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Beleidsrichtlijnen Apps en Appstores
De richtlijnen zijn gebaseerd op de doelarchitectuur RAS en de
vastgestelde, al bestaande kaders: de Baseline Informatiebeveiliging
Rijksdienst (BIR), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de
Rijkshuisstijl, de functionele doelarchitecturen van DWR, de Gesloten
Rijkscloud (GRC) en de overige bestaande kaders voor informatisering.
1. Toepassingsgebied apps i.r.t. appstores - Apps voor burgers en bedrijven (publieke apps) worden via
publieke/commerciële appstores verspreid. Apps alleen bedoeld voor medewerkers, Rijksambtenaren en
mogelijk externen, (interne apps) zijn beschikbaar via de RAS.
2. Één centrale appstore als generieke dienst - De doelarchitectuur RAS voorziet in één centrale en generieke
dienst voor de distributie van apps. Op basis van een plateauplanning zal sprake zijn van een aansluiting van
verschillende organisaties op de RAS. Vergelijkbaar met eerdere implementaties van generieke diensten, zoals
die van het Rijksportaal, DWR-SWF en SSOn.
3. Financiering en besturing van de RAS als generieke dienst- De bestaande richtlijnen en afspraken over de
sturing en financiering van de generieke I-diensten zijn ook van toepassing op de RAS.
4. Aandacht voor het applicatieportfolio - Harmonisatie en rationalisatie van het bestaande applicatielandschap
zal worden ingezet. Dit is van belang om te kunnen bepalen welke functionaliteit in de vorm van apps
beschikbaar moet komen.
5. Ontwikkeling app aanbod - De centrale ontwikkeling van interne apps richt zich op generieke functies ter
ondersteuning van de bedrijfsvoering. De ontwikkeling van specifieke apps ter ondersteuning van primaire
processen wordt ingezet vanuit de al bestaande systeem- en proceseigenaren.
6. Beveiliging apps - Publieke apps zijn onderhevig aan minimaal de WBP. Voor interne apps gelden zowel WBP
als de BIR. In beide situaties dienen adequate beveiligingsmaatregelen te worden getroffen. Indien apps
gebruik maken van databronnen binnen de interne infrastructuur dan wordt gebruik gemaakt van een beveiligd
koppelvlak via de generieke diensten Rijksinternet of Rijksconnect.
7. Platformondersteuning - Uitgangspunt voor de te ondersteunen platformen is de verdeling (in aantallen
gerelateerd aan de doelgroep) in het bestaande aanbod (iOS, Android, Windows en BlackBerry). Specifiek voor
de interne apps moeten minimaal alle verschijningsvormen van de DWR werkplek kunnen worden ondersteund
en/of DWR Compliant versies (DWR Compliancy zal dan wel moeten worden uitgebreid met specifiek criteria
ten behoeve van het gebruik van de RAS als generieke dienst).
8. Native of HTML5 - De benodigde functionaliteit is leidend voor de keuze voor een native app of een web
applicatie op basis van HTML5. Een kosten- en batenanalyse tussen beide varianten dient de keuze te
onderbouwen.
9. Vormgeving en layout - De Rijkshuisstijl voor web applicaties is mede van toepassing op apps. Daar waar
richtlijnen specifiek voor apps ontbreken of ontoereikend zijn, dient de Rijkshuisstijl richtlijn te worden
uitgebreid of te worden aangepast. De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) is de validerende partij ten
aanzien van het voldoen van de app (in-/extern) aan de Rijkshuisstijl.
10. Publicatierichtlijnen - De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) is altijd betrokken bij de publicatie van
publieke apps in de publieke appstores. Voor interne apps is sprake van een accreditatie voor opname in de
RAS. Criteria voor toelating zijn gebaseerd op die hier genoemde richtlijnen. Ze worden vastgesteld en
onderhouden in overleg met de aanbieders en afnemers van interne apps en de beheerder van de RAS. Een
testprocedure voorafgaand aan de publicatie is in alle gevallen een vereist onderdeel.
11. Ontwikkelrichtlijnen - Het ontwikkelen van apps is in lijn met de richtlijnen die de functionele doelarchitectuur
DWR beschrijft voor applicatieontwikkeling. Voor interne apps wordt voor de autorisatiefunctie gebruik
gemaakt van al bestaande autorisatiebronnen. Voor beveiligingsfuncties en voor generieke functionaliteit,
wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van de al bestaande centrale of gestandaardiseerde voorzieningen.
Denk hierbij aan de toepassing van de koppelvlakken Rijksinternet, Rijksconnect, PKI Overheid certificaten en
bestaande MDM systemen. De ontwikkeling van een centrale repository en generieke API’s voor standaard
functies en huisstijl bouwstenen dient te worden gestimuleerd.
Doelarchitectuur RAS
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Kaders en Uitgangspunten
Wat zijn de vastgestelde kaders en uitgangspunten

