingen hoe het doel bereikt wordt om binnen de 

Rijksoverheid op een meer uniforme manier met Enterprise Mobility om te gaan. 

Voorop staat dat dit document geen beleidsstuk is maar gebruikt kan worden voor 

nieuw te formuleren beleid. De verzamelde en getoetste informatie heeft geleid tot 

een overzicht van technologische ontwikkelingen en best practices binnen het EM 

continuüm en is toegepast op (of gevormd naar) de context van de Rijksoverheid. 

De ontwikkelingen omtrent EM zijn dynamisch. De stip op de horizon dat alles 

mobiel is, is mede daarom nog te onduidelijk om binnen de gestelde tijdspanne van 

2 jaar te realiseren. De focus van deze handreiking is er op gericht om binnen de 

periode van 2 jaar realistische en opportune stappen te zetten die de stip op de 

horizon meer helderheid en scherpte te geven. Hiervoor zijn drie aanbevelingen 

onderkend: 

 

1. Toepassen van de EMR principes 

2. Toepassen van het EMR model 

3. Actieve kennisdeling  

6.1 Toepassen van de EMR principes 

De essentie van de Handreiking Mobility staat beschreven in de principes van 

hoofdstuk 5. Deze principes dienen als verificatie, randvoorwaarden of 

uitgangspunten bij o.a.: 

 

• het opstellen van architectuurstukken; 

• aanbestedingen; 

• beleidsnotities; 

• uitgewerkte strategieën en implementaties. 

 

Bovenstaande is per organisatie toepasbaar en leidt niet direct tot een eenduidige 

EM omgeving binnen de rijksoverheid. Per organisatie (met eigen unieke 

kenmerken) zal uit het gebruik van de EMR principes andere/eigen resultaten 

voortkomen. Echter, door gebruik te maken van de principes worden wel de 

relevante afwegingen gemaakt. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook in de 

toekomst de inzet van mobility oplossingen decentraal (per rijksonderdeel en/of 

departement) geïmplementeerd blijven worden. Om toch zo veel mogelijk 

samenhang en interoperabiliteit te organiseren, tussen de verschillende oplossingen, 

is het belangrijk dat de (nog te ontwikkelen) decentrale mobility-strategieën (en/of 

referentiearchitecturen) vanuit dezelfde principes ontstaan. 
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6.2 Toepassen van het EMR model 

Naast de principes die in dit stuk naar voren komen is er ook een inzicht gecreëerd 

in de relatie tussen de elementen die een significante rol spelen in het realiseren 

van een zogenaamd Mobiel Gebruikers Moment (MGM). Hiervoor is een EMR model 

ontwikkeld vanuit de EMR werkgroep (zie figuur 5). Het MGM is het moment waarop 

een gebruiker een mobiele toepassing binnen een bepaalde context zou 

willen/kunnen/moeten gebruiken en is het resultaat van het samenhangende totaal 

van vier hoofdelementen: Behoefte, data, situationele context en mogelijkheid. 

 

• Behoefte 

De oorsprong van de wens of noodzaak om een taak/activiteit uit voeren uit 

hoofde van een functie of bedrijfsproces. Een persona is een vastgestelde 

verzameling van diverse behoeftes. In het kader van het Internet of Things 

kan een persona ook een machina zijn.  

• Data 

De informatie in digitale vorm als opzichzelfstaand element. Hieraan kunnen 

feitelijke eigenschappen worden gekoppeld. Denk hierbij aan de rubricering 

en BIV-classificatie, maar ook de vorm waarin deze data bestaat; database, 

office document, website etc. Beveiliging en de maatregelen die 

daaromtrent getroffen moeten worden zijn een afgeleide van de data.  

• Context 

Dit betreft de situatie waarin het MGM beleefd wordt. De volgende contexten 

zijn geïdentificeerd: 

o Device:  

Welk device wordt er gebruikt en wat zijn de eigenschappen, 

mogelijkheden van dat device? Voorbeelden: smartphone, tablet (touch 

interface, GPS), wearable, laptop (toetsenbord en muis).  

o Verbinding: de verbinding die gebruikt wordt kent meerdere 

parameters: vertrouwd, onvertrouwd, bedraad, WiFi, 4G.  

o Locatie 

De locatie kan bijvoorbeeld zijn: thuis, onderweg of op kantoor 

(vertrouwd/onvertrouwd). Op basis van individuele behoeften kan de 

locatie worden uitgebreid tot een daadwerkelijke geografische locatie. 

Bijvoorbeeld binnen of buiten Nederland. 

o Tijdstip: het tijdstip waarop de behoefte ingevuld dient te worden. 

o Digitale identiteit: de digitale identiteit of werkrelatie van de persoon 

die een behoefte wil vervullen. 

• Mogelijkheid 

Dit betreft de applicatieve voorziening voor het kunnen uitvoeren van de 

behoefte in relatie tot de data binnen de specifieke context van dat moment. 

