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e-Dossiers: wat betekent dat voor ons? 
Bevindingen 7eworkshop over “e-Dossiers”, 17 april 2013, Amersfoort  

Inleiding 7e 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. 

“Verbinden” wordt vanuit drie invalshoeken verkend: 

• Front Office, verkrijgen informatie van en informeren van burgers en organisaties; 
• (Basis)registraties, beheer, maar vooral ook het gebruik van de breed binnen de overheid 

beschikbare informatie  
• e-Dossiers, als uitvoeringsorganisaties samen werken aan gecombineerde vragen van burgers 

en organisaties 

Workshop 7 is de eerste van drie workshops die zich richten op e-Dossiers. De workshops e-Dossiers 
gaan verder waar de eerdere workshops gestopt zijn, en zal naar verwachting leiden tot verdere 

integratie van inzichten (wat is belangrijk, en wat 
niet).  

Alle workshops gaan over “verbinden”, en feitelijk 
over de verbindingen tussen de verschillende 
objecten in de tekening hiernaast.  

Hierbij zij aangetekend dat e-dossiers  feitelijk de 
externe link naar “uitvoering” heeft, waar “front 
office” linkt naar de “buitenwacht” (burger, bedrijf 
en instelling), en (basis)registraties met de 
gegevens die beschikbaar zijn. 

De links maken géén onderscheid tussen publieke en private partijen. Gedurende de eerdere 
workshops is al geconcludeerd dat de grenzen tussen publieke en private organisaties aan het 
veranderen is, en dit zet zich ook voor in de e-dossiers: sommige stappen worden door publieke, en 
sommige door private partijen uitgevoerd. 



Belangrijkste bevindingen 7e workshop 
Ten aanzien van e-dossiers is veel gezegd en geschreven. Willem Kossen legt uit dat in het 
vooronderzoek (wat geleid heeft tot de “bestelling” door de NORA Gebruikersraad voor dit 
onderdeel) al snel bleek dat de naam e-dossier een multi-interpretabel begrip is geworden 
waaronder iedereen iets anders verstaat. Er zijn nogal wat voorzieningen die de naam e-dossier 
gekregen hebben maar die onderling heel anders van aard zijn. 

Vandaar dat de eerste deel van de workshop zich richtte op de volgende vraag: “e-Dossiers, waar 
hebben we het over?” 

In de discussie werd aangegeven dat het feitelijk gaat om procesgebonden informatie bijeen te 
brengen in één geheel. De term “dossier” wordt door velen gerelateerd met een beeld van een 
statische stapel papier, en dit kan tot verwarring in verwachtingen leiden. Het zou goed zijn een 
betere term te vinden (“heldere naamgeving”) om te voorkomen dat mensen op voorhand op het 
verkeerde been worden gezet.  

In de discussie kwamen we er uiteindelijk op uit dat een e-dossier kan zijn: 

- Dynamisch: een soort “verwijsindex” waar verwezen wordt naar alle informatie die nodig is om 
effectief antwoord te kunnen geven op een bepaalde (aan)vraag. Hierbij gaat het ook om 
wettelijke context (niet alleen “gegeven”) en de “verwijzing” kan verschillende vormen hebben; 

- Statisch: een “foto” met daarin het tijd- en subject gebonden antwoord op de (aan)vraag (i.e. 
een momentopname). 

In essentie komt het vaak neer op in de praktijk ontstane “oplossingen” om effectief antwoord te 
kunnen geven op (aan)vragen. Of, zoals één van de deelnemers het uitdrukte: “een stapel gegevens 
met een prikker erdoor”. Die prikker kan bijvoorbeeld zijn: “plan dossier”, maar ook “object dossier” 
of “subject dossier” en wordt niet alleen op aanvraag van burger, bedrijf of instelling gebruikt, maar 
soms ook door een “handhavingsregisseur”. Het gaat in ieder geval om het bij elkaar halen van 
informatie die nodig is om een vraag te behandelen, die situationeel is (dus in een e-dossier in de 
context neergelegd dient te worden).  

Ook werd aangegeven dat er over het algemeen een duidelijke scheiding te maken is tussen e-
dossiers ten behoeve van “beleid” en die ten behoeve van “uitvoering”. Over het algemeen zijn de 
laatste vaker “herhaalbaar” en daardoor breder inzetbaar, terwijl er bij “beleid” vaker sprake is van 
unieke en complexe e-dossiers. 

