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Inleiding 

Dit rapport is het vervolg op het eerdere onderzoek vanuit de NORA 
Gebruikersraad naar mogelijkheden waarop de dienstverlening van de overheid 
aan burgers en bedrijven kan worden verbeterd door de inzet van architectuur1. 

Uit dat eerdere onderzoek bij de Manifestgroep (MFG)2 blijkt dat er diverse 
voorbeelden zijn waarbij het werken met architectuur in de praktijk leidt tot 
betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. 
Tegelijkertijd moeten we concluderen dat daarbij niet vanuit de gezamenlijke MFG 
of vanuit beleid en politiek wordt gestuurd op een specifiek maatschappelijk doel 
(outcome) of op basis van een gedeeld kader van normen en waarden.  
Maar als we dan “tussen de oogharen doorkijken”, komt er toch een algemeen 
beeld naar voren van een interactie met de overheid waarbij: 

- Een burger (mogelijk namens een bedrijf) een overheidsdienst aanvraagt 
- via een Mijn-domein op het internet, 
- waardoor de overheid(sorganisaties) via STP3 en workflows, 
- op een rechtmatige wijze en binnen de wettelijke termijnen, 
- de dienst levert (of de aanvraag afwijst) en  
- waarbij die burger tussentijds de mogelijkheid heeft de voortgang te volgen 
- via datzelfde Mijn-domein op het internet 
- en reflectie kan geven op de ervaren dienstverlening, 
- op basis waarvan de betrokken overheidsorganisatie(s) haar dienstverlening 

weer kan verbeteren.  

We hebben daarop het belang van die “interactie” uitgezocht en hebben maar 
liefst 19 concrete punten gevonden in bestaand overheidsbeleid over hoe die 
interactie met de burger geregeld zou moeten zijn. Dat beeld is in de NORA 
opgenomen, zie Interactie tussen burger en overheid 

We weten uit eerder onderzoek4 dat de leden van de MFG zo goed als mogelijk het 
overheidsbeleid uitvoeren. Maar welke garantie geeft dat aan de burgers en de 
politiek over per wanneer dat bestaande beleid concreet is gerealiseerd? 
We hebben dit de kern gemaakt van het vervolgonderzoek:  

1. Hoe realistisch zijn de 19 punten van interactie tussen burger en 
overheid voor de uitvoeringsorganisaties? 

 
2. Hoe bekend zijn de diverse lopende initiatieven voor verbetering 

van die interactie? 
 

3. In hoeverre wordt daarbij gebruik gemaakt van het 
gedachtegoed van het Dienstverleningsconcept: de manier waarop 

de overheid haar dienstverlening kan managen? 

 
1 Zie NORA Gebruikersraad/2022-02-01 
2 Manifestgroep · Netwerk van publieke dienstverleners (pleio.nl)  
3 STP = Straight through processing - Wikipedia 
4 Zie rapport Werk aan Uitvoering 
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Figuur 1. Het onderzochte deel van de interactie, weergegeven binnen de context 
van het Dienstverleningsconcept (miro.com) 
 
Om antwoorden op deze 3 vragen te achterhalen, hebben we hulp gevraagd van 
de 15 leden van de MFG en de 10 grootste gemeenten. 
Hoe de grootste uitvoeringsorganisaties van de overheid invulling geven aan hun 
dienstverlening, is immers van grote invloed op de beleving van burgers en 
bedrijven.   
Daarnaast is het ook praktisch: deze 25 grote overheidsorganisaties zijn 
eenvoudiger te benaderen dan de overige ca. 1600 middelgrote en kleine 
overheidsorganisaties5.   

We hebben de 25 betreffende organisaties een uitgebreide vragenlijst voorgelegd 
(zie BIJLAGE Betrokkenen) en van de 20 organisaties die hebben gereageerd, een 
hoge respons dus van 80%, zijn de antwoorden verwerkt in een eerste beeld voor 
de MFG en voor de grote gemeenten. Dat beeld is aan betrokken organisaties ter 
informatie en reflectie toegestuurd. 
 
Parallel daaraan zijn uit dat beeld conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan 
voor vervolgstappen en verbetermogelijkheden voor alle overheidsorganisaties. 
Die concept onderzoeksresultaten zijn gedeeld met de betrokkenen van de MFG en 
grote gemeenten voor een laatste reflectie. 
De reacties zijn verwerkt en deze definitieve versie van het rapport d.d. 30 januari 
2023 is gepubliceerd in de NORA.  
Op 7 februari 2023 wordt het rapport besproken in de NORA Gebruikersraad6.  

  
 

5 Zie Register van Overheidsorganisaties  
6 Zie NORA Gebruikersraad/2023-02-07 - NORA Online 
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Het 1e globale beeld 
 

Beeld van interactie anno 2030  

We hebben op basis van bestaand overheidsbeleid een beeld geschetst over hoe 
de interactie tussen de burger en de overheid geregeld zou moeten zijn.  
Dat beeld, opgebouwd uit 18 concrete punten, hebben we aan de betrokken 
uitvoeringsorganisaties voorgelegd met de vraag per wanneer zij verwachten dat 
te kunnen realiseren.  

In onderstaande tabel is de huidige realisatie van de 18 punten af te lezen:  

 

Hieruit blijkt, dat voor elk voorgelegd punt er al tenminste 3 -en soms zelfs 12- 
leden van de MFG en grote gemeenten zijn die dat punt in de praktijk toepassen. 
Dit is een variatie van 15 à 60% van de respondenten.  
Deze situatie maakt het mogelijk dat de organisaties kunnen “gluren bij de buren” 
en de goede voorbeelden kunnen omzetten naar daden waarbij burgers de 
verbeterde dienstverlening van de overheid kunnen ervaren. 

Per december 2022 waren gemiddeld 6 onderdelen per uitvoeringsorganisatie 
gerealiseerd, ofwel ca. 35% van het beeld.  
Daarbij geven de architecten van de betrokken uitvoeringsorganisaties aan dat:  

- tot 2025 naar verwachting nog gemiddeld 4 à 5 onderdelen kunnen worden 
gerealiseerd, ofwel ca. 25% van het beeld; 

- tot 2030 mogelijk aanvullend gemiddeld nog eens 4 à 5 onderdelen, ofwel 
ca. 25%; 

- en de laatste 2 à 4 onderdelen, ofwel ca. 15%, zijn niet te verwachten vóór 
2035. 

Indien met prioritering door de politiek en bestuurders op deze 18 punten zou 
worden gestuurd, dan zou door 65 à 95% van de organisaties alle 18 punten te 
realiseren zijn per 2030. 
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En 8 punten daarvan zelfs al in 2025, te weten: 

nr 3. Diensten aanvragen bij het juiste loket 
nr 4. Duidelijke relatie met Rijksoverheid.nl 
nr 8. Gegevens aanleveren via de website  
nr 9. Rechtmatig en binnen wettelijke termijn 
nr 13. Digitaal contact met behandelaar 
nr 14. Bespreken van foutherstel 
nr 15. Klachtafhandeling 
nr 16. Voorkómen van escalatie 

Voor een paar punten is naar de mening van enkele grote uitvoerders meer tijd 
nodig, voor zover die punten al realistisch zouden zijn. Denk aan: 

nr 1. Het sturen op de overheidsdienstverlening aan de hand van de 
voornemens of outcome van het (politieke) beleid; 
 
nr 6. Spreiding van fysieke loketten over het gehele land; 

nr 12. De voortgang van de dienst volgen via de diverse digitale 
overheidsloketten, de zogenaamde MijnDomeinen en MijnOverheid; 
 
nr 11. Het door burgers plaatsen van documenten op MijnOverheid en die 
kunnen verwerken in de dienstverlening. 