Dit kunnen bestaande mogelijkheden zijn zoals we deze nu kennen in de 

vorm zoals websites, apps of desktopapplicaties of mogelijkheden die nog 

Samenvattend 

• Omarm en doorleef het gedachtegoed en de principes in de Handreiking 

Mobility 2017-2018. 

• Accepteer dat er meerdere mobility-strategieën (en/of referentiearchitecturen) 

ontstaan binnen de Rijksoverheid. 

• Ontwikkel (waar nodig) per rijksonderdeel een mobility-strategie op basis van 

het gedachtegoed en de principes in dit document. 
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niet bestaan en eventueel ontwikkeld kunnen worden. In het ontwikkelen 

worden dan de eerdere elementen als parameters opgegeven om de meest 

optimale voorziening te creëren. 

De eerdergenoemde vier elementen zijn variabel en kennen diverse invullingen. 

In onderstaande afbeelding zijn de vier hoofdelementen en hun onderlinge 

samenhang schematisch weergegeven.  

 

 
Figuur . Het EMR model 

 

Ter illustratie van het EMR model hebben we in bijlage 5 een fictieve use case 

uitgewerkt. De elementen die inzichtelijk zijn gemaakt zijn gerelateerd aan de 

principes zoals in Hoofdstuk 5 staan beschreven. 

 

Toepassing van het model 

Het model kan gebruikt worden om te toetsen of de behoefte binnen een bepaalde 

context (met in ogenschouw het effect van de data) een mogelijkheid heeft om 

gerealiseerd te worden of dat er een nieuwe mogelijkheid gecreëerd dient te 

worden. De waarden van de elementen zoals ze zijn gebruikt in het model, kunnen 

weer als uitgangspunt worden gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe 

mogelijkheden. Daarnaast kunnen ook bestaande mogelijkheden getoetst worden 

om te zien waar eventuele herijkingen benodigd zijn om een betere aansluiting te 

vinden. Een zeer belangrijk effect van deze methode is het herkennen van patronen 

die ontstaan bij het meerdere keren toepassen van het model. Deze patronen 

kunnen gekoppeld worden aan  gestandaardiseerde oplossingsrichtingen en 

persona’s. 
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6.3 Actieve kennisdeling 

Een groot probleem in de dynamische wereld van EM is dat de informatie vanuit de 

Rijksoverheid erg versnipperd is en zeer vluchtig van aard. Er is geen echte 

gedeelde waarheid en de handelingsperspectieven zijn vaak eenzijdig. Kennis delen 

is daarom een zeer belangrijk onderdeel in het verder toewerken naar die stip op de 

horizon. Naast delen van kennis kan deze ook verrijkt worden en scherper worden 

gesteld. Om deze kennis actiever te delen zijn de volgende acties gedefinieerd. 

 

Overheid Mobility Overleg (OMO) opstarten 

Het Overheid Mobility Overleg was een zeer goed bezocht en breed orgaan voor de 

hele overheid waarbij de nadruk lag op het uniform toepassen van mobility binnen 

de overheid. Het overleg is gestopt. Een doorstart van dit overleg met minimaal op 

de agenda de volgende punten draagt bij aan de doelstelling van dit document: 

• Principes behandelen (zeker interessant bij verwerping/nuancering); 

• Casuïstiek delen t.a.v. toepassing EMR model; 

• “Het wiel niet opnieuw” uitvinden. 

Onderzoek rijksbrede EM standaardisaties 

Deze handreiking kan gebruikt worden als kader voor de richting, 

gemeenschappelijkheid en eenduidigheid in referentiearchitecturen en mobility-

strategieën, maar ook als het gaat om eenduidigheid van begrip(pen) binnen het 

Rijk. Echter, het kan ook gebruikt worden om te onderzoeken waar ICT-bundeling 

mogelijk is. Dit kan leiden tot gezamenlijke investeringen zodat de deelnemende 

partijen goedkoper uit te zijn. Concreet: identificeer de gemeenschappelijke EM 

componenten en co-invest hierin.  

EM quickscans 

Elke rijksorganisatie kan een quickscan (laten) uitvoeren om het EM maturity level 

te bepalen en om op basis daarvan een gedetailleerd plan van aanpak op te stellen. 

Er zijn veel verschillen in volwassenheid en elk niveau vereist een eigen aanpak. 

Belangrijk hierbij is dat een organisatie gelijkmatig groeit over de assen: 

• Organisatie en ondersteuning 

• Mobile business toepassingen 

• Mobile infrastructuur 

 

Nadere details over EM maturity zijn opgenomen in Bijlage 6. 

 

  

Samenvattend – Het EMR model… 

• …is een methode om patronen te herkennen voor persona’s en 

gestandaardiseerde oplossingen. 