Vastgestelde en relevante kaders voor de doelarchitectuur RAS:
1.

I-strategie Rijk: De I-strategie Rijk is verwoord in een kamerbrief van toenmalig minister Donner van BZK. De I-strategie
Rijk beschrijft de rijksbrede Informatiseringstrategie (I-strategie). De brief is van 15 november 2011. In de I-strategie is de
RAS als volgt beschreven:

“De DWR zal worden voorzien van een application store waarmee de rijksambtenaar een keuzepalet
aan functionaliteiten krijgt dat aansluit op zijn werkzaamheden.”
De “rijksambtenaar” duid op een afbakening. De scope van de doelarchitectuur RAS is daarom gerelateerd aan de scope van de CRD projecten, in het
bijzonder CRD 4 en 7. De ontwikkelingen vanuit het SGO zijn mogelijk van invloed op de scope.

2.

* Functionele doelarchitectuur DWR: Een functionele vertaling van alle strategische ICT en organisatorische
ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid, met als basis het programma compacte rijksdienst en de I-strategie. Basis voor
de vertaling is het producten en dienstenaanbod DWR. Hierbij is gebruik gemaakt van een vijftal typische
rijksdienstmedewerkers. De functionele doelarchitectuur DWR versie 0.9 is vastgesteld door de ICCIO, december 2012.

3.

* Functionele doelarchitectuur GRC: Voor de gesloten rijkscloud (GRC), genoemd in de kamerbrief over cloud
computing, is een functionele doelarchitectuur opgesteld. Deze geeft eenduidige en voor de Rijksoverheid relevante
definities voor de van belang zijnde cloud aspecten. Er wordt een duidelijk beeld geschetst van de doorgroei op termijn
en de GRC wordt beschreven in samenhang met de andere ontwikkelingen. De inhoud is in lijn met de functionele
doelarchitectuur DWR. Versie 0.9 van de functionele doelarchitectuur GRC is in juni 2013 door de ICCIO vastgesteld.

4.

Opdrachtverstrekking doelarchitectuur RAS ICCIO: De behoefte aan een application store, zoals beschreven in de Istrategie, is nader uitgewerkt in de functionele doelarchitecturen DWR en GRC. De ICCIO wenst een concrete
beschrijving van de RAS in de vorm van een doelarchitectuur. In maart 2013 heeft de ICCIO de opdrachtformulering
vastgesteld.

5.

Position Paper RAS: Als basis en uitgangspunt voor de beschrijving van de doelarchitectuur RAS is voor de ICCIO een
position paper opgesteld. Hierin een duidelijke afbakening van de RAS in termen van wat WEL en wat NIET. De
samenhang met relevante doelarchitecturen is bepaald. Tevens is beschreven de rolverdeling tussen vraag en aanbod
(ICCO en SupplyBoard).

* De timing van verschillende ontwikkelingen (DWR, GRC, RAS) is verschillend. Bij de ontwikkeling van de RAS volgens de
beschreven doelarchitecturen DWR en GRC, is de inpasbaarheid van de RAS gewaarborgd.
Doelarchitectuur RAS
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Kaders en Uitgangspunten
Wat zijn de vastgestelde kaders en uitgangspunten

DWR | Functionele doelarchitectuur DWR vastgesteld door het ICCIO overleg d.d. 12 december 2012
Vanuit een duidelijk gebruikersperspectief schets de functionele doelarchitectuur DWR het functionele kader voor
de ontwikkeling van de RAS als generieke dienst. Belangrijkste uitgangspunten vanuit de doelarchitectuur DWR zijn:





Apparaatonafhankelijkheid, betekent een multi-os ondersteuning door de RAS, zodat deze voor
verschillende type devices en besturingssystemen kan worden gebruikt;
Servicegerichte applicaties, betekent betere mogelijkheden om voor systemen apps te kunnen
ontwikkelen;
Identity management, betekent een betrouwbare toegangscontrole voor de RAS.
Zero footprint, betekent onder andere dat de RAS als applicatie geen data footprint heeft op het device.