Een e-dossier kan een “zaak” zijn of door een “zaak” ontstaan, bijvoorbeeld gebeurtenissen die tot 
registratie van nieuwe gegevens leiden. Het kan ook ontstaan in de context van “life events”, 
gebeurtenissen die verschillende zaken bij elkaar brengen en kunnen leiden tot één of meerdere 
dossiers. Bij “zaakgericht werken” geven de zaakgegevens de voortgang per zaak neer, en waarbij 
één of meerdere e-dossiers betrokken kunnen zijn. De zaakgegevens zijn meta-data over voortgang 
proces, terwijl in het e-dossier vaak inhoudelijke zaken zijn opgenomen. 

Dossiers moeten overgedragen en uitgewisseld kunnen worden (voorbeeld: Sociale 
Verzekeringsbank naar CJIB en terug), en dus moet informatie overdraagbaar zijn, en soms is de 
eenheid van overdragen een bundeling van informatie oftewel een e-dossier. Dit e-dossier kan op 



dynamische wijze linken naar de juiste gegevensbronnen, waardoor updates door een 
gegevensbeheerder direct in het dynamische e-dossier worden meegenomen. Als dan een dossier is 
overgedragen aan het CJIB voor een incasso, en het adres verandert, dan is het belangrijk dat dat 
geupdate adres direct wordt meegenomen. 

Het gaat er uiteindelijk om dat informatie op “overdraagbare” wijze gedeeld wordt: 

- Op punten van “verbinding” tussen organisaties; 
- Op verantwoorde wijze (binnen wettelijk kader). 

Dit laatste houdt in dat doelbinding steeds scherp voor ogen staat, en minimale 
informatievoorziening (alleen die informatie die nodig is in het kader van een bepaalde (aan)vraag) 
“good practice” is.  

NB: Er wordt verder op gewezen dat met de totstandkoming van nieuwe Europese wetgeving op het 
gebied van elektronische data bescherming kan leiden tot aanpassing van het wettelijk kader. Het 
blijkt dat daar op dit moment in informatie architecturen nog weinig gebruik van wordt gemaakt, en 
een betere afstemming lijkt op zijn plaats. 

Uitdagingen waar een gestroomlijnde e-dossier benadering wellicht een (deel van de) oplossing zou 
kunnen leveren zijn onder andere: 

- op dit moment “verrijken” veel organisaties zelf de gegevens uit basisregistraties – en dat heeft 
het gevaar dat de gegevens niet meer synchroon gaan lopen met elders binnen de overheid 
verrijkte gegevens; 

- alles moet nog veiliger, en tegelijk nog transparanter; 

- “big data”, oftewel hoe kunnen we op een verantwoorde manier effectief gebruik maken van de 
snel toenemende hoeveelheid van data over wat er plaatsvindt in onze samenleving 
(anonimiseren? Doelbinding uitbreiden?) 

Er werd opgemerkt dat het duidelijk beleggen van de verantwoordelijkheid en van het beheer ook bij 
e-dossiers cruciaal is voor het welslagen. Dit geldt ook voor het uitvoeren van autorisaties: een goed 
beheer van identiteit van medewerkers in een federatie van overheidsorganisaties is essentieel. 

Belangrijkste issues ten aanzien van e-dossiers  
Na bovenstaande discussie werd aan alle deelnemers gevraagd de belangrijkste issues als door hen 
onderkend op een hexagon te schrijven en op de muur te plakken. Een belangrijk deel van de 
commentaren clusterde zich rond het onderwerp “Standaarden” en rond het onderwerp 
“Randvoorwaarden”. Daarnaast werden er nog een aantal “uitdagingen” geïdentificeerd,  alsmede 
een aantal “risico’s” onderkent. 

Uit de discussie ten aanzien van “standaarden” blijkt dat er nog een gebrek is aan eenduidige 
oplossingen. Er is een grote behoefte aan betere samenhang tussen informatiemodellen, 
normalisering van begrippen, en een ontsluiting van die samenhang door genormaliseerde meta 
data. De gegevensinfrastructuur wordt op dit moment nog als “lastig te gebruiken” beschouwd. 
Voor een belangrijk deel komt dit ook door de dynamiek van de overheid en het gegevensgebruik. 



Gegevens die gebruikt worden moeten steeds weer gehercontextualiseerd worden, omdat die 
context veranderd. Uiteindelijk gaat het om semantiek, en om die helder te krijgen zijn eenduidige 
definities van begrippen en gecontextualiseerde gegevens met genormaliseerde meta data van 
belang. 