De relatie van de producten en diensten (P&D) van individuele overheids-
organisaties met de Nederlandse Diensten Catalogus (c.q. Uniforme Productnamen 
Lijst) wordt gezien als randvoorwaardelijk om te komen tot goed vindbare 
diensten van de overheid. Zie ook punt 2 van de interactie met burgers anno 
2030: “Goed beschreven overheidsdiensten”.  
Die relatie is echter nog zeer beperkt ingevuld en behoeft nog actie van ca. 85% 
van deze grote uitvoeringsorganisaties ! 

Hoe de verschillende overheidsorganisaties over deze beelden denken, is niet de 
enige afweging die gemaakt moet worden. Ook -en mogelijk met náme- van 
belang, zijn de verschillende voortbrengingsketens of waardestromen voor 
burgers. Die kennen ieder een geheel eigen context, ketenpartners, dynamiek en 
performance. De ene keten is daarbij meer volgroeid dan de andere, waarbij een 
betere balans ontstaat tussen de “traditionele” dienstverlening, geredeneerd 
vanuit de bestaande mogelijkheden van de overheid (aanbod) en de “moderne” 
dienstverlening, geredeneerd vanuit de levensgebeurtenissen en behoeften van 
burgers (vraag). 

Zie voor de volledige inventarisatie: 
BIJLAGE Beeld van interactie burger en overheid anno 2030 
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Bekendheid met de vele lopende ontwikkelingen die interactie raken  

We hebben op basis van de kennis binnen de NORA community een overzicht 
gemaakt van de ontwikkelingen en projecten die de “interactie tussen burgers en 
overheid” raken.  
Dat overzicht met die onderstaande 17 initiatieven, hebben we aan de betrokken 
uitvoeringsorganisaties voorgelegd met de vraag in hoeverre zij daarmee bekend 
zijn. 

 

Uit de reacties blijkt dat de aandacht van de grote gemeenten vooral uitgaat naar 
de Europese digitale identiteit / eWallets, Regie op Gegevens, Omnichannel, 
Machtigen & Vertegenwoordigen en Levensgebeurtenissen. 
Voor de leden van de MFG gaat aanvullend nog aandacht uit naar SDG, Lokale 
ketenaanpak digitale inclusie en Federatief Berichtenstelsel. 
 
De overige ontwikkelingen krijgen nauwelijks aandacht vanuit architectuur ! 

Het enorme aantal lopende ontwikkelingen lijkt zelfs voor de grote uitvoerings-
organisaties te veel om allemáál bij te kunnen houden. 
In de reacties wordt aangegeven dat behoefte bestaat aan een duidelijk overzicht 
van de meest belangrijke landelijke ontwikkelingen.  

Een (nabij) toekomstbeeld voor gemeenten is Omnichannel: de mogelijkheid voor 
burgers om via een kanaal naar keuze bediend te worden. Door diverse 
gemeenten wordt de interactie met burgers en bedrijven ingericht aan de hand 
van het Omnichannel-concept, waar de VNG een handvat Omnichannel 
kanaalstrategie - dienstverlening | VNG en een Omnichannel 
referentiearchitectuur (gemmaonline.nl) voor beschikbaar heeft gemaakt.  
Dit gemeentelijke beeld wordt vanuit de NORA ook op landelijk niveau 
gepropageerd: het toepassen van Omnichannel is een implicatie van het NORA 
Architectuur Principe: Bied multi- en omni-channel dienstverlening. 

Zie voor de volledige inventarisatie: 
BIJLAGE Bekendheid met ontwikkelingen die interactie raken  
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Bekendheid met het Dienstverleningsconcept  

Het Dienstverleningsconcept is in 2021 ontwikkeld vanuit de NORA-community. 
Een brede bekendheid met het Dienstverleningsconcept is belangrijk, aangezien 
het beschrijft hoe we de overheidsdienstverlening bij voorkeur kunnen managen. 
Vandaar dat we vragen over de 5 processen en 8 workflows voor het managen 
van de dienstverlening aan betrokkenen hebben voorgelegd. Enerzijds om kennis 
te delen over het Dienstverleningsconcept, anderzijds om zicht te krijgen op de 
mate waarin onderdelen van dat Dienstverleningsconcept mogelijk reeds in de 
praktijk worden toegepast.  
 
Uit de reacties blijkt dat de enterprise architecten van de grootste uitvoerings-
organisaties van de overheid weliswaar beperkte kennis hebben van het 
Dienstverleningsconcept, maar dat in de praktijk de 5 processen wel degelijk 
worden herkend en deels ook worden toegepast.  

 

Opvallend is, dat zowel bij de leden van de MFG als bij de grote gemeenten de 
architecten slechts beperkt (in minder dan 1 op de 3 gevallen) worden ingezet 
voor het proces Herstellen. 
Dat proces Herstellen zorgt voor het al dan niet structureel verbeteren van een 
dienst (door een her-ontwerp) indien in de praktijk verstoringen optreden en is in 
hoge mate bepalend voor het vertrouwen van burgers in de overheid.  
Hier lijkt sprake van een structureel probleem, zie ondermeer Nationale 
Ombudsman: overheid heeft gefaald 

Daarnaast kwam naar voren dat voor betrokkenen duidelijk is dat de processen en 
workflows van het Dienstverleningsconcept relevant zijn voor de enterprise 
architectuur. 
De vraag die zij zichzelf daarbij stellen is: HOE moet dat in de architectuur worden 
opgenomen, met welke standaarden, componenten, stelsels en 
samenwerkingsvormen e.d.? 
Hier zal dus nog nadere invulling aan gegeven moeten worden. 

Zie voor de volledige inventarisatie: 
BIJLAGE Bekendheid met het Dienstverleningsconcept 
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Conclusies 
 
Als het gaat om de interactie tussen burger en overheid, het “zakendoen” met de 
overheid, dan bestaat daar vanuit de actuele beleidskaders een redelijk helder 
beeld over. Dat beeld, bestaande uit 18 concrete onderdelen, wordt ook herkend 
door de grootste uitvoeringsorganisaties. 
 
En hoewel de betrokken uitvoeringsorganisaties goed op weg zijn met de realisatie 
van dat beeld -voor elk onderdeel is wel een voorbeeld te geven hoe 1 of meer 
van deze uitvoeringsorganisaties dat hebben gerealiseerd en dagelijks toepassen- 
bestaat onduidelijkheid over de termijn waarop burgers kunnen verwachten dat 
dit beeld volledig gerealiseerd zal zijn.  
De Enterprise Architecten van de uitvoeringsorganisaties geven aan dat dit 
waarschijnlijk niet voor 2035 zal zijn. Alleen met her-prioritering van al lopende 
werkzaamheden binnen de organisaties en met draagvlak van de bestuurders is 
het mogelijk om het beeld eerder te bereiken. Dan zou ca. 85% van het beeld 
uiterlijk in 2030 gerealiseerd kunnen zijn. 
 
Daarnaast is prioritering en regie nodig op de tenminste 17 actuele nationale 
ontwikkelingen die met interactie te maken hebben.  
Die ontwikkelingen zijn immers van invloed op de eerder genoemde 18 concrete 
onderdelen van het beeld van interactie. Denk bijvoorbeeld aan het publiek-
privaat invulling geven aan levensgebeurtenissen van burgers en de impact op de 
interactie door regie op gegevens van burgers via de e-Wallets. 
Het is bij betrokkenen niet duidelijk hoe deze ontwikkelingen het bestaande beeld 
van Interactie gaan wijzigen.  
Een gemeenschappelijk gedeelde Nationale doel-architectuur voor de interactie 
tussen burgers en overheid ontbreekt. Daardoor kan niet worden gestuurd op de 
samenhang van het geheel. 
 

Voorstel voor vervolg 
 
Voorgesteld wordt de uitkomsten van dit onderzoek door te geleiden naar de 
Programmeringstafel Interactie van de GDI, met het verzoek om actie te nemen 
om de lopende Nationale ontwikkelingen te (laten) prioriteren en regie daarop te 
(laten) voeren.  
 