• …geeft inzicht in de samenhang en de relatie van het Mobiel Gebruikers 

Moment. 
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EM trainingen 

Enterprise Mobility vereist veel en nieuwe kennis. Deze is vaak maar mondjesmaat 

aanwezig binnen de departementen. Het is wenselijk om te onderzoeken of EM 

voldoende meegenomen wordt in bestaande trainingsprogramma’s binnen de 

Rijksoverheid. Als blijkt dat dat niet zo is, dient er een voorstel te komen hoe EM 

trainingen Rijksbreed gefaciliteerd kunnen worden. Eén van de opties is om het een 

onderdeel te maken van het Rijks ICT Trainee programma. 
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Bijlage 1 Begrippenlijst 

BIR Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst 

De BIR biedt één normenkader voor de beveiliging van de 
informatievoorziening van de Rijksdienst. Dit maakt het 

mogelijk om veilig samen te werken en onderling gegevens uit 

te wisselen. 
BYOD Bring Your Own Device 

Refereert aan een mobiel device beleid waarbij medewerkers 

privé apparaten (laptops, tablets en smartphones) gebruiken 

voor toegang tot het bedrijfsnetwerk en bedrijfsapplicaties. 

COBO Corporately Owned Business Optimised 
Refereert aan een beleid waarbij beveiliging en control een 

belangrijke rol spelen en medewerkers een door de organisatie 

verstrekt mobiel apparaat gebruiken dat is ingericht en 

geoptimaliseerd voor gebruik van voor de doelgroep relevante 
zakelijke toepassingen. 

CYOD Choose Your Own Device 

Refereert aan een mobiel device beleid waarbij medewerkers 

kunnen kiezen uit een beperkt assortiment van door de 
organisatie verstrekte en beheerde mobiele apparaten 

(laptops, tablets en smartphones). 

Data Gegevens, voorstellingen van feiten, begrippen of instructies in 

zodanige vorm dat ze kunnen worden overgedragen of in een 
(primair) proces kunnen worden verwerkt. 

EM Enterprise Mobility 

De trend die een verschuiving in werkgedrag beschrijft waarbij 

steeds meer medewerkers buiten het kantoor hun 

(business)taken uitvoeren, gebruikmakend van mobiele 
apparaten en clouddiensten. 

EMM Enterprise Mobility Management 

Een verzameling van mensen, processen en technologie met 

focus op beheer van een groter wordende groep van mobiele 
apparaten, draadloze netwerken en gerelateerde diensten die 

het gebruik van mobiele workforce ten behoeve van bedrijven 

en organisaties faciliteert. 

EMR Enterprise Mobility Rijksoverheid 
EMR is de vertaling van EM voor de Rijksoverheid, rekening 

houdend met haar specifieke eisen en wensen rondom 

beveiliging, functiegroepen en meer. 

Generieke dienst Dienst die gebruikt kan worden door alle rijksmedewerkers 
ongeacht hun relatie tot een specifiek departement 

(bijvoorbeeld P-Direkt, e-swf). 

Gemeenschappelijke 

dienst 

Dienst die kan worden gebruikt door een gebruikersgroep met 

een overeenkomend kenmerk zoals iedereen in de 
strafrechtketen of alle BZK medewerkers.  

IoT Internet of Things is een netwerk van slimme en 

communicerende objecten. IoT verwijst naar het algemene 

idee dat objecten leesbaar, herkenbaar, te lokaliseren, 
adresseerbaar en/of controleerbaar zijn via internet. 

LoRa Long Range WAN is een benaming voor een 

netwerktechnologie  bedoeld om beperkte hoeveelheden data 

met lage doorvoersnelheid, over grote afstand, met elkaar te 
laten communiceren. 

MAM Mobile Application Management 

Verzamelterm voor het beheer en de beveiliging van zakelijke 

applicaties op mobiele apparaten (smartphones, tablets en 
laptops). 



Definitief | Handreiking Mobility 2017-2018 

   Pagina 37 van 48 

 

MCC Mobile Competence Center 

MDM Mobile Device Management 
Verzamelterm voor de beveiliging en het beheer van mobiele 

apparaten (smartphones, tablets en laptops). 

MIM Mobile Information Management 

Verzamelterm voor de beveiliging en beheer van 
bedrijfsinformatie op mobiele apparaten (smartphones, tablets 

en laptops). 

Mobiliteit Het beweeglijk zijn of de mate waarin iets of iemand zich 

beweegt. 
MWC Mobile World Congress 

Grootste mobiele congres ter wereld georganiseerd door de 

GSMA dat jaarlijks plaatsvindt in Barcelona en waar de mobiele 

industrie in volle breedte is vertegenwoordigd.  
OMO Overheid brede Mobility Overleg, overleg waarin de meeste 

overheidssectoren en bestuurslagen vertegenwoordigd zijn en 

waarin mogelijkheden en onmogelijkheden, kansen en 

knelpunten van mobiel werken in kaart worden gebracht. 
RAS Rijks Application Store 

Een voorziening die het mogelijk maakt om applicaties aan te 

bieden in de vorm van een app. De RAS levert een centrale 

distributie dienst voor alle functionaliteit die in de vorm van 
software of op andere wijze digitaal beschikbaar wordt gesteld. 

