
NORA – katern “Verbinden” workshopverslag 

Verschillende front office culturen in de 
overheid 
Bevindingen 1e workshop over “Front Office”, 16 januari 2013, bij KING, VNG 
Gebouw, Den Haag 

Inleiding 1e workshop  
Veel informatie en overheidsdiensten zijn tegenwoordig al elektronisch bereikbaar. Maar er valt nog 
veel te verbeteren. Processen die historisch gegroeid zijn passen niet altijd op cq in elkaar, en “de 
overheid” is in feite een ecosysteem dat bestaat uit vele relatief autonome organisaties – ieder met 
hun eigen functie, middelen en aanpak. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze zijn er om de 
burgers en bedrijven in de Nederlandse samenleving zo goed mogelijk te dienen. 

Het zal steeds meer vanzelf moeten gaan spreken dat, als een vraag gesteld wordt aan de overheid, 
de “klant” vlot antwoord krijgt, en, dat het daarbij voor de inhoud van dat antwoord niet uit moet 
maken of die vraag gesteld wordt aan een loket, per telefoon, per email of via een website. Burgers 
en bedrijven verwachten dat de overheid zich als één organisatie gedraagt.  
Zij accepteren niet meer dat zij: 

- van de ene publieke organisatie naar de andere worden gestuurd; 
- dezelfde gegevens steeds opnieuw moeten verstrekken; 
- in contacten met de overheid verschillende oplossingen ontmoeten voor elektronische 

communicatie; 
- ervaren dat onderdelen van de overheid los van elkaar controles en inspecties uitvoeren; 
- etc. 

En het leveren van deze diensten moet allemaal voor steeds minder geld. In deze tijd spreken we van 
ingrijpende bezuinigingen. Die bezuinigingen vormen een belangrijke drijfveer om nauwer te gaan 
samenwerken met andere publieke organisaties om zo tot kostenbesparing te komen. 

Het is duidelijk dat die samenwerking er alleen maar kan komen als organisaties uit alle lagen van de 
overheid elkaar daar in vinden. Alleen top-down werkt hierbij niet – het is cruciaal dat de 
verschillende diensten ook bottom-up hun inbreng hebben zodat we uiteindelijk op één gezamenlijke 
referentie architectuur uitkomen die die samenwerking zo effectief mogelijk ondersteunt zonder 
daarbij voorbij te gaan aan de eigenheid van veel processen bij specifieke onderdelen van de 
overheid.  

Deze workshop is de eerste in een cyclus van workshops met betrokkenen vanuit alle lagen van de 
overheid om aan die samenwerking handjes en voetjes te geven. Doel is grondstoffen te verzamelen, 
specifiek gericht op “Verbinden”. Samen met de resultaten van de andere katernen over “Bestuurlijke 
aspecten van samenwerken in ketens”, en over “Beveiliging in ketens” zullen de resultaten gebruikt 
worden om vorm te geven aan de volgende generatie van de Nederlandse Overheid Referentie 



Architectuur (NORA) welke instrumenteel moet zijn aan die betere samenwerking ten dienste van 
burger en bedrijf. 

Algemene bevindingen 1e workshop 
Gedurende de workshop wordt geconstateerd dat in het verleden wel eens het gevoel is ontstaan 
dat er “vanuit centraal” te weinig geluisterd werd naar input vanuit andere lagen van de overheid – 
dat het meer over “opleggen” ging dan over “overleggen”. De huidige opzet om daadwerkelijk input 
te verzamelen vanuit alle lagen, zonder daarbij alvast een zekere uitkomst vastgelegd te hebben, 
wordt alom op prijs gesteld. Ook het feit dat het kernteam “Verbinden” bestaat uit personen vanuit 
die verschillende lagen draagt verder bij aan het vertrouwen in deze aanpak. 

Binnen het katern “Verbinden” zullen de eerste drie workshops zich richten op “front office” 
aspecten. De daarop volgende drie zullen zich richten op “Basisregistraties” en “e-dossiers”. 
Tenslotte zal ter afronding een workshop georganiseerd worden die zich zal richten op acties die 
voortvloeien uit al het voorgaande.  

