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1 Samenvatting 

In de afgelopen periode zijn een aantal documenten vastgesteld die 

richting geven aan de ontwikkelingen van ICT en informatievoorziening 

binnen de rijksdienst, zoals: 

• uitvoeringsprogramma compacte rijksdienst; 

• I-strategie; 

• cloudstrategie; 

• doelarchitectuur digitale duurzaamheid; 

• doelarchitectuur toegang; 

• concept-doelarchitectuur gesloten rijkscloud. 

 

De doelen die in bovengenoemde documenten zijn gesteld, liggen sterk in 

elkaars verlengde en kunnen als volgt worden samengevat: 

• Kosten besparen. 

• Flexibiliteit vergroten, wendbaar zijn. 

• Betere informatievoorziening richting burgers en bedrijven. 

• Betere ondersteuning van het werk van medewerkers van de 

rijksdienst. 

 

Op basis van de gestelde doelen zijn projecten opgestart en zijn 

ontwikkelingen in gang gezet. 

 

Tot welk beeld leiden al die projecten? Hoe is de samenhang tussen al die 

projecten en ontwikkelingen? Ofwel, wat treft de medewerker van de 

rijksdienst straks aan op zijn “bureaublad”? Op kantoor, maar ook thuis en 

onderweg? 

 

Met de functionele doelarchitectuur DWR wordt aan dit beeld invulling 

gegeven. 

 

Dit beeld is vormgegeven rondom vijf rijksdienstmedewerkers: Thomas, 

Marieke, Joep, Anne en Willem. Ze zijn allemaal medewerker van de 

Rijksdienst. Deze vijf rijksdienstmedewerkers en de gebeurtenissen die zij 

in dit stuk meemaken, zijn zodanig gekozen dat alle ambities en wensen 

uit bovengenoemde documenten “geraakt” worden. 

 

Thomas, Marieke en Anne zijn echte “eindgebruikers”. Zij treden in dienst 

bij het Rijk, maken een overstap van het ene naar het andere 

departement en worden projectleider van een ketenproject. 

 

Geschetst wordt waar zij op het gebied van ICT en informatievoorziening 

mee te maken krijgen. Hoe hun “bureaublad” eruit ziet. 

 

Joep en Willem hebben een faciliterende rol. Joep is een accountmanager 

bij SSC-ICT en Willem is ICT-adviseur. Geschetst wordt hoe zij in de 

toekomst hun taken uitvoeren. 

 
  



 

 versie 1.0 | Functionele Doelarchitectuur DWR| 12 december 2012  

 

 

 

 

 

 

 

   Pagina 6 van 47 

 

Thomas is startend ambtenaar. Hij komt vers van de 

universiteit. Hij kan zijn eigen apparaten kiezen. Kan 

gebruik maken van het feit dat medewerkers van de 

rijksdienst in alle rijkskantoren goed kunnen werken 

(gastgebruik). 

 

Marieke maakt na acht jaar beleidsmedewerker asbest te 

zijn geweest bij SZW de overstap naar een uitvoerende 

functie bij IenM/ILT. Die overstap gaat zeer soepel, 

vooral omdat op ICT-gebied allerlei departementale 

grenzen zijn geslecht. Ook Marieke kan een “mandje” 

met apparaten samenstellen en kan tijdens het werk 

(letterlijk) “in het veld” gebruik maken van moderne 

ICT-voorzieningen. 

 

Joep is relatiemanager bij SSC-ICT. Beschreven wordt 

hoe hij in korte tijd in staat is om de ICT-dienstverlening 

van een op te heffen ZBO onder te brengen in de cloud 

dienstverlening van SSC-ICT. 

Zowel voor de basis kantoorautomatisering als de 

bedrijfsspecifieke applicaties worden oplossingen 

gevonden die een snelle migratie van ICT mogelijk 

maakt. 
 

Anne wordt projectleider van een ketenproject. Daarbij 

wordt een samenwerkingsproject opgezet door de hele 

keten heen. Dit betekent dat aan het project 

medewerkers meedoen van gemeentes, provincies, 

werkgeversorganisaties, platforms voor jongere 

gehandicapten en collega rijksambtenaren van andere 

departementen. 

 

Willem werkt als ICT-adviseur bij een van de 

departementen. Willem is betrokken bij een project 

waarbij een nieuw systeem wordt ontwikkeld ter 

ondersteuning van een van de primaire processen 

binnen het departement. Binnen het project stimuleert 

en bewaakt hij het hergebruik van reeds bestaande 

“services” (voorzieningen, deel-applicaties).  

 

Aan de hand van deze vijf collega’s wordt het beeld geschetst zoals dat 

over ca. 5 jaar bereikt moet zijn. Deel 1 van deze notitie omvat dit beeld. 

Een beeld dat overigens in zijn geheel niet revolutionair is. Er zitten geen 

visionaire beelden bij. Er is geen poging gedaan om toekomstige trends 

een plek te geven.  

 

Thomas, Marieke, Joep, Anne en Willem willen eigenlijk dat ze vandaag, 

liever nog gisteren, op de wijze zouden kunnen werken. 

 

Toch moet er op een aantal terreinen nog veel werk verzet worden om het 

beeld ook daadwerkelijk te realiseren.  

 

In deel 2 worden thema’s behandeld die een grote voorwaardelijke rol 

spelen bij de haalbaarheid van het functionele beeld uit deel 1. 
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Het gaat om een beperkt aantal thema’s waarvoor aandacht gewenst is 

van CIO’s en ICCIO. Omdat ze bepalend zijn voor de haalbaarheid van het 

toekomstbeeld en er op dit moment bijgestuurd moet worden. Of omdat 

er onduidelijkheid bestaat. Omdat afhankelijkheden timingproblemen 

opleveren en om keuzes vragen.  

 

Het gaat om de volgende onderwerpen: 

• de noodzakelijkheid van een nieuw werkplekconcept; 

• de noodzakelijkheid om eisen te stellen aan applicaties (o.a. om 

hergebruik mogelijk te maken); 

• herijking c.q. accentverplaatsing informatiebeveiliging; 

• de noodzakelijke helderheid rondom “consolidatie” of “federeren”; 

• connectivity, datacommunicatie, netwerkaansluitingen; 

• identity- en accessmanagement (programma toegang). 

 

Zij vormen de topprioriteiten. Omdat ze randvoorwaardelijk zijn. Omdat 

ze moeilijk en complex zijn. Omdat “de techneuten” op die gebieden de 

aandacht, energie en sturing van bestuurders absoluut nodig hebben. 

 

Deze thema’s leiden uiteindelijk tot een actielijst met acties die om 

bestuurdersaandacht vragen.  

 

De consequentie als onderstaande acties worden uitgevoerd is dat het 

functionele beeld niet bereikt wordt en: 

• Er op de DWR beperkt kostenbesparing plaatvindt.  

• De flexibiliteit en wendbaarheid niet ondersteund wordt door de DWR-

voorzieningen; 

• De medewerker niet optimaal ondersteund wordt bij het werk. 

 

Voorgesteld wordt om deze actielijst (zie hieronder) per kwartaal te 

monitoren in ICCIO. Het functionele beeld uit deel 1 en de themas en 

acties uit deel 2 worden jaarlijks herijkt. 
 

 

 wat wie wanneer 

1 Inrichting rondom “communities” van 

rijksportaal (in plaats van de huidige 

departementale inrichting) opnemen in 

informatieplan rijksportaal 

TBGI kwartaal 1-

2 2013 

1b Doorontwikkeling Rijksportaal en SWF in 

samenhang met elkaar brengen. 

ICCIO 

Opdrachtgevers-

beraad Rijksportaal 

Taskforce SWF 

kwartaal 1 

2013 

2 Doorvoeren nieuwe indeling rijksportaal TBGI kwartaal 4 

2013 

3 Meenemen scenario “loslaten SWF” 

expliciet in besluitvorming rondom 

Taskforce SWF 

ICCIO, Taskforce 

SWF 

kwartaal 1 

2013 

4a Uitfaseren huidige 

Samenwerkfunctionaliteit 

TBGI kwartaal 1 

2014 

4b Converteren c.q. zekerstellen documenten 

in huidige SWF 

TBGI kwartaal 1 

2014 
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 wat wie wanneer 

5 Ontwikkelen beveiligde functionaliteit voor 

delen van departementaal vertrouwelijke 

documenten binnen projecten met 

externen. 

TBGI kwartaal 3-

4 2013 

6 Awareness-acties rondom “samenwerken” 

en gerubriceerde informatie 

BVA’s doorlopend 

7 Eis “zero foot-print” werkplekken opnemen 

in DWR-kaders 

TBGI kwartaal 1 

2013 

8a Vaststellen functioneel ontwerp nieuw 

werkplekconcept 

TBGI/TVO kwartaal 1-

2 2013 

8b Opdracht verstrekken aan SSC-ICT voor 

ontwikkeling en realisatie nieuw 

werkplekconcept 

TBGI kwartaal 1 

-2 2013 

9 Opstellen migratie-pad voor alle 

kerndepartementen (m.u.v. Defensie) 

Departementen, 

Aanbieders 

werplekken 

kwartaal 1 

2013 

10 Doorvoeren eis “zero foot-print” 

werkplekken bij de “nauw verbonden 

uitvoeringsorganisaties” 

CIO’s 

 

realisatie 

uiterlijk 

2015 

11 Opstellen checklist applicaties en service 

gerichte architectuur 

DIR, TBGI, 

Aanbieders 

kwartaal 1 

2013 

12 Plan van aanpak opstellen service gerichte 

architectuur generieke ict 

TBGI / SSC-ICT kwartaal 2 

2013 

13 Plan van aanpak opstellen service gerichte 

architectuur departementale applicaties 

CIO’s kwartaal 2 

2013 

14 Plan van aanpak opstellen service gerichte 

architectuur bedrijfsvoeringsapplicaties 

DGOBR kwartaal 2 

2013 

15 Awareness-actie rondom service gerichte 

architectuur voor departementale regie-

organisaties en cio-offices 

subcommissie 

personeel en 

kwaliteit 

kwartaal 2 

2013 

15a Plan van aanpak opstellen service gerichte 

architectuur Document Management 

Systemen (DWR-docs) 

CIO’s 

departementen 

kwartaal 2 

2013 

16 Notitie rondom federeren en consolideren 

opstellen. 

DIR,  

Subcie A&S 

Projectleiders DWR-

archief, ON2013, 

toegang 

kwartaal 1 

2013 

17 Besluit van ICCIO (of ICBR) over de nauw 

verbonden uitvoeringsorganisaties. Wie is 

nauw verbonden en wie niet? 

ICCIO (of ICBR) kwartaal 1 

2013 

18 Organiseren discussie over een aantal 

onderwerpen rondom informatiebeveiliging 

(par. 8.3). 

subcie 

informatiebeveiliging 

kwartaal 2 

2013 

19 Effecturen uitkomst discussie over een 

aantal onderwerpen rondom 

informatiebeveiliging (par. 8.3) 

subcie 

informatiebeveiliging 

vanaf 

kwartaal 3 

2013 

20 Onderzoeken mogelijkheden 

samenwerking markt en overheden (liefst 

in EU-verband) rondom secure cloud-

opslag. 

DIR kwartaal 1 

2013 
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 wat wie wanneer 

21 In de doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud 

de volgende onderwerpen adresseren: 

- ontkoppelen apparaten en 

functionaliteit; 

- service gerichte architectuur; 

- beveiliging dataopslag in GRC; 

- platform-, infrastructuur en 

software als een service; 

- samenspel RijksApplicatieStore en 

appstore van marktpartijen; 

- beschikbaarheid en continuiteit 

clouddiensten; 

- afhankelijkheid clouddiensten van 

“connectivity”. 

projectleider 

doelarchitectuur 

GRC 

kwartaal 1 

2013 

22 Aandacht voor vervolgstappen 

“consolidatie datacenters” (delen server- 

en dataopslagcapaciteit) 

CRD 4 kwartaal 3 

2013 

23 Onderzoek de mogelijkheden om het 

programma toegang te versnellen 

opdrachtgever 

programma toegang 

kwartaal 1 

2013 

24 Inrichting Business Continuity 

Management Rijksoverheidsnetwerk 

projectleider 

Rijksoverheids-

netwerk 

kwartaal 1 

2013 

 

 

 

  



 

 versie 1.0 | Functionele Doelarchitectuur DWR| 12 december 2012  

 

 

 

 

 

 

 

   Pagina 10 van 47 

 

2 Inleiding 

2.1 Aanleiding 

In 2008 is het programmaplan Digitale Werkomgeving Rijksdienst 

vastgesteld. Op basis van dat programmaplan is door het DWR-

programma gewerkt aan de ontwikkeling van: 

• DWR-Client; 

• DWR-Infra; 

• DWR-Rijksportaal; 

• DWR-Samenwerkfunctionaliteit. 

 

Het programma DWR is per 31-12-2010 beëindigd en de DWR-producten 

worden op tactisch niveau aangestuurd door het Tactisch Beraad 

Generieke ICT (TBGI) met als dienstverleners/opdrachtnemers SSC-ICT 

en Logius. 

 

Intussen is het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst gestart en is 

rondom informatievoorziening de cloud-strategie en de I-strategie 

verschenen.  