Specifieke dienst Dienst die is gericht op één gebruikersgroep binnen één 

organisatie.   

SSC-I Shared Service Center ICT 

ICT-dienstverlener van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
TNK Tactisch Normenkader,  één normenkader voor de beveiliging 

van de informatievoorziening van de Rijksdienst.  
UC Unified Communications 

Een verzamelnaam voor oplossingen om eenvoudig gebruik te 

kunnen maken van diverse communicatietechnologie, vaak 

inclusief beschikbaarheidsinformatie  
VR 

 

 

 
 

Werkplek 

 

 
 

Werkplekomgeving 

Virtual Reality 

Het nabootsen van een andere dan de lokale realiteit door 

middel van computing, speciale apparaten en software. Het 

wordt vaak gebruikt in games maar in toenemende mate ook 
voor andere toepassingen. 

Werkplek is het digitale bureau van de rijksdienst medewerker. 

De rijksdienst-medewerker neemt de werkplekdiensten af om 

gebruik te kunnen maken van digitale voorzieningen die nodig 
zijn voor het uitvoeren van de taken en werkzaamheden. 
Alle binnen het werkplek apparaat beschikbare functionaliteit, 

de hierbij behorende logische aspecten als email kunnen 

schrijven en lezen, documenten opvragen en bewerken. Dit is 
inclusief de hiervoor benodigde software.  
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Bijlage 2 Samenstelling werkgroep en klankbordgroep 

 

Werkgroep 

 

Naam Functie 

Ernest van Herreveld Hoofd CTO Office SSC-I DJI 

Marc Weijmar Business Consultant Expertisecentrum Enterprise 

Mobility Rijk 

Arjan  van der Meer Business Consultant Expertisecentrum Enterprise 

Mobility Rijk  

Dennis Brocker   Adviseur CTO Office SSC-I DJI 

Marcel van de Kraats ICT architect 

Danny Frietman Enterprise Mobility Strateeg 

Mark Beermann Enterprise Mobility Strateeg 

Gregor Hendrikse Senior Consultant Enterprise Mobility 

 

 

Klankbordgroep 

 

Naam Functie 

Piet Adelerhof Belastingdienst CIO-Office 

Leon Boender CIO Rijk voorzieningen en infrastructuur, BZK 

Jan Bouwhuis Solution Architect, RWS 

Quintin Breed Productmanager, Ministerie van Defensie 

Ronald Heukers IT architect Mobile, Web en Software, DICTU 

Marco Knorren Productmanager Mobile Enterprise Solutions, SSC-ICT 

Tim Roubos CIO Office VenJ Rijksdienst Automatisering 

Leon Paul de Rouw  
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Bijlage 3  EMR raamwerk 

Om te komen tot de principes is een generiek overkoepelend Enterprise Mobility 

raamwerk gebruikt dat is weergegeven in onderstaande figuur. De versnelde adoptie 

van bijvoorbeeld de inzet van privé apparaten, cloud, alsmede de snelle opkomst 

van ‘eigen’ appstores (enterprise of corporate appstores) stuwt de behoefte aan 

handreikingen rondom deze ontwikkeling. Dit raakt het hart van de ‘digitale 

transformatie’ en van de trend ‘Consumerization of IT’. 

 

 
Figuur . Enterprise Mobility raamwerk. 

 

Bij de invulling van dit EM raamwerk hanteren we vier invalshoeken: 

 

A. persona’s 

B. devices 

C. apps 

D. data 

 

Een persona is een visualisatie van de wijze waarop een gebruiker mobiele 

apparaten gebruikt binnen de context van zijn rol. Dit heeft effect op zijn device en 

het type apps en applicaties die hij kan (en mag) gebruiken in relatie tot zijn rol en 

type werkzaamheden. Het type data (of data classificatie) vormt daarin een 

belangrijk fundament om te bepalen welk type data wel (en niet) door welke 

apparaten (devices) of apps gebruikt mag worden.  

 

A. Persona’s 

Een optimale gebruikerservaring (user experience) is alleen realiseerbaar als deze is 

afgestemd op de gebruiker. Mobiel is user centric, de eindgebruiker staat voorop. 

Voor Steve Jobs was dit een leidend principe dat hij in de praktijk bracht door bij 

vrijwel alle beslissingen de afweging te maken wat de beste ervaring voor de 

eindgebruiker zou opleveren. 
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Hoewel medewerkers bij het aanbieden van (mobiele) ICT diensten zoveel mogelijk 

gefaciliteerd dienen te worden bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden, 

is voor een efficiënt werkplekbeleid met de schaalgrootte van de Rijksoverheid 

standaardisatie onontbeerlijk. Dit betekent dat de medewerkers die vanuit ICT 

perspectief vergelijkbare eisen stellen zijn geclusterd in een beperkt aantal 

persona’s.  