“Basisregistraties zal zich richten op verkenning van mogelijkheden voor verdere harmonisatie vanuit 
het perspectief van betrokkenen binnen de overheid, zowel hen die de basisregistraties “runnen” als 
overheidspartijen die op die systemen aangewezen zijn om burgers en bedrijven goed te kunnen 
bedienen. Hierbij bestaat het besef dat terdege rekening gehouden zal moeten worden met het feit 
dat de plaatsen binnen de overheid waar de “kosten” (investeringen in mensen en 
informatiemiddelen, veranderingen in cultuur, etc.) liggen die gemaakt moeten worden niet altijd 
dezelfde zijn als waar de “winsten” in verbeterde communicatie met burger en bedrijf, zowel in 
kwaliteit (betere dienstverlening) als in geld (goedkoper, dan wel effectievere inkomensstroom, etc.) 
niet altijd hetzelfde zijn. 

“e-Dossiers” richten zich met name op de vorming van specifieke dossiers voor burgers en bedrijven 
waarbij veelal informatie van verschillende bronnen samen moeten komen om tot een besluit te 
komen. Een aantal verkenningen op dit gebied zijn al uitgevoerd, en we zullen ons hier richten op 
mogelijkheden en noodzakelijkheden ter verbetering van de processen in het algemeen. Focus zal 
niet zozeer op specifieke processen gericht zijn, anders dan ter illustratie van de aanpak. 

Bij het ontwikkelen van de volgende generatie NORA werd breed onderkend als zijnde essentieel dat 
de afstemming tussen de verschillende lagen gezamenlijk ontwikkeld wordt, om op deze manier zo 
goed mogelijk te komen tot een architectuur die rekening houdt met de verschillende culturen, 
gewoonten en mogelijkheden, en die bouwt op de beste inzichten die al bestaan. Hierbij zal 
gebouwd moeten worden op wat al bereikt is met eerdere versies van NORA, de GEMeentelijke 
ModelArchitectuur (GEMMA) en de Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur (PETRA ), en alles 
wat via de workshops verder door deelnemers aangereikt wordt.  

Specifieke bevindingen 1e workshop 
Er is geen éénduidig concept in gebruik voor Front Office. Het volgende werd gedurende de 
workshop naar voren gebracht: 



- “Het” De Gemeentelijke Front office bestaat niet – er is een mix van kanalen, de 
communicatie tussen burger/bedrijfsleven en gemeentelijke organisatie moet meer 
gekanaliseerd wordt, en bij voorkeur digitaal. 

- Provincies werken niet zozeer met balies. Klanten zijn met name bedrijven, alle vragen die 
van buitenaf naar de provincie toekomen. Informatie is beschikbaar voor medewerkers om 
informatie te kunnen verstrekken/combineren. 

- LUD – front office vaak nog herkenbaar als organisatie-eenheid – steeds vaker 
geautomatiseerd, als het even kan van M2M(machine to machine, i.e. zonder menselijke 
tussenkomst) 

In de discussie over de focus van de sessie kwam de groep tot de realisatie dat het feitelijk gaat om 
“contactpunten met de klant”. Waar deze (contacten) zich bij Gemeenten nog vaak traditioneel in 
aparte organisatieonderdelen en loketten afspelen (al dan niet elektronisch toegankelijk), werkt dit 
bij provincies en Ministeries vaak anders – daar zijn veel vaker specifieke zaakambtenaren belast met 
hele processen van intake tot mededeling van het besluit. Wat onder “front office” functionaliteiten 
valt, zoals direct contact met de klant, heeft dan ook maar betrekking op een deel van hun functie. 

Door het idee van specifieke toewijzing van “mensen en materiaal” aan de functie front office los te 
laten en te praten over “front office functionaliteiten”, wordt het beter mogelijk een referentie 
architectuur te ontwikkelen die dienstbaar is aan alle overheidsdiensten, op alle niveaus.  

Onder front office functionaliteiten wordt breed verstaan: “het contact met de klant”: 

- al dan niet elektronisch (via Internet, telefoon of loket); 
- bij informatie verzamelen (zowel intake als vervolg) en verstrekken. 