Daarnaast wordt voorgesteld om een doel-architectuur voor Interactie te 
ontwikkelen door een samenwerkingsverband van de NORA-community en de 
architectuurwerkgroepen van de GDI. 
De Programmeringstafel Interactie van de GDI kan die doel-architectuur gebruiken 
om regie te voeren op de projecten die van belang zijn voor de interactie tussen 
burgers en overheid.  
 
Tevens wordt voorgesteld om het draagvlak voor het Dienstverleningsconcept te 
vergroten via het organiseren van kennis- en ervaringsdelingsbijeenkomsten voor 
architecten en andere geïnteresseerden van de betrokken organisaties. 
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BIJLAGE Beeld van interactie burger en overheid anno 2030 
 
 
Op basis van de diverse beleidskaders en kennis en ervaring die architecten de 
afgelopen jaren hebben opgedaan bij de ontwikkeling van de GDI-Architectuur en 
het NORA Dienstverleningsconcept, is een beeld geschetst van hoe de interactie 
tussen burgers en overheid er zal uitzien anno 2030. 
Maar hoe realistisch zijn die beleidsmatige toekomstbeelden, bekeken vanuit de 
mogelijkheden voor de uitvoeringsorganisaties? 
We zijn bij de grootste uitvoeringsorganisaties van de overheid nagegaan tot 
welke periode tenminste 65% van hen verwacht nodig te hebben om dat beeld te 
realiseren.  
 
NB. Dat beeld is beschreven en nader toegelicht in de NORA, zie Interactie tussen 
burger en overheid anno 2030 
 
 
1. AFSPREKEN  
Onze volksvertegenwoordigers (de politiek, ofwel Eerste en Tweede Kamer) 
bepalen de omvang en scope van de algemene, Nationale 
overheidsdienstverlening en sturen daarop bij a.d.h.v. de voornemens of outcome 
van het (politieke) beleid;  
Aanvullend bepaalt de lokale en regionale politiek nog regelgeving waar producten 
en diensten uit voortkomen.  
Bron: Democratische samenleving (Grondwet) 

 
Volgens 7 grote uitvoeringsorganisaties (4 MFG en 3 grote gemeenten) is dit beeld 
al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 3 leden van de MFG en 3 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2030 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 13 van de 20 organisaties ofwel 65%. 

NB. Daarbij komt wel de vraag op: Wat is de reden dat 4 grote 
uitvoeringsorganisaties (3 MFG en 1 grote gemeente) vinden dat dit 
democratische proces rond de dienstverlening niet realistisch is of als zodanig 
wordt ervaren? 
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2. AFSPREKEN  
Al die overheidsdiensten zijn op hoofdlijnen beschreven vanuit de toegevoegde 
waarde voor burgers en bedrijven en gepubliceerd op de website van de 
overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van die dienst en 
die beschreven overheidsdiensten zijn óók te vinden via Overheid.nl. 
Bron: Beleid van 1 Overheid en Kamerbrief voor Digitalisering 2022 

 
Volgens 5 grote uitvoeringsorganisaties (3 MFG en 2 grote gemeenten) is dit beeld 
al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 8 leden van de MFG en 6 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2030 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 19 van de 20 organisaties ofwel 95%. 

 

NB. Voor 4 leden van de MFG en 3 grote gemeenten is de periode tot 2025 zelfs al 
een realistisch tijdpad om dit beeld te realiseren. 
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3. AFSPREKEN  
Bij de “individuele diensten”, die kunnen worden aangevraagd, zijn vanuit die 
beschrijvingen verwijzingen opgenomen naar het digitale loket waar die dienst kan 
worden aangevraagd én het adres waar je fysiek heen kunt gaan om door een 
overheidsmedewerker te worden geholpen met de aanvraag. 
Bron: Beleid NL DigiBeter en recht op persoonlijk contact 

 

Volgens 5 grote uitvoeringsorganisaties (4 MFG en 1 grote gemeente) is dit beeld 
al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 5 leden van de MFG en 6 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2025 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 16 van de 20 organisaties ofwel 80%. 

 

NB. Alle 20 organisaties, dus 12 leden van de MFG en 8 grote gemeenten, geven 
aan dat dit beeld gerealiseerd kan zijn in de periode tot 2030. 
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4. AFSPREKEN  
Voor alle andere diensten, zogenaamde “collectieve diensten”, zijn vanuit die 
beschrijvingen verwijzingen opgenomen naar de relevante onderwerpen op 
Rijksoverheid.nl. 
Bron: Beleid van 1 Overheid 

 

Volgens 3 grote uitvoeringsorganisaties (1 MFG en 2 grote gemeenten) is dit beeld 
al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 7 leden van de MFG en 5 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2025 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 15 van de 20 organisaties ofwel 75%. 

 

NB. Voor 3 leden van de MFG en 1 grote gemeente is een tijdpad nodig tot 2030. 
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5. AFSPREKEN  
Een overzicht van levensgebeurtenissen van burgers is opgenomen op 
Overheid.nl: per levensgebeurtenis is aangegeven welke overheidsdiensten van 
belang zijn en ook eventuele van belang zijnde private diensten;  
Een overzicht van gebeurtenissen voor bedrijven is opgenomen op Digitaal 
Ondernemersplein: ook daar is aangegeven welke overheidsdiensten van belang 
zijn en ook eventuele van belang zijnde private diensten. 
Bron: Beleid van 1 Overheid en NL DigiBeter 

 

Volgens 4 grote uitvoeringsorganisaties (3 MFG en 1 grote gemeente) is dit beeld 
al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 7 leden van de MFG en 7 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2030 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 18 van de 20 organisaties ofwel 90%. 

 

NB. Voor 3 leden van de MFG en 3 grote gemeenten is de periode tot 2025 zelfs al 
een realistisch tijdpad om dit beeld te realiseren. 
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6. AFSPREKEN 
Qua fysieke loketten streeft de overheid naar spreiding over het gehele land, 
overeenkomstig de behoefte van de burgers; 
Bron: Beleid van NL DigiBeter 

 

Volgens 8 grote uitvoeringsorganisaties (5 MFG en 3 grote gemeenten) is dit beeld 
al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 3 leden van de MFG en 4 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2030 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 15 van de 20 organisaties ofwel 75%. 

 

NB. Daarnaast beschouwen 4 leden van de MFG deze fysieke spreiding van 
loketten als niet realistisch.  
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7. UITVOEREN 
Op de website van de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van een bepaalde dienst, is de mogelijkheid opgenomen om die dienst 
digitaal aan te vragen en zijn ook de verwijzingen opgenomen naar gerelateerde 
diensten zoals die zijn aangegeven vanuit de levensgebeurtenissen die op 
Overheid.nl zijn beschreven; 
NB. Als de dienst niet digitaal kan worden aangevraagd, dan staat op de website 
duidelijk uitgelegd wat daar de reden van is (PToLU) en hoe de dienst dan wel kan 
worden aangevraagd. 
Bron: Beleid van 1 Overheid en NL DigiBeter

 

Volgens 4 grote uitvoeringsorganisaties (3 MFG en 1 grote gemeente) is dit beeld 
al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 8 leden van de MFG en 7 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2030 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 19 van de 20 organisaties ofwel 95%. 

 

NB. Voor 4 leden van de MFG en 3 grote gemeenten is de periode tot 2025 zelfs al 
een realistisch tijdpad om dit beeld te realiseren. 
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8. UITVOEREN 
Alle voor de aanvraag relevante gegevens kunnen via de website van de 
betreffende overheidsorganisatie worden aangeleverd via een webformulier dan 
wel via een document dat digitaal of fysiek kan worden aangeleverd; 
Bron: Beleid NL DigiBeter en het principe van éénmalige gegevensverstrekking, 
inclusief het wettelijke vereiste van data-minimalisatie (AVG)

 

Volgens 12 grote uitvoeringsorganisaties (9 MFG en 3 grote gemeenten) is dit 
beeld al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 3 grote gemeenten aan, dat een periode tot 2025 afdoende 
is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 15 van de 20 organisaties ofwel 75%. 