 

Voor de persona’s zijn de functiefamilies uit het Functiegebouw Rijk als basis 

gehanteerd. Het Functiegebouw bestaat uit acht functiefamilies (Advisering, 

Bedrijfsvoering, Beleid, Kennis en Onderzoek, Lijnmanagement, Project-

/Programmamanagement, Toezicht en Uitvoering) en deze bevatten 66  

onderliggende functiegroepen. Om invulling te geven aan de noodzaak tot 

standaardisatie is gestreefd om het aantal persona’s zo beperkt mogelijk te houden. 

Dit heeft geresulteerd in een onderscheid in drie verschillende persona’s, namelijk 

de PIOFACH medewerker, Management en projectmanagers, en Inspecteurs en 

veldwerkers. 

 

In de hieronder uitgewerkte persona’s is snel zichtbaar welke impact mobiliteit heeft 

op het device, randvoorwaarden creëert voor applicaties (apps), beperkingen 

creëert voor data (op apparaten) en de wijze van samenwerking (collaboration) 

beïnvloedt. Beveiliging is bij elke persona standaard aanwezig en is in elk element 

een belangrijk en relevant toetscriteria.  

 

Mobiliteit 

In de context van de Handreiking Mobility hanteren we voor het begrip Mobiliteit de 

volgende definitie: ‘het beweeglijk zijn of de mate waarin iets of iemand zich 

beweegt’. Mobiliteit binnen de Handreiking Mobility is zeer relevant, omdat het 

bepaalt op welke wijze de functionaliteit mee beweegt in zijn (of haar) functie. We 

identificeren drie verschillende gradaties van mobiliteit in de Handreiking Mobility. 

 

De PIOFACH medewerker (10% mobiel, 90% vast) 

• Deze persona houdt zich bezig met kantoorgerichte taken; 

• Een vaste werkplek met randapparatuur is voldoende voor zijn functie; 

• Voor wat betreft connectiviteit, is een betrouwbare vaste 

lijn/internetconnectiviteit en/of een Wi-Fi internet connectie benodigd. 

 

Management en projectmanagers (80% mobiel, 20% vast) 

• Vanwege het dynamische karakter van deze functies, is deze persona 

grotendeels mobiel; 

• Voor toegang tot de vaste werkplekomgeving wordt gebruik gemaakt van een 

digitale werkomgeving (SBC); 

• Het onderscheid tussen vast en mobiel zal in de nabije toekomst verdwijnen. 

Deze functies vereisen vaak mobiele internet connectiviteit waar zij ook zijn. 

 

Inspecteurs en veldwerkers (100% mobiel) 

• Deze groep is vaak onderweg, van locatie naar locatie voor inspecties of 

ander in het veld te verrichten werk; 

• Deze persona heeft in principe geen vaste of flexplek nodig; 

• Hij heeft wel een connectie nodig om (grote) hoeveelheden data te uploaden 

of downloaden. Een goede betrouwbare 4G/LTE verbinding is daarvoor 

noodzakelijk. 
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Bovenstaande generieke rolverdeling voor mobiliteit is getoetst aan de bestaande 

persona’s en de wijze waarop mobiliteit dominant of slechts beperkt aanwezig is en 

van invloed is op de overige elementen. 

 

Deze generieke beschrijving van persona’s wordt ook wel archetypen genoemd, 

waarbij het belangrijkste onderscheid gemaakt wordt aan de hand van de 

verschillende mobiliteitsniveau’s. Voor EMR hanteren we het begrip persona’s. 

 

B. Apparaten 

Apparaten (de fysieke apparatuur) die gebruikt worden binnen de context van deze 

persona’s zijn gedefinieerd als: een (thin) client, laptops, tablets en een mobiel 

device. Mogelijkerwijze naar de toekomst toe: wearables (bv de Apple Watch) en 

ook IoT geconnecteerde apparaten. 

 

De PIOFACH medewerker (10% mobiel, 90% vast) 

• Voor de vaste werkplek is een scherm, een (thin) client met randapparatuur 

afdoende.  

• Als uitzondering kan in specifieke gevallen voor deze persona een meer 

mobiel device ingezet worden zoals een laptop/tablet hybride. 

• Zolang mobiele apparaten niet bedrijfskritisch zijn voor de uitvoering van het 

werk kan een BYOD policy worden ingezet. 

 

Management en projectmanagers (80% mobiel, 20% vast) 

• Deze mobiel georiënteerde persona stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid 

en beschikbaarheid van de mobiele apparaten.  

• Een CYOD policy is wenselijk om te voorzien in deze behoefte. Dit geldt zowel 

voor smartphones als voor tablets/laptops/hybrides. 

 

Inspecteurs en veldwerkers (100% mobiel) 

• Afhankelijk van het type veldwerk is of een smartphone of een standaard 

mobiele telefoon benodigd. Beide dienen hoog betrouwbaar en beschikbaar te 

zijn.  

• Een CYOD/COBO policy is wenselijk om hierin te voorzien. 

