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Aanbiedingsformulier                                                           Agendapunt:  
 
1. Werkgroep Interactie 

2. Onderwerp Uitgangspunten Capability’s GDI 

3. Datum behandeling1 30 juni 2020 

4. Contactgegevens Contactpersoon  :  Theo Peters 
Telefoonnummer:  06-10516126 
E-mailadres    :  Theo.Peters@VNG.nl 
 

5. Aard van de behandeling  Ter vaststelling 
 Ter bespreking 
 Ter informatie 

 
6. Eerder behandeld in    

 
 

Datum behandeling: 
 

 Kerngroep                         Sponsorgroep 
 Afstemming beleid             Programmeringsraad Logius 
 Niet                              Anders:  

 
16 juni 2020/23 juni/30 juni 2020 

Uitkomst behandeling: 
 

Gemaakte afspraken: 

 Overeenstemming     Geen overeenstemming  
 
Uitgangspunten scherper formuleren gericht op alle capability’s 
GDI en alle 5 werkgroepen. Separaat formuleren en terugleggen in 
Kerngroep en Sponsorgroep. 
Op 23 juni aan tal aanvullende opmerkingen gemaakt die nog 
verwerkt moeten worden. 
Laatste reactie vanuit kerngroep en ronde langs sponsorgroep op 
30 juni verwerkt. 

7. Onopgeloste 
discussiepunten in 
werkgroep 

 

Geen 

8. Vragen en problemen die 
uitwerking belemmeren 

Afstemming met de verschillende werkgroepen is van belang en 
de onderwerpen van de werkgroepen kunnen om aanscherping of 
nadere duiding vragen.  

9. Samenvatting/toelichting 
bij onderwerp 

Vanuit de werkgroep Interactie is een document met de context en 
uitgangspunten voor capability’s Interactie/GDI opgesteld. Tijdens 
de bespreking daarvan bleek dat een deel van dat document 
toepasbaar is voor het gehele project uitwerken Strategie GDI 
(aka Pressure Cooker).  
De vertaling van de 9 uitgangspunten om het beleid voor de 
digitale basisinfrastructuur te ontwikkelen, zoals deze eerder in 
het OBDO zijn vastgesteld, naar capability’s in de GDI is op die 
wijze besproken. Bijgevoegd document geeft een vertaling van die 
9 uitgangspunten, toegespitst op capability’s en geordend langs de 
invalshoeken uitgangspunten en werkwijze. 
Na bespreking en goedkeuring in de Kerngroep en Sponsorgroep 
dienen ze als uitgangspunt en richtinggevend kader voor de vijf 
werkgroepen in het project uitwerken Strategie GDI (aka Pressure 
Cooker) en daarmee dus ook voor het vormgeven van de 
uiteindelijk capability’s van de GDI. 

 
 
  

                                                
1  Behandeling vindt op dinsdag plaats in kerngroep, sponsorgroep en afstemming met beleid. 
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Inleiding 
In het beleidskader digitale basisinfrastructuur (akkoord door OBDO in overleg van 23 april 2019)2 zijn 9 
uitgangspunten opgenomen om het beleid voor de digitale basisinfrastructuur te ontwikkelen en de generieke 
functies van deze basisinfrastructuur vorm te geven: 
1. De maatschappelijke opgave is het uitgangspunt 
2. Het gebruiksperspectief staat voor de overheid centraal 
3. De basisinfrastructuur is opgebouwd rond generieke functies 
4. Afspraken gaan boven standaarden, standaarden gaan boven voorzieningen 
5. We zijn scherp op innovaties, met oog voor de continuïteit 
6. We werken samen aan digitalisering over de grens 
7. Er is geen blauwdruk voor de realisatie van generieke functies 
8. Er zijn meerdere ontwerpeisen aan de basisinfrastructuur 
9. Samenwerking is niet vrijblijvend 
 
In het traject van de Pressure Cooker is afgesproken dat de term digitale basisinfrastructuur gelijk is aan de 
term Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Voor het uitwerken van de capability’s (synoniem voor generieke 
functies) van de GDI zijn de hier bovengenoemde uitgangspunten van belang maar dan toegespitst op 
capability’s en geordend langs de invalshoeken uitgangspunten en werkwijze. 