De doelen die zijn gesteld in zowel DWR-programma, CRD, I-strategie 

cloudstrategie liggen sterk in elkaars verlengde en kunnen als volgt 

worden samengevat: 

• Kosten besparen. 

• Flexibiliteit vergroten, wendbaar zijn. 

• Betere informatievoorziening richting burgers en bedrijven. 

• Betere ondersteuning van het werk van medewerkers rijksdienst. 

 

Op basis van de gestelde doelen is een groot aantal projecten opgestart 

en zijn ontwikkelingen in gang gezet. 

 

Tot welk beeld leiden al die projecten? Hoe is de samenhang tussen al die 

projecten en ontwikkelingen? Ofwel, wat treft de medewerker van de 

rijksdienst straks aan op zijn “bureaublad”? Op kantoor, maar ook thuis en 

onderweg? 

 

Met de functionele doelarchitectuur DWR wordt aan dit beeld invulling 

gegeven. 

 

2.2 Opdracht 

Het vernieuwen van de DWR-doelarchitectuur is opgenomen in het 

jaarplan 2012 van TBGI.  

 

De functionele doelarchitectuur DWR is opgesteld in opdracht van Liesbeth 

Edelbroek, kwartiermaker TBGI.  

 

De functionele doelarchitectuur DWR overstijgt de DWR-dienstverlening 

die door TBGI aangestuurd wordt. Vandaar dat deze functionele 

doelarchitectuur tot stand is samenwerking met de Werkgroep Enterprise 

Architectuur Rijksdienst. De functionele doelarchitectuur DWR wordt ook 

opgenomen in de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR).  

De opdracht luidt:  
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1. Schets voor ICCIO het functionele beeld van DWR dat ontstaat als 

de ambities/wensen uit CRD, I-strategie, Cloudstrategie, alsmede 

de doelarchitecturen Digitale Duurzaamheid, Toegang en Gesloten 

Rijkscloud (concept) worden gerealiseerd. 

2. Geef aan op welke thema’s/issues sturing vanuit ICCIO moet 

plaatsvinden om het geschetste beeld daadwerkelijk te realiseren. 

2.3 Doel 

Doel van de functionele doelarchitectuur is om bestuurders binnen de 

rijksdienst op het i-domein (CIO’s en ICCIO) zicht te bieden op de 

functionele situatie zoals die over een paar jaar (2015/2016) ontstaat 

(deel 1).  

 
Daarnaast wordt in dit document aangegeven welke issues de komende 
tijd aandacht en energie vragen van de bestuurders (deel 2) en wordt 
aangegeven welke besluiten nu genomen moeten worden om ook 
daadwerkelijk het functionele beeld te bereiken. 

 

2.4 Leeswijzer 

In deel 1 van dit document maken we kennis met Thomas, Marieke, Joep, 

Anne en Willem. Ze zijn allemaal medewerker van de Rijksdienst.  

 

Thomas, Marieke en Anne zijn echte “eindgebruikers”. Zij treden in dienst 

bij het Rijk, maken een overstap van het ene naar het andere 

departement en worden projectleider van een ketenproject. 

 

Geschetst wordt waar zij op het gebied van ICT en informatievoorziening 

mee te maken krijgen. Hoe hun “bureaublad” eruit ziet. 

 

Joep en Willem hebben een faciliterende rol. Joep is een accountmanager 

bij SSC-ICT en Willem is ICT-adviseur. Geschetst wordt hoe zij in de 

toekomst hun taken uitvoeren. 

 

In deel 2 (hoofdstuk 8)wordt op een aantal punten het functionele beeld 

uit deel 1 nader ingevuld. In dit deel zijn keuzes gemaakt. Is veel 

weggelaten. Alleen de belangrijkste onderwerpen, de topprioriteiten, 

worden benoemd en beschreven: 

• Omdat ze randvoorwaardelijk zijn.  

• Omdat ze moeilijk en complex zijn.  

• Omdat “de techneuten” op die gebieden de aandacht, energie en 

sturing van bestuurders absoluut nodig hebben. 

 

Hoewel gepoogd is om in dit document “techniek” zo veel als mogelijk te 

vermijden, wordt in deel 2 toch ook voor een aantal “technische” 

uitdagingen aandacht gevraagd.  

 

In hoofdstuk 0 wordt aangegeven op welke activiteiten de ICCIO vanaf nu 

moet sturen om het beeld uit deel 1 te kunnen realiseren. 

 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle DWR-achtige diensten. 

Deze diensten zijn geplaatst in de 7 I-domein van de Enterprise 

Architectuur Rijksdienst. Ook de thema’s uit hoofdstuk 8 en 9 zijn 

aangegeven in dit overzicht. 

Deel 1: Thomas, Marieke, Joep, Anne en Willem 



 

 versie 1.0 | Functionele Doelarchitectuur DWR| 12 december 2012  

 

 

 

 

 

 

 

   Pagina 12 van 47 

 

3 Thomas, de startende ambtenaar 

Thomas is 23 jaar en heeft afgelopen zomer zijn 

master behaald aan een Nederlandse universiteit. 

Thomas heeft gesolliciteerd bij het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den 

Haag. 

 

Na een aantal sollicitatiegesprekken is van beide 

kanten vastgesteld dat er een “match” is. In het 

arbeidsvoorwaardengesprek zijn de laatste puntjes 

op de i gezet. 

 

Thomas is maatschappelijk actief. Daarnaast heeft 

hij een druk sociaal leven. Tijdens zijn studie was 

hij in staat om studie, activiteiten en sociaal leven flexibel in te delen. Dat 

bevalt hem uitstekend en hij wil – ook na zijn studie – zijn doen en laten 

flexibel in kunnen delen. In de gesprekken die hij had op het ministerie 

heeft hij goed doorgevraagd naar “flexibel” en “mobiel” werken. Vijf dagen 

per week van exact 8.30 uur tot 17.00 uur op kantoor zijn en een strikte 

scheiding tussen werken de rest van zijn sociale leven past niet bij hem. 

Gelukkig bleek in de gesprekken dat hij – binnen zekere grenzen – zijn 

werk voor het ministerie flexibel kan plannen.  

 

Afgesproken is dat hij zijn werkrooster flexibel mag indelen. Zo gaat hij 

een dagdeel per week vanuit huis werken. Een ander dagdeel zal hij 

werken vanuit een rijksverzamelkantoor in Utrecht.  Om flexibel en mobiel 

werken mogelijk te maken is afgesproken dat hij mag kiezen uit een 

mandje met “mobiele” apparaten. Omdat Thomas voor zijn 

maatschappelijke activiteiten een mooie laptop heeft aangeschaft en hij er 

tegenop ziet om met twee apparaten in zijn tas te sjouwen, heeft hij 

besloten om voor het dagelijkse werk gebruik te maken van zijn privé-

laptop. Van “de baas”  krijgt hij een smartphone ter beschikking gesteld 

en voor zijn privélaptop krijgt hij een mobiel data-abonnement zodat hij 

zowel thuis als onderweg kan werken.  

 

Op de eerste dag van zijn nieuwe baan, meldt hij zich in Den Haag voor 

een introductietraject. Tijdens dat introductietraject wordt onder andere 

stil gestaan bij de regels die gelden rondom mobiel werken en het gebruik 

van privéapparatuur. Zo heeft hij o.a. geleerd dat in geval hij, hoewel het 

waarschijnlijk niet vaak zal voorkomen, in aanraking komt met 

“vertrouwelijke documenten”, hij een aantal extra regels in acht moet 

nemen.  

 

Tijdens zijn introductietraject krijgt hij ook een demonstratie over de 

RijksApplicationStore (RAS), waarmee hij toegang kan krijgen tot de 

programmatuur die hij op zijn laptop en smartphone wil gaan gebruiken.  

Thomas start bij het ministerie als beleidsambtenaar dus heel veel aparte 

programmatuur heeft hij niet nodig. Hij moet kunnen tekstverwerken, 

presentaties maken, rekenbladen opzetten en natuurlijk kunnen 

communiceren via mail. Hij heeft op zijn privélaptop een open source 

officepakket staan. Maar voor zijn werkzaamheden voor het ministerie kan 

Thomas 
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hij gebruik maken van een officevoorziening die via een webpagina “uit de 

gesloten rijkscloud” (GRC) wordt aangeboden. Voor zijn smartphone haalt 

hij uit de RijksApplicationStore een aantal kleine programmaatjes voor 

mail en overige communicatie. Naast de programma’s uit de 

overheidsstore kan hij ook alle handige apps uit marktplaats/appstore 

halen. In no time is de boel geïnstalleerd.  

 

Na zijn introductietraject gaat Thomas dan echt aan het werk. Op zijn 

afdeling wordt hij door een aantal collega’s ingewerkt. Zijn collega Jaap 

neemt Thomas mee naar een vergadering bij het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. Hij heeft toegang tot het gebouw waar de 

vergadering plaatsvindt met zijn Rijkspas. Tijdens die vergadering merkt 

Thomas dat hij met zijn smartphone toegang heeft via wifi-netwerk tot 

zijn mail en agenda-informatie. Na de vergadering spreekt hij met twee 

ambtenaren van IenM en SZW nog even na om een aantal acties, die uit 

de vergadering naar voren zijn gekomen, meteen af te kunnen handelen. 

Ze gaan zitten op een kamer waar ook een aantal pc’s staan. De collega 

van SZW gaat achter een van de pc’s zitten en logt in. Ondanks het feit 

dat de SZW collega niet in zijn eigen kantoorpand aanwezig is, kan hij 

toch via een pc op de gastlocatie bij zijn informatie. Dat kan omdat sprake 

is van rijkskantoren waar – naast toegang met de rijkspas - de 

basisvoorzieningen (netwerk, pc’s) zodanig zijn ingericht dat alle 

medewerkers van de rijksdienst hun eigen digitale werkplek kunnen 

benaderen. 

 

Thomas hoeft niet in te loggen op een pc op de gastlocatie, immers hij 

kan met zijn eigen laptop en gebruik van de Rijkspas, via het draadloze 

netwerk, bij zijn informatie en applicaties. Samen werken ze nog een 

uurtje en handelen op die manier de actiepunten uit de vergadering af. 

 

Daarna gaat Thomas naar huis. Hij heeft die avond afgesproken met een 

aantal studievrienden. Aan de bar van hun vertrouwde stamkroeg gaat het 

gesprek al snel over werk. Thomas is de enige van zijn vrienden die bij de 

overheid aan de slag is gegaan. Thomas’ vrienden studeren deels nog, 

deels zijn ze aan de slag gegaan in het bedrijfsleven. Thomas vertelt 

enthousiast over zijn eerste maanden bij het ministerie. Hij stelt tevreden 

vast dat hij zijn plek heeft gevonden en dat hij bij het Rijk exact de 

omgeving heeft gevonden die hij zocht: maatschappelijk relevant, en 

moderne werkomstandigheden waar een aantal van zijn vrienden 

zichtbaar jaloers op zijn.  
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4 Marieke, van beleid naar uitvoering  

 

Marieke werkt al acht jaar bij het Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij 

de directie veilig en gezond werken is ze 

beleidsambtenaar op de portefeuille asbest. 

Ze heeft besloten om op zoek te gaan naar 

een nieuwe werkomgeving. Ze wil haar 

kennis op het asbestdossier in haar nieuwe 

baan blijven gebruiken, maar wel bij een 

andere organisatie. Het liefst wil ze een 

aantal jaren in de uitvoering werkzaam zijn.  

 

Ze is in contact gekomen met de Inspectie 

van de Leefomgeving en Transport (ILT) en 

na een aantal gesprekken is besloten dat Marieke de overstap maakt van 

SZW naar IenM/ILT. Ze zal bij ILT deels beleidsmatige werkzaamheden 

(risicogericht toezicht) uitvoeren op het gebied van asbest, deels zal ze “in 

het veld” inspecties/controles uitvoeren. 

 

In het kader van haar overstap heeft ze een afspraak gemaakt met een 

HRM adviseur om de administratieve aspecten rondom de overgang door 

te spreken. Daar zag ze nogal tegenop vanwege haar ervaringen bij de 

laatste overstap binnen het Rijk. Acht jaar geleden had Marieke namelijk 

een overstap gemaakt van het Ministerie van VWS naar SZW. Bij die 

overstap had het vreselijk veel moeite gekost om administratief alles rond 

te krijgen. Zo moest ze toen bijvoorbeeld handmatig haar 

personeelsdossier van VWS in P-direkt kopiëren om dezelfde documenten 

daarna bij SZW weer in te voeren. Pas nadat ze al vier maanden bij SZW 

aan de slag was, was alles administratief rond. 

Nu, acht jaar later, is ze blij verrast als ze via haar HRM adviseur te weten 

is gekomen dat: 

• De administratieve overstap van SZW naar IenM met een paar 

drukken op de knop in P-direkt in gang wordt gezet. 

• Ze bij IenM dezelfde inloggegevens voor het netwerk kan blijven 

gebruiken en zodoende toegang blijft houden tot o.a. haar P-direkt-

dossier als het Rijksportaal.  

• Haar e-mailadres (marieke.janzen@rijksoverheid.nl) ongewijzigd blijft 

en ook haar mobiele nummer kan behouden. 