GRC | Functionele doelarchitectuur GRC ter vaststelling in het ICCIO overleg juni 2013
De doelarchitectuur GRC zorgt voor duidelijke en eenduidige definities en kaders voor de toepassing van cloud
technieken en diensten binnen de Rijksoverheid. Dit op basis van de gevraagde functionaliteit, zoals beschreven in
de I-Strategie en in lijn met het gevoerde beleid. Belangrijke uitgangspunten vanuit de doelarchitectuur GRC zijn:




Selfservice, betekent het zelfstandig naar eigen keuze kunnen installeren van apps vanuit de RAS;
Community cloud service, betekent een RAS als generieke dienst beschikbaar voor meerdere afnemers
binnen de Rijksoverheid;
Schaalbaarheid, betekent een RAS als generieke dienst die met behoud van performance kan meegroeien
met de omvang van de gebruikerspopulatie (beïnvloed door ontwikkelingen rondom de compacte
Rijksdienst).

RAS | Doelarchitectuur RAS – (planning) ter vaststelling in het ICCIO overleg oktober 2013
Uit bovenstaande blijkt dat de doelarchitecturen DWR en GRC zijn gegeven hun uitgangspunten prima kaders voor
de beschrijving van een doelarchitectuur voor de RAS. Ook de overige al bestaande doelarchitecturen die in het
kader van de Enterprise Architectuur Rijk (EAR) al zijn beschreven zullen uiteraard als input worden gebruikt.
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Architectuurvisie RAS
Wat is de RAS en wat zijn de kernbegrippen

Op basis van de doelstellingen vanuit de vastgestelde kaders, I-strategie, DWR en GRC is de RAS één van de strategische
functies die nodig is om de gestelde doelen mee te kunnen bereiken.
Architectuurvisie RAS

De Rijks App Store (RAS) vervult de functie van één enkele enterprise appstore binnen de gesloten rijkscloud
(GRC). Het is een centrale distributie dienst voor alle functionaliteit die in de vorm van software of op andere
wijze digitaal beschikbaar wordt gesteld. Centraal hierbij staat het selfservice concept, waarbij de medewerker
zelf kiest voor het installeren en/of de-installeren van de aangeboden functionaliteit vanuit de RAS. Er is sprake
van een gecontroleerde toegang waarbij gebruik wordt gemaakt van het centrale authenticatie- en
autorisatieproces binnen de GRC. De RAS is geschikt voor alle apparaten (met bijhorende besturingssystemen)
die als onderdeel van een werkplekdienst binnen de GRC beschikbaar zijn. Daarmee ook deels voor
werkplekdiensten gebaseerd op het “bring your own” of “choose your own” concept op basis van gestelde
voorwaarden. De via de RAS beschikbare software voldoet aan vooraf getoetste criteria. Dit betreft vastgestelde
criteria ten aanzien van onder andere beveiliging, ontwikkelstandaarden en toepassing van de Rijkshuisstijl.

1.
2.
3.
4.
5.

- Één centrale RAS
- De RAS is voor alle gebruikers beschikbaar
- De RAS ondersteund verschillende type hardware en verschillende soorten besturingsystemen
- Toegang tot de RAS is gecontroleerd op basis van de in de GRC aanwezige authenticatie dienst
- De via de RAS beschikbaar gestelde software is vooraf getoetst en voldoet aan vastgestelde criteria
- Via de RAS worden geen apps aangeboden die al in de publieke appstores bestaan. Verwijzingen daar
naar toe zijn eventueel wel mogelijk
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A-principes RAS
Algemene architectuurprincipes en hun betekenis voor de RAS

selfservice

zonder tussenkomst is door de eindgebruiker zelf, via de RAS, software te installeren en/of te de-installeren.

dienstgericht

de RAS is een distributiedienst voor software. Hierbij is voorzien in een servicegericht toelatingsproces voor software. Er is
ook een proces voor het verwijderen van software uit het aanbod dat via de RAS beschikbaar is. De dienst richt zich dus
zowel op de eindgebruikers van de software als ook de aanbieders van software.

