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Verantwoording van publieke diensten 
 

Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid 

gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over 

de besteding hiervan tegenover de samenleving kunnen 

verantwoorden. 

 

 

Digitale duurzaamheid 
 

Door digitaal documentenbeheer (creëren, vastleggen, 

bewaren, beheren, beschikbaar stellen) wordt: 

 

1. de productiviteit (sneller, goedkoper) vergroot; 

 

2. transparantie gerealiseerd over  

hoe publieke diensten tot stand zijn gekomen; 

 

3. informatie voor toekomstige generaties bewaard. 

 

 

Ambitie kabinet 
 

In 2015 is digitaal documentenbeheer bij alle 

departementen gerealiseerd. 
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Doelarchitectuur digitale duurzaamheid 
 

 

De Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid schetst het 

streefbeeld van een rijksbrede informatiehuishouding, waarin 

de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie is 

geborgd. 

 

De doelarchitectuur zal gebruikt worden: 

 

• Om te toetsen of bestaande voorzieningen al voldoen aan 

de gewenste situatie. 

 

• Om te bepalen wat er nog moet gebeuren om aan de 

gewenste situatie te voldoen. 

 

• Voor het ontwerp van een projectportfolio om de 

gewenste situatie te realiseren. 

 

• Als basis voor de projectstartarchitectuur van projecten. 

 

 

Uitgangspunten 
 

De doelarchitectuur gaat uit van bestaande kaders (beleid, 

normen en standaarden). Rijksbreed zijn voldoende kaders 

geformuleerd. Daarmee is duidelijk wat nodig is om digitale 

duurzaamheid te realiseren.  

 

In de doelarchitectuur zijn de belangrijkste principes 

kernachtig samengevat om richting te geven aan de 

doelarchitectuur. 
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Strategische doelen 
 

De doelarchitectuur is bedoeld om de volgende strategische 

doelen van de Rijksoverheid te helpen realiseren:  

 

1. Informatie binnen de Rijksoverheid is duurzaam 

toegankelijk. 

 

“Een moderne overheid moet in staat zijn om te voorzien in 

de informatiebehoeften van zowel de burger als de eigen 

medewerker ”  

 

2. Digitaal documentbeheer is gerealiseerd in 2015. 

 

“Het kabinet streeft er naar om in een periode van vijf jaar 

op alle beleidskernen digitaal documentbeheer 

geïmplementeerd te hebben” 

 

3. Tijd-, plaats-, apparaat- en organisatie 

onafhankelijk (samen)werken is mogelijk. 

 

“De rijksdienst beschikt over een platform dat tijd-, plaats-, 

apparaat- en organisatieonafhankelijk werken alsmede 

interdepartementale samenwerking op een veilige en 

vertrouwde manier mogelijk maakt” 

 

4. Het Rijk heeft één I-infrastructuur. 

 

“ICT-voorzieningen worden uitgevoerd door een 

samenhangend geheel van gespecialiseerde ICT-

dienstverleners en vormen de infrastructuur waarop 

beleidsontwikkeling, uitvoering, toezicht en handhaving 

tot stand komen” 
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Belangrijkste principes 
 

Belangrijkste principes bij digitale duurzaamheid, om de 

strategische doelen van de Rijksoverheid te realiseren zijn:  

 

1. Bedrijfsprocessen zijn leidend 

De afwegingen om een document te bewaren en de 

manier waarop dat gebeurt, worden gemaakt vanuit het 

belang van het bedrijfsproces. 

 

2. Samenwerking is mogelijk 

Het Rijk werkt als één concern. Daarom is samenwerking 

over de grenzen van organisatieonderdelen zonder 

problemen mogelijk. Documenten zijn daarom rijksbreed 

toegankelijk en (her)bruikbaar, onafhankelijk van de 

organisatie waarvan een ambtenaar deel uitmaakt en 

onafhankelijk van tijd, plaats, applicatie en apparaat. 

 

3. Kerndepartementen werken digitaal en informatie 

binnen de Rijksoverheid is duurzaam toegankelijk 

De bedrijfsprocessen van de kerndepartementen worden 

in 2015 volledig digitaal uitgevoerd. Als papieren 

documenten worden ontvangen, worden die 

gedigitaliseerd ten behoeve van de digitale behandeling 

in het bedrijfsproces. 