 

NB. Alle 20 organisaties, dus 12 leden van de MFG en 8 grote gemeenten, geven 
aan dat dit beeld gerealiseerd kan zijn in de periode tot 2030. 
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9. UITVOEREN 
De betrokken overheidsorganisatie handelt de aanvraag af op een rechtmatige 
wijze en binnen de wettelijke termijnen en levert de dienst, of wijst die af: alles 
met inachtname van de menselijke maat; 
Bron: Wettelijke behandeltermijnen (Awb) en beleid van Kamerbrief voor 
Digitalisering 2022

 

Volgens 12 grote uitvoeringsorganisaties (7 MFG en 5 grote gemeenten) is dit 
beeld al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 2 leden van de MFG en 1 grote gemeente aan, dat een 
periode tot 2025 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 15 van de 20 organisaties ofwel 75%. 

 

NB. Enkele leden van de MFG beschouwen de wettelijke termijnen als niet 
haalbaar en dat tot in elk geval 2035.   
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10. UITVOEREN 
De overheid plaatst zo veel mogelijk persoonlijke informatie voor burgers in hun 
berichtenbox op MijnOverheid.nl of stuurt die informatie op niet-digitale wijze naar 
het (woon)adres als een burger dat heeft aangegeven; 
Bron: Beleid van 1 Overheid en NL DigiBeter

 

Volgens 9 grote uitvoeringsorganisaties (7 MFG en 2 grote gemeenten) is dit beeld 
al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 4 leden van de MFG en 6 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2030 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 19 van de 20 organisaties ofwel 95%. 

 

NB. Voor 1 lid van de MFG en 2 grote gemeenten is de periode tot 2025 zelfs al 
een realistisch tijdpad om dit beeld te realiseren. 
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11. UITVOEREN 
Burgers kunnen aanvullend ook hun eigen documenten plaatsen op 
MijnOverheid.nl en daar indelen in mapjes naar onderwerpen, onder de 
hoofdindeling die de overheid gebruikt voor haar eigen documenten en “brieven”; 
Bron: Wens van burgers, die al vele jaren geleden is verwoord in de Functionele 
eisen voor MijnOverheid. 

 

Door 13 grote uitvoeringsorganisaties (7 MFG en 6 grote gemeenten) is 
aangegeven, dat een periode tot 2030 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 13 van de 20 organisaties ofwel 65%. 

 

NB. Daarnaast beschouwen 1 lid van de MFG en 1 gemeente het kunnen plaatsen 
van documenten op MijnOverheid door burgers en bedrijven pas haalbaar na 2035 
en geven 4 leden van de MFG en 1 gemeente aan dit beeld niet als realistisch te 
beschouwen.   
Dat roept de vraag op wat daarvan de reden is? 
MijnOverheid is immers een Generieke voorziening die o.a. vanuit de Werkagenda 
Waardengedreven Digitaliseren | Rapport | Rijksoverheid.nl wordt uitgebreid voor 
twee-richtingsverkeer van berichten. 
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12. UITVOEREN 
De aanvrager kan op MijnOverheid.nl / Lopende Zaken of op het MijnDomein.nl 
van de betreffende overheidsorganisatie de voortgang volgen van de 
aangevraagde dienst; 
Bron: Beleid van 1 Overheid en NL DigiBeter 

 

Volgens 5 grote uitvoeringsorganisaties (2 MFG en 3 grote gemeenten) is dit beeld 
al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 7 leden van de MFG en 5 grote gemeente aan, dat een 
periode tot 2030 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 17 van de 20 organisaties ofwel 85%. 

 

NB. Enkele leden van de MFG beschouwen het door een burger of bedrijf laten 
volgen van de voortgang van de aangevraagde dienst als niet haalbaar en dat tot 
in elk geval 2035.   
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13. UITVOEREN 
Gedurende de behandeling van de aanvraag kan de aanvrager te allen tijde 
digitaal contact opnemen met de behandelaar(s) van zijn aanvraag voor vragen of 
nader overleg; 
Bron: Beleid van NL DigiBeter

 
Volgens 10 grote uitvoeringsorganisaties (8 MFG en 2 grote gemeenten) is dit 
beeld al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 1 lid van de MFG en 2 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2025 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 13 van de 20 organisaties ofwel 65%. 

 

NB. Daarnaast beschouwen 2 leden van de MFG en 2 grote gemeenten het contact 
kunnen opnemen met de behandelaar(s) van een aangevraagde dienst door 
burgers en bedrijven als niet haalbaar tot in elk geval 2035.   
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14. HERSTELLEN 
Indien onverhoopt de behandeling niet verloopt zoals verwacht kan de aanvrager 
dat bespreken met de behandelaar(s): fouten van de aanvrager dan wel van de 
behandelaar(s) worden z.s.m. door de behandelaar hersteld; 
Hieraan gerelateerd bestaat het wettelijke recht op het indienen van bezwaar 
en/of beroep tegen een besluit van een overheidsorganisatie (Awb); 
Bron: Wettelijk inzage en correctierecht (AVG) 

 
Volgens 11 grote uitvoeringsorganisaties (9 MFG en 2 grote gemeenten) is dit 
beeld al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 2 leden van de MFG en 2 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2025 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 15 van de 20 organisaties ofwel 75%. 

 

NB. Voor 3 grote gemeenten is een tijdpad nodig tot 2030. 
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15. HERSTELLEN 
Bij verschil van inzicht over de afhandeling van de aanvraag, kan de aanvrager te 
allen tijde via digitale wijze en via de algemene klachtenprocedure een klacht 
indienen bij de voor de dienst verantwoordelijke overheidsorganisatie: de 
aanvrager krijgt een digitaal afschrift van de klacht in zijn / haar berichtenbox van 
MijnOverheid.nl, dan wel een afschrift van de klacht op papier op het 
(woon)adres; 
Bron: Wettelijk klachtrecht (Awb) en beleid van 1 Overheid 

 
Volgens 11 grote uitvoeringsorganisaties (9 MFG en 2 grote gemeenten) is dit 
beeld al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 2 leden van de MFG en 4 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2025 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 17 van de 20 organisaties ofwel 85%. 

 

NB. Gezien de huidige aansluitingen op de Berichtenbox voor burgers van 
MijnOverheid, wordt daar nog niet in alle gevallen een digitaal afschrift van de 
klacht beschikbaar gesteld.  
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16. HERSTELLEN 
De klachtenbehandelaar en de behandelaar van de aanvraag zorgen ervoor dat 
klachten niet escaleren en zo min mogelijk leiden tot inschakeling van de 
Nationale Ombudsman: als een klacht niet binnen 4 weken naar tevredenheid van 
betrokkenen is opgelost, zal de klachtenbehandelaar de hulp inschakelen van de 
Nationale Ombudsman; 
Bron Wettelijk recht op inschakeling van de Nationale Ombudsman (WNo) 

 
Volgens 9 grote uitvoeringsorganisaties (6 MFG en 3 grote gemeenten) is dit beeld 
al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 3 leden van de MFG en 3 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2025 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 15 van de 20 organisaties ofwel 75%. 

 

NB. Voor 1 lid van de MFG en 1 grote gemeente is een tijdpad nodig tot 2030. 
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17. VERBETEREN 
Na afhandeling van de aanvraag wordt de aanvrager expliciet gevraagd feedback 
te geven over hoe de dienstverlening is ervaren en met een waarderingscijfer op 
een schaal van 1 tot 10; 
Bron: Onderzoek 2021 - Hoe de MFG-partijen de Kwaliteit van Dienstverlening 
verbinden met Architectuur en beleid van Kamerbrief voor Digitalisering 2022  

 
Volgens 6 grote uitvoeringsorganisaties (3 MFG en 3 grote gemeenten) is dit beeld 
al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 7 leden van de MFG en 4 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2030 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 17 van de 20 organisaties ofwel 85%. 

