
Zaakgericht werken aan 
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Ketens in verbinding…
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• Ik werk zaakgericht

• Ik werk samen in de keten(s)

• Ik wissel zaakinformatie (privacy)veilig uit

• Ik ondersteun Zaakgericht werken aan 1 overheid

Stellingen



• Introductie 

• Aan de slag met ontwikkelvragen

• Plenaire terugkoppeling

Programma



• Actuele vraagstukken in ketens

• Afspraken nodig op alle niveaus!

• Hoe geven we de samenwerkingsrelatie vorm?

• Wie doet wat? Inrichten van processen… 

• Hoe wisselen we informatie uit?

• Zaakgericht werken als de verbindende factor

• Wat is nodig om zaakgericht te werken aan 1 Overheid?

Zaakgericht werken aan 1 Overheid



Binnen NORA steeds vaker vraagstukken 
over ketens heen…



• Terrorisme 

• Ondermijning

• Demente ouderen

• Zorg voor psychisch kwetsbaren

• Uitval op school 

• Uitsluiting mensen met een beperking

• Luchtvervuiling en verzuring

• Fraude en witwassen

• ….

Actuele vraagstukken…

Terug naar de 
bedoeling….



Afspraken nodig op alle niveaus

Organisatie

Organisatie

Organisatie Organisatie

Organisatie

Organisatie

Organisatie

Organisatie

Tussen organisaties
in  hetzelfde domein

Tussen organisatieonderdelen Tussen ketenpartners

Binnen een bestuurslaag
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Burger
Ondernemer
Maatschappij



Afspraken vertalen van buiten 
naar binnen…



• Wie ben je? Wat doe je?

• Wat is jouw rol binnen jouw organisatie?

• Welke bevoegdheden heb je? Hoe is dit geregeld? (mandaat? wet?)

• Hoe kunnen we daarin effectief samenwerken?

• Wat is ons gezamenlijk doel?

• Tegen welke dilemma’s lopen we dan aan?

• Wie kan escaleren? 

• Wie heeft doorzettingsmacht?

Weten van elkaar wie wat doet…



Welke samenwerkingsrelatie past…?

• formeel versus informeel
• tijdelijk of langdurend
• los of geïntegreerd

Zie Ketensturing op 
www.noraonline.nl

Van organisaties 
naar organiseren!

https://www.noraonline.nl/wiki/Ketensturing


Waar staan we nu?



• Informatie verstrekken

• Toegang verlenen

• Routeren 

• Faciliteren

• Participeren

• Regisseren

• Consulteren/Adviseren

• Toezien/Monitoren 

• Sanctioneren

• Samen ontwikkelen

• Beheren

• Keuzes maken: 
• Loslaten of reguleren? 

• Inkopen of in- of uitbesteden?

• In the cloud of in eigen huis?

• …

(Her)inrichten van processen…



Veilig én snel uitwisselen van informatie

• Een zaak

• Een combinatie van zaken (klant/gezin/netwerk/thema/…)

• Een of meer documenten 
• analoog/digitaal
• e-mail, social media, beelden, foto’s, filmpjes, spraak…

• Metagegevens

• Kaartgegevens (coördinaten)

• Meetgegevens (sensoren/internet of things)



• E-mail 

• In the Cloud (Dropbox/OneDrive etc.)

• Import/export

• Samenwerkingsomgevingen

• Persoonlijke internetpagina’s

Uitwisseling in de praktijk

Hoe verhoudt dit zich tot privacy?
-Inzagerecht
-Regie op eigen gegevens
-Recht om vergeten te worden
-Dataportabiliteit



Vraagstuk Antwoord

Zaakgericht werken als verbindende factor

Trekker (zaakcoördinatie)



• Enkelvoudige processen (1 vraag 1 antwoord) -> 1 Zaak

• Meervoudige processen (1 vraag meerdere antwoorden) 

• Complexe processen (nieuw vraagstuk -> verloop niet vooraf 
bekend)

• Vervolgprocessen 

Procespatronen



Gedragspatronen



Van MIJN naar ONS

De vrijblijvendheid voorbij….
micro & macro 



Digitale Dienstverlening centraal

Burgers
Ondernemers
Maatschappij

DienstDienst Dienst

Dienst

Dienst
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Afspraken en Samenhang 
op en over alle lagen heen…

Generieke koppeling tussen 
(keten)organisaties



Generaties zaaksystemen

• 1e generatie: de voorkant met dun midoffice

• 2e generatie: de achterkant met dikke midoffice

• 3e generatie: naast workflow ook casemanagement

• 4e generatie: all-in one zaak-/processysteem

Continu verbeteren

Ontwikkeling processen via ZGW



• Aan de slag met een 8 tal ontwikkelvragen

• In 2 rondes van elk een half uur

• Roulatie na 15 minuten

• Groepjes van 4 a 5 personen

(Door)Ontwikkeling NORA



• Noteer 1 antwoord op 1 memovelletje

• Bevestig je memo op de flipover

• Geen discussie!

• Orden de memo’s gezamenlijk naar logische thema’s

• Indien nodig: stel verduidelijkende vragen…

De spelregels…
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Schuif eens aan bij NORA
meedenken - kennis opdoen - oplossingen delen

Fysiek

NORA Gebruikersdagen

Digitaal
wiki:

http://noraonline.nl
nora@ictu.nl

@NORArchitectuur

http://noraonline.nl/
mailto:nora@ictu.nl


28Spoedcursus NORA: wegwijs in NORA land

Inhoud NORA: Afspraken

10 Basisprincipes 39 Afgeleide Principes 
(AP’s)

Afnemers kunnen input leveren 
over de dienstverlening.

Afnemers worden niet geconfronteerd 
met overbodige vragen.

AP14: Terugmelden aan bronhouder



29Spoedcursus NORA: wegwijs in NORA land

Inhoud NORA

PSAVoorbeeldproject: gegevens uit basisregistratie 
gebruiken in eigen systemen

Welke registraties?
Welke gegevens?

Wat betekent het voor onze manier van werken?

Hoe verbinden we het met elkaar?