Uitgangspunten en werkwijze vormgeven capability’s van de GDI 
De volgende criteria geven aan volgens welke werkwijze we komen tot capability’s (generieke functies) in de 
GDI en aan welke uitgangspunten deze dan moeten voldoen. 

Uitgangspunten 
Het faciliteren van de maatschappelijke opgave is het uitgangspunt 
De GDI gaat over de generieke infrastructuur die nodig is om de (digitale) overheid te faciliteren. Met de 
capability’s van de GDI los je geen maatschappelijk vraagstuk op. Dat is de taak van de betreffende 
uitvoeringsorganisatie of overheid en gebaseerd op de politieke keuzes die worden gemaakt. De capability’s 
van de GDI moeten in staat zijn om elke maatschappelijke opgave te faciliteren.  
 
De GDI is flexibel ingericht om toekomstige veranderingen op te kunnen vangen 
De ervaring leert dat beleid sneller ontwikkelt dan de architectuur. De GDI moet een basis leggen voor 
toekomstige ontwikkelingen in beleid en (digitale) samenleving. We mogen bij de inrichting dus niet alleen uit 
gaan van het huidige beleid, maar moeten ook toekomstige beleidsontwikkelingen maximaal mogelijk maken. 
Flexibiliteit levert meerwaarde maar vraagt ook extra inspanning en inzet van middelen. Bij de inrichting van 
een capability maken we deze expliciet en wegen we deze af tegen de voordelen. 
 
De GDI is opgebouwd rond generieke functies 
De GDI (synoniem aan de basisinfrastructuur) bestaat uit capability’s die voor alle partijen binnen de (digitale) 
overheid functioneel hetzelfde, herkenbaar, bruikbaar en binnen het eigen proces of activiteit inzetbaar zijn.  
 
Afspraken gaan boven standaarden, standaarden gaan boven voorzieningen 
Het maken van afspraken is een flexibele en eenvoudige manier om binnen een diverse overheid invulling te 
geven aan een capability. Wanneer dit niet voldoende is kan het gebruik van overeengekomen standaarden 
mogelijk volstaan. Ontwikkeling en gebruik van generieke voorzieningen is de laatste optie omdat 
ontwikkeling en gebruik door (deels) autonome organisaties binnen het Nederlandse bestuurlijk bestel in de 
praktijk leidt tot grote uitdagingen. 

                                                
2 Dit beleidskader is als bijlage opgenomen bij de geactualiseerde versie van NL DIGIbeter 2019 - Agenda 
Digitale Overheid die op 3 juli 2019 naar de Tweede Kaker is gegaan. 
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Hiermee geven we invulling aan de gedachte dat capability’s bij voorkeur een vorm aannemen die zo licht 
mogelijk is en zo wendbaar, efficiënt en effectief mogelijk te bereiken is. De verschijningsvorm is dus niet per 
definitie een voorziening, dat is een separate keuze gebaseerd criteria als efficiency, marktwerking, 
beveiliging, gezamenlijke kosten, doorlooptijd, etc. 
 
We zijn scherp op continuïteit en betrouwbaarheid 
Het uitgangspunt voor de processen van de overheid is continuïteit, betrouwbaarheid en degelijkheid. Voor de 
capability’s binnen de GDI is het effect dat deze robuust, flexibel en toekomstvast moeten zijn 

Werkwijze 
Het gebruiksperspectief staat voor de GDI centraal. 
Het is van belang om te kijken naar de rollen die een gebruiker (burger, ondernemer, professional, andere 
overheden) kan hebben en de context waarbinnen hij met de overheid te maken heeft. Het 
gebruikersperspectief moet dan centraal staan bij de invulling van capability’s. Dit bereiken we door gebruik te 
maken van UX designers, het aanbieden van diensten vanuit een ontwikkelaarsperspectief, userstories en 
klantreizen. Hiermee ontstaat een GDI ontstaat die beschikbaar, veilig en intuïtief in het gebruik is. 
 