 

Een aantal weken voor de overstap begint Marieke met het overdragen 

van haar werkzaamheden bij SZW en het afsluiten van haar 

werkzaamheden. Zo maakt ze een overzicht van de “dossiers” die ze op 

dat moment onder handen heeft en bekijkt ze per dossier in het 

documentbeheersysteem of het dossier compleet is. Een aantal dossiers 

vult ze aan met documenten die nog ontbreken en sluit deze af. Voor een 

aantal andere dossiers geeft ze aan in het systeem wie de nieuwe 

behandelaar wordt.  

 

Nu ze toch in de weer is met dossiers, besluit ze om alvast een kijkje te 

nemen in de dossiers van haar nieuwe werkgever ILT.  

Marieke 
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Via een apart zoekscherm kan ze namelijk vanaf haar SZW-werkplek 
zoeken in de documentbeheersystemen van andere organisatiedelen van 
de rijksdienst. Omdat binnen de rijksdienst uniforme afspraken zijn 
gemaakt over de indeling en het beheer van dossiers, kan ze snel een 
aantal relevante dossiers in het documentbeheersysteem van ILT vinden. 
Ze besluit een aantal documenten te downloaden op haar laptop, 
waaronder het lopende jaarplan asbest van ILT. 

 

Op het rijksportaal is Marieke lid van een aantal “communities”: 

• Via de community “SZW” krijgt ze alle relevante informatie over 

organisatie-gebonden informatie, inclusief SZW nieuwsberichten, HRM 

beleid etc. 

• Via de community “Castalia en Helicon” krijgt ze alle relevante 

gebouwgebonden informatie o.a. het weekmenu van het restaurant, 

bedrijfshulpverlening en toegang tot de gebouwen buiten 

openingstijden. 

• Via een aantal inhoudelijke communities krijgt ze informatie over 

asbest, arbeidsomstandigheden en veiligheidsvoorschriften. 

• Ook is ze lid van de community “OOR”, want ze is lid van de 

overkoepelende ondernemingsraad rijksdienst. Via die community 

krijgt ze informatie en kan ze communiceren met mede oor-leden en 

de achterbannen. 

 

Op de laatste dag bij SZW opent Marieke het rijksportaal en zegt ze haar 

lidmaatschap van de community “Castalia en Helicon” op. De informatie in 

deze community heeft ze niet meer nodig. Ze besluit om nog even lid te 

blijven van de community “SZW” om vooral allerlei HRM aangelegenheden 

te kunnen blijven volgen totdat de administratieve overstap naar IenM/ILT 

geheel rond is. Ze blijft natuurlijk lid van de community “asbest”, 

“veiligheidsvoorschriften” en “arbeidsomstandigheden” omdat ze 

inhoudelijk bij deze onderwerpen betrokken blijft. 

Ze neemt meteen van de gelegenheid gebruik om lid te worden van de 

communities “IenM”, “ILT” en “Graadt van Roggenweg 500 Utrecht”. Die 

laatste, omdat haar standplaats het gebouw van ILT in Utrecht wordt.  

 

Op de dag dat Marieke start bij ILT kan ze meteen aan de slag. Ze kan in 

Utrecht bij ILT meteen inloggen op het netwerk met haar e-mailadres 

(marieke.janzen@rijksoverheid.nl) en het bijbehorende password. Doordat 

haar e-mailadres niet is veranderd, is ze gelukkig in staat om mail die ze 

de eerste tijd nog krijgt vanwege haar vorige functie, door te sturen naar 

degene die haar werkzaamheden heeft overgenomen. Dat vindt ze erg 

handig.  

 

Op het rijksportaal ziet ze meteen de ILT-brede informatie, omdat ze al lid 

is van de community “ILT”. Ook het weekmenu van het restaurant 

verschijnt. Ze kijkt nog even rond in de ILT-communities die bestaan en 

wordt lid van twee extra communities. Aan de leden van de inhoudelijke 

communities schrijft ze een bericht dat ze van baan is veranderd, dat haar 

e-mailadres en telefoonnummer ongewijzigd zijn gebleven, maar dat ze 

vanaf nu een nieuw bezoekadres heeft in Utrecht.  

 
  

mailto:marieke.janzen@rijksoverheid.nl
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Bij SZW had Marieke weliswaar een flexibele werkplek, echter omdat ze 

eigenlijk iedere dag op kantoor werkt, had ze geen mobiele werkplek. Nu 

ze bij ILT werkt, en ook inspecties/controles gaat verrichten, een dag per 

week thuis gaat werken en vanuit haar woonplaats Den Haag op en neer 

moet naar Utrecht, heeft ze ervoor gekozen om een kleine, handzame 

laptop te gaan gebruiken. Die laptop wordt haar door ILT ter beschikking 

gesteld. 

 

Op die laptop kan ze meteen gebruik maken van de officevoorzieningen 

(tekstverwerking, presentaties, rekenbladen, mail, contacten, agenda, 

taken) die in de gesloten rijkscloud beschikbaar zijn. Ze hoeft daarvoor 

niets te doen, want deze omgeving kan ze volledig gebruiken vanuit de 

internetbrowser op de laptop.  

Op de laptop installeert ze tevens een aantal handige apps vanuit de 

RijksApplication Store (RAS).  

 

In de RAS vindt ze ook de app van het inspectieondersteunend systeem 

dat bij ILT in gebruik is. Ze krijgt binnenkort een “hands-on-cursus” van 

een collega die al tijdje asbestcontroles uitvoert bij de inspectie. Ze kijkt 

even in het systeem en ontdekt dat de elektronische dossiers bij de 

controles worden opgeslagen in hetzelfde systeem waarin ze ook bij SZW 

haar documenten en dossiers beheerde. Zelfs de module om documenten 

te laten paraferen en goedkeuren werkt op dezelfde manier.  

 

Na een week inwerken gaat Marieke voor het eerst mee op een controle. 

Met een ILT-collega bereidt ze een bezoek voor aan een asbestweg in de 

provincie Drenthe. Marieke’s collega wijst haar erop dat ze de ervaring 

heeft dat in het gebied waar de weg ligt, vaak geen of een slechte mobiele 

dataverbinding aanwezig is. Voor de zekerheid zorgen ze ervoor dat de 

informatie die ze nodig hebben (bijv. de aanschrijving die door de 

inspectie is gedaan en het plan van aanpak voor de asbestverwijdering dat 

van de eigenaar is ontvangen) ook “offline” beschikbaar is. Marieke doet 

dat op haar laptop. Haar collega doet hetzelfde op de tablet die ze vaak 

gebruikt op inspecties. 

 

Nadat de inspectie is uitgevoerd, rijden Marieke en haar collega met de 

trein terug naar Utrecht. Op locatie heeft Marieke’s collega al een aantal 

bevindingen vastgelegd in het inspectieondersteunend systeem. Ze 

gebruikte hiervoor haar tablet. In de trein “synchroniseert” Marieke’s 

collega eerst de gegevens. Er was inderdaad geen internetverbinding ter 

plaatse van de inspectie. De gegevens die zijn ingevoerd staan dus nu 

“offline” op de tablet. In de trein hebben ze internetverbinding en dus 

kunnen de gegevens nu naar het centrale inspectieondersteunend 

systeem gezonden worden. Nadat dat is gebeurd kan ook Marieke de 

betreffende inspectie openen met haar laptop. Marieke voegt een aantal 

foto’s toe aan het elektronisch dossier. Dit gaat heel eenvoudig door vanaf 

haar smartphone de foto’s naar een bepaald e-mailadres te zenden met in 

de onderwerpregel het unieke inspectienummer van de betreffende 

inspectie.  

 

In de trein zoekt Marieke naar gegevens over het bedrijf dat de 

asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoerde. Ze gebruikt hiervoor het 

informatie-uitwisselingssysteem InspectieviewBedrijven. Ze kan via dat 

systeem zoeken in de inspectiegegevens van onder andere de Inspectie 

SZW en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. Ze vindt een aantal 



 

 versie 1.0 | Functionele Doelarchitectuur DWR| 12 december 2012  

 

 

 

 

 

 

 

   Pagina 17 van 47 

 

inspecties van de inspectie SZW. Met de gegevens uit 

InspectieviewBedrijven kan ze via de rijksbrede zoekmachine de 

betreffende documenten van de collega’s van de inspectie SZW snel 

vinden. Daarnaast heeft ze vanuit InspectieviewBedrijven toegang tot het 

Ondernemingsdossier van het bedrijf, dat daarin de voor de inspectie 

relevante bedrijfsinformatie beschikbaar stelt. 

 

Op kantoor ronden Marieke en haar collega de volgende dag de inspectie 

af. 
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5 Joep, de relatiemanager  

 

Joep is relatiemanager bij SSC-ICT. Hij is o.a. 

verantwoordelijk voor de dienstverlening aan het 

Ministerie van EZ.  

 

Het kabinet heeft besloten om een bestaande ZBO 

over 3 maanden op te heffen en de organisatie 

weer in het kerndepartement onder te brengen. Het 

gaat om een organisatie met ca. 500 medewerkers. 

In het kader van de daarmee gepaard gaande 

reorganisatie is besloten om de ICT dienstverlening 

van dit ZBO zo snel als mogelijk onder te brengen 

bij de ICT dienstverlening van het 

kerndepartement. 

 

Joep heeft overleg gevoerd met zowel vertegenwoordigers van het ZBO 

als vertegenwoordigers van het kerndepartement. Op die wijze heeft hij 

zicht gekregen op de behoefte aan ICT dienstverlening bij het ZBO. 

Inmiddels heeft hij ook met zijn collega’s binnen SSC-ICT contact gehad 

en heeft Joep een plan van aanpak op hoofdlijnen opgesteld.  

 

Het hele plan van aanpak is gebaseerd op de clouddienstverlening die 

SSC-ICT aanbiedt binnen de gesloten rijkscloud (GRC): 
1. De basis kantoorautomatisering wordt door SSC-ICT vanaf de 

opheffing van het ZBO (drie maanden) overgenomen. De 

werkplekken krijgen toegang tot de cloudvoorzieningen van SSC. 

Het ZBO blijft haar eigen apparatuur (desktops, laptops, tablets, 

smartphones) gebruiken, want de apparatuur is nog betrekkelijk 

nieuw. 

2. Voor de bedrijfsvoeringsapplicaties geldt dat deze bij de opheffing 

van het ZBO (drie maanden) worden uitgefaseerd en de 

bedrijfsvoeringsprocessen worden afgewikkeld met de bij de 

rijksdienst in gebruik zijnde generieke applicaties. De gegevens uit 

de huidige systemen worden, daar waar mogelijk, gemigreerd 

naar de rijksbrede systemen. 

3. Voor de specifieke systemen, die het ZBO gebruikt in het primaire 

proces, is vastgesteld dat deze voor 80% “as is” blijven bestaan. 

Voor de andere 20% geldt dat de functionaliteit overgenomen kan 

worden door reeds door de SSC-ICT aangeboden applicaties 

(hergebruik). 

4. Voor de 80% systemen die “as is” moeten blijven bestaan, wordt 

een transitietraject opgezet. In een half jaar tijd wordt de ICT-

dienstverlening voor deze systemen overgenomen door SSC-ICT. 

De SSC-ICT zet hiervoor resources in vanuit de gesloten 

rijkscloud. 

  

Joep 
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ad. 1 

De basis kantoorautomatisering voorzieningen van SSC-ICT zijn volledig 

ondergebracht in de gesloten rijkscloud. Binnen het Haagse datacenter 

kunnen de extra benodigde resources (servers, netwerkcapaciteit) snel 

opgeschaald worden. Het overnemen van de werkplekken van het ZBO is 

vooral een administratieve uitdaging: er moeten gebruikers worden 

toegevoegd aan de bestaande cloudadministratie. 

Binnen EZ wordt het idenititymanagement proces uitgebreid met de 

medewerkers van het ZBO.  

De apparatuur die wordt gebruikt door de eindgebruikers (pc’s, laptops, 

tablets, smartphones) is nog vrij jong (gemiddeld minder dan een jaar). 

Omdat de SSC-ICT werkt met zero-footprint werkplekken, is het mogelijk 

om deze werkplekken te blijven gebruiken. Het onderhoud blijft daarvoor 

nog een tijdje liggen bij de leverancier van het spul. Bij problemen met 

een van de apparaten, zal het betreffende apparaat worden vervangen 

door apparatuur van SSC-ICT, dan wel (voor mobiele 

werkplekvoorzieningen) door een Bring Your Own apparaat van de 

betreffende medewerker. 

 

ad. 3 

Voor een aantal applicaties die gebruikt worden in het primaire proces van 

het ZBO, is vastgesteld dat binnen de GRC vervangende functionaliteit 

beschikbaar is. Daarom is gekozen voor het uitfaseren van die betreffende 

systemen. De medewerkers van het ZBO zullen gebruik gaan maken van 

de reeds bestaande systemen die ze kunnen installeren via de 

RijksApplicatieStore. 