deelbaar

de RAS is een generieke voorziening en is ingericht volgens de door de afnemers in gezamenlijkheid vastgestelde en
beheerde functionele wensen en eisen. De RAS is beschikbaar als distributieplatform voor meerdere afzonderlijke
werkplekomgevingen. Via de RAS kan software worden aangeboden voor verschillende besturingssystemen. Dit zijn de
besturingssystemen waarvoor ook een beheerde werkplek bestaat. De toegang tot de RAS voor niet beheerde
werkplekken (op basis van het BYOD concept) is echter niet uitgesloten.

veilig

de toegepaste beveiligingsmaatregelen zijn gebaseerd op de vastgestelde richtlijn en het vigerende beveiligingsbeleid. Het
basisniveau van beveiliging is departementaal vertrouwelijk. De technische beveiliging ondersteunt de integriteit en
betrouwbaarheid van de toegang tot de RAS en de daarin aanwezige bronbestanden van de aangeboden software. De
beveiliging van de aangeboden software zelf is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de software.

beschikbaar

inrichting en ontwerp zijn afgestemd op de met afnemers afgesproken norm voor beschikbaarheid. Typisch voor de RAS is
dat deze op elk willekeurig tijdstip moet zijn te gebruiken, ongeacht de locatie van de gebruiker.

schaalbaar

de voor de RAS benodigde hard- en software wordt volgens een schaalbaar model ingericht. de schaalbaarheid is
afgestemd op de geplande omvang van het CRD programma, in het bijzonder project 7. Bij een veranderende scope dient
de schaalbaarheid opnieuw te worden beoordeeld op de consequenties. De schaalbaarheid wordt ook bepaald door de
scope van de onderliggende architecturen, te weten DWR en GRC.

beheerbaar

het technisch ontwerp van de RAS is inpasbaar binnen de al bestaande generieke ICT infrastructuur voor de DWR. Dit
betekent onder andere dat de RAS gebruik kan maken van de al bestaande bouwstenen binnen de generieke omgeving.

toegankelijk

er bestaat een locatie- en apparaatonafhankelijke, en gecontroleerde toegang tot de RAS. Toegang door personen op
basis van autorisaties kan alleen op basis van digitale identiteiten die vanuit geautoriseerde identity management
systemen afkomstig zijn. Het gedrag en de mogelijkheden van de aangeboden applicaties zelf kan wel weer locatie- en
apparaatafhankelijk zijn

verrekenbaar

de RAS kan het verrekenproces voor het gebruik van de via de RAS aangeboden software ondersteunen. Het gebruik van
de RAS zelf, als generieke dienst, wordt volgens de al bestaande verrekenafspraken voor generieke diensten verrekend.

modulair

de RAS moet als modulaire bouwsteen inzetbaar zijn voor de software distributiefunctie voor verschillende vormen van
ICT-werkplekdiensten.

Doelarchitectuur RAS
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Bedrijfsarchitectuur voor de RAS
Globale beschrijving van de belangrijkste bedrijfsmatige aspecten

de RAS is de centrale en generieke distributiedienst voor applicaties die binnen of vanuit de GRC worden aangeboden
Vanuit het bedrijfsarchitectuur perspectief zijn voor de RAS een viertal uitgangspunten van belang:
1. Functionele efficiency – via de RAS krijgen geautoriseerde medewerkers op basis van selfservice, snel en efficiënt toegang
tot de aangeboden applicaties. De toegang tot de RAS is plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk.
2. Kostenbesparing – er is één centraal distributieplatform voor zowel generieke, gemeenschappelijke als specifieke
applicaties. Dit betekent een consolidatie van bestaande distributiesystemen voor software. Deze ontwikkeling is in lijn
met de doelstellingen van project 4 (ICT-infrastructuur) van het programma compacte Rijksdienst. De RAS kan ook de
ontwikkeling van software harmonisatie ondersteunen.
3. Beheersing (in control) – door het gebruik van de RAS als appstore voor mobiele apparaten bestaat geen afhankelijkheid
van de publieke appstores. Dit kent een aantal aspecten:
- Eigen toelatingscriteria en beleid. Dus geen afhankelijkheid van externe (commerciële) criteria bij toelating of
verwijdering.
Dus geen risico dat app niet wordt toegelaten of bij gewijzigd beleid/criteria zonder vooraankondiging wordt verwijderd.
- Afgeschermde store voor de in eigen beheer ontwikkelde apps bedoeld voor “intern”/eigen gebruik.
Geen onbedoelde publieke verspreiding van apps bedoeld voor “intern”/eigen gebruik, deze staan immers niet in een
publieke store.
- Er is een beheerkeuze ten aanzien van de besturingssystemen die wel/niet worden ondersteund. Bovendien worden
met één appstore meerdere besturingsystemen (dus apparaten) ondersteund. Dit in tegenstelling tot de
commerciële/publieke varianten.
- Er is controle op wie toegang heeft tot de eigen appstore, met mogelijkheden om gebruikerstatistieken van de appstore
naar eigen behoefte in te richten en daarmee het verrekenproces te ondersteunen.
4.

