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1. Onderwerp: GO: Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur 

2. Datum behandeling PL: Januari 2019 

3. Sponsor(en) PL Nathan Ducastel & Zeger Baelde 

4. Contactgegevens: Organisatie : Logius 
Contactpersoon : Eveline O’Brien 
Telefoonnr. : 06 5048 9712 
Emailadres : eveline.obrien@logius.nl 
   

5. Aard van de behandeling:  Ter besluitvorming en ter advies naar eigenaar/ICM/OBDO/… 
 Ter vaststelling 
 Ter bespreking  

 Ter informatie 
 

6. Beslis- /discussiepunten: 

 

Programmeringsraad Logius wordt gevraagd: 

• Kennis te nemen van het gesprek van de voorzitter met de 

sponsoren en delegatie werkgroep GO op woensdag 23 januari 

j.l. (zie hieronder en mondelinge toelichting) 

Oplevering documenten 

Programmeringsraad Logius wordt gevraagd: 

1. Strategische Thema’s: 

• in te stemmen met de Strategische Thema’s voor de 

Gemeenschappelijk Overheidsarchitectuur; 

• in te stemmen om de Enablers/Capabilities verder uit te 

werken; 

• deze Strategische Thema’s voor te leggen aan het OBDO 

met de vraag deze vast te stellen, zodat deze kunnen 

dienen als basis voor de Gemeenschappelijke 

Overheidsarchitectuur (GO). 

2. Doorlichting deel GDI-voorzieningen 

• de kaders te bevestigen; 

• bevestigen of de voorlopige conclusies en suggesties 

begrijpelijk en toepasbaar zijn (werkgroep GO biedt aan 

deze onderwerpen in een verdiepende sessie inhoudelijk 

toe te lichten); 

• aan te geven of deze Doorlichting nu een verdieping nodig 

heeft (zo ja, welke onderwerpen en hoe diep) of dat er 

eerst gefocust moet worden (bij voldoende capaciteit) op 

het in kaart brengen van de doelarchitectuur. 
 

7. Eerder behandeld in:    

 
 

Datum behandeling: 
 

 Klantenraad  FC PL  Programmeringsraad Logius 

 ICM              OBDO   
 Niet   Anders:  

 
 
 

Uitkomst behandeling: 
 

Gemaakte afspraken: 

 Overeenstemming     Geen overeenstemming  
 
 

8. Financiële consequenties: 

Kosten: 

Dekking kosten:  

 

 Nee   Ja    

 Ja           Nee       Gedeeltelijk 
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9. Samenvatting/toelichting: Terugkoppeling gesprek Jaap Uijlenbroek, sponsers en 

architecten 

Op woensdag 23 januari heeft een gesprek plaatsgevonden met 

• Voorzitter PL: Jaap Uijlenbroek 

• Sponsoren PL: Nathan Ducastel (VNG) & Zeger Baelde (MFG) 

• Programmabureau PL: Luc Boss 

• GO-kerngroep: Wim Bakkeren (VNG), Geer Haas (MFG), 

Matthijs Claessen (Logius), Eveline O’Brien (Projectmanager) 

 

In dit gesprek is helder benoemd wat de verwachtingen zijn en 

hoe we nu verder moeten. Insteek is dat de eerder gegeven 

opdracht van de PL nog steeds valide is (stel een breed gedragen 

Enterprise Architectuur voor de basisinfrastructuur op, zodat de PL 

kan sturen). 

 

Verder is geconstateerd dat er een aantal zaken in de weg staat 

om dit te bereiken. Deze zijn in het gesprek benoemd en zullen de 

komende weken in notitie vorm aan de PL worden voorgelegd om 

daar als opdrachtgever een besluit over te kunnen nemen. Indruk 

van de onderwerpen die de komende tijd uitgewerkt moeten 

worden zijn: 

• Capaciteit: om de doelarchitectuur in kaart te brengen is meer 

nodig dan 4 uur per week van een aantal welwillende 

Enterprise Architecten. Gedacht wordt aan in ieder geval 2 

architecten gedetacheerd bij het Programmabureau die 

dedicated meerdere maanden kunnen werken aan dit 

onderwerp (funding aanwezig). 

• “Geschillen“: er zijn diverse onderwerpen waar stakeholders 

(uitvoerders, ADO, beleid, PDI) verschillende 

denkwijzen/ideeën over hebben. Deze worden uitgewerkt en 

voorgelegd leggen aan de PL ter besluitvorming (“wilsvraag“). 

 

Daarnaast is aangeven dat de rol en verantwoordelijkheden van 

sponsoren, projectleiding en opdrachtgeverschap uitgewerkt 

worden in een notitie en voorgelegd wordt aan de PL (actie Luc 

Boss). 

 

Oplevering documenten 

Voor nu levert de werkgroep GO levert de werkgroep GO de 

volgende concept documenten op: 

• Strategische Thema’ s (functionele beschrijving) die voor 

architectuurdoeleinden kunnen worden gebruikt. Deze 

Strategische Thema’s zijn gebaseerd op onderwerpen uit De 

Agenda Digitale Overheid, Banaan (MFG), Common Ground 

(VNG) en de Interactie Strategie. 

Logius maakt al gebruik van de (concept) Strategische 

Thema’s bij de invulling van de epics voor de Agile Release 

Trains.  

 

Naast de Strategische Thema’s is er ook een begin gemaakt 

met de Enablers/Capabilities (onderwerpen als veiligheid, 

integraliteit, integriteit en kwaliteit). Deze zijn niet verder 

uitgewerkt omdat eerst de Doorlichting van een deel van de 

huidige GDI is opgepakt. 

 

• Notitie Doorlichting. In een intensieve werkweek heeft de 

kerngroep van architecten, op verzoek van de sponsoren, een 

eerste verkenning uitgevoerd op vier GDI voorzieningen: 

o MijnOverheid 
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o eID (o.a. DigiD, BSNk, Routeringsvoorziening) 

o Machtigen en 

o Federatief Berichten Stelsel. 

De verkenning is gemaakt vanuit drie verschillende 

perspectieven 

o positioning naar de toekomst aan de hand van de 

Strategische Thema’s 

o gematigd tarievenbeleid en 

o “afspraken voor standaarden voor voorzieningen”. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