Een belangrijke uitdaging ligt in de wijze waarop geïnvesteerd wordt in het verbeteren van 
informatiestromen. Hierbij wordt onder andere verwezen naar het feit dat sommige 
(basis)registratiegegevens op verschillende plaatsen “verrijkt” worden, en het wellicht goedkoper 
voor de overheid als geheel zou zijn als die verrijking door de (basis)registratiehouder zou gebeuren. 
Maar het gaat ook verder, zoals het gebruik maken van diensten van overheidsonderdelen die goed 
zijn in de uitvoering van bepaalde gegevenstaken. Welke afspraken kunnen gemaakt worden over 
onderlinge samenwerking, en hoe worden die geborgd? En … hoe wordt zeker gesteld dat geld voor 
investeringen die gedaan moeten worden om “downstream” geld te besparen ook daadwerkelijk 
beschikbaar komt voor de Dienst die die investering moet uitvoeren? Door het opzetten van e-
dossiers voor patronen die vaak voorkomen binnen de overheid zou wellicht veel geld bespaard 
kunnen worden: dit zou nader verkend moeten worden. 

Ten aanzien van wetgeving wordt opgemerkt dat die optimaal hergebruik van gegevens soms niet 
mogelijk maakt, en ook andere samenwerking die burger en bedrijf direct (door snellere, betere 
antwoorden) of indirect (door lagere kosten) ten goede zou kunnen worden goed tegen het licht 
gehouden moet worden. Hierbij wordt ook gewezen op nadere afstemming tussen Europese en 
nationale wetgeving, en terugkoppeling van het vakgebied naar wet- en regelgeving zodat zoveel 
mogelijk rekening gehouden kan worden met wat er nodig is om een goede en verantwoorde 
informatievoorziening tot stand te brengen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het verantwoord 
kunnen doen van statistische bewerkingen, om zo inzichten te krijgen in samenhang tussen feiten en 
risicoprofielen te kunnen creëren. De technieken hiervoor (omgaan met grote hoeveelheden data) 
ontwikkelen zich snel op dit moment in de wereld, en het is belangrijk voor de overheid die kennis in 
huis te hebben. 

Met name wordt gewezen op de slag die wellicht nog gemaakt kan worden door het op zodanige 
manier organiseren van vraag en beschikbare gegevens dat we daadwerkelijk kunnen terugvallen op 
“minimale informatievoorziening” (i.e. alleen die informatie verstrekken die nodig is voor 
behandeling van een “zaak”); hiermee wordt ook direct aan de eis tot “doelbinding” voldaan. In 
andere gevallen kan het doel de middelen rechtvaardigen. Duidelijke doelbinding staat dan ook 
voorop. 

Het komt nog regelmatig voor dat het aan duidelijkheid ontbreekt wie er nu verantwoordelijk is. Zo 
is er op veel plaatsen nog sprake van gebrekkige transparantie en verantwoording van gebruik van 
privacy gevoelige informatie. Identificatie moet zorgvuldig zijn en autorisatie en 
autorisatiebevoegdheid moeten helder zijn voor alle medewerkers die met persoonsgegevens en 
zaakgegevens werken. Hierbij is het ook belangrijk expliciet afspraken te maken over 
“uitzonderingen in de Administratie” zoals VIPs en/of collega’s. Voorbeeld: bij de Belastingdienst zijn 
een aantal medewerkers specifiek aangewezen om de belastingopgave van 
belastingdienstmedewerkers na te kijken. Andere collega’s hebben daar geen toegang toe. Een 
database met “interessante gegevens” kan verleidelijk zijn als een pot met honing – toch mag er niet 
onnodig van gesnoept worden! 



Uiteraard is een goede beveiliging hierbij belangrijk. Dit geldt voor zowel binnen de organisatie, als 
naar de buitenwereld toe. Verstoringen van de beveiliging kunnen ingrijpende gevolgen hebben, 
zowel voor burgers en bedrijven (hun informatie kan op straat komen te liggen) als voor de 
bedrijfsprocessen zelf (e.g. DigiNotar). 

Net als bij (basis)registraties speelt ook voor e-dossiers de “last” van legacy systemen: er zal geroeid 
moeten worden met de riemen (en systemen) die we hebben, waarbij het belangrijk is om een visie 
op de toekomst vast te leggen waardoor investeringen in nieuwe systemen de kans krijgen te leiden 
tot systemen die steeds beter op elkaar aansluiten. 

Tenslotte wordt er nogmaals op gewezen dat publiek-private samenwerking steeds meer 
plaatsvindt. Belangrijk dat dit op zorgvuldige wijze gebeurt, waarbij de doelen van publieke en 
private partijen in lijn gebracht moeten worden zodat het verantwoord gebruik van e-dossiers ook 
gegarandeerd kan worden over de grenzen van publieke organisaties heen. 