Ontwikkeling en innovatie – Via de RAS wordt meer flexibiliteit geboden voor het aanbieden van nieuwe functionaliteit.
De time-to-market is korter dan de conventionele software distributiemethoden. Er is minder complexiteit bij het in
productie nemen, zodat nieuwe functionaliteit snel kan worden aangeboden. Dit betekent overigens ook iets voor de
ontwikkelstandaarden op basis waar van de applicaties worden ontwikkeld.

Doelarchitectuur RAS
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Informatiearchitectuur voor de RAS
Functionele basisbeschrijving voorafgaand aan het functioneel ontwerp

beschrijving applicatie – *zie beschrijving bij
applicatie aanbieder.
filter – gebruiker kan aanbod filteren op
basis van een zoekfunctie
rating – de applicaties kunnen door
gebruikers worden voorzien van een score
categorieën – het overzicht van alle
aangeboden applicaties wordt op basis van
categorieën weergegeven
downloaden applicaties – de aangeboden
applicaties kunnen vanuit de RAS worden
gedownload om te worden geïnstalleerd
gebruikersfeedback – bij de vermelding van
de applicaties kunnen gebruikers kort hun
ervaringen met de applicatie kenbaar maken
persoonlijk profiel – via het persoonlijk
profiel kunnen de gebruikersvoorkeuren
worden ingesteld, maar ook persoonlijke
informatie, zodat bij reactie op applicaties
duidelijk is van wie deze afkomstig is
signalering – in te stellen via het persoonlijk
profiel, zodat gebruiker melding krijgt,
bijvoorbeeld via een e-mail wanneer updates
van applicaties beschikbaar zijn die
gedownload zijn
meertaligheid – de gebruikersinterface van
de RAS is meertalig. Via het persoonlijk
profiel kan de voorkeurstaal worden
ingesteld. Dit ter ondersteuning van
medewerkers van het Rijk die niet
Nederlands talig zijn (bv. op de ambassades
in het buitenland).
Doelarchitectuur RAS

* beschrijving applicatie – korte en
duidelijke beschrijving van wat de applicatie
doet, wie is de aanbieder en informatie over
de ondersteuning (website, helpdesk, etc.),
eventuele kosten bij het downloaden en te
verwachten kosten bij gebruik.
filter – de aanbieder heeft de mogelijk via
‘tags’ te bepalen hoe de applicaties gefilterd
wordt
rating + feedback – via de “score” ontstaat
een inzicht in de populariteit van de
aangeboden applicatie
toegang –De RAS heeft voor zowel appgebruiker, als app-aanbieder een
afgeschermde en gecontroleerde toegang
uploaden applicaties – bij het voldoen aan
de toelatingscriteria kan de applicatie
geüpload worden naar de RAS
verwijderen applicaties – er bestaat de
mogelijkheid applicaties te (laten)
verwijderen uit de RAS
download statistieken – voor de
aanbieders/eigenaars van de applicaties zijn
statistieken beschikbaar ten aanzien van het
aantal downloads van de applicaties uit de
RAS
categorieën – de aanbieder kan bij het
uploaden van zijn applicatie naar de RAS
aangeven in welke categorieën de applicatie
dient te worden weergegeven