• In sommige gevallen dient een specifiek device te worden gebruikt voor 

bijvoorbeeld extra encryptie van de verbinding of bijvoorbeeld het tonen van 

informatie op een (verstevigde) tablet. 
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De Handreiking Mobility creëert functionele randvoorwaarden voor de verschillende 

departementen. Ook hier geldt dat de invulling van een specifieke ‘device’ strategie 

voor bijvoorbeeld de politie of een gevangenisbewaarder een uniek, eigen karakter 

kan hebben. De Handreiking Mobility kan dan ingezet worden als toets op deze 

specifieke strategie. Ook levert deze nieuwe Handreiking Mobility randvoorwaarden 

en kansen voor een vernieuwing van de werkomgeving, conform de PIOFACH rollen 

(waar een zeer grote vaste component van werkplek in voor komt). 

 

C. Apps 

Applicaties zijn feitelijk functionaliteiten die geboden worden op de (mobiele) 

apparaten. Applicaties, of apps als deze worden gebruikt op mobiele apparaten, zijn 

grofweg te verdelen in drie typen:  

1. Kantoorapplicaties 

2. Bedrijfsspecifieke applicaties 

3. Speciale apps (die een specifiek doel nastreven).  

 

Om bestaande applicaties beschikbaar te maken voor mobiele apparaten dienen 

deze aangepast te worden aan de eisen die door mobiele apparaten worden gesteld. 

Deze moeten worden geoptimaliseerd voor gebruik op een tablet, smartphone of 

mogelijk zelfs wearable. De user-interface (UX) is een belangrijk fundament onder 

deze transformatie, alsmede het online en offline karakter van de app. Hierbij is het 

relevant een onderscheid te maken tussen de drie verschillende vormen van apps: 

webapp, native en hybride. In de Referentie architectuur van de DICTU zijn de voor- 

en nadelen van en verschillen tussen deze drie varianten beschreven [11].   

 

D. Data 

Data als begrip en definitie is alomvattend. De scope van data binnen de 

Handreiking Mobility is de volgende: ‘data betreft gegevens, voorstellingen van 

feiten, begrippen of instructies in zodanige vorm dat ze kunnen worden 

overgedragen of in een (primair) proces kunnen worden verwerkt’.  

 

Kortom, zodra data wordt verwerkt in bijvoorbeeld een proces, wordt er context 

toegevoegd en ontstaat informatie. Er zijn op hoofdlijnen twee verschillende vormen 

waarop data gebruikt/toegepast wordt binnen de Handreiking Mobility: er wordt 

data geconsumeerd of geproduceerd. Consumeren van data suggereert veel lezen 

en minder redigeren of creëren. Produceren van data suggereert veel maken, 

creëren van data en intensief redigeren.  

 

Waarom is dit verschil relevant? Een straftekst of beleidsnotitie schrijven 

(produceren) op een mobiel device is vaak minder wenselijk. Net als een 

accountantsverklaring opmaken. De balans tussen informatieconsumptie en 

productie van een medewerker heeft impact op de keuze van het (mobiele) device 

en de applicaties (apps) die deze zal gebruiken.  
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Bijlage 4 Model voor referentie architectuur 

 

Om te komen tot een referentie mobility architectuur wordt het model in Figuur 7 

aanbevolen. Hiermee kan vanuit allerlei perspectieven afhankelijk van doelgroep 

en/of gesprekspartner over Enterprise Mobility worden gesproken. 

 

 
 

Figuur . EM Solution Architectuur9. 

 

Bij het realiseren van nieuwe oplossingen is een (solution) architectuur benadering 

van belang om de realisatie te optimaliseren. Mobility oplossingen kennen 

gemeenschappelijke (infrastructuur) componenten die het meest kosteneffectief 

gemeenschappelijk kunnen worden gerealiseerd. Anders worden de 

gemeenschappelijke componenten opnieuw gerealiseerd met extra kosten en lagere 

efficiency en langere doorlooptijden. Individuele projecten hebben een referentie 

nodig met een overzicht waar de gemeenschappelijkheid ligt om tot optimalisatie te 

kunnen komen. Een voorbeeld van een Enterprise Mobility solution architectuur is 

opgenomen in bovenstaande figuur.  

                                              
9 Bron: MobileMindz 
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Bijlage 5 Uitwerking Use Case 

Usecase inspectie op locatie 

De inspecteur voert op locatie controles uit maakt daar met een digitale camera 

foto’s van als bewijsmateriaal. Foto’s moeten worden toegevoegd aan rapporten. 

Rapporten worden in een centraal systeem gemaakt dat alleen via de desktop 

beschikbaar is gesteld (online). Om foto’s te kunnen uploaden bij het rapport dienen 

deze eerst van het fototoestel afgehaald te worden en op de werkomgeving 

opgeslagen te worden. Dit levert mogelijk ongewenste handelingen op omdat foto’s 

niet altijd rechtstreeks van het device naar de desktop gehaald kunnen worden 

(securitybeleid) en dan maar via webmail-achtige (Shadow-IT) oplossingen worden 

verstuurd naar het zakelijke e-mailadres. Vervolgens dient in de applicatie het 

rapport opgevraagd te worden en kunnen de foto’s toegevoegd te worden. 

