
NORA – katern “Verbinden” workshopverslag 

e-Dossiers: wat betekent dat voor ons? 
Bevindingen 9eworkshop, over “e-Dossiers”, 1 mei 2013, VNG Den Haag  

Inleiding 9e workshop  
In het kader van het NORA katern “Verbinden” ligt de nadruk op “verbinden”, met name daar waar 
informatie gedeeld wordt over de grenzen van organisaties heen. Een goede informatievoorziening is 
cruciaal voor de overheid, om burgers en bedrijven goed te kunnen bedienen. Hierbij maakt het die 
burgers en bedrijven eigenlijk niets uit hoe die overheid zichzelf organiseert – als ze maar goed 
geholpen worden. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om zich zo goed mogelijk te 
organiseren – en technologie maakt hierbij steeds meer mogelijk. 

Om die “verbinding” zo goed mogelijk te laten plaatsvinden worden workshops georganiseerd 
waarbij mensen uit alle lagen van de overheid uitgenodigd worden om mee te praten over de 
afspraken en voorzieningen die nodig zijn om als overheid effectief te kunnen functioneren, ook als 
informatie over grenzen van organisaties en zelfs bestuurslagen heen moet worden gedeeld. 

Workshop 9 is de derde van drie workshops die zich richten op verbinden vanuit het perspectief “e-
Dossiers”.  Omdat het ook de laatste is van deze ronde in katern “Verbinden” wordt de workshop 
afgesloten met het teruggeven van een aantal van de belangrijkste bevindingen over de drie 
onderwerpen (front office, basis-registraties, e-dossiers) heen. Tenslotte wordt aangegeven wat de 
volgende stappen zijn voor het katern. 

Belangrijkste bevindingen 9e workshop 
Zoals reeds eerder vastgesteld wordt de term “e-dossier” breed gebruikt, voor zaken die ook in het 
kader van “Verbinden” nuttigerwijs als e-dossiers beschouwd worden, maar de term wordt ook 
gebruikt in nadere context. Helderheid in wat binnen NORA onder de term verstaat wordt is dus 
belangrijk, en hierbij is het vanuit het oogpunt van “Verbinden” ook belangrijk dat we ons niet alleen 
op architecten richten, maar ook op bestuurders en anderen die met e-dossiers te maken hebben of 
kunnen krijgen. 

Definitie e-dossier 
De enige “definitie” tot nu toe is de definitie voorgesteld door het Telematica Instituut: 

“Het e-Dossier is die functionaliteit waarmee informatie rondom klanten en de aan de klant 
gerelateerde processen vanuit de overheid als één consistent, gestructureerd en samenhangend 
geheel naar de klant wordt gepresenteerd.” 

(definitie Telematica Instituut) 

Hierbij wordt in de workshop aangetekend dat deze definitie in de meest brede zin des woords 
toepasbaar is als de volgende “vrije interpretaties” geïntegreerd kunnen worden in de definitie: 



1- De “klant” is de “vrager” 
2- Niet alleen “klant” maar ook voor object, subject of zaak, en zelfs procesgegeven. 

Door dit te integreren komen we vanuit de workshop e-dossiers in het kader van NORA katern 
“Verbinden” uit op de volgende definitie van e-dossiers: 

“Het “e-Dossier” is die functionaliteit waarmee informatie rondom object, subject of zaak en de aan 
de vrager gerelateerde processen vanuit de overheid als één consistent, gestructureerd en 
samenhangend geheel naar de vrager (en andere belanghebbenden) wordt gepresenteerd.” 

(definitie NORA katern “Verbinden” workshop) 

Het “e-Dossier” bestaat uit een:  

– “e-collector” (definitie van de “dienst”: waar en hoe verzamelen van gegevens voor 
het “doel”: beantwoorden van de vraag) en een  

– “e-View” (gebruik van de dienst voor bepaalde individuele vraag) 

Grafisch kan dit als volgt worden weergegeven: 

 

Figuur WS9.1 – e-dossier volgens NORA katern “Verbinden” 

Naar aanleiding van de discussie werden de volgende voorstellen naderhand per email aangeboden 
als alternatieven en zullen worden meegenomen in de overwegingen van het kernteam:  

Een e-dossier is een voorziening die op basis van een in een context gestelde vraag een view kan 
leveren op informatie die gebundeld is naar door de vraag en context bepaalde kenmerken. 