 

ad. 4 

Vanuit het Haagse datacenter kan snel servercapaciteit aangeboden 

worden voor de systemen van het ZBO die overkomen. Hiervoor biedt 

SSC-ICT diensten aan, zodat per systeem het juiste voorzieningenniveau 

gekozen kan worden. Vrij snel en goedkoop kunnen de gewenste 

resources beschikbaar worden gesteld voor de systemen van het ZBO. In 

de meeste gevallen blijft het beheer en de doorontwikkeling van deze 

applicaties liggen bij de huidige dienstverleners. Dit levert voor de 

eindgebruikers het minste risico op. Bij het aflopen van bestaande 

contracten zal het beheer en het onderhoud van de applicaties worden 

ondergebracht binnen een van de preferred suppliers van SSC-ICT. 
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6 Anne, projectleider van een ketenproject 

 

Anne is door haar manager gevraagd om 

projectleider te worden van een ketenproject. Er 

moet nieuw beleid ontwikkeld worden rondom het 

begeleiden van jongeren met een handicap naar 

werk. Daarbij wordt een samenwerkingsproject 

opgezet door de hele keten heen. Dit betekent dat 

aan het project medewerkers meedoen van 

gemeentes, provincies, werkgeversorganisaties, 

platforms voor jongere gehandicapten en collega 

rijksambtenaren van andere departementen. 

 

Tijdens een kick-off bijeenkomst, waarbij alle 

betrokkenen aanwezig waren, is vrij breed de 

wens geuit om gebruik te maken van een samenwerkfunctionaliteit. Er zijn 

verschillende mogelijkheden. Er is een aantal (vaak gratis) voorzieningen 

beschikbaar die door private partijen worden aangeboden. Maar er is ook 

een door de rijksdienst aangeboden platform met beperkte functionaliteit.  

 

De voorziening die door de rijksdienst wordt aangeboden heeft een aantal 

extra beveiligingsmaatregelen waardoor er gewerkt kan worden met 

“departementaal vertrouwelijke” informatie. Deze voorziening is echter  

“basic” uitgevoerd en ondersteunt alleen het kunnen delen van 

documenten. “Social Media”-achtige functionaliteit wordt daarin niet 

geboden. Tijdens de kick-off bijeenkomst is afgesproken dat Anne als 

projectleider de beschikbare platforms op een rijtje zet en op basis van de 

voor- en nadelen een voorstel doet.  

 

Anne kan gebruik maken van een keuze-app m.b.t. samenwerkplatforms 

die in de Rijks Application Store beschikbaar is. Ze tikt wat gegevens in en 

er worden een aantal (voorkeurs)alternatieven aangeboden. Die lijst bevat 

per platform een overzicht van de geboden functionaliteit, aangevuld met 

een aantal gebruikerservaringen.  

Ook is een checklist beschikbaar waarmee Anne op een eenvoudige 

manier een risicoanalyse kan uitvoeren met betrekking tot de 

vertrouwelijkheid van informatie. Als Anne die checklist heeft ingevuld rolt 

daaruit de conclusie dat de kans erg klein is dat er in het project 

“gerubriceerde” informatie gaat ontstaan c.q. gebruikt wordt en dat er 

geen extra omstandigheden bestaan die vragen om extra beveiliging. 

 

Anne legt de uitkomsten van de checklist voor aan een collega binnen 

haar directie die gaat over beveiliging en deze bevestigt de conclusie van 

Anne. Dit betekent dat ze binnen haar project niet verplicht is om het 

samenwerkplatform te gebruiken dat is bedoeld voor documentdeling van 

vertrouwelijke stukken (t/m departementaal vertrouwelijk).  

 

Uit het overzicht met voor- en nadelen van de verschillende 

samenwerkingplatforms blijkt dat er een gratis samenwerkplatform 

bestaat dat aan vrijwel alle wensen van de teamleden voldoet. Anne stelt 

daarom voor om dit product te gaan gebruiken. Na een e-mailronde blijkt 

Anne 
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dat de teamleden haar conclusie delen en Anne maakt een “team”  aan in 

het gekozen platform en maakt haar teamleden lid van het “team”.  

 

Anne maakt een eerste bericht voor haar teamleden in de 

samenwerkfunctionaliteit. Het bericht gaat over een aantal afspraken die 

gelden bij het gebruik van de samenwerkfunctionaliteit. In deze afspraken 

staat o.a. dat teamleden geen vertrouwelijke documenten/informatie 

mogen delen via het platform.  

 

Ook wijst ze de teamleden erop dat de teamleden zelf verantwoordelijk 

zijn voor het voldoen aan de archiefregels van hun eigen organisatie. Het 

samenwerkplatform is geen officiële bewaarplaats (digitaal archief) en 

bepaalde documenten moeten dus door de teamleden ook worden 

opgenomen in het archiefsysteem van de eigen organisatie. 

 

  



 

 versie 1.0 | Functionele Doelarchitectuur DWR| 12 december 2012  

 

 

 

 

 

 

 

   Pagina 22 van 47 

 

7 Willem, ICT-adviseur  

 

Willem werkt als ICT-adviseur bij een van de 

departementen. Willem is betrokken bij een 

project waarbij een nieuw systeem wordt 

ontwikkeld ter ondersteuning van een van de 

primaire processen binnen het departement.  

 

Bij de start van het project is lang en breed 

stilgestaan bij de randvoorwaarden en 

uitgangspunten die gelden bij het project. 

Hiertoe is een project-start-architectuur 

opgesteld.  

 

 

In dit document is aangegeven welke kaders/richtlijnen van toepassing 

zijn op zowel het vlak van proces en organisatie als informatievoorziening 

en techniek. 

 

In de eerste fase van het project is o.a. vastgesteld:  

• Welke functionaliteit benodigd is voor de uitvoering van het 

betreffende primaire proces. 

• Welke functionaliteit is al beschikbaar binnen de rijksdienst en wordt 

dus gebruikt. 

• Welke functionaliteit ontbreekt en moet ingekocht/ontwikkeld worden? 

• Hoe de verschillende bestaande en nog te ontwikkelen 

functionaliteiten met elkaar gekoppeld worden. 

• Of mobiele toegankelijkheid aan de orde is en bijzondere eisen stelt 

t.a.v. : 

- offline beschikbaarheid van documenten en data; 

- synchronisatie-mogelijkheden; 

- offline beschikbaarheid van functionaliteit. 

 

Willem heeft hiertoe o.a. contact gezocht met de “servicemakelaar”. De 

servicemakelaar heeft een overzicht van alle “services” 

(functionaliteiten/systemen) die binnen de rijksdienst reeds beschikbaar 

zijn c.q. waaraan op dat moment wordt gewerkt. De servicemakelaar is 

binnen de rijksdienst hèt loket om hergebruik van IT-middelen te 

stimuleren. 

 

Van de servicemakelaar heeft Willem een lijst met relevante “services” en 

contactpersonen gekregen. Willem verzamelt aanvullende informatie over 

de reeds bestaande “services” en kan daarmee aan de slag. 

 

Willem heeft ook contact gezocht met de aanbieder van IT-dienstverlening 

van het departement, SSC-ICT. Met de betreffende accountmanager van 

SSC-ICT heeft Willem gesproken over de afspraken/eisen die van 

toepassing zijn voor het verkrijgen van o.a.: 

• servercapaciteit in de gesloten rijkscloud (GRC); 

• toegang tot de generieke koppeling naar de basisregistraties; 

Willem 
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• distributie van de nieuwe applicatie via de RijksApplicationStore 

(RAS). 

 
Met al deze informatie levert Willem input voor de offerteaanvraag die 

door het projectteam wordt opgesteld. Als de offertes binnen zijn, 
beoordeelt Willem deze op basis van de afspraken (project-start-
architectuur) en de eisen uit de offerteaanvraag. Bij een aantal offertes 
kan Willem corrigerend optreden door vast te stellen dat wordt afgeweken 
van een aantal bij de rijksdienst geldende standaarden. Ook is er een 
aanbieder die – heel eigenwijs – toch probeert om een hele nieuw 
systeem te bouwen zonder gebruikte maken van “services” die al 

beschikbaar zijn.  

 

De opdracht wordt uiteindelijk gegund en Willem blijft bij het project 

betrokken. 

 

Uiteindelijk wordt de nieuwe applicatie opgeleverd, getest en 

geïmplementeerd.  

 

De nieuwe applicatie: 

• Wordt aangeboden via de RijksApplicationStore. 

• Maakt daar waar mogelijk en nuttig gebruik van Open Source 

Software. 

• Draait op de cloud-servers van de rijksdienst. 

• Bestaat voor de helft uit reeds beschikbare functionaliteit. 

• Bestaat voor de andere helft uit nieuwe nieuwe functionaliteit die 

zodanig is gebouwd dat deze ook door andere systemen gebruikt kan 

worden. 

• Heeft o.a. een koppeling met het documentbeheersysteem van het 

departement, zodat alle documenten netjes in een elektronisch dossier 

worden opgeslagen. 
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Deel 2: Wat is de komende jaren belangrijk?  

8 Belangrijke thema’s  

Het functionele beeld uit deel 1 is niet revolutionair. Er zitten geen 

visionaire beelden bij, waarbij toekomstige trends een grote rol spelen. 

Sterker nog, beleidsontwikkeling heeft reeds plaats gevonden op veel van 

de onderwerpen. Denk hierbij aan thuis en plaatsonafhankelijk werken, , 

toegang, huisvesting en de gesloten rijkscloud. 

 

Thomas, Marieke, Joep, Anne en Willem willen eigenlijk dat ze vandaag, 

liever nog gisteren, op de wijze zouden kunnen werken. Toch moet er op 

een aantal terreinen nog veel werk verzet worden om het beeld ook 

daadwerkelijk te realiseren.  

 

Immers: 

• “Any Time, Any Place, Any Device” is nog niet geregeld (Thomas, 

Marieke, Joep). 

• Over Bring Your Own of Choose Your Own wordt veel gesproken, 

echter het daadwerkelijk faciliteren van BYOD en CYOD is nog niet 

geregeld. Ondertussen gebeurt BYOD wel (Thomas). 

• Er verschijnen wel “Apps” voor mobiele apparaten, echter een 

RijksApplicationStore is er nog niet (Thomas, Marieke, Joep). 

• Laat staan dat grote delen van de basisfunctionaliteit (bijv. Office-

suite) vanuit een Gesloten Rijkscloud “online” worden aangeboden 

(Thomas, Marieke, Joep). 

• De uitrol van draadloze wifi-netwerken in rijkskantoren is nog niet 

goed op gang gekomen (Thomas). 

• Gebouwen van de rijksdienst zijn nagenoeg altijd nog gebonden aan 

een specifiek departement. Ambtenaren kunnen nog niet vanuit ieder 

gebouw van de rijksdienst inloggen op hun eigen omgeving en bij hun 

eigen informatie. (Thomas). 

• Er bestaan, op ict-gebied, nog steeds hoge departementale muren, zo 

blijkt als je op dit moment de overstap maakt van departement A naar 

departement B (Marieke). 

• Het Rijksportaal kent voor het “content-deel” nog steeds een 

onwenselijke indeling langs de departementale grenzen (Marieke). 

• Alle departementen hebben nog steeds hun eigen oplossing voor het 

opslaan en archiveren van documenten in elektronische dossiers 

(Marieke). 

• Medewerkers van de Rijksdienst hebben nog steeds geen e-mailadres 

dat eindigt op @rijksoverheid.nl (Marieke) 

• Digitaal werken richt zich nu nog vooral op “documenten”, maar ook 

andere “media” en “berichten” gaan een steeds grotere rol spelen, 

zeker in de uitvoering (Marieke). 

• Er wordt wel hard gewerkt aan de consolidatie van de datacenters, 

echter op dit moment gaat dat alleen over “housing”. Consolidatie en 

deling (virtualisatie) van server- en opslagcapaciteit is nog lang niet 

aan de orde (Joep). 
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• Hergebruik van appliaties binnen de rijksdienst is nog steeds geen 

gemeengoed, sterker nog: een uitzondering (Joep, Willem). 

• De samenwerkfunctionaliteit van de rijksdienst SWF werkt bij lange na 

niet optimaal en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 

concurrerende producten om samen te kunnen werken (Anne). 

• We hebben op dit moment binnen de rijksdienst nog geen adequate 

dienstverlening op het gebied van identitymanagement. 

 

Bovenstaande lijst is vast niet compleet, maar geeft wel een beeld van 

waar we nu staan, in relatie tot het beeld uit deel 1. 

 

In deel 2 van deze functionele doelarchitectuur DWR wordt stilgestaan bij 

een aantal kernthema’s die de komende jaren gaan bepalen of het 

gepresenteerde beeld ook daadwerkelijk wordt bereikt. 

 

Er is bewust voor gekozen om het aantal onderwerpen klein te houden om 

focus te krijgen en te houden. Er spelen nog veel meer onderwerpen en er 

moet op veel gebieden afstemming plaatsvinden.  

 

Voor de onderwerpen die in dit hoofdstuk beschreven worden geldt echter 

dat ze bepalend zijn voor de haalbaarheid van het toekomstbeeld. Dat ze 

op dit moment sturing behoeven en dat daarnaast een of meerdere van 

onderstaande typeringen van toepassing zijn: 

• Ze hebben een project- of domeinoverstijgend karakter. 

• De ontwikkeling gaat op dit moment niet zichtbaar in de juiste 

richting. 