 

Als we deze use case op het EMR model loslaten zien we de situatie ontstaan 

waarbij de  variabelen behoefte, data en context zijn vastgesteld. Op dit moment 

bestaat geen mogelijkheid voor een optimale invulling, maar op basis van de 

eerdere vastgestelde variabelen kan wel een indicatie gegeven worden van een 

optimale oplossing die binnen de kaders en beleidsregels van de Rijksoverheid past. 
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1. Behoefte Rapport bijwerken met foto’s tijdens inspectie in eenvoudige 

werkvorm 

2. Data Betreft DEP-V gerubriceerde data. Fysieke vorm van de data is 

een database. 

Rapporten zijn een samengesteld extract van verschillende 

databasevelden. 

Foto’s zijn te uploaden in de database 

3. Context Locatie: Onderweg 

Verbinding: 3G/4G (geen 100% dekking/garantie dus ook offline 

beschikbaar) 

Device: Smartphone en/of tablet bij voorkeur o.b.v. Corporately 

Owned, Business Optimised (COBO). 

Tijd: 24/7  

Alleen beschikbaar voor inspecteurs van Departement XYZ 

4. Mogelijkheid Oplossingsrichting voor de mogelijkheid die het beste aansluit op 

de overige elementen betreft een nieuw te ontwikkelen app die 

gebruik maakt van de aanwezige camera op het device en direct 

de foto’s in het rapport kan toevoegen. 

Als gevolg van de beschikbaarheidseisen en de gevoeligheid van 

de inspectieresultaten dienst als eerste de juiste device strategie 

te worden vastgesteld. Hoe kan de medewerker, maar ook het 

werkproces het beste gefaciliteerd worden? BYOD lijkt in een 

dergelijke setting niet praktisch, denk bijvoorbeeld aan de 

beschikbaarheidseisen. De inspecteur moet te allen tijde zijn werk 

kunnen doen en daarin niet verstoord worden door een 

onbeschikbaarheid als gevolg van een privé-actie. Dit is een 

essentieel andere rol als bijvoorbeeld een beleidsambtenaar. 

Vanwege de DEP-V rubricering dient de app van opzichzelfstaande 

beveiliging te zijn voorzien qua: 

- Toegang tot de applicatie (Authenticatie) 

- Dataopslag (Encryptie) 
- Netwerkverbinding (Encryptie) 

App dient offline synchronisatie te hebben voor rapporten 

/werkvoorraad omdat de mobiele dataverbinding niet in alle 

gevallen aan de gestelde beschikbaarheidseisen kan voldoen.  

App is alleen beschikbaar gesteld voor inspecteurs (Zichtbaarheid 

IT store)  

App valt onder de categorie ‘managed apps’ en is vanuit centrale 

voorziening te beheren (data wipe) 

App dient als native applicatie ontwikkeld te worden voor het 

desbetreffende gekozen mobiele platform (iOS of Android). 
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Bijlage 6 Mobile Capability Maturity Matrix 

Om de volwassenheid van organisaties in Enterprise Mobility te kunnen bepalen, is 

een specifieke variant van de CMMI aanpak ontwikkeld, die gebaseerd is op de 

CMMI standaard (zie CMMI.org). De inhoud is specifiek gemaakt voor het Enterprise 

Mobility domein. Dit komt omdat er (nog) geen marktstandaard CMM’s voor 

Enterprise Mobility beschikbaar zijn. De niveaus geven daarom ook ambities weer 

en volgen het CMMI niet volgens de letter, maar zijn hier een meer pragmatische 

interpretatie van. Omdat dit geen ‘in beton gegoten’ model betreft, kan het 

uitgebreid dan wel aangepast en/of nader uitgewerkt worden met specifieke 

elementen die voor een organisatie relevant zijn om mee te nemen in de analyse op 

de onderdelen, en uiteindelijke scoping van een roadmap en programma. 

 

De drie hoofdonderwerpen in het CMM zijn: 

1. Organisatie en ondersteuning: hoe worden mobile initiatieven 

georganiseerd, aangestuurd, opgevolgd en ondersteund; 

2. Mobile business toepassingen: hoe functionaliteit op welke manier geboden 

en gerealiseerd wordt; 

3. Mobile infrastructuur: welke voorzieningen beschikbaar zijn; 

 

Per onderwerp worden vijf niveaus van ondersteuning onderkend. Deze niveaus 

beschrijven de mate van ondersteuning die past bij het onderwerp. De niveaus zijn 

als volgt beschreven: 

1. Beperkte aanwezigheid van mobiele initiatieven: Enterprise Mobility wordt 

niet gezien als basisbehoefte, en verbeteringen krijgen (nog) geen prioriteit 

binnen de organisatie; 

2. Reactief en experimenteel: de business reageert op externe druk, de 

behoefte voor verbetering is geaccepteerd en pilot implementaties bestaan. 