Een e-dossier is het resultaat van een voorziening die op basis van een in een context gestelde vraag 
een view kan leveren op informatie die gebundeld is naar door de vraag en context bepaalde 
kenmerken. 
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Wanneer over e-dossiers gesproken wordt, hebben we het over “minimale invulling” en “maximale 
invulling”. Het Telematica Instituut duidt hiermee op “breedte van informatie” – uitsluitend nauw 
gericht als antwoord op één specifieke vraag (meest minimale vorm) tot een integraal beeld van een 
klant en de informatie die de overheid over hem heeft, de rechten die hij heeft opgebouwd, en de 
processen waarin hij interactie heeft of had met de overheid. 

In de uitwerking van de Best Practice studie e-Dossiers wordt de minimale invulling gerelateerd aan 
informatie die gepresenteerd wordt aan professionele gebruikers, en de maximale invulling aan een 
presentatie in een voor burger, bedrijf of instelling geschikte vorm, inclusief toelichting op van 
bedrijfsregels etc. indien nuttig. 

Procesmodel voor proactieve dienstverlening   
In de eerste instantie wordt de “e-omgeving” vaak ingezet als een digitalisering van de “papieren” 
weg.  Het huidige procesmodel is hierbij meestal gebaseerd op een zeer lineaire vorm van 
dienstverlening. Het gaat uit van een duidelijk begin en een einde van het proces, en staat daarin 
relatief weinig dynamiek toe. 

Figuur WS9.2 – traditionele dienstverleningsmodel 

Het is daarmee optimaal uitgerust om klantaanvragen, die in een ‘ruwe’ papieren vorm binnen 
komen, in grote aantallen te verwerken. Het doel is daarbij om van stap naar stap de kwaliteit van 
de ingewonnen gegevens te verbeteren, zodat er uiteindelijk een formele beslissing over genomen 
kan worden. 

Maar het kan ook anders. Stel, de klant neemt het initiatief om een dienst af te nemen. Aangezien 
het uitgangspunt is dat dit 100% digitaal gebeurt, zijn daarbij verschillende digitale kanalen 
denkbaar. Bijvoorbeeld via een elektronisch formulier, of een koppeling via een 
bedrijfsmanagementsystemen (BMS). 

Figuur WS9.3 – Proactieve (digitale) dienstverleningsmodel 
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Het dienstverleningsproces is er vervolgens op gericht om, zoveel mogelijk, het volledige proces te 
doorlopen en alles in één contactmoment af te handelen. Nadat de klant aangegeven heeft welke 
dienst hij wil afnemen (linksboven in Figuur 2), worden in het proces direct de bijbehorende criteria 
en reeds bekende gegevens bepaald. Aan de hand daarvan wordt gekeken of er nog extra klantinput 
nodig is, om ontbrekende gegevens in te vullen. Zijn alle gegevens bekend, dan kan aan de hand van 
de criteria worden bepaald of de klant in aanmerking komt voor de gevraagde dienst. Is dit het 
geval, dan kan onmiddellijk tot levering worden overgegaan. 

(met dank aan Marianne Overgaauw, Dienst Regelingen) 

Kanaalpatronen 
Kanaalpatronen zijn: “functionele structuren voor het inrichten van organisatorische en technische 
oplossingen voor multichannelmanagement” (bron: Telematica Instituut). In de workshop werd 
aangegeven door een paar deelnemers dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de manier 
van dienstverlening en de gegevenshuishouding. Deze kanaalpatronen ondersteunen dat en geven 
aan welke keuzes een bestuurder kan maken om de verbinding te realiseren. Hierbij zou met name 
gekeken kunnen worden naar: 15 Overdracht, 16 Dienstencombinatie, 28 virtueel dossier en 29 
centrale administratie. Inhoudelijk wordt hier duidelijk onderscheid gemaakt tussen de manier 
waarop de diensten aangeboden kunnen worden (15 of 16) en de manier waarop de 
gegevenshuishouding georganiseerd kan worden (28 of 29). 

Aanbieden van diensten:  

Patroon 15 gaat er van uit dat een klant voor het ene deel van de dienst bij de ene leverancier en 
voor ander deel van de dienst bij een ander moet zijn. Daarbij wordt de verantwoordelijkheid voor 
de zaakgegevens ook overgedragen. Past niet echt bij verbinden vanuit dienstverleningsperspectief 
(kastje naar de muur staat er bij).  Partoon 16 gaat uit van 1 loket gedachte. Diensten worden voor 
de klant in samenhang (gebundeld) aangeboden. In de laatste workshop 
samenwerkingsfunctionaliteit genoemd. 