Het proces om te komen tot “besluiten” wordt breed niet als een front office activiteit gezien, en ook 
het opslaan, beheren en bewerken van gegevens valt hier niet onder. Of, zoals één van de 
deelnemers zei: “het gaat niet zozeer om de producten die geleverd worden, maar om het “kennen 
van de klant” – zorgdragen dat het contact met de klant goed geregeld is. 

Wat kan deze manier van denken met zich meebrengen?  
Met een goede referentie architectuur kunnen systemen wellicht zo op elkaar afgestemd worden dat 
deze informatie in klantenprofielen van alle overheidsorganisaties die mogelijkerwijs met de klant te 
maken krijgen wordt doorgevoerd. Bijvoorbeeld bij overlijden (maar ook geboortes, verhuizingen, 
etc), front offices pro-actief en in samenwerking met elkaar kunnen optreden. Zowel verwerking van 
deze verandering in het profiel van de klant als in het aanbieden van proactieve diensten kan dan zo 
goed mogelijk omgegaan worden met de klant. 

Nieuwe ontwikkelingen bij het Ministerie van EZ/DR 
Bij het Ministerie van EZ/DR  is het front office vaak nog herkenbaar als organisatie-eenheid: de 
ondersteunende processen zijn steeds vaker geautomatiseerd, als het even kan zelfs M2M. Er vindt 
heel sterk een verschuiving plaats, waarbij het klantcontact veel breder wordt, En in digitaal contact 
wordt steeds meer de brede dienstverlening aangeboden. Bij verschillende processen worden via 
koppeling van databasesdirect checks uitgevoerd: alle informatie in de “keten” wordt hiermee zoveel 
mogelijk direct beschikbaar gemaakt. Dit is nu zo, en zal verder groeien naar andere processen. Front 
office en back office gaan hierdoor steeds meer in elkaar overlopen. Qua concepten is er nog wel een 
onderscheid – maar in de praktijk steeds minder vaak.  



De “keten” is hierbij overigens niet beperkt tot overheidsdiensten.  De ondernemer/klant kan soms 
zelf ook een integraal onderdeel van de keten worden. Een voorbeeld hiervan is de 
exportcertificering voor agroproducten. Voordat een agroproduct geëxporteerd kan worden moet 
een gezondheidscertificaat worden afgegeven. Dit was een proces dat oorspronkelijk een aantal 
weken duurde, en zich handmatig voltrok. Tegenwoordig kan het bedrijfsleven al van te voren 
aangeven wat de plannen voor exporteren zijn, zij krijgt dan direct van de overheid terug op welke 
wijze aan de verplichtingen kan worden voldaan om uiteindelijk die exportvergunning te verkrijgen. 
De ondernemer weet dus al in dat stadium wat nodig is. Dus tegen de tijd dat het product klaar is om 
geëxporteerd te worden behoeft het alleen nog een laatste check. En er hoeft pas betaald te worden 
voor een certificaat als die ook daadwerkelijk verstrekt wordt. Bedrijfsleven werkt nu samen met de 
overheid. 

Wie biedt diensten aan? 
Er wordt ook aangegeven dat in toenemende mate niet alleen overheidsdiensten, maar ook andere 
organisaties een rol spelen in de keten van publieke dienstverlening. Hierbij zal dus met het 
referentiekader rekening gehouden moeten worden. Voorbeelden zijn er te over: thuisorganisaties 
die intake doen waarna klanten, zonder verder eerst naar een overheidsbalie te gaan, geholpen 
kunnen worden; de APK keuring staat onder toezicht van de RDW maar wordt veelal door 
commerciële garages uitgevoerd; en zo zijn er nog meer. Dat er andere principes ten grondslag 
kunnen liggen aan samenwerking met niet- overheidspartijen, dan aan samenwerking met andere 
overheidsorganisaties is belangrijk te onderkennen. 