• Er bestaat onduidelijkheid c.q. er bestaat twijfel over de gekozen 

richting. 

• Het tempo ligt te laag, c.q. er speelt een timing-probleem. 

 

8.1 Ontkoppelen gebruikersapparaten en functionaliteit: zero footprint 

werkplekken 

Typering: 

• project- en domeinoverstijgend; 

• ontwikkeling niet zichtbaar in de juiste richting; 

• tempo te laag. 

 

Om mobiel werken en gastgebruik/interoperabiliteit mogelijk te maken is 

het noodzakelijk om een scheiding aan te brengen tussen “devices” 

(apparaten zoals pc’s, laptops, tablets en smartphone) en de 

functionaliteit die via deze apparaten ter beschikking wordt gesteld. 

 

Wat nu nog vaak gebeurt, is dat er pc’s of laptops worden gebruikt 

waarop veel applicaties/systemen zijn geïnstalleerd op de harde schijf van 

het apparaat. In de IT-wereld noemen we dat ook wel “fat-clients”.  
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figuur 1: Op “fat-clients” zijn veel (delen van) applicaties geïnstalleerd op 

de harde schijf van het apparaat zelf.  

 

Nadeel hiervan is dat o.a. de flexibiliteit in het gebruik van het apparaat 

zwaar negatief wordt beïnvloed. Het apparaat is vaak alleen maar 

optimaal te gebruiken voor de specifieke gebruikers van de betreffende 

organisatie.  

 

We willen echter veel flexibeler zijn: 

• We willen snel nieuwe functionaliteit kunnen toevoegen en 

beschikbaar stellen via (mobiele) apparaten. 

• We willen dat medewerkers van de rijksdienst in ieder willekeurig 

gebouw van de rijksdienst kunnen inloggen op pc’s en ze dan bij hun 

informatie kunnen. 

• We willen medewerkers voor een deel zelf laten kiezen voor het 

apparaat dat ze gebruiken (choose your own of bring your own). 

• We willen applicaties aanbieden vanuit een cloud`omgeving via de 

RijksApplicationStore. 

 

Dat alles is vrijwel alleen haalbaar als zoveel als mogelijk de functionaliteit 

wordt gescheiden van het apparaat. Dit betekent dat applicaties worden 

ondergebracht in een rekencentrum en dat de appraten/devices vooral 

worden gebruikt om te kunnen communiceren met deze applicaties 

(invoer via toetsenbord,muis, contactloze smartcards, QR-codes, 

resultaten via scherm):  “zero footprint werkplekken”. 

 

Op dit moment kan op drie manieren invulling worden gegeven aan “zero-

footprint” werkplekken. 

 

1. Web-based applicaties 

Applicaties worden zodanig ingericht dat de gehele functionaliteit 

draait op een server. De communicatie tussen de applicatie (op de 

server) en het apparaat van de gebruiker vindt plaats op basis van 

webpagina’s (html) en het gebruik van een browser 

(Internetexplorer, Firefox, Safari).  
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figuur 2: Door gebruik te maken van webapplicaties, heb je op de 

apparaten (pc, laptop, smartphone, tablet) alleen maar een 

internet-browser nodig (bijv. Internet Explorer of Firefox). Via de 

browser wordt contact gemaakt met de applicatie in het 

datacenter.  

2. Desktop virtualisatie, thin clients 

Applicaties worden ondergebracht in een rekencentrum en dat de 

appraten/devices vooral worden gebruikt om te kunnen 

communiceren met deze applicaties (invoer via toetsenbord en 

muis, resultaten via scherm). Dit is niet nieuw, omdat voor het 

plaats- en tijdonafhankelijk werken al door ieder departement 

gebruik wordt gemaakt van zgn. desktop-virtualisatie. Citrix is als 

technische oplossing een voorbeeld hiervan en wordt door de 

meerderheid van de departementen ingezet. Als je deze 

omgevingen gebruikt, kijk je op je scherm eigenlijk naar wat er 

gebeurt op een server die in een datacenter staat. 

 
figuur 3: “Thin-clients” zijn pc’s waarop geen 

functionaliteit/applicaties draaien. Alle bewerkingen, invoer, uitvoer 

vindt plaats op een “applicatie-server” in het datacenter. Alleen 

scherm-, toetsenbord- en muisinformatie gaat via het netwerk naar 

de “thin-client”. In dit concept wordt de “werking” van de pc’s 

grotendeels verhuisd naar het data-center.  
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3. Applicatie virtualisatie 

Bij applicatie virtualisatie draaien applicaties lokaal op een desktop, 

gebruikmakend van lokale systeem resources, zonder dat de applicatie op 

de machine is geïnstalleerd. Het is enigszins te vergelijken met terminal 

gebaseerde toepassingen, met het grote verschil dat bij terminal services 

de applicaties op een server draaien en bij applicatie virtualisatie de 

applicaties lokaal draaien. Door applicaties virtueel aan te bieden is het 

mogelijk om applicaties met conflicterende eisen toch op een desktop 

samen te laten werken. 

 

 

 
Figuur 4 De applicatie is zondanig “ingepakt” dat deze op het 
gebruikersapparaat gebruikt kan worden zonder dat de applicatie 
conflicteert met andere applicaties of het besturingssysteem van het 

apparaat.  

 

De hierboven beschreven oplossingen hebben allemaal hun mogelijkheden 

en onmogelijkheden. In het kader van any place, any time, any device 

heeft het werken met web-based applicaties (mogelijkheid 1) de voorkeur. 

Echter in het kader van het transiatie-traject richting web-based werken 

en het bestaan van uitzonderlijke gevallen, kan ook het thin client concept 

gebruikt worden om zoveel als mogelijk “zero-footprint” werkplekken te 

bereiken. Applicatie-virtualisatie kan als een soort “vangnet” ingezet 

worden voor applicaties die (nog) niet webbased zijn en die niet geschikt 

zijn voor het thin-client concept. 

 

Is dit nieuw binnen de rijksdienst?  

Nee, dit is niet nieuw: 

• Het thin-client concept is bij vrijwel ieder departement in gebruik voor 

de “werken-op-afstand” voorzieningen. Ook zijn er organisaties die 

het thin client concept volledig omarmd hebben. Voormalig VROM was 

daar een voorbeeld van (sinds 2005), maar ook de Algemene 

Rekenkamer (sinds 2000!), IND, DUO, voormalig LNV. 

• Web-based applicaties kennen we: o.a. P-direkt.  

• Applicatie Virtualisatie wordt door SSC gebruikt om applicaties naar de 

werkplekken te distribueren. 

 



 

 versie 1.0 | Functionele Doelarchitectuur DWR| 12 december 2012  

 

 

 

 

 

 

 

   Pagina 29 van 47 

 

 

Binnen de rijksdienst worden nog steeds veel “fat-clients” uitgerold. 

Bijvoorbeeld binnen het verzorgingsgebied van SSC-ICT, GDI en 

Belastingdienst. 

  

De uitdaging bij het scheiden van functionaliteit en apparaten zit 

overigens niet bij de apparaten. Die worden door deze scheiding eigenlijk 

alleen maar onbelangrijker. Ze doen er niet meer toe. Any Device! De 

uitdaging zit in het aanpassen van applicaties. 

 

Veel organisaties – ook binnen de overheid – hebben de scheiding tussen 

apparaten en functionaliteit doorgevoerd. Het is dus niet iets nieuws, niet 

revolutionair en niet met veel risico’s omgeven. Het is een kwestie van 

besluiten het te doen en er dan mee starten. 

 

8.2 Applicaties: service gerichte architectuur 

Typering: 

• project- en domeinoverstijgend; 

• ontwikkeling niet zichtbaar in de juiste richting. 

 

We willen binnen de rijksdienst hergebruik laten plaatsvinden 

(kostenbesparing) en we willen wendbaar/flexibel zijn (snel nieuwe 

functionaliteit ter beschikking kunnen stellen). 

 

De belangrijkste voorwaarde om deze doelen te bereiken is dat  

applicaties zodanig gebouwd worden dat hergebruik van (delen van) de 

applicatie ook daadwerkelijk kan.  

 

Applicaties kunnen in drie delen (lagen) omschreven worden: 

• Een presentatielaag (dat wat je ziet op je apparaat). 

• Een functionele laag of servicelaag (dat wat je niet ziet maar onder de 

motorkap van de applicatie allemaal plaatsvindt). 

• Een back-end laag (waar o.a. dataopslag plaatsvindt). 

 
Veel (wsl. het overgrote deel van de) applicaties binnen het Rijk zijn als 
één monolitisch systeem gebouwd: de presentatielaag, functionele laag en 
het backend zitten opgesloten in één “black-box”, in één “silo”. Dat wat er 

binnen die silo gebeurt is onzichtbaar en onbereikbaar. 

 
Dit heeft o.a. de volgende nadelen: 

• Als je het systeem wilt hergebruiken, kun je alleen maar het hele 

systeem hergebruiken, je kunt dus niet delen van het systeem 

hergebruiken. 

• De data die ontstaat in het systeem is vaak slecht of niet ontsluitbaar 

voor andere systemen. 

 

Om hergebruik van (delen van) systemen te stimuleren moeten de drie 

genoemde lagen binnen de applicaties netjes worden gescheiden.  

 

In de IT-wereld spreken we wel van service gerichte architectuur. Het 

gaat hier te ver om dat uitgebeid te bespreken. Echter voor 

bestuurders/opdrachtgevers is van belang te weten dat bij de ontwikkeling 

van nieuwe applicaties de regels van service gerichte architectuur worden 

nageleefd. Alleen op die wijze kunnen we werk maken van hergebruik. 
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Figuur 5: Applicatie nr. 1 en 2 zitten geheel ingesloten in hun eigen omge-

ving. De vette randen om de applicaties vormen de silo van de applicatie. 

Binnen die grenzen zitten de drie lagen van de applicatie opgesloten. 

 

 
figuur 6: Applicaties nr. 1 en 2 zijn ontkoppeld. De silogrenzen zijn ver-

dwenen. In dit geval is te zien dat – in vergelijking met figuur 4 – de twee 

applicaties een aantal “functies” / “services” delen. Daarnaast wordt ook 

het back-end (in dit geval de dataopslag) gedeeld. Beide applicaties slaan 

hun data op in dezelfde dataopslagvoorziening.  
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8.2.1 DWR-docs, DWR-archief en DWR-zoeken 

Met betrekking tot DWR-docs en DWR-archief zijn in dit hoofdstuk geen 

aparte paragrafen opgenomen. De twee projecten hebben sinds kort een 

programboard en er wordt op dit moment actief en in samenhang 

gestuurd.  

 

Document beheer functionaliteit en digitale archivering grijpen in op 

vrijwel alle processen binnen de rijksdienst. Het is daarom erg belangrijk 

dat de diensten die door DWR-docs en DWR-archief geleverd worden 

“service gericht” zijn. Voor DWR-archief is dat opgenomen in de 

doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid. De diensten van DWR-archief 

moeten nog ontwikkeld worden en service gerichte architectuur kan dus 

meegenomen worden in die ontwikkeling. 

 

Dat ligt anders voor DWR-docs. Bij de departementen zijn DMS-systemen 

geïmplementeerd die NIET service gericht zijn ontworpen. De 

presentatielaag, servicelaag en dataopslag zijn niet netjes gescheiden.  

 

Omdat documentbeheer een belangrijke rol speelt in alle processen, is het 

noodzakelijk dat in de DWR-docs-projecten veranderingen worden ingezet 

richting service gerichte architectuur. 

 

Inmiddels is er ook een traject rondom DWR-zoeken opgestart. Onder 

leiding van de portefeuillehouder binnen ICCIO voor DWR-zoeken (Pascal 

Kolkman) is onder leiding van Financien een visie-document opgesteld. Dit 

visie-document wordt binnenkort vastgesteld, waarna vervolgstappen 

worden gezet. Doel is om een zoek-dienst te realiseren die breed 

inzetbaar is, zodat naast het Rijksportaal ook andere “functies” gebruik 

kunnen maken van dezelfde zoek-service. 

 

8.3 Informatiebeveiliging 

Typering:  

• project- of domein oversteigend; 

• onduidelijkheid of twijfel over de gekozen richting. 

 

Bij alle ontwikkelingen die we wenselijk achten, speelt 

informatiebeveiliging een rol. Een niet uitputtend aantal voorbeelden: 

• We willen samenwerken ook over de organisatiegrenzen heen, maar 

het moet wel veilig. 

• We willen BYOD mogelijk maken, maar hoe zit dat met de beveiliging 

van die apparaten? 

• We willen gebruik maken van de voordelen van cloudcomputing, maar 

omdat dat veilig moet gebeuren maken we er een gesloten rijkscloud 

(GRC) van. 

• We willen in elkaars digitale bewaarplaatsen kunnen zoeken naar en 

kijken in documenten, maar we moeten wel zeker weten dat 

documenten alleen voor geautoriseerden beschikbaar zijn. 

 

In de IT-wereld gaan veranderingen supersnel. Wie had vijftien jaar 

geleden kunnen bedenken dat we altijd (any time), overal (any place) en 

met ieder apparaat (any device) toegang tot digitale informatie willen 

hebben. 
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Wie had zeven jaar geleden (met uitzondering van een aantal Steve-Jobs-

achtige figuren) de ontzettend snelle opkomst van tablets en smartphones 

durven te voorspellen: 

• Draadloos internet in de trein. 

