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Generieke functies



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

• Generieke Functies (capability’s): geven 
de functionele behoeften van de overheid 
aan.

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

Bestuur

Uitvoering

Diagnose

Strategie

Interventie

InterventieDiagnose

Planning

Overheid doet 

de goede 

dingen

Overheid doet 

de dingen 

goed
Aanpassing NORA-kennismodel om capability’s op te nemen



De wereld van architecten
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Generiek, specifiek en gemeenschappelijk

Generiek: Voor alle gevallen geldend, niet specifiek. (bron: Van Dale)

Specifiek: In het bijzonder op iets gericht. (bron: Van Dale)

Gemeenschappelijk: Als iets voor meer mensen is of geldt (bron: woorden.org)
definitie GO: door meerdere (minimaal 2) organisaties toegepast. 
Daarmee omvat dit behalve generiek met name ook specifiek op een 
groep organisaties gericht. 

• GO richt zich vooral op het bepalen of iets generiek opgelost moet worden voor de 
overheid als geheel. 

• Als er geen generieke oplossing nodig is, sluit dat niet uit dat er nog specifieke of 
gemeenschappelijke oplossingen ontstaan.

• Als een functie generiek is, betekent dat niet dat de afspraken, standaarden en 
voorzieningen die daarvoor nodig zijn ook allemaal generiek moeten zijn.
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GO berichtenstelsel



Voorbeeld GO

berichtvorm Interactief/dynamisch

toegestuurd Model 1
Geadresseerde ontvangt 
informatie in berichtvorm in een 
zelf gekozen voorziening (email).

Deze combinatie is niet van 
toepassing.

ophalen Model 2
Geadresseerde haalt na 
notificatie informatie in 
berichtvorm op in een 
voorziening van de overheid
(bijv. een berichten-portaal of 
berichtenapp).

Model 3
Geadresseerde haalt na 
notificatie dynamische informatie 
op in voorziening van de overheid 
(bijv. een interactief web-portaal 
of interactieve app).

De verzendende partij kiest een interactiemodel 



Generieke functie Generiek Zelfstandig en/of
gedeeld

Berichtenoverzichtbeheer
(model 2)

Afspraak en 
standaard

Voorziening

Bereikbaarheidsprofielbeheer
(model 1, 2 en 3)

Voorziening NVT

Notificatie
(model 2 en 3)

NVT Voorziening

Berichtverstrekking
(model 2)

Afspraak Voorziening

De met Programma FBS ingezette lijn van federatief werken wordt versterkt doorgezet.

Zoals voor het berichtenmagazijn van FBS ook centraal een gedeelde voorziening beschikbaar is voor partijen die dit niet 

zelf willen realiseren, is dit voor berichtenoverzicht, berichtverstrekking en notificatie ook mogelijk. De verplichting verdwijnt!

Voorbeeld GO

Keuzes berichtenstelsel (soll-situatie)



GO berichtenstelsel in context



Enquête (3)
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GO Machtigen en vertegenwoordigen



Generieke functies

Kunnen machtigen en vertegenwoordigen (de overkoepelende generieke functie)

1. Kunnen creëren, wijzigen en beëindigen machtigingen

2. Kunnen gebruiken machtigingen

3. Kunnen hebben van overzicht en inzicht

4. Kunnen beschikbaar maken van diensten voor machtigen
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Generieke Functie

Keuze

Kunnen creëren, 
wijzigen en 
beëindigen 
machtigingen

Kunnen gebruiken 
machtigingen

Kunnen hebben van 
overzicht en inzicht

Kunnen beschikbaar 
maken van diensten 
voor machtigen

Gestandaardiseerde 
machtigingenbronnen X X X X

Gestandaardiseerde 
dienstencatalogi X X X X

Persoonlijk stelselbreed
overzicht vastgelegde 
machtigingen

X

Persoonlijk stelselbreed
overzicht gebruik 
machtigingen

X

Notificatie door 
dienstverlener bij gebruik X

Notificatie door bron bij 
raadpleging en wijziging X
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Samenvattend

1. Stelselafspraken: 
• Toelatingscriteria voor machtigingenbronnen
• Aansluitvoorwaarden dienstencatalogi
• Logging van gebruik, raadpleging en mutatie van machtiging
• Notificatie van gebruik, raadpleging en mutatie van machtiging (conform berichtenstelsel)

2. Stelselstandaarden:
• Machtigingenbron
• Dienstencatalogus
• Logging gebruik, raadpleging en mutatie van machtiging

3. Stelselvoorzieningen: 
• Persoonlijk stelselbreed overzicht vastgelegde machtigingen
• Persoonlijk stelselbreed overzicht gebruik machtigingen

Nota bene:
DigiD-Machtigen blijft bestaan als een gemeenschappelijk machtigingenregister.
Programma Vertegenwoordigen gaat door op de ingeslagen weg van federatieve opzet.
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Enquête (4)
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Toelichting: 
GO architectuurvisie



Beleid
(beleid & wetgeving)

Uitvoering
(dienstverlening & Handhaving)

BestuurMaatschappij

Politiek

Context van de Overheid

GDI



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

• Generieke Functies (capability’s): geven 
de functionele behoeften van de overheid 
aan.