workflow en selfservice – om te kunnen
voorzien in selfservice voor gebruikers en
applicatie aanbieders moet de RAS
beschikken over configureerbare workflow
en selfservice opties
beheerinterface – voor de beheertaken en
het inregelen en configureren van de RAS is
een duidelijke en goed toegankelijke
beheerinterface beschikbaar
koppelbaar – er is sprake van een koppeling
met de bestaande systemen binnen de GRC
voor de functie van authenticatie van
gebruikers (denk aan de Rijksdirectory). Deze
bron zal ook de basis zijn voor de
autorisatiefuncties binnen de RAS
zero-footprint – bij het gebruik van de RAS
op mobiele apparaten wordt geen data
tijdens het gebruik lokaal opgeslagen
signalering – de RAS voorziet in een
signaleringsfunctie voor het beheer. Dit
betreft foutmeldingen bij het gebruik,
meldingen over beschikbaarheid en
performance, enz.
logging – de RAS beschikt over een
logfunctie die te koppelen is aan een
centraal loggingsysteem. De logging op basis
van timestamps en gebruikersinformatie
voorziet o.a. in aantallen downloads en
uploads, als ook fout- en
beveiligingsmeldingen
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Technische-architectuur voor de RAS
Uitgangspunten voor het technisch ontwerp

De software distributie voor de DWR wordt vanuit de GRC geleverd. Hierbij is in eerste instantie sprake van
twee software distributie diensten. Dit betreft de bestaande voorziening voor de DWR Client (2) en de nieuw
te bouwen voorziening (1) voor de distributie van apps naar tablets en smartphones. Een enkelvoudige
oplossing is op dit moment technisch niet haalbaar. De technische architectuur voorziet in de distributie van
software ten behoeve van managed devices, zijnde PC en laptop (bestaande DWR client implementaties), als
ook managed smartphone en tablets. Via de op de apparaten geïnstalleerde software krijgt de gebruiker
toegang (4) tot de applicaties in de backend (ook onderdeel van de GRC). De distributie van apps is ook
mogelijk richting tablets en smartphones (5) op basis van het BYOD concept. Hierbij is sprake van extra
beveiligingsmaatregelen, zoals toegang via de DMZ van de GRC en het gebruik van two-factor authenticatie.
1. Nieuw te bouwen infrastructuur met specifieke appstore functies en services. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de standaard bouwstenen (GRC services) uit de GRC, zoals identity management,
webservices, databases, storage, DMZ, etc.
2. De bestaande software distributie dienst voor de DWR Client zal in de toekomst moeten migreren naar
de nieuwe appstore omgeving, zodat op termijn sprake is van één integrale dienst. De conventionele
DWR client (PC en Laptop variant) zal zich hiervoor verder moeten ontwikkelen. Evenals de bestaande
software die wordt gebruikt, welke nog niet in “app-vorm” beschikbaar is.
3. Standaard bouwstenen en diensten beschikbaar binnen de GRC.
4. Via de gedistribueerde en geïnstalleerde software wordt de applicatie backend richting het frontend
device ontsloten. Is uiteraard niet van toepassing voor software zonder backend systemen.
5. Via extra beveiligingsvoorzieningen, DMZ en two-factor authenticatie, kan ook het BYOD-concept door de
RAS worden ondersteund.

Doelarchitectuur RAS
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Kansen en Oplossingen