We hebben oog voor innovaties 
Het uitgangspunt voor de processen van de overheid is continuïteit, betrouwbaarheid en degelijkheid. Voor de 
capability’s binnen de GDI is het effect dat deze robuust, flexibel en toekomstvast moeten zijn. Dat lijkt op 
gespannen voet te staan met de wens om innovatie een plek te geven.  
De toegevoegde waarde van innovaties is zichtbaar te maken door deze naast de bestaande inrichting een 
plek te geven in de vorm van een ‘sandbox’ omgeving waarin research en development ruimte krijgen. Op die 
wijze kunnen we ontdekken hoe nieuwe inzichten, technologie en werkwijzen een toegevoegde waarde 
hebben bij de  inrichting van capability’s. Opschalen van nieuwe technologie en transitie naar nieuwe 
functionaliteit zijn op die wijze stapsgewijs vorm te geven.  
 
We werken samen aan digitalisering over de grens 
Vanuit Europa en ook daarbuiten hebben wetten, richtlijnen en wensen invloed op het handelen van onze 
(digitale) overheid. Dat vraagt om aan de voorkant samen optrekken en mede de koers bepalen en 
beïnvloeden. Het vraagt ook om het realiseren van koppelvlakken om de verbinding te leggen met de 
processen binnen de diverse overheidspartijen. Deze koppelvlakken als capability positioneren maakt dat 
afzonderlijke organisaties niet voor het verbindingsprobleem staan en de burger buiten Nederland geholpen 
wordt met een meer uniforme behandeling. 
 
Er is geen blauwdruk voor de realisatie van capability’s (generieke functies)  
De wijze waarop capability’s tot stand komen en uiteindelijk als een werkende functie worden vormgegeven 
leggen we niet op voorhand vast. Daarmee geven we ruimte aan het principe “afspraken gaan boven 
standaarden, standaarden gaan boven voorzieningen”, aan de verschillende organisaties die een capability 
invullen en de wijze waarop deze, steeds vaker in een agile proces, tot stand komen. Daarmee bereiken we 
dat de vorm van een capability aan kan sluiten op de organisatie(s) die deze tot stand brengen en moet 
kunnen veranderen als gevolg van veranderende technologie, randvoorwaarden of context.  
 
Er zijn meerdere ontwerpeisen aan de GDI 
Ontwerpeisen formuleren we pas bij de ontwikkeling of doorontwikkeling van een capability. Daardoor zijn we 
in staat om naast de functionele wensen en eisen ook rekening te houden met met de inzichten, technologie 
en context waarbinnen die capability gevraagd is en ontwikkeld wordt. 
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Samenwerking is niet vrijblijvend 
Bij samenwerken aan capability’s hoort het besef dat deze de gehele (digitale) overheid dienen. Het gaat om 
het geheel aan schakels die de samenwerking vorm geven. Dit vraagt om denken vanuit een breder 
perspectief dan de verantwoordelijkheid van de organisatie die de capability op haar manier invult. Er moet 
van uit worden gegaan dat primaire processen en de dienstverlening van de gehele overheid geraakt worden 
indien een capability niet voldoet. Je werkt dus samen over de grens van de eigen organisatie heen en de 
consequentie is dat dit een effect heeft op het invullen van randvoorwaarden, zoals financiering, beheer, 
continuïteit, doorontwikkeling, ondersteuning en beschikbaarheid, over de eigen grenzen heen. 

Toelichting 
Capability’s vormen samen met de functies van aangesloten partijen de basis voor het bieden van 
dienstverlening, het uitvoeren van de diverse publieke taken en het oppakken van maatschappelijke 
vraagstukken. Het is dan ook zaak om bij het ontwerpen daarvan rekening te houden met een bredere insteek 
en breder gebruik. 
 
Het inrichten van een GDI die rekening houdt met huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken en 
met veranderingen in beleid vraagt van de mensen die dit doen een werkwijze van ‘verder kijken dan de neus 
lang is’. Eigenschappen als federatief, modulair, flexibel en buiten de eigen organisatie denken horen daarbij. 
Bij het vormgeven van de capability’s is een korte, middellange en lange termijn perspectief belangrijk om zo 
het faciliteren van toekomstige keuzes en een transitie naar nieuwe functionaliteiten mogelijk te maken. 
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