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Inhoud
• Terugblik 2020

• Vooruitblik 2021 en verder



2020

• Geen grote wijzigingen 

• Steeds meer organisaties werken zaakgericht…

• Analyse Informatiemodellen i.s.m. Ministeries EZ/LNV

• Koers gebruikersraad NORA 2020: 

“Good practices dochters verwerken in NORA”

‘’Procesarchitectuur GEMMA hoort eigenlijk thuis binnen NORA”

‘’Van interoperabiliteit naar dienstverlening”

‘’Van losse thema’s naar samenhang”



Inbedden GEMMA 
Procesarchitectuur

https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Procesarchitectuur


2021

Inbedden (deel)   
procesarchitectuur 

GEMMA binnen 
NORA en 

actualiseren 
werking ZGW

Van ‘technische’ interoperabiliteit naar dienstverlening…

In samenhang….



Actualisering 
zaakgericht 
werken



Actualiseren werking ZGW
Handhaving is 
ook een dienst…

Wanneer klaar?
- Wettelijke termijnen
- Servicenormen
- Direct klaar/op afspraak

- Ongeacht het 
gekozen kanaal 
(ook IoT)

- Enkele of 
samengestelde vraag

Diensten

Wat levert het op? en voor wie?
- Uniforme productenlijst
- Doel/effect
- Waarde

Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk, met een 
duidelijke aanleiding en een duidelijk resultaat…

Constatering



Actualiseren werking ZGW
Betalen

Wanneer klaar?

Actualiseren processen, keuze bouwstenen en procespatronen
• Enkelvoudig/meervoudig
• Incidenteel/herhalend
• Strategisch/tactisch/operationeel
• Happy flow/uitzonderingen
• Standaard/lokaal maatwerk

Wat levert het op? en voor wie?

Processen

Routeren

Van klant tot klant:
inclusief
betalingsdiensten



Actualiseren werking ZGW
Betalen

Archiveren by design: bij de bron

Wanneer klaar?

Wat levert het op? en voor wie?

Archiveren by design

Routeren Hoe houden we het 
dossier compleet en 
duurzaam toegankelijk?

Dossiers over:
* Subjecten
* Objecten (XYZ)
* Adressen/gebieden
* Thema’s



Actualiseren werking ZGW
Betalen

Archiveren by design: bij de bron

Wanneer klaar?

Privacy en security by design

Wat levert het op? en voor wie?

Privacy en security 
by design

Wie heeft toegang tot 
welke informatie?

Stelsel van basisregistraties en kernregistraties

Routeren



Actualiseren werking ZGW
Betalen

Archiveren by design: bij de bron

Wanneer klaar?

Privacy en security by design

Wat levert het op? en voor wie?

Publiceren informatie

Wie heeft toegang tot 
welke informatie?

Stelsel van basisregistraties en kernregistraties

Publiceren

Routeren

Welke informatie ’mag’ 
worden gebruikt en 
voor welk doel?

IAM



Actualiseren werking ZGW
Betalen

Archiveren by design: bij de bron

Wanneer klaar?

Privacy en security by design

Wat levert het op? en voor wie?

Volgen en 
voorspellen

Wie heeft toegang tot 
welke informatie?

Stelsel van basisregistraties en kernregistraties

Routeren

Tijdlijn 
• Audittrail
• Prognose



Actualiseren werking ZGW
Betalen

Archiveren by design: bij de bron

Wanneer klaar?

Privacy en security by design

Wat levert het op? en voor wie?

Continue verbeteren

Wie heeft toegang tot 
welke informatie?

Stelsel van basisregistraties en kernregistraties

Routeren

Tijdlijn

Proces en dataminen, evalueren, 
(her)ontwerpen



Actief voorkomen van datalekken

processen

rollen

functies/taken

vaardigheden

bevoegdheden/mandaat

autorisaties/sleutels

zaaktypen

gegevensgroepen/documenttypen

applicaties/koppelingen

devices

netwerk/firewall

02-11-2016
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Klaar voor een nieuwe definitie 
van Zaakgericht werken???

… waarvan kwaliteit, (doorloop)tijd, geld, toegang, 
informatie en privacy en security bewaakt worden….

Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk, met een 
duidelijke aanleiding en een duidelijk resultaat…