Met de realisatie van de RAS conform de doelarchitectuur wordt een bijdrage geleverd aan verschillende strategische
doelen:
Realisatie I-strategie – zoals beschreven in de I-strategie dient een I-infrastructuur te worden ontwikkeld die de
medewerker optimaal ondersteund bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Deze ondersteuning dient aan te sluiten
bij de ontwikkelingen van een moderne bedrijfsvoering en een moderne manier van werken. Het gebruik van de RAS is
hierbij expliciet genoemd. De realisatie van de RAS zal ook een katalysator zijn voor de nadere uitwerking van de GRC en
bijdragen aan de businesscase van de GRC.
Ondersteuning HNW en BYO – onder de noemer “Het Nieuwe Werken” hebben verschillende organisatieonderdelen de
uitvoering van de werkzaamheden vernieuwd. De vernieuwingen hebben betrekking op de organisatie van het werk zelf,
de inrichting van de werkplek en de huisvesting. De inzet van mobiele apparaten (tablets en smartphones) speelt hierbij
een belangrijke rol. De RAS is DE voorziening om de benodigde functionaliteit snel, flexibel en veilig aan te kunnen
bieden. De keuzevrijheid van de medewerker en de “zelfbedieningsfunctie” is ook geheel in lijn met het HNW concept.
Op basis van goede organisatorische afspraken kan met behulp van de RAS ook het BYOD concept worden ondersteund.
Innovatie applicatieontwikkeling – met de RAS wordt het mogelijk om tablet/smartphone specifieke software
beschikbaar te stellen. De flexibiliteit van de medewerker wordt hiermee vergroot. Dit betekent echter wel dat het
bestaande applicatielandschap moet worden vernieuwd. Voor de betreffende conventionele client applicaties moeten
apps worden ontwikkeld. Met de tablet/smartphone specifieke functies ontstaat ook de kans innovatieve toepassingen
te ontwikkelen waarmee bepaalde bedrijfsprocessen beter kunnen worden ondersteund (denk bijvoorbeeld aan het
inspectieproces).
Applicatie rationalisatie – de ontwikkeling van apps is ook een gelegenheid om een inventarisatie te doen van het
bestaande applicatielandschap. Een overkoepelende inventarisatie tussen organisatieonderdelen bied een kans een
overkoepelende applicatieportfolio te creëren. De inventarisatie kan leiden tot uitfasering van applicaties, omdat deze
overbodig blijken te zijn, of omdat verschillende applicaties in één en dezelfde functionaliteit voorzien.
Consolidatie infrastructuur – de centrale toepassing van de RAS maakt het mogelijk bestaande systemen voor software
distributie uit te faseren. Dit zal bij het in productie nemen van de RAS nog niet direct het geval zijn, maar is in potentie
wel mogelijk. Afhankelijk van de ontwikkeling van het applicatielandschap ontstaat ook de kans dat conventionele
softwaredistributie voorzieningen kunnen komen te vervallen.
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Phase F + G: Migration Planning + Implementation Governance
http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap14.html en chap15.html

Migratie en Implementatie
Een planmatige en gefaseerde aanpak

Met de doelarchitectuur RAS als vertrekpunt kan op basis van een roadmap invulling worden gegeven aan
de realisatie van de uiteindelijke RAS voorziening. Hierbij is één van de eerste stappen de implementatie van
de centrale appstore infrastructuur. Dit creëert de mogelijkheid om op een gecontroleerde wijze en in eigen
beheer apps beschikbaar te stellen. Er bestaat dan geen afhankelijkheid meer van publieke en commerciële
voorzieningen voor de beschikbaarstelling van functies binnen de eigen, interne organisatie. Dit moet ook
een stimulans zijn om apps te gaan ontwikkelen, met de medewerkers van de Rijksoverheid als doelgroep,
zoals is omschreven in de I-strategie: “De DWR zal worden voorzien van een application store waarmee de
rijksambtenaar een keuzepalet aan functionaliteiten krijgt dat aansluit op zijn werkzaamheden.” Voor het
aanbieden van apps door de Rijksoverheid bedoeld voor burgers en bedrijven, zijn de publiek en
commerciële appstores wel het geëigende kanaal. Het is van belang hier goede afspraken en beleid voor op
te stellen, aar dit valt buiten de scope van de doelarchitectuur RAS.
Voor het bestaande conventionele software aanbod zal moeten worden bepaald voor welke software het
relevant is ook een app te ontwikkelen, zodat de door de software geboden functies ook beschikbaar komen
voor mobiele apparaten, zijnde de tablets en smartphones. De komende jaren zal het conventionele
softwarelandschap nog blijven bestaan, daarvoor bestaat een eigen softwaredistributie techniek. Deze
systemen zijn doorgaans per ICT-aanbeider ingericht specifiek voor de afnemende organisatieonderdelen.
Organisatieonderdelen aangesloten op de centrale DWR Client backoffice, maken gebruik van een centraal
systeem. Op basis van CRD 7 zal wel een verdere concentratie plaats vinden en wordt een migratie
uitgevoerd van de betrokken softwaredistributie systemen.
Het totaal van alle ontwikkelingen als gevolg van de beschreven architecturen voor DWR, GRC en RAS dient
op een slagvaardige wijze te worden aangestuurd. Dit om alle onderlinge relaties en afhankelijkheden op de
juiste manier en het juiste moment op elkaar af te stemmen. Dit vraagt om een goed afspraken tussen de
vraagstellers (ICCIO) en de aanbieders (SupplyBoard).
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Phase H : Architecture Change Management
http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap16.html