Het aanbieden van proactieve diensten 
Door het werken via ketens wordt veel informatie op zodanige manier toegankelijk dat de overheid 
in veel gevallen al weet welke rechten of verplichtingen burgers en bedrijven hebben.  
Mensen actief wijzen op wat er afgesproken is kan van groot maatschappelijk nut zijn. Bijvoorbeeld 
door ze zelf actief te wijzen op recht op bepaalde voorzieningen, of het wijzen op verplichtingen. 
Deelnemers geven aan dat het belangrijk blijft dat het initiatief, in ieder geval in de meeste gevallen, 
bij de klant blijft. Dáár waar proactief optreden van de overheid problemen kan voorkomen 
(bijvoorbeeld met terugvordering van gelden of belemmeringen voor derden) wordt het over het 
algemeen als “goed” gezien om tot actie over te gaan. Maar in andere gevallen is het belangrijk dat 
de klant zelf zijn weg blijft vinden. Zoals één van de deelnemers zei: “De burger eraan herinneren dat 
een rijbewijs verlengd kan worden is één ding. Maar als iemand bijvoorbeeld erft, en daardoor geen 
recht meer heeft op bepaalde steun – dan moet dat direct aangegeven worden om te voorkomen dat 
je onnodig in terugbetalingstrajecten terecht gaat komen.” 

Aanbieden van diensten aan andere overheden 
Overheden kunnen niet alleen ketenpartners zijn: de ene overheidsorganisatie kan ook “klant” zijn 
bij de andere. Hierbij is de behandeling als zodanig over het algemeen niet anders: het voornaamste 
verschil ligt erin dat overheidsorganisaties anders geïdentificeerd worden. 

Randvoorwaarden  
Bij contact tussen overheid en klant zijn er twee belangrijke uitgangspunten die essentieel zijn bij het 
uitwerken van het referentiekader: (1) het “no wrong door” principe, en (2) de verplichting tot [niet 
meer dan] “Eenmalige gegevensverstrekking”, welke in de wet basisregistratie personen is 
opgenomen. Het no-wrong-door principe impliceert dat de burger langs alle toegangskanalen de 
gewenste dienstverlening moet kunnen bereiken, ook al is het niet het goede ingang heeft gebruikt. 



“Eenmalige gegevensverstrekking” houdt in dat een overheidsinstantie niet mag vragen om het 
nogmaals verstrekken van informatie die al in haar bezit is (anders dan ter authenticatie). 

Inventarisatie issues Front Office 
Na de algemene discussie die, zoals hierboven aangegeven, een veelheid van onderwerpen heeft 
geraakt, is overgegaan tot een inventarisatie van issues die samenhangen met het front office. 
Hiertoe is eenieder van de deelnemers gevraagd een vijftal issues in steekwoorden op een post-it 
hexagon te schrijven, en deze op een wand te plakken, alwaar deze vervolgens geclusterd zijn. De 
clustering is in de eerste instantie intuïtief gebeurd, en daarna in vol overleg met alle deelnemers 
verder gebracht, waarbij, waar nodig, bij een aantal van de hexagons een nadere toelichting 
gevraagd werd aan de auteur van die hexagon. 

Dit heeft geleid tot de volgende clusters van issues (en daarbij een korte omschrijving van punten die 
naar voren werden gebracht): 

- Klant: de meeste aandacht ging naar de klant: hoe kan de klant beter geholpen worden in het 
vinden van de weg, vergemakkelijken van interactie met de overheid door diensten aan te 
bieden op een vergelijkbare manier, met gelijke informatie via de verschillende kanalen. 
Klant-identificatie wordt nog als expliciet issue aangegeven. 

- Kennis: ook kennis over wat we als overheid eigenlijk allemaal in huis hebben, zoals een 
gestandaardiseerde producten-catalogus, met classificatie van diensten. Ook werd er op 
gewezen dat kleinere overheidsorganisaties veel kennis ontberen en daar toegang toe 
moeten hebben. Een kennis-database voor Front Office issues wordt ook genoemd. 

- Blindheid: hierbij werd naar voren gebracht dat het toch hoog tijd wordt conflicterend beleid 
markt/overheid aan te pakken. Ook wordt er nog veel te “verkokerd” gewerkt door uit te 
gaan van regelingen in plaats van diensten. Denken vanuit de klant spreekt nog niet altijd 
vanzelf, en soms is er meer aandacht voor “hoe mooi het eruit ziet” dan of het ook 
functioneel is. Daarnaast lopen deelnemers nog steeds aan tegen onwil tot samenwerken, 
soms ook vanuit het “not invented here” syndroom. 