• Apps die in een razend tempo op de markt komen en ons voorzien van 

informatie en functionaliteit waar we drie jaar geleden niet van 

hadden kunnen dromen. En dan ook nog aanbodgestuurd!  

• Je kunt tegenwoordig vanaf je smartphone overboekingen doen met 

de app van je bank. Veilig!?  

• Ambtenaren die twitteren.  

• Sociale media. 

 

Bestuurders en proceseigenaren hebben sinds 15 jaar geleden onze 

beveiligingscollega’s de opdracht gegeven om grote muren te bouwen 

rondom onze digitale netwerken, zodat de informatie van het departement 

vooral binnen het departementale netwerk zou blijven. Zij moesten onze 

werkplekken uitrusten met wachtwoorden, versleuting, anti-virus 

software, schermbeveiliging. 

 

En dan gaan we nu samenwerken, ketenautomatisering doorvoeren, 

informatie delen, en dat alles ook nog op apparatuur die je zelf mag 

meenemen. Dat moet natuurlijk ergens gaan wringen. 

 

De ontwikkelingen rondom ICT- en Informatievoorziening gaan snel en 

zijn ook nog eens onvoorspelbaar. Beveiliging van informatie moet een 

grote rol blijven spelen dat kan niet anders. Echter, de vraag die gesteld 

moet worden is of dat wel altijd op de meest effectieve wijze plaatsvindt. 

 

In de zomer van 2012 is de nieuwe Baseline Informatievoorziening 

rijksdienst (BIR) vastgesteld. Het BIR is een rijksdienstbreed kader en 

gaat uit van een beveiligingsniveau tot en met Departementaal 

Vertrouwelijk en WBP risicoklasse II. 

 

De vraag, die in dit licht, beantwoord moet worden is of – gelet op de 

gewenste ontwikkelingen – er wellicht een aantal accentverschuivingen 

moeten plaatsvinden rondom de beveiliging van informatie. Dit alles 

binnen de kaders van het BIR. Het BIR moet niet ter discussie staan. 

Echter, wel de uitvoering van het BIR door specifieke maatregelen. 

 

De antwoorden op die vragen zijn lastig, zullen niet zwart/wit zijn en niet 

zo maar te geven. Overeenstemming bereiken over de antwoorden gaat 

ook tijd kosten. Echter de antwoorden moeten er wel komen.  

 

Voorbeelden van vragen die beantwoord moeten worden. 

• Het basis beveiligingsniveau (BIR) is afgestemd op het niveau 

departementaal vertrouwelijk en WBP II. De eisen die dit met zich 

meebrengt gelden dus voor de gehele rijksdienst, alle medewerkers, 

alle organisaties, alle processen, alle documenten en voor alle 

apparatuur. Hoe vaak komt het echter voor dat een gemiddelde 

rijksmedewerker in aanraking komt met deze informatie? We moeten 

oplossingen bedenken die het mogelijk maken dat er onderscheid 

wordt gemaakt tussen organisaties, processen, medewerkers die wel 

vaak met gerubriceerde informatie in aanraking komen en 

organisaties, processsen, medewerkers die nagenoeg nooit in 

aanraking komen met gerubriceerde informatie.  
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Of is de categorisering van het VIR-BI (departementaal vertrouwelijk, 

staatsgeheim confidentieel, staatsgeheim en staatsgeheim zeer 

geheim) niet genuanceerd genoeg? 

 

• Perimeterbeveiliging (het bouwen van grote muren rond digitale 

netwerken) en apparaatbeveiliging zijn nog steeds populaire 

maatregelen. Is het niet effectiever om het accent te verplaatsen naar 

het beveiligen van informatie in plaats van het beveiligen van 

infrastructuur en apparaten? Dit betekent dus niet dat perimeter 

beveiliging geheel overboord wordt gezet. Het gaat om een 

accentverschuiving. 

Een voorbeeld: Op de markt worden producten aangeboden die via 

versleuteling, identificatie en autorisatie organisaties in staat stellen 

om informatie gewoon ergens op internet (of in een cloud) op te 

slaan, zonder dat ongeautoriseerden de informatie kunnen lezen. 

Zulke “softwarematige” oplossingen worden op dit moment – ook door 

de inlichtingendiensten – als nog niet veilig genoeg beoordeeld. 

Kunnen we samen (beveiligers, markt, NBV) deze producten op 

voldoende niveau brengen? Kunnen we hiervoor samenwerking 

zoeken binnen de EU (Europese cloudstrategie)? 

 

• Applicatiebeveiliging, waarom horen we daar zo weinig over? Als reeds 

bij ontwerp, aanbesteding en ontwikkeling van applicaties rekening 

wordt gehouden met het beveiligen van informatie, heeft dat zeer 

positieve effecten op de beveiliging van informatie.  

 

• Nog steeds proberen we beveiligingsrisico’s af te dekken met 

overwegend technische oplossingen. Dan zetten we techniek in om te 

voorkomen dat medewerkers verkeerde dingen doen. En toch gaat het 

mis. En wie krijgt de schuld? De techneut natuurlijk want die had die 

technische maatregelen beter moeten ontwerpen, inrichten of 

beheren. En dat terwijl iedereen in de beveiligingswereld overtuigd is 

van het feit dat de factor mens een veel belangrijker plaats moet 

krijgen. Awareness, taakvolwassenheid. 

 

• Waarom wordt er een zo groot onderscheid gemaakt tussen mobiele 

Bring Your Own apparaten aan de ene kant en ouderwetse 

prullenbakken en attachékoffers aan de andere kant?  

Als een gerubriceerd document door een medewerker in zijn tas/koffer 

wordt gestopt en hij/zij vervolgens met de trein naar huis rijdt, dan is 

die tas/koffer toch ook Bring Your Own?  

En de prullenbak thuis waar met enige onoplettendheid dat zelfde 

document in verdwijnt dan?  

Het antwoord kan niet alleen zijn: “Ja, maar dat zijn analoge 

documenten, de verspreiding daarvan gaat niet zo snel”. Sweet 

dreams! Op smartphones zitten tegenwoordig zulke goede camera’s, 

dat er in no time een “scan” is gemaakt van zo’n analoog document.  

 

Bovenstaande vragen zijn geenszins bedoeld om de noodzaak van 

beveiliging in twijfel te trekken. Beveiliging is en blijft belangrijk, echter 

we moeten wel zeker weten dat we het effectief doen.  

 

“In het veld” zie je dat het draagvlak voor de huidige wijze van beveiligen 

– mede in het licht van de snelle technische en maatschappelijke 

veranderingen – niet automatisch vanzelfsprekend is......niet bij 
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medewerkers, maar ook niet bij managers/bestuurders. En beveiliging kan 

alleen maar effectief zijn als er draagvlak is, van hoog tot laag. Immers, 

de menselijke factor bij beveiliging is zeer groot en overstijgt met gemak 

de technische factoren. 

8.4 Concern of federatie? Consolideren of federeren? 

Typering:  

• project- of domein oversteigend; 

• onduidelijkheid of twijfel over de gekozen richting. 

 

Komt er één ICT-infrastructuur binnen de rijksdienst? Als je sommige 

stukken en plannen leest, dan lijkt er wel op. Lees je weer andere stukken 

dan is sprake van “federaties” en niet van één geconsolideerde ICT-

infrastructuur. 

 

Voor de verdere doorontwikkeling van de ICT-infrastructuur en de Digitale 

Werkomgeving Rijksdienst is het belangrijk helder vast te stellen op welke 

terreinen we echt gaan consolideren en op welke terreinen we een 

federatie bouwen. 

 

In zijn algemeenheid: Is de rijksdienst één concern? Nee, gelet op de 

huidige verdeling van (budget) verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

is het niet mogelijk om over de rijksdienst als één concern te spreken.  

 

Bij een aantal onderwerpen en in een aantal relevante documenten is 

sprake van “federeren”: 

• een federatie van netwerken (RijksOverheidsNetwerk 2.0); 

• federatief accessmanagement (Doelarchitectuur Toegang); 

• federatie van digitale archieven (Doelachitectuur Digitale 

Duurzaamheid); 

• federatief zoeken (DWR-zoeken). 

 

Overigens geldt dat voor bovenstaande onderwerpen dat de redenen om 

te federeren verschillen. 

 

Redenen om te federeren zijn: 

 

• Er is niet één verzorgingsgebied binnen de rijksdienst, maar er zijn 

meerdere; 

• Per verzorgingsgebied bestaan meerdere “kavels” in de 

aanbodstructurering; 

• Kerndepartementen moeten kunnen blijven samenwerken met 

uitvoeringsorganisaties en ketenpartners; 

• Eén grote ICT-infrastructuur voor rijksdienst is te groot, levert te veel 

risico’s (beschikbaarheid); 

• Federeren is ook interessanter in het licht van in de toekomst te 

nemen beslissingen (bijv. over outsourcing); 

• De organisaties vertrouwen elkaar niet op het gebied van 

informatiebeveiliging. Dit betekent dat één geconsolideerde omgeving 

tot zeer veel discussie en stroperigheid gaat leiden. 

• De verantwoordelijk- en bevoegheidsverdeling. 

• Federeren maakt parallelliteit mogelijk in realiseren van 

voorzieningen. Dit kan aantrekkelijk zijn, ook voor het uitnutten van 

investeringen uit het verleden. 
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Voor het verdere verloop van de projecten en vooral om er zeker van te 

zijn dat de projecten in de juiste samenhang worden uitgevoerd, is het 
belangrijk om helder vast te stellen: 

• Waar wordt geconsolideerd tot één (deel-)infrastructuur? 

• Waar en waarom wordt gekozen voor federeren? 

• Wat kan er wel als wordt gefedereerd? En wat niet? 

 

Daar waar wordt besloten tot federeren dient een basisontwerp-plaat 

gemaakt te worden zodat duidelijk wordt op welke wijze de federatie 

wordt ingericht. 

8.4.1 de scope van alles: de definitie van de rijksdienst 

Waar hebben we het eigenlijk over? We gaan federeren/consolideren 

binnen de rijksdienst. Rijksdienst?  

In het uitvoeringsprogramma compacte rijksdienst is de rijksdienst 

gedefinieerd als “de kerndepartementen en de daaraan nauw verbonden 

uitvoeringsorganisaties.”  

 

In het regeerakkoord van het Kabinet Rutte II staat: “Alle ministeries en 

ZBO’s nemen deel aan rijksbrede shared services onder meer op het 

gebied van bedrijfsvoering.” 

 

Wat betekent dat? Worden shared services als diensten/producten 

bedoeld of worden shared services als “de shared service organisaties” 

bedoeld.  

 

In de praktijk wordt het als zeer lastig ervaren dat we niet exact weten 

welke organisaties wel of niet tot de scope behoren. Wie mag nu wel of 

niet meedoen? Of moet meedoen? 

 

Vandaar dat het noodzakelijk is dat op topniveau (ICCIO of ICBR) besloten 

wordt wat er nu wel en niet tot de scope behoort. Dan weten we 

bijvoorbeeld: 

• Welke organisaties worden geacht te voldoen aan de DWR-kaders? 

• Welke organisaties gastgebruik voor elkaar moeten regelen? 

• Voor welke organisaties de eisen rondom werkplekken en applicaties 

gaan gelden? 

 

Vanaf het moment dat de definitie in het uitvoeringsprogramma compacte 

rijksdienst is opgeschreven, leidt deze tot onduidelijkheid. Welke 

organisaties zijn “nauw verbonden” en welke zijn “minder nauw 

verbonden” met het kerndepartement? 

 

Als in de praktijk iemand bovenstaande vraag op tafel legt, wordt nogal al 

eens geantwoord dat het allemaal niet zo belangrijk is: “Begin nou maar 

gewoon bij de kerndepartementen, en daarna gaan we wel uitbreiden.” 

Dat antwoord is verre van bevredigend. De ontwerpers, projectleiders, 

programmamanagers hebben behoefte aan een helder antwoord: immers, 

rijkswaterstaat wel of niet in scope: dat scheelt nogal een slok op een 

borrel. Of de belastingdienst?  

 

Het wel of niet meenemen van de nauw verbonden uitvoeringsorganisaties 

heeft overigens veel meer impact dan alleen schaalvergroting. 

Uitvoeringsorganisaties stellen ook functioneel andere eisen aan de DWR 

en dat heeft minstens zoveel impact dan de schaalvergroting. 
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Om juiste keuzes te maken (ook als het gaat om toekomstige uitbreiding) 

is het belangrijk te weten wat wel en niet onderdeel uitmaakt van de 

rijksdienst. 

8.5 Connectivity 

Typering:  

• project- of domein oversteigend. 

 

“It’s all about connectivity, stupid”: 

• plaats- en tijdsonafhankelijk werken; 

• cloudcomputing; 

• consolidatie datacenters; 

• gastgebruik en interoperabiliteit; 

• Bring Your Own Device. 

 
Zonder hoogwaardige (mobiele) datacommunicatie geen succes. 