Wijzigingsbeheer doelarchitectuur RAS

De doelarchitectuur RAS zal ter vaststelling worden aangeboden aan de ICCIO. Tijdens het voorafgaande
proces zullen diversie versies uiteindelijk leiden tot de versie die wordt aangeboden. De eerste versie van
de doelarchitectuur is gebaseerd op de verwerking van de input uit de architectuursessies die zijn
georganiseerd. De deelname aan deze sessies was georganiseerd via een opgave vanuit de CIO-offices,
van de organisaties vertegenwoordigd in de ICCIO. De eerste versie is ter review aangeboden aan alle
deelnemers en aan de architectuurboard.
De reviews door de deelnemers aan de architectuursessies en de architectuurboard, worden verwerkt in
een tweede versie. Deze versie zal worden aangeboden aan de subcommissie generieke ICT, na
afstemming met de portefeuillehouder RAS, namens de SGI. De afstemming van de doelarchitectuur met
de subcommissie generieke ICT resulteert in de versie die zal worden aangeboden aan de ICCIO.
Van belang is dat na vaststelling door de ICCIO ook wordt geborgd dat veranderingen die van invloed zijn
op de beschreven doelarchitectuur uiteindelijk ook worden verwerkt. De doelarchitectuur dient dus
actueel te worden gehouden. Daarnaast zal er ook aandacht moeten zijn voor de onderlinge samenhang
tussen de verschillende doelarchitecturen die op dit moment zijn beschreven. Met name de (Functionele)
Doelarchitectuur van de GRC zal geconcretiseerd moeten worden met betrekking tot de voor de RAS
benodigde diensten en te gebruiken richtlijnen en standaarden. Op dit moment is er in onvoldoende
mate sprake van een proces dat in bovenstaande voorziet.
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ADM Architecture Requirements Management
http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap17.html

Het Architectuurproces

De totstandkoming van de doelarchitectuur voor de RAS is één van de stappen in het architectuurproces.
Sturing vanuit het architectuurproces is van belang om te komen tot de realisatie van de RAS als generieke
voorziening. In de doelarchitectuur RAS zijn de uitgangspunten beschreven die leidend zijn voor de
vervolgstappen. Hierbij zal invulling moeten worden gegeven aan onder andere de onderstaande activiteiten:
PID – een op te stellen project initiatie document zal inzicht moeten gegeven in de concrete aanpak t.b.v. de
realisatie van de RAS. Denk aan financiering, planning, implementatie- en migratieplannen, test- en
acceptatieproces, etc.
Beleid en kaders – beleid en kaders zullen moeten worden ontwikkeld, ten aanzien van de toepassing,
ontwikkeling en het gebruik van Apps. Denk hierbij aan onderwerpen als toepassingsgebied, huisstijl,
ontwikkelstandaarden, beveiligingskaders, etc.
Ontwerpdocumenten – met de doelarchitectuur als uitgangspunt dienen een functioneel- en technisch
ontwerp te worden opgesteld. De globale beschrijving van de informatie architectuur (zie pag. 8) en de
technische architectuur (zie pag. 9) dienen als uitgangspunt.
Verrekenmodel – voor de RAS als generieke dienst zal een verrekening moeten worden uitgewerkt in lijn met
de afspraken voor verrekening voor generieke diensten, zoals het Rijksportaal en DWR-SWF. Voor de
verrekening van het gebruik van Apps, beschikbaar via de RAS, dient een apart verrekenmodel te worden
ontwikkeld. Niet alle Apps zullen immers generiek Apps zijn.
Dienstbeschrijving – de op te stellen dienstbeschrijving voor de RAS, heeft als basis de globale beschrijving van
de bedrijfsarchitectuur voor de RAS (zie pag. 7).
Toelatingscriteria – voor het toelaten van Apps tot de RAS zal een toetsing aan de toelatingscriteria worden
uitgevoerd. De basis voor de toelatingscriteria vormt de het afgesproken beleid en de vastgestelde kaders.
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