 

4. Documenten zijn eenvoudig te vinden, maar 

beveiligd en raadpleegbaar tenzij… 

Records zijn eenvoudig te vinden, zowel op basis van 

metagegevens als op basis van inhoud. Records zijn in 

principe openbaar, maar kunnen alleen worden 

aangemaakt, gewijzigd, geraadpleegd en vernietigd door 

personen die daartoe bevoegd zijn. 

    



  

Paul van Raaij | 29 mei 2012 

 
 
Generieke diensten bij digitale  
                                         duurzaamheid 
 

Diensten van digitale duurzaamheid zijn in drie lagen te 

beschrijven: 

1. Diensten van digitale duurzaamheid t.b.v. bovenliggende 

primaire processen voortvloeiend uit bedrijfsdiensten 

2. Diensten van het proces digitale duurzaamheid 

3. Infrastructurele voorzieningen 

 

Diensten voortvloeiend uit bedrijfsdiensten 
 

Bij bedrijfsdiensten wordt gebruik gemaakt van 

documenten. De moeten duurzaam worden vastgelegd 

bewaard, beheerd en beschikbaar worden gesteld. 

 

"Record aanmelden" en "record opvragen" zijn daarbij de 

meeste essentiële, elementaire en generieke diensten van 

digitale duurzaamheid aan de primaire en sturende taken 

van de overheid. 

 

Diensten van digitale duurzaamheid 
 

Digitale duurzaamheid zijn door wettelijke eisen, 

administratieve eisen en maatschappelijke behoeften  

generiek van aard en moeten informatie/documenten op een 

zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en 

beschikbaar stellen, zodat deze ook na verloop van tijd 

raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn. 

 

 

    

http://www.wikixl.nl/wiki/ictu/images/ictu/b/b4/Digitale_Duurzaamheid_1.png
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Een case: 
           Digitale duurzaamheid 
 
 
Zoals het nu gaat 
 

1. De tradioneel georganiseerde overheid 

 

2. Iedere overheidsorganisatie heeft zijn eigen processen 

en oplossing voor digitale duurzaamheid 

 

3. Het betreft meestal geintegreerde oplossingen met vele 

afhankelijkheden met andere systemen 

 

4. Deze koppelingen met andere systemen zijn gebouwd op 

basis van peer-to-peer verbindingen en spaghetti 

architectuur 

 

5. Dit maakt digitale duurzaamheid weinig f lexibel, 

verandering complex en langzaam en kostbaar om te 

beheren 

 

    

Agentschap 

        

……… 

 

……… 

 

        

Ministerie 

        

Huidige situatie bij overheid 

Oplossing digitale duurzaamheid per ministerie 
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Een case: 
           Ambitie digitale duurzaamheid 
 
 
Federatieve digitale duurzaamheid (2015) 
 

1.Ieder departement ontsluit applicaties op basis van 

services 

2.Ieder departement heeft een eigen oplossing voor digitale 

duurzaamheid, welke wordt ontsloten op basis van 

Rijksbreed gestandaardiseerde services 

3.Ieder departement heeft een koppeling met de 

overheidservicebus en gebruikt de Rijks I-infrastructuur 

 

4.Samenwerking over de grenzen van organisatieonderdelen 

is nu zonder problemen mogelijk 

 

 

 

 

 

    

Ministerie 

        

……. 

        

Servicebus (Overheid) 

Rijksbreed 

gestandaardiseerde 

Services voor Digitale 

Duurzaamheid 

Federatieve opzet (2015) Federatieve opzet (2015) 

Ministerie 

        

Servicebus (ministerie) 

Oplossing digitale 

duurzaamheid per 

ministerie 
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Een case: 
           Ambitie digitale duurzaamheid 
 

 

 

Centrale digitale duurzaamheid (2022) 
 

1.Bouw van Rijksbrede voorziening voor digitale 

duurzaamheid op basis van Rijksbreed gestandaardiseerde 

services 

 

2.Uitfaseren van oplossingen voor digitale duurzaamheid bij 

departementen 

 

 

 

 

    

Ministerie 

        

……. 

        

Ministerie 

        

Rijksbreed 

gestandaardiseerde 

Services voor Digitale 

Duurzaamheid 

Rijksbrede oplossing 

voor Digitale 

Duurzaamheid 

Uiteindelijke oplossing (2022) 