- Juridisch: hierbij werd gewezen op wettelijke randvoorwaarden zoals rechtvaardiging 
inkijken en uitwisseling van persoons-/zaak gebonden gegevens, en het zorgvuldig omgaan 
daarmee. Daarnaast werd gesuggereerd pre-fill van e-formulieren ten aanzien van juridische 
aspecten te overwegen (ter ondersteuning van burger en bedrijf). 

- Standaarden was een vrij generiek onderwerp: er werd op gewezen dat er soms teveel, en 
soms juist te weinig zijn. Nog nader uit te werken. 

- Inhoud: er werd gewezen op de noodzaak tot goed content beheer, en logische 
terugvindbaarheid. Sluit op deze wijze vooral aan op standaarden. 

- ICT: hiervan moeten stabiliteit en continuïteit gewaarborgd blijven worden. Het platform dat 
langzamerhand steeds vaker samenwerkt wordt gekenmerkt door een verscheidenheid van 
legacy systemen, waar de nodige aandacht voor moet zijn. Planning van de landelijke 
voorzieningen op langere termijn zou prioriteit moeten hebben. Daarnaast werd aangegeven 
dat bij opbouwen van met name de ICT interfaces goed gekeken moet worden vanuit het 
oogpunt van het bedienen van de klant: direct via het Internet of indirect via loket of 
telefoon. Bij bediening via het Internet moet ook rekening gehouden worden met de 
toenemende opvraging via mobiele telefoons. 



- Controle is verder weinig aan de orde gekomen. De noodzaak te onderkennen dat er tegen 
frauduleus handelen opgetreden zal moeten (blijven) worden werd aangestipt – iets waarbij 
samenwerking ook belangrijk is. Daarnaast werd aangegeven dat er goede afspraken over 
beveiliging van gegevens en uitwisseling van gegevens een prioriteit is die niet altijd de 
aandacht heeft gekregen die het verdient.  

- Kosten (en met name besparen daarvan) als belangrijk aandachtspunt. Hierbij wordt ook 
aangegeven dat de kosten die gemaakt moeten worden om investeringen te doen in de 
keten niet altijd bij dezelfde partij ligt die van de kostenvoordelen profiteert. 

Veel van de focus gedurende de discussie was op de “klant” en hoe daar vanuit het perspectief van 
de klant het best op ingespeeld kan worden. Daarnaast werd veel gepraat over inefficiënties in 
samenwerking en systemen en zijn een aantal specifieke punten naar voren gekomen die in 
toekomstige workshops verdere uitdieping verdienen.  

Andere enkele essentiële kernvragen die naar voren kwamen en die nog nader aan de orde moeten 
komen zijn: 

1. Wie heeft de regie? 
2. Hoe organiseert de overheid verantwoorde uitvoering door het bedrijfsleven van 

geselecteerde overheidstaken? 
3. De overheid als Dienstaanbieder vs. Dienstverlener 
4. Hoe gaan we om met de vervaging van de fysieke grens tussen Front Office en andere delen 

van de organisatie? 

Hier zullen we in toekomstige workshops op terugkomen. 

 

-=O=- 

  



Bijlage 1 – Deelnemerslijst 
 

André Batenburg  Provincie Zuid Holland 
Bert Beentjes Kadaster 
Saco Bekius Belastingdienst 
Maarten Botterman GNKS Consult 
Marinus de Graaff Ministerie van Economische Zaken (DLG) 
Chris Nellen Argitek (diensten gericht op gemeenten) 
Eelke Nicolai  Provincie Brabant 
Eric Nijenhuis Manifestgroep 
Adrie Spruit KING (gemeenten) 
Jasper van Lieshout ICTU 
Wieger Venema Landelijk ICT Beraad 
Ivar Vennekens Ministerie van Economische Zaken eDU 
Arjan Wartna Sociale Verzekeringsbank 
Wim Kossen BKWI 
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