Gegevenshuishouding:  

Patroon 28 beschrijft het creeren van een virtueel dossier m.b.v. indices i.p.v. centrale opslag. 
Patroon 29 beschrijft de centrale opslag. Bij de patronen wordt aangegeven wanneer welke te 
gebruiken en wanneer niet. 

(met dank aan Willem Eise Jongsma) 

Registraties en e-dossiers 
Om zo goed mogelijk te functioneren in aanvulling met de (basis-) registraties is het nuttig als de 
volgende voorzieningen in registraties zijn ingebouwd, omdat dat voorkomt dat nieuwe registraties 
ontstaan met verrijkingen van gegevens van oorspronkelijke registraties die dan weer apart beheerd 
en up-to-date gehouden moeten worden: 

• Een voorziening die “tijdreizen” ondersteunt. Hiermee wordt bedoeld dat een registratie zo 
wordt beheerd dat het mogelijk is om na te gaan wat de actuele status van een gegeven was 
op een bepaald tijdstip in het verleden. 



• ondersteunen minimale informatievoorziening, gerelateerd aan doelbinding. Een voorbeeld 
hiervan is vaststelling van het bereikt hebben van bepaalde leeftijdsgrenzen die relevant zijn 
voor een voorziening, in plaats van het mededelen van de geboortedatum. 

Daarnaast kan er sprake zijn van meerdere afnemers die behoefte hebben aan eenzelfde 
“verbreding” of “verrijking” van de data uit het register. In deze gevallen kan overwogen worden dit 
neer te leggen bij de (basis-) registratie zelf, zodat gegevens niet apart beheerd en up-to-date 
gehouden hoeven te worden.  

Waar een registratie ophoudt en een e-dossier begint is precies hier: een e-dossier brengt gegevens 
uit meerdere registraties bij elkaar (bijvoorbeeld: inspectieview) zonder dat daarvoor een nieuwe 
registratie wordt georganiseerd: de gegevens worden inhoudelijk immers bijgehouden op de 
plaatsen waar de oorspronkelijke gegevens vandaan komen. Waar registraties zijn gericht op het 
aanbod van gegevens, zijn e-dossiers gericht op het beantwoorden van een vraag, waarbij de vraag 
wordt verbonden met de aangeboden gegevens. 

Andere aandachtspunten 
Identificatie en authorisatie zijn een belangrijk aandachtspunt voor de overheid, en dit moet ook 
goed geregeld zijn als informatie gedeeld wordt met collega’s binnen de overheid (niet alleen met 
burgers, bedrijven en instellingen). Belangrijk dat goed geregeld wordt: 

• Hoe identificeer (en authenticeer) je de ambtenaren binnen de overheid? 
• Hoe stel je vast welke autorisaties ze hebben? 

o Autorisatie hangt samen met rollen (RBAC) 
o Wie stelt de autorisatieniveau’s vast? 
o Wat kan het e-dossier hierin ondervangen (in het vaststellen of aanvragers die zich 

identificeren geautoriseerd zijn)? 
• Hoe draag je zorg voor handhaving hiervan? 

Deze punten verdienen de hoogste aandacht en ondervanging hiervan is een sine qua non voor een 
goed functionerende overheid “in verbinding”.  

Ook moeten er goede afspraken gemaakt worden over doorleveren van gegevens, al dan niet 
verrijkt of opgeschoond. 

Tenslotte moet het eigenaarschap van een bepaalde dienst helder zijn: wie is er verantwoordelijk 
voor dat het “klopt”? Het financieringsmodel achter een dienst moet het de “eigenaar” van die 
dienst mogelijk maken zijn klanten goed te bedienen. 

Ten aanzien van “verrijkingen” van registraties wordt ook gewezen op de waarde die komt met het 
meenemen van geo-informatie (over geografische posities). Net als met de faciliteit “tijdreizen” voor 
registraties biedt de faciliteit “geo-informatie” ook de mogelijkheid data vanuit hun context bij 
elkaar te brengen. 



