
MARIJ en EAR: één concern en één basis 
 
Wat is MARIJ? Wat is de EAR?  
Met de ontwikkeling van MARIJ (Model Architectuur Rijksdienst) is in 2007 een start gemaakt. MARIJ moest 

aansluiten op de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en een samenhangende architectuur 
voor de Rijksdienst. Bieden.  Het domein Rijksdienst zoals gehanteerd in MARIJ is ruwweg aan te duiden als de 
kerndepartementen, agentschappen,  ZBO's (zelfstandige bestuursorganen) en RWT's (Rechtspersoon met 
wettelijk taken). Niet te verwarren met de afzonderlijke rijksdiensten, zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer, 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. de focus is niet alleen gericht op de 
kerndepartementen, maar nadrukkelijk ook op de uitvoering. 
 MARIJ ondersteunt de ontwikkeling en beheer van de EAR.   
De  opvolger , tevens vervanger van MARIJ de EAR (Enterprise Architectuur rijksdienst) brengt de rijksbrede 

i-Infrastructuur samenhangend in kaar t en biedt overzicht en inzicht vanuit verschillende perspectieven. Ze moet 
antwoord  geven op vragen als “Waar beschikken we over?, “Wat moet er komen?”, “Hoe hangt het samen?” en 
“Wie gaat”waarover?” 
 

Informatie over MARIJ en EAR 
Team Marij heeft  destijds ter verbetering van de aanpasbaarheid en toepasbaarheid van MARIJ een kennisbank 
ontwikkeld, waarin het gedachtegoed en aanvullingen en practices daarbij, op meer intuïtieve wijze beschikbaar 

werden gesteld. Feitelijk verving deze kennisbank de statische MARIJ-documenten zoals die op deze 
pagina nog zijn weergegeven. Deze kennisbank is inmiddels vervangen door de kennisbank EAR, 
www.earonline.nl. Onderdelen van de ‘oude’ MARIJ zijn in deze kennisbank nog terug te vinden. 
Naast de wiki als online architectuurinstrument is op LinkedIn een discussiegroep aangemaakt, 
“Rijksarchitecten zonder Grenzen”,die vooralsnog alleen is opengesteld voor medewerkers van de 
Rijksdienst (departementen, inspecties en uitvoeringsorganisaties). 
http://www.linkedin.com/groups?gid=3762855&trk=myg_ugrp_ovr. De architectuur gerelateerde 
discussies die hier gevoerd worden, worden met behulp van de wiki nader uitgewerkt. 
Tot slot is ook nog informatie over MARIJ en de EAR beschikbaar op de samenwerkingsfunctionaliteit van de 
Rijksdienst  https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/teamsites/ear/Default.aspx#. Deze functionaliteit is echter 
alleen beschikbaar voor ambtenaren en organisaties die zijn aangesloten op de Rijkswerkplek. 
 

Opdrachtgever 
Het Directoraat Generaal Overheid Bedrijfsvoering Rijksdienst (DGOBR), Directie Informatievoorziening 
Rijksdienst is opdrachtgever. Team Marij draagt zorg voor de doorontwikkeling van MARIJ, inclusief de  
EAR..  

 
Wat was het doel van MARIJ? 
MARIJ bood een houvast om vanuit de concerngedachte de samenwerking tussen en binnen delen van de 
Rijksdienst te verbeteren. MARIJ vormde daarmee een stuurinstrument voor de vernieuwing van de Rijksdienst., 
het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (CRD)en de I strategie Rijk Voor departementale en Rijksbrede 
projecten gaf MARIJ invulling aan ontwerprichtlijnen, samenhangende positionering en kaders voor 
besluitvorming,  een toetsingskader, een instrument voor risicobeheersing en ter ondersteuning van de inkoop en 
governance van de overheid en het Rijk 

 
MARIJ 1.0 en 2.0  
In de zomer van 2008 is MARIJ1.0 door de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) 
vastgesteld. De ICBR achtte het van belang dat onder architectuur zou worden gewerkt en dat MARIJ (naast 
NORA) als referentie-architectuur zou fungerent voor de departementen en (ICT-)projecten binnen de Rijksdienst.  
 In november 2010 is  MARIJ 2.0 gereed gekomen. Deze versie bestond uit een 3 tal documenten, waarvan de 
inhoud zodanig was opgesteld dat deze tegemoet  kwam aan de behoefte aan een referentie-architectuur, die 
praktisch, persoonlijk en actueel moest zijn. Een architectuur die de gebruiker een handreiking bood,  
instrumenten aanreikt ewaarmee je in de praktijk aan de slag kon gaan en die moest aansluiten bij de behoeften 
(van bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, specialisten en ook die van architecten). MARIJ 2.0 is als 
beta-versie uitgebracht, omdat de bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen binnen de Rijksdienst elkaar 
snel opvolgden en de roep om een concern Rijksdienst vroegen om een Enterprise Architectuur.  
 