 

NB. Voor 4 leden van de MFG en 2 grote gemeenten is de periode tot 2025 zelfs al 
een realistisch tijdpad om dit beeld te realiseren. 
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18. VERBETEREN 
De betreffende overheidsorganisatie publiceert op de website het maandelijkse 
gemiddelde waarderingscijfer en zorgt daarnaast voor verbetering van haar 
dienstverlening door de betreffende feedback te verwerken; 
Bron: Onderzoek 2021 - Hoe de MFG-partijen de Kwaliteit van Dienstverlening 
verbinden met Architectuur 

 

Volgens 3 grote uitvoeringsorganisaties (3 MFG) is dit beeld al werkelijkheid. 

Aanvullend geven nog 8 leden van de MFG en 7 grote gemeenten aan, dat een 
periode tot 2030 afdoende is om dit beeld te realiseren. 

In totaal dus 18 van de 20 organisaties ofwel 90%. 

 

NB. Voor 5 leden van de MFG en 3 grote gemeenten is de periode tot 2025 zelfs al 
een realistisch tijdpad om dit beeld te realiseren. 
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19. WIJZIGEN 
Burgers hebben goed inzicht in de informatie die de overheid heeft (open 
overheid) en hoe de overheid handelt (transparantie) en kunnen bij 
een overheidsorganisatie een verzoek indienen voor het verbeteren van de 
dienstverlening; 
De betreffende overheidsorganisatie handelt dat verzoek adequaat af en -indien 
relevant en mogelijk- voert de benodigde wijziging door om die verbetering te 
realiseren; 
Bron: NL DigiBeter en Wet Open Overheid (Woo) 

 

Dit aspect hebben we tijdens het onderzoek niet aan de betrokkenen voorgelegd, 
maar het is wel relevant als burgers meer inspraak moeten gaan krijgen, zoals 
aangegeven in de Kamerbrief voor Digitalisering 2022. 

Het is daarom tijdens het lopende onderzoek als 19e punt toegevoegd aan het 
beeld van de Interactie tussen burger en overheid anno 2030 - NORA Online 
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Aanvullend kwamen nog de volgende opmerkingen naar voren over bovenstaande 19 
punten: 

1. Bij diverse punten is door betrokkenen “niet realistisch” of “pas na 2035” 
ingevuld, maar daarbij is aangegeven dat het in feite ook haalbaar zou 
kunnen zijn in 2025. Gesteld wordt dat het behalen van doelen een kwestie 
is van politieke en bestuurlijke wil en (dus) prioriteitstelling.  
Indien via de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van de 
Staatssecretaris en/of de Programmeringstafel Interactie van de GDI voor 
een prioritering tot 2025 of 2030 wordt gekozen, dan zou dat bij diverse 
organisaties tot een her-prioritering kunnen leiden opdat de benoemde 
beelden realiteit worden ! 

2. Hoe de verschillende overheidsorganisaties over deze beelden denken is 
niet de enige afweging die gemaakt moet worden.  
Ook -en mogelijk met náme- van belang, zijn de verschillende 
voortbrengingsketens of waardestromen voor burgers. Die kennen ieder een 
geheel eigen context, ketenpartners, dynamiek en performance.  
De ene keten is daarbij veel meer volgroeid dan de andere, zodat een 
betere balans wordt gevonden tussen de “traditionele” dienstverlening 
vanuit de bestaande mogelijkheden van de overheid geredeneerd (aanbod) 
en de “moderne” dienstverlening vanuit de levensgebeurtenissen en 
behoefte van burgers geredeneerd (vraag). 

3. Naast digitale- en papieren-dienstverlening zal ook iets gezegd moeten 
worden over hulp(diensten) bij het gebruik van digitale middelen voor niet-
digitaal vaardige mensen. 
Daar wordt ook in de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren aandacht 
voor gevraagd, zie blz 12: ”Uitbreiding naar 600 Informatiepunten Digitale 
Overheid (ook buiten de bibliotheken) en doorontwikkeling naar private 
dienstverleners”. 
Zo kennen ze in Almere de persoonlijke benadering: burgers worden 
bijvoorbeeld gebeld om tot oplossingen te komen. Hierdoor worden lange 
procedures en veel werk voorkomen.  

4. Een (nabij) toekomstbeeld voor gemeenten is Omnichannel: de 
mogelijkheid voor burgers om via een kanaal naar keuze bediend te 
worden. Door diverse gemeenten wordt de interactie met burgers en 
bedrijven ingericht aan de hand van het Omnichannel-concept, waar de 
VNG een handvat Omnichannel kanaalstrategie - dienstverlening | VNG en 
een Omnichannel referentiearchitectuur (gemmaonline.nl) voor beschikbaar 
heeft gemaakt.  
Het toepassen van Omnichannel is een implicatie van een NORA 
Architectuur Principe: Bied multi- en omni-channel dienstverlening - NORA 
Online 

5. Om de stap te maken van MijnGemeente naar MijnOverheid is nog heel veel 
afstemming en inspanning nodig.  
Daarnaast wordt de vraag gesteld, of dat een wens is van de burger of van 
de overheid? 
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Welke stappen wanneer gewenst zijn om de vele MijnDomeinen meer met 
elkaar verbonden te laten zijn voor een optimale dienstverlening aan 
burgers en bedrijven, zal dus nog nader moeten worden uitgezocht. 

6. Voor zover het NIET de overheidsbrede, landelijke dienstverlening betreft, 
maar de lokale, gemeentelijke afhandeling, zijn ook al diverse 
voorzieningen aanwezig. Het gaat daarbij nu meer om het samenvoegen 
daarvan in een gezamenlijke manier van doen en met gezamenlijke 
voorzieningen en hulpmiddelen. Daar zijn gemeenten naar op weg, maar 
ervaren nog veel onduidelijkheid over hoe dat er precies uit moet zien en 
waar ze staan.  
In de tussentijd regeert volgens grote gemeenten de chaos die ze optimaal 
dienstverlenend proberen te maken. 

7. In reactie daarop kan worden gesteld dat momenteel vanuit GDI / NORA 
wordt gewerkt aan een “architectuur van de (digitale) overheid”, waarbij de 
verbinding wordt gezocht met de architecturen van de 4 domeinen van de 
GDI en waar ook architecturen van belangrijke programma’s op moeten 
gaan aansluiten, zoals die van Regie op Gegevens, Open op Orde en het 
Federatief Data Stelsel. 
Voor het domein Interactie van de GDI is overigens nog geen architectuur 
beschikbaar. Maar Kanalen / Media is wel al onderdeel van die “architectuur 
van de (digitale) overheid”.  
Ook de (referentie)architectuur van Omnichannel zal moeten passen op die 
Nationale architectuur Digitale Overheid. 
Hier is een krachtenbundeling van de overheidsarchitecten gewenst ! 
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BIJLAGE Bekendheid met ontwikkelingen die interactie raken 
 
 
Vanuit de NORA community krijgen we doorgaans snel signalen als ergens nieuwe 
ontwikkelingen worden gestart. Hierdoor zijn we ook op de hoogte van de vele 
projecten die de “interactie tussen burgers en overheid” raken. 
In hoeverre kan van alle uitvoeringsorganisaties worden verwacht dat die ook al 
die ontwikkelingen voor ogen hebben en daar pro-actief op handelen? 
Hoe houden we elkaar binnen de overheid op de hoogte van alle relevante 
ontwikkelingen? 
 
1. In hoeverre zijn betrokkenen bekend bent met de onderstaande 

ontwikkelingen? 

 

Uit de reacties blijkt dat de aandacht van de grote gemeenten vooral uitgaat naar 
de Europese digitale identiteit / eWallets, Regie op Gegevens, Omnichannel, 
Machtigen & Vertegenwoordigen en Levensgebeurtenissen. 
Voor de leden van de MFG gaat aanvullend nog aandacht uit naar SDG, Lokale 
ketenaanpak digitale inclusie en Federatief Berichtenstelsel. 
De overige ontwikkelingen krijgen nauwelijks aandacht vanuit architectuur ! 
  