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

Bestuur

Uitvoering

Diagnose

Strategie

Interventie

InterventieDiagnose

Planning

Overheid doet 

de goede 

dingen

Overheid doet 

de dingen 

goed
Aanpassing NORA-kennismodel om capability’s op te nemen
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Bron: Bob de Wit, Nijenrode

Van automatisering naar digitale samenleving



Transitie is geen plotselinge verandering, maar gaat geleidelijk.

Beide paradigma’s zijn goed en noodzakelijk!

Beide paradigma’s functioneren langere tijd parallel naast elkaar

tijd

Paradigma 1

Paradigma 2

Denk in ‘decennia’, 
niet in jaren

Digitalisering Overheid in beweging
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GO domeinen



Overheids

Dienst

Bedrijfs

dienst

(basis)

registratie

Europees

Interna-

Tionaal

Persoonlijke

ondersteuning
website

Privaat/publieke 

ondersteuning

Private

organisaties
Internationale 

overheid en 

bedrijven

NL overheid

registratie

Digitale
ik

Fysieke
ik

App

Private

registratie



Overheid in beweging Belastingdienst

digitale ik

fysieke ik

DUO

Vestigings
Vergunning

Sociale
huurwoning

Geef aanbod Soc. 
huurwoningen

Overheidsdiensten zijn 
een schakel in een 
bredere dienstverlening 
rond een (levens) 
gebeurtenis waar ook 
ondernemers en 
instellingen diensten 
leveren

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHxsyv76LZAhUIaVAKHQ8JCbcQjRwIBw&url=https://www.adobeknowhow.com/courselanding/learn-build-design-make-responsive-website-dreamweaver-cs6&psig=AOvVaw18kZaz4KyggYCSQ8cKJSoR&ust=1518610492454500
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrjuKt8KLZAhWOb1AKHfUSCr4QjRwIBw&url=https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/uw-jaaropgaaf/index.aspx&psig=AOvVaw2HHUZPb36O47XJviwfpePL&ust=1518610819813261
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHxsyv76LZAhUIaVAKHQ8JCbcQjRwIBw&url=https://www.adobeknowhow.com/courselanding/learn-build-design-make-responsive-website-dreamweaver-cs6&psig=AOvVaw18kZaz4KyggYCSQ8cKJSoR&ust=1518610492454500
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHxsyv76LZAhUIaVAKHQ8JCbcQjRwIBw&url=https://www.adobeknowhow.com/courselanding/learn-build-design-make-responsive-website-dreamweaver-cs6&psig=AOvVaw18kZaz4KyggYCSQ8cKJSoR&ust=1518610492454500
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHxsyv76LZAhUIaVAKHQ8JCbcQjRwIBw&url=https://www.adobeknowhow.com/courselanding/learn-build-design-make-responsive-website-dreamweaver-cs6&psig=AOvVaw18kZaz4KyggYCSQ8cKJSoR&ust=1518610492454500
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHxsyv76LZAhUIaVAKHQ8JCbcQjRwIBw&url=https://www.adobeknowhow.com/courselanding/learn-build-design-make-responsive-website-dreamweaver-cs6&psig=AOvVaw18kZaz4KyggYCSQ8cKJSoR&ust=1518610492454500
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHxsyv76LZAhUIaVAKHQ8JCbcQjRwIBw&url=https://www.adobeknowhow.com/courselanding/learn-build-design-make-responsive-website-dreamweaver-cs6&psig=AOvVaw18kZaz4KyggYCSQ8cKJSoR&ust=1518610492454500
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHxsyv76LZAhUIaVAKHQ8JCbcQjRwIBw&url=https://www.adobeknowhow.com/courselanding/learn-build-design-make-responsive-website-dreamweaver-cs6&psig=AOvVaw18kZaz4KyggYCSQ8cKJSoR&ust=1518610492454500
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_2N3EweHYAhWQUlAKHSU0BpUQjRwIBw&url=https://software.intel.com/en-us/node/631885&psig=AOvVaw0cy8DHU2wterVjgzHeQmbg&ust=1516364879454839


Meer informatie over GO?



Meer informatie nodig?

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

• https://go.pleio.nl/

• https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/

• mailto:postbus.pl@minbzk.nl
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GO op NORA-online
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GO op NORA-online
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Dank voor uw aandacht!