Bevindingen op hoofdlijnen over de drie onderwerpen in katern 
“Verbinden 
Het katern draait om “verbinden”, en de drie onderwerpen hierbij zijn feitelijk drie perspectieven van 
waaruit naar “verbinden” gekeken wordt. Tegelijkertijd is het ook gebleken dat de drie perspectieven 
elkaar goed aanvullen. Een aantal punten die in “Front Office” discussies naar voren kwamen, bleven 
naar voren komen, en met name op het punt van samenwerking over grenzen van organisaties heen 
blijken de perspectieven goed op elkaar aan te sluiten.  

In de discussies bleek bij “Front office” issues samen te komen van verschillende lagen van de 
overheid, zolang gekeken wordt naar “front office functionaliteit” en niet zozeer naar de “front 
office” als een afdeling van een organisatie of zelfs een fysieke locatie. Front office functionaliteiten 
zijn die functionaliteiten waarmee de interactie tussen klant (burger, bedrijf of instelling) en overheid 
ondersteund worden. Goede afspraken en voorzieningen zijn nodig om vanuit de front office 
functionaliteit het volgende te kunnen bieden: 

• Helderheid naar burgers, bedrijven en instellingen over: 
– Waar ze terecht kunnen met bepaalde vragen 

• en wat de voortgang is bij die vragen 
– Wat we van ze weten 
– Welke informatie we met derden delen 
– Wat ze moeten doen als de informatie niet klopt 

• Geen last voor burgers, bedrijven en instellingen van de wijze waarop de overheid zichzelf 
organiseert 

– Burger moet actief, geïntegreerd geïnformeerd worden over rechten en plichten 
– Uniformiteit in presentatie naar burger, bedrijven en instelling 
– … 

Bij (basis)registraties werd gekeken naar alle gegevensuitwisseling vanuit registraties die voor 
verschillende doeleinden werden gebruikt. Hierbij is het belangrijk dat beheerders van registraties 
meedenken met hun afnemers. Traditioneel stellen registratiebeheerders zich op als aanbieders die 
wat ze beschikbaar hebben vanuit het oogpunt van hun aanbod ontsluiten. Het wordt als belangrijk 
gezien dat er meer “klantgericht” gewerkt gaat worden, i.e. beheerders die actief op de vraag gaan 
inspelen. Tijdens de workshops kwamen de volgende hoofdpunten naar voren: 

• Duidelijk begrip over “wat belangrijk is” voor registraties – en dat is (nog) niet allemaal 
gerealiseerd omdat registraties door moeten gaan: duidelijke en eenduidige doelen zetten 
als stabiel richtpunt voor evolutie naar de toekomst toe 

• Bewustzijn van (en binding met) context van waaruit informatie wordt aangeboden, en ook: 
– Ondersteunen tijdreizen 
– Overwegen “verbreden” waar anders door meerdere afnemers onafhankelijk 

verzorgt 
– … 

• Meer nadruk op vraag-gestuurde oriëntatie, naast aanbod-gestuurde stelselcatalogus en 
dienstencatalogus, en: 

– Ontwikkelen en onderwijzen proces vraagformulering 
– Ondersteuning door kennis netwerk en kennis makelaar 



– Afstemmen aanbod diensten aan vraag  
– … 

• Aandacht voor:  
– kennisontwikkeling over gebruik van data 
– Archivering van data als bron van historische gegevens 

Tenslotte waren daar de discussies over e-dossiers, waarvan de conclusies in dit verslag staan. e-
dossiers helpen beantwoorden van een vraag, waarbij de vraag wordt verbonden met het aanbod 
(vanuit registers en via front office). 

Verdere stappen NORA katern “Verbinden” 
Na afsluiting van dit verslag is het aan het kernteam van NORA katern “Verbinden” om de eisen aan 
verbinding die zijn voortgekomen vanuit de workshops te vertalen naar een consistent beeld over 
NORA vanuit “verbinden”.  

Bij de uitwerking gaan we niet alleen uit van de resultaten van de workshops, maar we kijken ook (ter 
toetsing en waar nodig bijsturing) naar bestaande kaders (zoals NORA 2.0, NORA 3.0, GEMMA, 
PETRA, etc etc) en aan andere relevante initiatieven (inclusief de andere katernen). 

“Verbinding” blijft hierin vooropstaan. We zullen dan ook streven naar duidelijke taal gericht op 
zowel bestuurders als architecten. Hierbij zijn we ons ervan bewust dat het er niet alleen om gaat om 
de analyse zorgvuldig uit te voeren en te komen tot “juiste” resultaten, maar ook om het 
presenteren daarvan op de meest effectieve wijze. 