 

Op dit moment wordt de visie rondom de basisinfrastructuur opgesteld 

onder de titel “Het Rijksoverheidsnetwerk”.  

Zodra de visie gereed is, is het van belang dat er snel een “roadmap” tot 

stand wordt gebracht om van de huidige situatie een transitietraject te 

maken naar de gewenste situatie. 

 

De visie: Het Rijksoverheidsnetwerk (RON 2.0) is een besloten “netwerk 

van netwerken”  

 

 
figuur 7: Het Rijksoverheidsnetwerk RON2 

 

Het Rijksoverheidsnetwerk RON2 als “netwerk van netwerken” is 

opgebouwd uit diverse onderliggende netwerken. Deze bieden via 

afspraken en standaarden de gewenste functionaliteit, interoperabiliteit en 

flexibiliteit die nodig is om de doelen uit de I-strategie te ondersteunen.  

 
In bovenstaande figuur is te zien hoe de binnen RON2 er verbinding is 
tussen: 

• rijksgebouwen; 

• rijksdatacenters; 

• ketenpartners; 

• burgers en bedrijven; 

• telewerkers.  
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Voor de Digitale Werkomgeving Rijksdienst is van belang dat bij het 

ontwerp en de verdere ontwikkeling van het Rijksoverheidsnetwerk 

“continuïteit” centraal staat. De beschikbaarheid van connectiviteit is 

ontzettend belangrijk voor de processen binnen de rijksdienst. 

 

Nu is het niet zo dat de beschikbaarheid van connectiviteit een te groot 

risico vormt. Er zijn voldoende oplossingen voorhanden om de 

beschikbaarheid van connectiviteit te garanderen. Echter dan moeten we 

wel “business continuity management” op de agenda van CIO’s en ICCIO 

krijgen en houden. 

8.6 Toegang: Identitymanagement en Logische toegang met Rijkspas 

Typering:  

• project- of domein oversteigend; 

• het tempo te laag. 

 

Het programma toegang kan zich in grote belangstelling verheugen. Het 

aantal projectleiders dat het liefst gisteren “identitiy- en 

accesmanagementdiensten” wil afnemen, is groot.  

Veel diensten en producten die op I-gebied in ontwikkeling zijn, staan of 

vallen bij het beschikbaar zijn/komen van diensten rondom identity- en 

accessmanagement. 

Gelukkig is hiervoor het programma toegang opgezet. 

 

Wel is er een timingprobleem. Het programma toegang lijkt zich het 

komende jaar vooral te richten op het uitfaseren van het 

burgerservicenummer (BSN) uit de bedrijfsvoeringsystemen en de 

invoering van het RIN. Uitfaseren van het BSN moet, dat kan niet ter 

discussie gesteld worden. Echter voor de projecten die gebruik willen 

maken van identitiydiensten vanuit het programma toegang, is na de 

vervanging van BSN door RIN niet wezenlijk iets veranderd.  

Van groot belang is dat op zeer korte termijn betrouwbare 

“identititeitsdiensten” beschikbaar komen waarop andere projecten hun 

identificatie en autorisatiemechanisme kunnen baseren.  

 

Hiervoor is het essentieel dat de identity-managementprocessen bij de 

departementen op orde worden gebracht en binnen de rijksdienst op 

elkaar afgestemd worden. Ook moeten de “sets van attributen” die 

worden opgeslagen bij personen gestandaardiseerd worden.  

 

Daarnaast moet in 2013 helder worden of en, zo ja, op welke wijze 

invulling gegeven wordt aan “accessmanagement”.  

 

Met betrekking tot de Rijkspas is het van belang dat zo snel als mogelijk 

wordt gestart met de uitrol van plateau III, zodat de Rijkspas ook gebruikt 

kan worden voor de logische toegang tot netwerken en 

informatiesystemen. Rijkspas plateau III is een voorbeeld van een 

maatregel die zowel de beveiliging van informatie verhoogd als het 

gebruikersgemak van de medewerkers vergroot. 

 
  



 

 versie 1.0 | Functionele Doelarchitectuur DWR| 12 december 2012  

 

 

 

 

 

 

 

   Pagina 38 van 47 

 

9 Benodigde besluiten en acties ICCIO 

9.1 Het rijksportaal: hef de departementale grenzen op 

Hèt rijksportaal bestaat niet. Tenminste niet als je er als medewerker van 

de rijksdienst gebruik van maakt.  

Voordat je het weet krijg je bij het klikken op bepaalde links of knoppen 

de volgende mededeling: “Weet je zeker dat je het rijksportaal van min 

XXX wilt verlaten?” 

Dat betekent dan dat je de eigen pagina’s van je departement gaat 

verlaten en je je gaat begeven op pagina’s van een ander departement.  

 

Het rijksportaal kent een contentstructuur die nog steeds de grenzen van 

de departementen volgt. 

 

Daarnaast zien we dat er wensen bestaan rondom de uitbreiding van 

functionaliteit van het Rijksportaal die duiden op meer interactiviteit.   

 

In deel 1 is rondom het rijksportaal aangegeven dat er een grotere 

onafhankelijkheid van departementale grenzen tot stand moet worden 

gebracht en dat gebruikers via hun lidmaatschap van “communities” 

relevante informatie gepresenteerd krijgen. 

Richt daarom het rijksportaal op een andere wijze in, waarbij de 

departementale grenzen grotendeels vervagen. In deel 1 is weergegeven 

hoe dat met het vormen van “communities” kan, waarbij de medewerker 

zelf beslist welke lidmaatschappen worden aangegaan. 

 

Binnen de communities moeten medewerkers o.a.: 

• Informatie en documenten kunnen delen met community-leden. 

• Discussieren met community-leden. 

• Kennis en vaardigheden delen met community-leden. 

• Agenda’s bijeenkomsten en digitaal vergaderen. 

 

Voor bepaalde communities kan ervoor gekozen worden om (zoals bij het 

huidige Rijksportaal) professionals op het gebied van communicatie de 

community te laten beheren. Bij echter veruit de meeste communities is 

dat niet nodig c.q. niet gewenst en moeten community-leiders en –leden 

zelf hun community kunnen aanmaken en beheren. 

 

Het Rijksportaal ontwikkelt zich dan overigens in eenzelfde richting waarin 

ook de Samenwerkfunctionaliteit zich ontwikkelt. In het licht daarvan is 

het noodzakelijk dat de doorontwikkeling van het Rijksportaal (content-

deel) en de ontwikkeling van de SWF meer in samenhang wordt bezien.  

 

Bovenstaande heeft vooral betrekking op de “intranetfunctionaliteit” van 

het Rijksportaal. Voor de “portaalfunctionaliteit” moet de weg die is 

ingezet doorgezet worden. Het Rijksportaal is hét portaal voor de 

medewerker voor de toegang tot informatie en rijksbrede voorzieningen.  

 

 

9.1.1 Acties Rijksportaal 
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 wat wie wanneer 

1 Inrichting rondom “communities” van 

rijksportaal (in plaats van de huidige 

departementale inrichting) opnemen in 

informatieplan rijksportaal 

TBGI kwartaal 1-

2 2013 

1b Doorontwikkeling Rijksportaal en SWF in 

samenhang met elkaar brengen. 

ICCIO 

Opdrachtgevers-

beraad Rijksportaal 

Taskforce SWF 

kwartaal 1 

2013 

2 Doorvoeren nieuwe indeling rijksportaal TBGI kwartaal 4 

2013 

 

 

9.2 Samenwerkfunctionaliteit: de kunst zit ‘m in het loslaten 

 

In de vorige paragraaf is reeds aangegeven dat de doorontwikkeling van 

het Rijksportaal, qua functionaliteit erg gaat lijken op de functionaliteit die 

voor interne samenwerking is gewenst. Het is daarom noodzakelijk dat die 

twee ontwikkelingen in samenhang worden bekeken. Niet uitgesloten 

moet worden dat met een samenhangende aanpak beide functionaliteiten 

met dezelfde technische voorzieningen/diensten ondersteund kunnen 

worden.  

 

Met betrekking tot de samenwerkfunctionaliteit is vanuit ICCIO een 

taskforce gevormd die een visie ontwikkelt. Onderstaand scenario zou bij 

deze visie vorming expliciet meegenomen en afgewogen moeten worden.  

 

Waarom als rijksdienst het samenwerken van teams faciliteren met een 

eigen samenwerkfunctionaliteit of sociaal media-platform, als er “in de 

markt” / “op internet” voldoende functionaliteit aanwezig is die vaak tegen 

geringe vergoedingen maar even vaak ook gratis gebruikt kan worden? 

Laat het los, laat teams zelf kiezen waar ze gebruik van maken! 

 
En gerubriceerde informatie dan?  

In zijn algemeenheid lijkt het niet erg voor de hand te liggen dat er heel 

vaak gerubriceerde informatie wordt gebruikt in samenwerkfunctionaliteit/ 

sociale media. Verbiedt dat daarom. Veruit de meeste 

teams/samenwerkverbanden zullen van zo’n verbod geen last hebben. 

 

Ontwikkel als overheid een kleine applicatie die het delen van 

departementaal vertrouwelijke informatie mogelijk maakt. Zodat deze 

documenten op een veilige wijze kunnen worden gedeeld over de 

departementale grenzen heen. Maar hou het vooral klein: het kunnen 

delen van documenten.  

Samenwerkingsverbanden die vertrouwelijke informatie moeten delen 

(t/m dep. vertrouwelijk) kunnen daar dan gebruik van maken. 

 

9.2.1 Acties Samenwerkfunctionaliteit 

 

 wat wie wanneer 

3 Meenemen scenario “loslaten SWF” 

expliciet in besluitvorming rondom 

ICCIO, Taskforce 

SWF 

kwartaal 1 

2013 
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Taskforce SWF 

4a Uitfaseren huidige 

Samenwerkfunctionaliteit 

TBGI kwartaal 1 

2014 

4b Converteren c.q. zekerstellen documenten 

in huidige SWF 

TBGI kwartaal 1 

2014 

5 Ontwikkelen beveiligde functionaliteit voor 

delen van departementaal vertrouwelijke 

documenten binnen projecten met 

externen. 

TBGI kwartaal 2-

3 2013 

6 Awareness-acties rondom “samenwerken” 

en gerubriceerde informatie 

BVA’s doorlopend 

 

9.3 DWR client: zero footprint werkplekken 

Met betrekking tot DWR client is het noodzakelijk vanaf nu alle energie te 

richten op het ontkoppelen van apparaten en functionaliteit. Om deze 

transitie bestuurlijk te ondersteunen is het noodzakelijk dat er vanaf nu 

een aantal harde afspraken gelden: 

• Bij iedere verhuizing en de daarbij behorende transitie van IT-

middelen, dienen de werkplekken en het applicatielandschap zodanig 

te worden ingericht dat sprake is van een daadwerkelijke ontkoppeling 

van functionaliteit en apparaat: zero footprint werkplekken. 

• Bij iedere IT-transitie die plaatsvindt als gevolg van majeure 

technische wijzigingen (bijv. nieuw besturingssysteem): idem. 

• Bij iedere IT-transitie die plaatsvindt als gevolg van de 

organisatorische consolidatie naar minder werkplekaanbieders: idem. 

• Bij ieder nieuw of te verlengen contract met leveranciers van 

werkplekdiensten: idem. 

 

Erkend wordt dat de gewenste transitie tijd en energie zal kosten. Maar 

juist daarom is het noodzakelijk om de koers nu inderdaad snel te 

veranderen en de eerste stappen te gaan zetten. Daarbij kan gebruik 

gemaakt worden van tal van voorbeeldprojecten, zowel binnen als buiten 

de overheid.  

 

Zoveel als mogelijk energie, middelen en bestuurlijke aandacht richting 

innovatie (en het bereiken van het toekomstbeeld). 

 

De transitie moet overigens ingepast worden in de toetredingsplanning 

van CRD 7. 

9.3.1 Acties ontkoppelen apparaten en functionaliteit 

 

 wat wie wanneer 

7 Eis “zero foot-print” werkplekken opnemen 

in DWR-kaders 

TBGI per direct 

8a Vaststellen functioneel ontwerp nieuw 

werkplekconcept 

TBGI/TVO kwartaal 1-

2 2013 

8b Opdracht verstrekken aan SSC-ICT voor 

ontwikkeling en realisatie nieuw 

werkplekconcept 

TBGI kwartaal 1-

2 2013 

9 Opstellen migratiepad voor alle 

kerndepartementen (m.u.v. Defensie) 

Departementen, 

Aanbieders 

werklekken 

kwartaal 1 

2013 
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10 Doorvoeren eis “zero foot-print” 

werkplekken bij de “nauw verbonden 

uitvoeringsorganisaties” 

CIO’s realisatie 

uiterlijk 

2015 

 

9.4 Eisen met betrekking tot applicaties 

Als we het toekomstbeeld daadwerkelijk willen bereiken, moet meer 

gestuurd worden op de geschiktheid en kwaliteit van applicaties. Hiertoe 

moet op zeer korte termijn een set met eisen geformuleerd worden. Deze 

eisen moeten ervoor zorgen dat: 

• De applicatie zodanig is ingericht dat deze onafhankelijk van de te 

gebruiken apparaten kan functioneren (ontkoppelen apparaten en 

functionaliteit, zie ook paragraaf 8.1). 