Bij de leden van de MFG zien we dus een groter aantal tegelijk lopende 
ontwikkelingen dan bij gemeenten: gemiddeld 3,3 respectievelijk 2,1 
Het enorme aantal lopende ontwikkelingen lijkt echter zelfs voor de grote 
uitvoeringsorganisaties te veel om allemáál bij te kunnen houden.  
Prioritering daarvan is daarom gewenst.  
In de reacties wordt aangegeven dat behoefte bestaat aan een duidelijk overzicht 
van de meest belangrijke landelijke ontwikkelingen.  
Vanuit GDI / NORA zijn we zo veel mogelijk landelijke lopende ontwikkelingen in 
kaart aan het brengen, onder de naam ‘funnel’. Zie ook de bespreking daarvan in 
de NORA Gebruikersraad: NORA Gebruikersraad/2022-11-15 - NORA Online  
Wellicht kan dat een stimulans zijn voor de overheidsorganisaties om hun 
krachten te bundelen en voortaan gezamenlijk een analyse te maken van de 
impact van die landelijke ontwikkelingen op de overheidsdienstverlening en de 
mogelijkheden om daar invulling aan te geven.
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2. In hoeverre zijn de beschrijvingen van de diensten van de betrokken 
organisaties gerelateerd aan de Diensten Catalogus c.q. de Uniforme 
Productnamen Lijst (UPL)? 

 

De relatie van de Producten en Diensten (P&D) van overheidsorganisaties met de 
UPL wordt gezien als randvoorwaardelijk om te komen tot goed vindbare P&D van 
de overheid. Zie ook punt 2 van de interactie met burgers anno 2030: ”Goed 
beschreven overheidsdiensten”.  
Dit behoeft dus nog actie van ca. 85% van deze grote uitvoeringsorganisaties ! 

Aanbevolen wordt een kort onderzoek te starten naar wat daar de reden van is. 
Mogelijk zijn die dienstbeschrijvingen al op een andere manier goed toegankelijk 
of herbruikbaar gemaakt. Zoals bijvoorbeeld via de eigen website, via Informatie 
van de Rijksoverheid | Rijksoverheid.nl of via Ondernemersplein - KVK | Eén 
antwoord van de overheid.  
Of via de EU-ontwikkelingen hierbij, te weten SDG / YourEurope: 
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3. Wat is volgens de betrokkenen nog meer belangrijk als we vanuit de NORA 
verder gaan met dit onderzoek naar de interactie tussen Overheid en burgers 
en/of bedrijven? 
 

 
1. Het advies is om de balans te zoeken tussen het generiek definiëren van 

interacties en de specifieke wensen van de maatschappij ten aanzien van de 
dienstverlening van individuele organisaties van de overheid. 
De diversiteit van interacties van de overheidsorganisaties is immers 
dusdanig groot en breed dat de toegevoegde waarde van generieke 
definities niet altijd duidelijk is.  
De architectuur kan zich dus richten op het generieke, maar zal daarnaast 
ruimte moeten bieden voor het specifieke. 
Denk bijvoorbeeld aan de Straight Through Processing (STP), met 
daarnaast het kunnen omgaan met uitzonderingen in de afhandeling van de 
dienstverlening.  
Bij “specifieke” wensen van “de maatschappij” lijkt overigens een generieke 
oplossing voor de hand te liggen: die voor en door iedereen kan worden 
gebruikt. 

2. Aangegeven wordt dat het belangrijk is om uit te gaan van de juiste balans 
tussen de behoeften vanuit burgers en bedrijven in de samenleving en het 
aanbod vanuit de overheid én vanuit private partijen daarbij.  
Het is wellicht niet: "burger vraagt, overheid voert uit" of “overheid biedt 
aan, burger moet maar accepteren”. De mogelijkheid van de overheid om 
gelijktijdig met private dienstverleners een goede dienstverlening aan 
burgers en bedrijven te realiseren, vergt wellicht een andere manier van 
denken en doen dan voorheen vanuit de overheid is gehanteerd. 
De overheid zal natuurlijk moeten uitvoeren wat met de 
volksvertegenwoordigers is afgesproken en is vastgelegd in Wet- en 
Regelgeving. 
Maar de dienstverlening van de overheid is érg breed en gaat feitelijk over 
de afspraken hoe wij met z’n allen in Nederland willen samenleven.  
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De (hernieuwde) aandacht voor levensgebeurtenissen is ook een stap in die 
richting. De publieke dienstverlening wordt via levensgebeurtenissen 
gerelateerd aan private dienstverlening. 

3. Meer aansluiting zoeken bij de uitdagingen van de uitvoering. 
Digitaliseren is makkelijker met de mond beleden en in beleid op te nemen, 
dan in de praktijk te realiseren en uit te voeren.  
Daarbij moet de enterprise architectuur meer de aansluiting zoeken bij de 
domein- en ketenarchitectuur in de uitvoering en zelfs de daaronder 
liggende solution architectuur.  
Centraliseren en verordenen (Haagse ivoren toren) helpt daar niet bij. Meer 
kansen worden gezien in het zoeken en stimuleren van de samenwerking 
via een federatieve aanpak bij uitvoerders, over de nationale, regionale en 
lokale uitvoering heen. Dat zou vanuit het beleid kunnen worden 
ondersteund, opdat de lange termijn continuïteit wordt geborgd en de korte 
termijn profileringsdrang die er heden ten dage heerst in de politiek wordt 
gemeden. 
Van belang is wel dat dan eerst de huidige kaders worden aangepakt, 
omdat daarin nog vaak incongruent beleid is opgenomen. Het is treurig dat 
dit vaak pas bij uitvoering blijkt (soms ook wel eerder bekend maar dan 
toch doorgeduwd). Laten we daar beginnen en dan niet de verwachting 
wekken dat we dat vanuit of met architectuur kunnen oplossen. Het gaat te 
ver om te spreken van beleidsarchitectuurregels maar er moet een 
structuur of methode komen om het beleid veel eerder te toetsen op 
conflicten met de bedoeling van het te maken beleid en de uitvoering 
daarvan.  
In het rapport Werken aan Uitvoering is dit goed onder de aandacht 
gebracht. Echter, slechts weinigen kennen de nieuwe visie op 
dienstverlening die daaruit is voortgekomen: Visie op Dienstverlening | 
Publicatie | Werk aan Uitvoering  
In hoeverre beschouwen wij met z’n allen de 19 genoemde punten van de 
interactie van de overheid en burgers anno 2030 als “federatief” en “over 
de nationale, regionale en lokale uitvoering heen”? 

4. Er is een duidelijker onderscheid nodig naar de soorten dienstverlening van 
de overheid. Bijvoorbeeld naar “individuele diensten” en “collectieve 
diensten”, zie de uitleg daar over bij het begrip Dienst - NORA Online 
Zo heeft het JenV-domein een vrij specifieke interactie met burgers en 
bedrijven ten opzichte van de meeste andere departementen / 
uitvoeringsorganisaties. Daarbij moet -naast de algemene Wet- en 
Regelgeving- ook rekening gehouden worden met o.a. WPG, WJSG, Wet 
USB, Wet SenB, Wetboek van Strafrecht, die (meestal) geen rol spelen bij 
de diensten van UWV, SVB, OCW/DUO etc. Het meer generieke 
NORA/Nationale gedachtengoed, met middelen en werkwijzen, moet 
daardoor nog vertaald en aangevuld worden naar de JenV-context. 
Een soortgelijk vraagstuk speelt bij meer domeinen c.q. sectoren. Denk aan 
Onderwijs en Zorg met publiek-private samenwerking en architectuur die 
verder gaat dan die van de NORA. 