In die zin willen we graag nog een beroep doen op de deelnemers aan de workshops, om te toetsen 
of we het juiste beeld hebben, en of de presentatie daarvan effectief is (of nog beter kan). We hopen 
dit in september te doen. Daarna zullen de resultaten worden gepresenteerd aan de diverse 
relevante  Raden en Ketens, en waar nodig worden bijgesteld voor een (voorlopige) finale levering. 

Op dit moment is het de bedoeling dat een volgende workshop plaatsvindt rond half september 
2013, waarbij de volgende stappen in het kader van het katern “Verbinden” getoetst zullen worden 
op nut, juistheid en compleetheid. Hiervoor zullen de huidige workshopdeelnemers die hebben 
bijgedragen aan de fundamenten van de analyse uitgenodigd worden.  

-=O=- 



Annex 1 – Deelnemerslijst 
Deelnemers per workshop, voor elk van de tien workshops, zoals bekend per 21 april 2013 (X: aanwezig, en O: afwezig). De 
leden van het kernteam zijn met groen aangegeven. 
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Deelnemer Organisatie 16-jan 30-jan 13-feb 27-feb 6-mrt 13-mrt 17-apr 24-apr 1-mei
André Batenburg Interprovinciaal Overle x x x o x x x x o
Bert Beentjes Kadaster x x x o o o o o o
Mary Beijleveld  Sociale Verzekeringsba o o o o o o o o o
Saco Bekius Belastingdienst x x x x x x x o x
Maarten Botterman GNKS Consult x x x x x x x x x
Marinus de Graaff Ministerie van Econom   x x o o o o xx x o o
Joshua de Haseth Provincie Flevoland o o o x x x o o o
Toon de Rouw Waterschap De Domm o o o o x x x x x
Arjen Dijkstra    Ministerie van Econom    o o o o o o o o o
Ferdie Fokke DUO o o o o o o o o x
Cor Franke NORA projectleider o o o x o o o o o o
Menno Gmelig Meijling Sociale Verzekeringsba o o o o o o x o o
Jan Groeneveld DUO o o o o o o o o o
Gerald Groot Roessink DUO o o o o o o o o o
Frans Hooft van HuysduyProvincie Utrecht o o o o o o x x x
Jan Jennissen Ministerie van Binnenl    o o o o o o o o o
Willem EiseJongsma CJIB o o o x x x x x x
Willem Kossen BKWI x x o x x x x x o
Gerard Kreuk Sociale Verzekeringsba o o o x o x o o o
Yassine Lamchachti Ministerie van OCW (D o o o o o o o o o
Peter Lustenhouwer Inspectie Leefomgevin   o o o o o o x x o
Janfolkert Muizelaar Belastingdienst o x x o o o o o o
Jelle Nauta DUO o o o o o x o o o
Chris Nellen Argitek x x o o o o o o o
Eelke Nicolai  Provincie Brabant x x x o x x o o o
Eric Nijenhuis Manifestgroep x x x x x o o x x
Marian Overgaauw Ministerie van Econom    o o o o x x x x x x
Tom Peelen Logius o o o o x o o o o
Ellen Roeper DUO o o o x x x o o o
Ellie Schetters    Provincie Gelderland o o o o o o x o o o
Johann Schreurs DUO o o o o o o o o o
Adrie Spruit KING x x x o x x x x x
Nadeem Taverne Centraal Administratie o o o o o x x o x o
Marten Terpstra Interprovinciaal Overle o o o x o o o o o
Jaap van den Berg DUO o o o x o o x x x
Mark van den Broek in.spiratie o x x o x x x o x
Piet van der Krieke Kadaster o o o x x x o o o
Rob van der Velde Provincie Groningen o o o o o o o o o
Theo van Diek     Provincie Gelderland o o o o o o x x x
Josien van Dommelen  Interprovinciaal Overle o o o x o o o o o
Rob van Dorp Inspectie Leefomgevin   o o o o o o x o x
Jan van Driel Ministerie van Binnenl    o o o o o o o o o
Jasper van Lieshout ICTU x o o x o o xx o o o
Anton van Weel ICTU o o o x o x o o o
Wieger Venema Landelijk ICT Beraad x o o x o o xx o o o
Ivar Vennekens Ministerie van Econom   x x x o o o o o o
Arjan Wartna Sociale Verzekeringsba o o x o o o o o o
Derkjan Zweers Provincie Overijssel o o o x x x o o o

Deelnemers NORA katern "Verbinden"
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