• De applicatie zodanig is ingericht dat hergebruik van delen van de 

applicatie mogelijk wordt (zie ook paragraaf 8.2). 

• (voor mobiele mederkers) De applicatie zodanig is ingericht dat (waar 

nodig) offline hergebruik van functionaliteit mogelijk is. 

 

Voor nieuwe applicaties moet gelden dat bij aanschaf, ontwerp en 

realisatie intensief gestuurd moet worden op de eisen rondom service 

gerichte architectuur. 

 

Voor bestaande applicaties geldt dat op basis van “life-cycle-

management” overwogen moet worden of en zo ja hoe de applicatie 

aangepast wordt aan de eisen m.b.t. service gerichte architectuur: 

• Voor vrij nieuwe applicaties moet gelden dat zij een fit-gap-analyse 

maken en een roadmap om te voldoen aan de eisen. 

• Voor applicaties die aan het eind van hun “life-cycle” zitten gelden de 

eisen niet, c.q. wordt overwogen om ze versneld uit te faseren. 

9.4.1 Acties eisen met betrekking tot applicaties 

 

 wat wie wanneer 

11 Opstellen checklist applicaties en service 

gerichte architectuur 

DIR / TBGI/ 

Aanbieders 

kwartaal 1 

2013 

12 Plan van aanpak opstellen service gerichte 

architectuur generieke ict 

TBGI / SSC-ICT kwartaal 2 

2013 

13 Plan van aanpak opstellen service gerichte 

architectuur departementale applicaties 

CIO’s kwartaal 2 

2013 

14 Plan van aanpak opstellen service gerichte 

architectuur bedrijfsvoeringsapplicaties 

DGOBR kwartaal 2 

2013 

15 Awareness-actie rondom service gerichte 

architectuur voor departementale regie-

organisaties en cio-offices 

subcommissie 

personeel en 

kwaliteit 

kwartaal 2 

2013 

15a Plan van aanpak opstellen service gerichte 

architectuur Document Management 

Systemen (DWR-docs) 

CIO’s 

departementen 

kwartaal 2 

2013 

9.5 Federaties: expliciet besluiten en ontwerpen 

Het is belangrijk om (nog) een keer expliciet vast te stellen dat we niet op 

weg zijn naar één grote geconsolideerde IT-infrastructuur. In paragraaf 

8.4 is hierop nader ingegaan. We gaan op een aantal terreinen 

“federaties” vormen.  
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Voor het verdere verloop van de projecten en vooral om er zeker van te 

zijn dat de projecten in de juiste samenhang worden uitgevoerd, is het 

belangrijk om helder vast te stellen: 

• Waar wordt geconsolideerd tot één (deel-)infrastructuur? 

• Waar en waarom wordt gekozen voor federeren? 

• Wat kan er wel als wordt gefedereerd? En wat niet? 

Daar waar wordt besloten tot federeren dient een basisontwerp-plaat 

gemaakt te worden zodat duidelijk wordt op welke wijze de federatie 

wordt ingericht. 

9.5.1 Acties eisen met betrekking tot federeren en consolideren 

 

 wat wie wanneer 

16 Notitie rondom federeren en consolideren 

opstellen. 

DIR,  

Subcie A&S 

Projectleiders DWR-

archief, ON2013, 

toegang 

kwartaal 1 

2013 

17 Besluit van ICCIO (of ICBR) over de nauw 

verbonden uitvoeringsorganisaties. Wie is 

nauw verbonden en wie niet? 

ICCIO (of ICBR) kwartaal 1 

2013 

 

9.6 Herijking of herbevestiging informatiebeveiliging 

Organiseer een traject waarbinnen – op strategisch niveau – wordt 

bekeken of de huidige zienswijzen, keuzes, kaders en richtlijnen rondom 

informatiebeveiliging passen in het toekomstbeeld.  

Verken of op onderdelen accentverschuivingen in het beveiligingsdenken 

mogelijk zijn die: 

• Zowel kunnen bijdragen aan het ondersteunen van de moderne en 

gewenste werkwijze binnen de rijksdienst;. 

• Als de informatie effectiever beveiligen. 

 

Samenwerking markt en rijksdienst, liefst in EU-verband 

De Europese Unie heeft haar cloudstrategie geopenbaard. Inmiddels werkt 

Nederland ook met een aantal partners samen in het programma “The 

European Cloud Partnership”. Onderzoek de mogelijkheden om in EU-

verband met lidstaten en de markt de ontwikkeling van “cloud-secure 

dataopslag” zodanig te bevorderen dat deze producten snel inzetbaar 

worden voor overheden. Het beschikbaar zijn van deze middelen zal een 

groot aantal belemmeringen rondom mobiel werken en cloudcomputing 

wegnemen.  

Neem het voortouw om het gesprek met partnerlanden en de markt op 

gang te brengen rond dit onderwerp. 
 

9.6.1 Acties eisen met betrekking tot informatiebeveiliging 

 

 wat wie wanneer 

18 Organiseren discussie over een aantal 

onderwerpen rondom informatiebeveiliging 

(par. 8.3). 

subcie 

informatiebeveiliging 

kwartaal 2 

2013 

19 Effecturen uitkomst discussie over een 

aantal onderwerpen rondom 

subcie 

informatiebeveiliging 

vanaf 

kwartaal 3 
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informatiebeveiliging (par. 8.3) 2013 

20 Onderzoeken mogelijkheden 

samenwerking markt en overheden (liefst 

in EU-verband) rondom secure cloud-

opslag. 

DIR kwartaal 1 

2013 

 

 

9.7 Gesloten Rijkscloud (GRC) 

Op dit moment wordt gewerkt aan de doelarchitectuur gesloten rijkscloud. 

Voor het behalen van het functionele beeld DWR én het behalen van de 

doelen uit de cloudstrategie is belangrijk dat in de doelarchitectuur 

aandacht komt voor: 

• Ontkoppelen van apparaten en functionaliteit (zie ook 8.1). 

• Service gerichte archtiectuur (zie ook 8.2). 

• Beveiliging van cloud-data (zie ook 8.2.1). 

• Platform- en infrastructuurdiensten vanuit de rijksdatacenters (IAAS, 

PAAS). 

• Mogelijkheden voor overheden (en hun evt. externe partners) om 

applicaties/functionaliteit aan te bieden vanuit een van de 

rijksdatacenters (software as a service). 

• De mogelijkheid voor eindgebruikers om zowel functionaliteit uit de 

Gesloten Rijkscloud te gebruiken als functionaliteit van externe 

(markt-)clouddiensten. 

• Beschikbaarheid en continuïteit van clouddiensten. 

• Afhankelijkheid clouddiensten van “connectivity” 

(Rijksoverheidsnetwerk) 

 

Het is voor de GRC van groot belang dat de volgende stappen in het kader 

van de consolidatie van de datacenters worden voorbereid. De scope van 

het huidige programma Consolidatie Datacenters beperkt zich tot 

“housing”. De grote voordelen van cloudcomputing worden echter pas 

behaald als binnen de datacenters deling van server- en 

dataopslagcapaciteit wordt gerealiseerd. 

9.7.1 Acties gesloten rijkscloud 

 

 wat wie wanneer 

21 In de doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud 

de volgende onderwerpen adresseren: 

- ontkoppelen apparaten en 

functionaliteit; 

- service gerichte architectuur; 

- beveiliging dataopslag in GRC; 

- platform-, infrastructuur en 

software als een service; 

- samenspel RijksApplicatieStore en 

appstore van marktpartijen; 

- beschikbaarheid en continuiteit 

clouddiensten; 

- afhankelijkheid clouddiensten van 

projectleider 

doelarchitectuur 

GRC 

kwartaal 1 

2013 
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“connectivity”. 

22 Aandacht voor vervolgstappen 

“consolidatie datacenters” (delen server- 

en dataopslagcapaciteit) 

CRD 4 kwartaal 3 

2013 

 

 

9.8 Programma Toegang 

Omdat er veel behoefte bestaat aan goede identity- en accessdiensten bij 

de projecten en ontwikkelingen die nu lopen, moet versnelling van het 

programma toegang plaatsvinden. 

 

Zolang identity- en accessdiensten niet geboden worden, bestaat het 

gevaar dat er binnen applicaties/diensten vervangende voorzieningen 

worden ontwikkeld en ingezet. Dat is niet efficiënt, maar leidt ook qua 

functionaliteit en beveiliging niet tot kwaliteit.  

 

Onderzoek daarom de mogelijkheden van versnelling en intensivering van 

het programma toegang. Deze versnelling geldt ook voor de invoering van 

plateau III van de Rijkspas (logische toegang tot netwerk en 

informatiesystemen). 

 

9.8.1 Acties programma toegang 

 

 wat wie wanneer 

23 Onderzoek de mogelijkheden om het 

programma toegang te versnellen 

opdrachtgever 

programma toegang 

kwartaal 1 

2013 

 

9.9 Rijksoverheidsnetwerk 2.0 

 

Bij de verdere uitwerking van de visie rondom het rijksoverheidsnetwerk 

2.0 moet beschikbaarheid (continuïteit) een zeer grote rol krijgen. Reeds 

bij visievorming, ontwerp- en aanbestedingsfase dient business continuity 

management (BCM) van connectiviteitsdiensten te worden ingericht. 

9.9.1 Acties Rijksoverheidsnetwerk 2.0 

 

 wat wie wanneer 

24 Inrichting Business Continuity 

Management Rijksoverheidsnetwerk 

projectleider 

Rijksoverheids-

netwerk 

kwartaal 1 

2013 

 

 

9.10 Principes 

Samengevat kunnen de issues die in dit hoofdstuk zijn opgenomen 

worden samengevat in een aantal principes. 

 

1. Voor de werkplekvoorzieningen geldt dat het zero foot-print 

concept uitgangspunt is om de gewenste ondersteuning van 
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medewerkers te bieden: Any Time, Any Place, Any Device. Zowel de 

werkplekken zelf als de functionaliteit die via de werkplekken wordt 

ontsloten (applicaties/systemen) moeten zoveel als mogelijk 

voldoen aan het zero foot-print principe. (paragraaf 8.1 en 9.3) 

 

2. Om hergebruik van applicaties te bevorderen en de gewenste 

flexibiliteit in functionaliteit mogelijk te maken, geldt voor 

applicaties dat zij moeten worden ontworpen en gerealiseerd 

volgens het concept Service Gerichte architectuur. (paragraaf 8.2 

en 9.4) 

 

3. De generieke applicatievoorzieningen worden zo ingericht dat 

onafhankelijkheid ontstaat van de organisatorische inrichting van 

de rijksdienst. Hiermee wordt bereikt dat bij organisatiewijzigingen 

van de rijksdienst de impact op  ict en i-systemen zo klein mogelijk 

is. (paragraaf 9.1) 

 

4. Als in de markt voorzieningen en diensten beschikbaar zijn, worden 

die door de Rijksdienst ingezet. Slechts daar waar specifieke eisen 

(bijv. op het gebied van beveiliging) niet door de markt kunnen 

worden ingevuld, worden voorzieningen binnen de rijksdienst 

gebracht. (paragraaf 9.2) 

 

5. Met betrekking tot beveiliging staan de kaders en richtlijnen niet 

ter discussie (bijv. BIR). Wel moet binnen de kaders gekeken 

worden waar ontwikkelingen het noodzakelijk maken om 

accentverschuivingen aan te brengen. paragraaf 8.3 en 9.6) 

 

6. Connectiviteit gaat een steeds belangrijker rol spelen. De 

afhankelijkheid van connectiviteit neemt steeds meer toe. 

Continuïteit van connectivity-diensten moet daarom bij 

besluitvorming rondom ontwerp, sourcing, en realisatie van 

connectivity-diensten worden ingebed. paragraaf 8.5 en 9.9) 
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10 Sturing 

Het is van belang om het gezamenlijke beeld van alle ontwikkelingen op 

het gebied van ICT en informatievoorziening binnen de rijksdienst in zijn 

samenhang zichtbaar te maken (deel 1). Ook is het van belang vast te 

stellen wat de belangrijke thema’s en issues zijn die uiteindelijk de 

haalbaarheid van het totaal bepalen (deel 2).  

 

In deel 2 zijn de belangrijkste thema’s en issues opgenomen. Dat zijn 

thema’s en issues die op dit moment spelen en aandacht vragen. Maar dit 

is geen eenmalige actie. Over een jaar hebben we misschien het 

functionele beeld wel bijgesteld: 

• Zijn er ambities bijgekomen? 

• Of wellicht ambities vervallen? 

• Hebben zich bij de uitvoering van projecten nieuwe thema’s en issues 

aangediend? 

 

Vandaar dat wordt voorgesteld om de functionele doelarchitectuur DWR 

jaarlijks te herijken en vast te stellen in ICCIO. 

 

Met betrekking tot de actielijst wordt voorgesteld om via de subcommissie 

SGI ieder kwartaal een voortgangsrapportage op te stellen: 

• Hoe staat het met de actiepunten? 

• Waar moet bijgestuurd worden? 

• Waar kunnen we een feestje vieren? 
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Bijlage 1: Overzicht DWR-functionaliteit en I-domeinen 

 

 