 

Hoe de grote uitvoeringsorganisaties de interactie met hun burgers regelen 30jan23 blz. 34 / 42 

5. Enige hulp wordt gevraagd vanuit de grote uitvoeringsorganisaties. 
Interactie met burgers en bedrijven is er immers vaak wel, maar niet altijd 
structureel geborgd in de organisatie. Het opstellen van persona's en 
uitvoeren van gebruikersonderzoeken is nieuw bij sommige organisaties. 
Terwijl die organisaties zichzelf soms zien als autoriteit en het historisch 
gezien lastig vinden om “verantwoordelijkheid” af te dragen aan publieke 
wensen.  
Dit beeld is bekend en ook één van de redenen geweest om vanuit de NORA 
community dit onderzoek te starten: opdat we kennis en ervaring met 
elkaar kunnen delen, zonder dat verplicht op te leggen of te be- en 
veroordelen. 
Vanuit NORA Beheer en de NORA community zijn we altijd bereid mee te 
denken. We zijn bereikbaar via nora@ictu.nl   

6. Volgens sommigen is een grote verbetering van de interactie slechts 
mogelijk als er overheidsbreed concrete afspraken worden gemaakt over de 
inrichting van de dienstverlening, over de rolverdeling tussen overheden 
onderling en tussen overheid en markt, over gegevensuitwisseling, over 
collectieve informatievoorzieningen en veel meer zaken.  
Nu kiest elke overheid zijn eigen weg en zijn er alleen al per ministerie 
grote verschillen van aanpak.  
Voor dit alles moet dus wel de politieke c.q. bestuurlijke wil bestaan.  
Met de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren is een duidelijk politiek 
signaal gegeven om als overheid collectief te werken aan “1Overheid en 
1loket voor burgers en ondernemers”, waarbij standaardisatie, her-gebruik 
en samenwerking de basis vormen. De eerder genoemde “architectuur van 
de digitale overheid” werkt dat uit naar concrete, haalbare beelden en 
constructies. 

7. Het advies is om naast deze enquête ook in gesprek te gaan met burgers en 
bedrijven. Burgers en bedrijven betrekken bij het ontwerpen van de nieuwe 
digitale dienstverlening. Dus MET en niet VOOR de burgers en bedrijven. 
Vanuit NORA Beheer wordt evident belang gehecht aan de mening van 
burgers en bedrijven. Daarbij zoeken we wel de balans tussen de afspraken 
die onze volksvertegenwoordigers maken en de inbreng vanuit individuele 
burgers en bedrijven. Zo hebben burgerpanels in 2005 borg gestaan voor 
10 Kwaliteitsdoelen die in de NORA zijn opgenomen. En ook is de inbreng 
vanuit burgers en bedrijven expliciet opgenomen in het 
Dienstverleningsconcept en in het toekomstbeeld van de interactie. 
Zie daarnaast ook de ambitie vanuit de Werkagenda (blz 127) om uiterlijk 
per 2025 een feedback-tool te realiseren waarmee uitvoeringsorganisaties 
hun dienstverlening kunnen verbeteren. 

8. Bij enkele betrokkenen bestaat de verwachting, dat het contact met de 
burgers voornamelijk zal verlopen via de uitvoeringsorganisaties. En dat 
beleid moet worden getoetst op wenselijkheid (dat verloopt via de 
vertegenwoordigers van de burgers in de Tweede Kamer) en op 
uitvoerbaarheid (dat verloopt via de uitvoeringsorganisaties). 
 

 
7 Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren - Digitale Overheid 



 

Hoe de grote uitvoeringsorganisaties de interactie met hun burgers regelen 30jan23 blz. 35 / 42 

De burgers en de bedrijven bepalen daarna via welke kanalen ze zaken 
doen met de overheid.  
Het voorstel is om daarbij in te zetten op centrale overheidskanalen en de 
burger of het bedrijf "onder de motorkap" te leiden naar de juiste 
dienstverlenende overheidsorganisatie.  
De architectuur daar voor, kan in stappen worden ontwikkeld: door in te 
zetten op communicatie en demo omgevingen, ofwel Showing & Learning 
by Doing.   

9. Verwacht wordt dat notificatiemechanismen en profieldiensten van groter 
belang worden bij de digitalisering van de overheidsdienstverlening. 
Bij voorbeeld voor gedeelde profielen, over de verschillende portalen van de 
vele overheidsorganisaties heen. 
Wat profielen betreft zien we al een ontwikkeling waarbij burgers hun 
bereikbaarheidsprofiel kunnen instellen en hun voorkeurskanalen voor 
interactie / communicatie kunnen aangeven e.d. 
Zie ook wat daartoe al is uitgewerkt via de Pressure-cooker sessies van de 
GDI: Bereikbaarheidsprofielbeheer voor burgers - NORA Online  
Het zou goed zijn als dit soort zaken nader wordt uitgewerkt door de 
betrokken programma’s, een en ander in samenwerking met architecten 
vanuit de grote gemeenten en MFG. 
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BIJLAGE Bekendheid met het Dienstverleningsconcept 
 
 
We hechten veel waarde aan brede bekendheid met het Dienstverleningsconcept, 
aangezien het de basis is voor de door-ontwikkeling van de NORA: het geeft aan 
hoe we de overheidsdienstverlening bij voorkeur managen. 
Vandaar dat we onderstaande vragen aan de enterprise architecten van de 
grootste uitvoeringsorganisaties van de overheid hebben voorgelegd.  
Enerzijds om kennis over het Dienstverleningsconcept te delen, anderzijds om 
zicht te krijgen op de mate waarin onderdelen van dat dienstverleningsconcept 
reeds in de praktijk worden toegepast.  
De meest relevante informatie over het Dienstverleningsconcept is te lezen via: 

 Algemene uitleg over het Dienstverleningsconcept met de 5 processen 

 Uitleg over de 8 standaard workflows tussen die 5 processen volgens USM 
en het Dienstverleningsconcept 

 Het beeld van de Interactie tussen burger en overheid anno 2030, 
gebaseerd op actuele Nederlandse beleidskaders 

 
1. In hoeverre ben jij bekend met het Dienstverleningsconcept? 

 
Uit de reacties blijkt dat de enterprise architecten van de grootste 
uitvoeringsorganisaties van de overheid nog slechts beperkte kennis hebben van 
het Dienstverleningsconcept. 

Slechts enkele enterprise architecten van de MFG zijn reeds goed bekend met het 
Dienstverleningsconcept, maar passen het nog niet integraal toe. 

Eind 2021 waren de enterprise architecten van de MFG natuurlijk al betrokken bij 
het eerdere onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening en architectuur, dat 
ook vanuit het Dienstverleningsconcept werd ingestoken. En enkelen van hen zijn 
ook meegenomen in de gesprekken die de afgelopen 2 jaar in de NORA 
Gebruikersraad zijn gevoerd over het Dienstverleningsconcept en de publicatie 
ervan op de NORA. 

Duidelijk is evenwel dat een bijeenkomst om hierover met elkaar van gedachten 
te wisselen een goede stap kan zijn tot meer bekendheid en draagvlak. 
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2. Het dienstverleningsconcept beschrijft de 5 processen om de dienstverlening te 
managen en die in de workflows van elke dienst verwerkt moeten zijn.  
Met welke processen heb jij als architect in de praktijk te maken? 

 
 
Uit de reacties blijkt dat de architecten doorgaans worden ingezet indien 
verbeteringen moeten worden bedacht (het proces Verbeteren c.q. Innovatie 
Management).  
Daarnaast worden architecten vaak betrokken bij het doorvoeren van wijzigingen 
in de uitvoering (proces Wijzigen en proces Uitvoeren).  

Opvallend is dat zowel bij de leden van de MFG als bij de grote gemeenten de 
architecten slechts beperkt (in minder dan 1 op de 3 gevallen) worden ingezet 
voor het proces Herstellen. 
Dat proces Herstellen zorgt voor het al dan niet structureel verbeteren van een 
dienst (door een her-ontwerp) indien in de praktijk verstoringen optreden.  