-=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. 

  

 

 

WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 WS6 WS7 WS8 WS9

front office front office front office basis 
registratie

basis 
registratie

basis 
registratie

e-dossiers e-dossiers e-dossiers

VNG Den Haag
Station 

Amersfoort
SVB 

Amsterdam
Provinciehuis 

Utrecht
Station 

Amersfoort
Stadhuis Den 

Bosch  
Station 

Amersfoort
Provinciehuis 

Utrecht
VNG Den 

Haag

Deelnemer email 16-jan 30-jan 13-feb 27-feb 6-mrt 13-mrt 17-apr 24-apr 1-mei
André Batenburg a.batenburg@pzh.nl  x x x o x x x x x
Bert Beentjes bert.beentjes@kadaster. x x x o o o
Mary Beijleveld MBeijleveld@svb.nl   o o o o o o o x o
Saco Bekius sf.bekius@belastingdiens x x x x x x x x x
Maarten Botterman maarten@gnksconsult.co  x x x x x x x x x
Marinus de Graaff m.de.graaff@dlg.nl     x x o o o xx x x
Joshua de Haseth joshua.de.haseth@flevol  o o o x x x o
Toon de Rouw TdRouw@dommel.nl   o o o o x x x x x
Arjen Dijkstra a.dijkstra@dienst-regelin         o o o o o o o
Ferdie Fokke ferdie.fokke@duo.nl o o o o o o o o x
Cor Franke cor.franke@wxs.nl  o o o x o o o o o x
Menno Gmelig Meijling MGmeligMeijling@svb.nl  o o o o o o x o o
Jan Groeneveld jan.groeneveld@duo.nl o o o o o o o o o
Gerald Groot Roessink gerald.grootroessink@du o o o o o o o x o
Frans Hooft van Huysdufrans.hooft@provincie-ut  o o o o o o x x x
Jan Jennissen Jan.Jennissen@minbzk.nl      o o o o o o
Willem EiseJongsma W.Jongsma@cjib.minjus. o o o x x x x x x
Willem Kossen wkossen@bkwi.nl x x o x x x x x x
Gerard Kreuk gkreuk@svb.nl  o o o x o x o
Yassine Lamchachti Yassine.Lamchachti@duo    o o o o o o
Peter Lustenhouwer peter.lustenhouwer@ILe    o o o o o o x x o
Janfolkert Muizelaar j.c.f.muizelaar@belasting o x x o o o
Jelle Nauta jelle.nauta@duo.nl o o o o o x o
Chris Nellen cnellen@argitek.nl x x o o o o o
Eelke Nicolai enicolai@brabant.nl   x x x o x x o
Eric Nijenhuis eric.nijenhuis@uwv.nl x x x x x o x x x
Marian Overgaauw h.m.a.overgaauw@diens      o o o o x x x x x x
Tom Peelen tom.peelen@logius.nl o o o o x o
Ellen Roeper Ellen.Roeper@duo.nl o o o x x x o
Ellie Schetters e.schetters@gelderland.n     o o o o o x o o o
Johann Schreurs johann.schreurs@duo.nl o o o o o o o
Adrie Spruit adrie.spruit@kinggemeen x x x o x x x x x
Nadeem Taverne ntaverne@hetcak.nl   o o o o o x x o x o
Marten Terpstra mterpstra@ipo.nl  o o o x o o
Jaap van den Berg jaap.vandenberg@duo.nl o o o x o o x x x
Mark van den Broek mark@in.spiratie.nl o x x o x x x
Piet van der Krieke Piet.vanderKrieke@kadas o o o x x x o
Rob van der Velde r.vander.velde@provincie  o o o o o o o o o
Theo van Diek t.van.diek@gelderland.nl      o o o o o o x x x
Josien van Dommelen jvandommelen@ipo.nl   o o o x o o o
Rob van Dorp Robert.van.Dorp@ILenT.    o o o o o o x x x
Jan van Driel Jan.Driel@minbzk.nl      o o o o o o
Jasper van Lieshout Jasper.Lieshout@ictu.nl x o o x o xx o
Anton van Weel Anton.Weel@ictu.nl o o o x o x o
Wieger Venema wvenema@upcmail.nl   x o o x o xx o
Ivar Vennekens i.vennekens@mineleni.nl     x x x o o o
Arjan Wartna awartna@svb.nl  o o x o o o
Derkjan Zweers DW.Zweers@overijssel.n  o o o x x x o
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