Een eenduidige visie ontbreekt echter nog; 

3. Gedefinieerd en herhaald: mobiel wordt gezien als een basis (klant) 

interactie kanaal en een gedragen visie stuurt investeringen in mobiele 

oplossingen; 

4. Gemanaged en meetbaar: naadloos geïntegreerde (multi-)channel beleving 

bestaat, en stijgt uit boven de basisbehoefte; 

5. Optimalisatie en innovatie: rijke, dynamische (multi-)channel beleving, met 

een focus op continue verbeteringen en optimalisatie om tot grotere 

efficiëntie en innovatie te komen. 

 

Dit model kan worden gebruikt om na een scan van de organisatie, de huidige 

maturity status hierop weer te geven, en daaraan de ambitie toe te voegen. Op 

basis van die inzichten kan na een As-Is naar To-Be analyse, een architectuur, 

roadmap, tijdpad en programma worden samengesteld voor de realisatie van deze 

ambitie. 
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Bijlage 7 IB: vigerend beleid en wet- en regelgeving 

Visie Informatiebeveiliging Rijksdienst 

Informatiebeveiliging is voor de gehele informatisering - voor alle 

informatiseringdomeinen - van groot belang. Daarom wordt daar ruim aandacht aan 

gegeven. In de ICCIO van 1 maart 2011 is de Visie Informatiebeveiliging Rijksdienst 

vastgesteld [3]. Deze visie behandelt achtereenvolgens de ontwikkelingen die als 

achtergrond hebben gediend voor de visie, een uitwerking van de gewenste situatie 

en geeft een aanzet tot de focuspunten die richting moeten geven aan deze visie. 

Beide laatste paragrafen bevatten feitelijk uitgangspunten en principes die voor de 

informatiebeveiliging van de Rijksdienst richtinggevend zijn. 

 

Wet- en regelgeving 

Er bestaat een aantal voor de Rijksdienst (waartoe gerekend worden de ministeries 

met de daaronder ressorterende diensten, bedrijven en instellingen) geldende 

regelingen die het proces van informatiebeveiliging bepalen en ondersteunen. 

Uitgangspunten bij al deze regelingen zijn: 

 

• Risicomanagement volgens de PDCA cyclus; 

• Eigen verantwoordelijkheid van de lijnmanager. 

 

De regelingen zijn: 

 

• Het Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst 2013 (BVR2013) is van toepassing op 

de integrale beveiliging van de Rijksdienst en geeft weer op welke wijze de 

verantwoordelijkheden voor de integrale beveiliging zijn verdeeld [4]. 

• Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 (afgekort VIR2007). Dit 

voorschrift geldt voor het gehele proces van informatievoorziening en de 

gehele levenscyclus van informatiesystemen, ongeacht de toegepaste 

technologie en ongeacht het karakter van de informatie [5]. 

• Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst – Bijzondere Informatie 2013 

(VIR-BI 2013) geeft in aanvulling op het VIR regels voor de beveiliging van 

bijzondere informatie - meer vertrouwelijke informatie en staatsgeheimen - 

bij de rijksdienst [6]. 

• De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) TNK biedt één 

normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van de 

Rijksdienst. Om informatie-uitwisseling tussen organisaties binnen de 

Rijksdienst te vereenvoudigen, is er deze set rijksbrede beveiligingsnormen 

[7].  

• Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangevuld met de Wet Meldplicht 

datalekken. In 2018 worden beide opgevolgd door strengere Europese 

wetgeving; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
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BIR 

De BIR is in de plaats getreden van vijf interdepartementale normenkaders (voor 

DWR, Haagse Ring, Mobiele informatiedragers, Rijksweb en Departementaal 

vertrouwelijke webdiensten) en een groot aantal bestaande normenkaders bij 

ministeries en uitvoeringsorganisaties. 

 

Om preventief een betrouwbare werking van de ICT-infrastructuren te borgen is het 

noodzakelijk om onder meer de informatiebeveiliging goed te regelen. Ieder 

ministerie heeft dat individueel al wel geregeld d.m.v. een baseline. Door de 

toename van gegevensuitwisseling tussen ministeries, ontstond behoefte aan een 

rijksbrede baseline, de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). De Baseline 

Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader biedt één normenkader voor 

de beveiliging van de informatievoorziening van de Rijksdienst. Dit maakt het 

mogelijk om veilig samen te werken en onderling gegevens uit te wisselen. De 

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR 2012) zorgt voor één heldere set 

afspraken zodat een bedrijfsonderdeel weet dat de gegevens die verstuurd worden 

naar een ander onderdeel van de rijksdienst op het juiste beveiligingsniveau 

(vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid) worden behandeld. 

http://www.earonline.nl/images/ear/6/6f/BIR_TNK_1_0_definitief.pdf
http://www.earonline.nl/images/ear/6/6f/BIR_TNK_1_0_definitief.pdf
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