 

NB. Het hebben van herstel-mogelijkheden is voor burgers en bedrijven van groot 
belang als de dienstverlening niet verloopt zoals die was afgesproken.  
Het bepaalt ook sterk de mate waarin vertrouwen blijft in de dienstverlener (in dit 
geval de overheid): ga maar eens na hoe jij het zelf ervaart als een fout niet goed 
en snel wordt opgelost.  
Dit is een van de redenen dat de laatste jaren -en ook momenteel bij de 
Programmeringstafel Interactie van de GDI- een discussie speelt over het 
standaard opnemen van een hulp-knop in het ontwerp van een digitale 
overheidsdienst. 
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3. In hoeverre omvat jullie Enterprise Architectuur de 5 interactiepatronen van 
het Dienstverleningsconcept die gestart worden door burgers en/of bedrijven? 

 
 

Het aanvragen van een overheidsdienst is doorgaans goed afgedekt vanuit de 
enterprise architectuur van zowel de leden van de MFG als van de grote 
gemeenten. 

Echter, het omgaan met foutmeldingen, zowel als het een incidentele fout betreft 
als wanneer het een structurele fout betreft, wordt slechts zeer beperkt 
gefaciliteerd vanuit diezelfde enterprise architectuur van de leden van de MFG: in 
ca. 35% van de gevallen. 
Bij de grote gemeente is dat niet veel beter: in ca. 45% van de gevallen.   

Daarnaast is ook het inbrengen van een nieuwe wens vanuit een burger of bedrijf, 
als aanvulling op de bestaande overheidsdienstverlening, zeer beperkt 
gefaciliteerd vanuit de enterprise architecturen van deze grote 
uitvoeringsorganisaties: in slechts ca. 35% van de gevallen. 

 

NB. De vraag komt daarbij naar voren hoe de inbreng van nieuwe wensen van 
burgers overheidsbreed is geregeld? 
Is er een “algemeen overheidsloket” waar dat wordt oppakt in relatie tot het totale 
pakket aan overheidsdiensten? Of is het de bedoeling dat elke 
uitvoeringsorganisatie zich daar een eigen mening over moet vormen en invulling 
aan moet geven? 
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4. En in hoeverre omvat jullie Enterprise Architectuur de 3 interactiepatronen van 
het Dienstverleningsconcept die gestart worden door de overheid? 

 
 

Deze 3 onderdelen van het proces Verbeteren lijken in redelijke mate te zijn 
afgedekt binnen de enterprise architectuur van de leden van de MFG, d.w.z. bij 
ruim 55%. 
Bij de gemeenten is dat slechts ca. 35%   
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Aanvullend kwamen nog de volgende opmerkingen naar voren over het 
Dienstverleningsconcept: 

1. Wij werken vanuit de opdracht van onze eigenaar maar kijken ook naar de 
bedoeling van de opdracht die vaak op gespannen voet staat met de 
complexe regelgeving en beleidsbepalingen. Hierbij worden we soms 
gehinderd door het gebrek aan tijd en capaciteit om de dienstverlening op 
een courante en onderhoudbare manier in te voeren.  
Het Dienstverleningsconcept gaat uit van de balans tussen de wensen 
vanuit burgers en bedrijven in onze samenleving en de overheid die daartoe 
haar diensten aan die samenleving levert. Als die balans ontbreekt, dan zal 
dat waarschijnlijk af te lezen zijn uit de reflecties van burgers en bedrijven 
over de kwaliteit van de overheidsdienstverlening die zij ervaren.  
Zie de ambitie in de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren - Digitale 
Overheid (blz 128) om uiterlijk per 2025 een feedback-tool te realiseren 
waarmee uitvoeringsorganisaties hun dienstverlening kunnen verbeteren. 
De Belastingdienst, het CJIB, CBS en CIZ hebben zulke feedback reeds 
structureel geregeld en publiceren maandelijks de actuele waardering  

2. In bestaande diensten, bijvoorbeeld in het geval van een negatief bericht 
voor de klant, kan pro-actief met de klant contact worden opgenomen. 
Dat voorbeeld zal velen aanspreken. Het voorkómen van escalatie is 
immers van groot belang voor het vertrouwen tussen burgers en overheid. 
De vraag is dan: wat is vanuit architectuur / dienstontwerp gedaan om die 
pro-actieve aanpak te borgen in de uitvoering? 

3. Bij diverse gemeenten is het NORA Dienstverleningsconcept nog niet 
bekend. Zij volgen over het algemeen de GEMMA en gaan er vanuit dat 
GEMMA een juiste invulling is van de NORA.  
In de praktijk vullen NORA en GEMMA elkaar goed aan, maar lukt het niet 
altijd om wijzigingen direct van elkaar over te nemen.  
De NORA heeft recent een grote verbetering ondergaan, zie RFC Bindende 
architectuurafspraken 2022 
Momenteel worden voorstellen gedaan om de GEMMA daar op aan te 
passen, zie Review GEMMA kernwaarden kwaliteitsdoelen en 
architectuurprincipes tot 31-10-2022 - GEMMA Online  

NB. In de Omnichannel referentiearchitectuur (gemmaonline.nl) staan op 
blz 14 de principes voor “Processen, organisatie, mens en cultuur”, 
waaronder “Onze gemeente gebruikt generieke processen en functies”. 
Echter, niet duidelijk is welke generieke processen de gemeente hebben 
onderkend.  
Zijn dat de 5 processen van het Dienstverleningsconcept? 
Heeft elke grote gemeente die principes op gelijke wijze ingevuld, met 
dezelfde Bedrijfsprocessen (blz 37) ? 

4. Voor diverse betrokkenen is duidelijk dat de onderdelen van het 
Dienstverleningsconcept relevant zijn voor de enterprise architectuur. 
De vraag die zij zichzelf daarbij stellen is: HOE moet dat in de architectuur 
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worden opgenomen, met welke standaarden, componenten, stelsels en 
samenwerkingsvormen e.d.? 
Vanuit de NORA is daar nu een 1e handvat voor gegeven. Ondermeer via dit 
onderzoek, is begonnen met het verkrijgen van bekendheid en draagvlak 
voor de 5 processen van het Dienstverleningsconcept en de triggers van de 
8 standaard workflows tussen die 5 processen.  
Daarnaast is voor de inbedding in de enterprise architectuurplaten een 1e 
opzet van een ArchiMate model beschikbaar. Die behoeft nog wel verdere 
uitwerking, zie: 
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BIJLAGE Betrokkenen 
 
 
 
 
Nr. MFG organisatie Naam Functie 

 
1 Belastingdienst Martijn de Bruijne  Lead Enterprise Architect  
2 Kadaster Wilbert Kroon Enterprise Architect 
3 UWV Eric Nijenhuis Senior Enterprise Architect 
4 SVB Geer Haas Lead Enterprise Architect 
5 CJIB Ronald Siemonsma Enterprise Architect 
6 CBR Hans Klerken ICT Architect 
7 IND Marcel Vos Domeinarchitect 
8 KvK   
9 DUO Johann Schreurs Enterprise Architect 

10 CBS Pascal Fransen Enterprise Architect 
11 Justis Ed Beetsma Enterprise Architect 
12 CIZ   
13 RDW Gert Stel Enterprise Architect 
14 RVO   
15 CAK Bas Leerintveld Enterprise architect 

    
    

Nr. Gemeente Naam Functie 
 

16 Amsterdam        Dirk Temme Enterprise Architect 
17 Rotterdam Stefan van Ingen Enterprise Architect 
18 Den Haag Jan Verbeek Enterprise Architect 
19 Utrecht   
20 Eindhoven Marnix Theijssen Enterprise Architect 
21 Groningen   
22 Tilburg Anita Potters Enterprise Architect 
23 Almere Joël Koeckhoven Senior Beleidsadviseur  
24 Breda Ivo van Zitteren Informatie Architect 
25 Nijmegen Wendy van den Eeckhout Bedrijfsadviseur 

 
 
NB. Van 5 organisaties zijn geen inhoudelijke reacties ontvangen en is derhalve 
geen naam en functie aangegeven.  