EAR  
Het kabinet streeft naar een Compacte Rijksdienst. Informatievoorziening is daarbij essentieel. Voor deze aanpak 
is een i-Strategie ontworpen, die de kaders vaststelt waarbinnen moeten worden gewerkt . Op basis van deze 
strategie is een Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) opgesteld die moet fungeren als een bestemmingsplan 
en routekaart voor de toekomst.  De bestuurlijke weergave daarvan is een i-Atlas geworden. Meer informatie over 
de EAR is te vinden op www.earonline.nl en in de iAtlas die onderdeel uitmaakt van deze kennisbank.  

http://www.earonline.nl/
http://www.linkedin.com/groups?gid=3762855&trk=myg_ugrp_ovr
https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/teamsites/ear/Default.aspx
http://www.earonline.nl/


 

Ontwikkelingen vanaf 2008 tot heden  
Voor 2008 was het adagio MARIJ 1.0 actief toepassen: ‘Architectuur is een kwestie van doen’, voor 2009 was dat 
‘MARIJ toepassen werkt’, voor 2010 was dat sturen en werken met architectuur: een stap voorwaarts’ en voor 
2011 ‘sturen en werken met MARIJ is de norm’.De focus voor 2010 is met name gericht geweest  op het 
toegevoegde waarde te leveren bij actuele vraagstukken en het helpen realiseren van de 
vernieuwingsdoelstellingen op een samenhangende manier. Vanaf 2011 tot heden ligt de nadruk op het 
versterken en inbedden van samenhang in veranderprocessen, zowel inhoudelijk als procesmatig, resulterend in 
een Rijksbrede generieke I-architectuur en een model en eerste invulling van een Enterprise Architectuur 
Rijksdienst. Geleverd worden eerste verbindingen tussen I, ICT en primaire en ondersteunende, PSA’s van 
projecten Compacte Rijksdienst  en doelarchitecturen op verschillende domeinen van informatisering. .  

 
Documentatie MARIJ 

MARIJ 1.0 bestaat uit  

 MARIJ 1.0 (PDF, 2,89 Mb) 

 MARIJ Samengevat (PDF, 2,56 Mb) 

 MARIJ Bijlagen (PDF, 863 Kb) 

 Strategische Architectuur Checklist (PDF, 813 Kb) 

 Project Start Architectuur (PSA) Sjabloon (PDF, 111 Kb) 

 Toetsmatrix MARIJ (PDF, 66 Kb)  

 Positioneringsnotitie Architectuur in verandering (PDF, 388 Kb) 

In de positioneringnotitie krijgen architectuurinstrumenten een plek in relatie met andere bedrijfsvoeringsinstru-
menten (bijv. een business case, toets, projectplan).  

MARIJ 2.0  bestaat uit:  

 101102_Architectuur Rijksdienst 2.0_Hoofd_concept review.pdf  

 101102_Architectuur Rijksdienst 2.0_Werk_concept review.pdf  

 101102_Architectuur Rijksdienst 2.0_Bijlagen_concept review.pdf  

Daarnaast is er een opleidingspakket modulair opgebouwd. Wat dit pakket behelst is weergegeven in een flyer. 
Flyer Opleiding MARIJ (PDF, 182 Kb). De modules zijn flexibel van opzet en zo opgezet, dat het mogelijk is om er 
brokken zoals legostenen eruit te halen en deze in welke vorm dan ook in te zetten in het kader van een 
opleiding. Het gaat om de modules: 

1. Sturen op samenhang (PDF, 3,92 Mb) 
2. Overview MARIJ (PDF, 1,58 Mb) 
3. MARIJ voor architecten, deel 1 (PDF, 1,90 Mb) 
4. MARIJ voor architecten, deel 2 (PDF, 1,67 Mb) 
5. Implementatie MARIJ (kern)departement (PDF, 990 Kb) 
6. Enterprise Architectuur Processen en producten (PDF, 2,04 Mb) 
7. Architectuurbemensing en -competenties (PDF, 1,13 Mb) 
8. Architectuur als stuurinstrument vergeleken met andere stuurinstrumenten (PDF, 479 Kb) 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over MARIJ, EAR en andere diensten van ICTU? Neem dan contact op met  
postbusear@rijksoverheid.nl .  
 

 

http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/080714-marij-1-0-def.pdf
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/080714-marij-samengevat-def.pdf
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/080714-bijlagen-bij-marij-1-0-def.pdf
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/090525-stragegische-architectuur-checklist-versie-.pdf
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/090525-psa-sjabloon-v-0-1.pdf
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/toetsmatrix_psa_1-0.pdf
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/090525---positioneringsnotitiearchitectuurinverand.pdf
https://docs.google.com/leaf?id=0B9h0br6oXiXHNzkzMTBkYTktMmZkMi00ZDY1LTg2YTQtZjlmMzQxYmM1N2Mw&hl=en&invite=CPXRip8G
https://docs.google.com/leaf?id=0B9h0br6oXiXHZDUzMTJlNmMtY2EyYi00NDRkLThiM2UtZGI2NjdmOGQ2ZmNl&hl=en&invite=CP_MsuoC
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9h0br6oXiXHYTZlNGUzMGEtNDQyMS00ZjQxLTllZjEtOGVmM2NlMGQ5MWZi&hl=en&invite=CJb7ubYG
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/100422_flyer%20opleiding%20marij.pdf
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/module%201_sturen%20op%20samenhang.pdf
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/module%202_overview%20marij.pdf
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/module-3-dl-1-marij-0-91_rd.ppt
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/module%203_marij%20voor%20architecten%20deel%202.pdf
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/module%204_implementatie%20marij%20kerndepartement.pdf
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/module%205_enterprise%20architectuur%20procesen%20en%20producten.pdf
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/module-6-marij-0-9.ppt
http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/module-7-marij-0-9.ppt
mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

