
Case   De informatiefabriek iRijk 
De rijksdienst kan gezien worden als één grote informatiefabriek. Bij het merendeel 
van het werk draait het om de uitwisseling van (digitale) informatie, kennis en 
gegevens. Dat kan niet meer zonder allerlei handige ICT-hulpmiddelen. Ze worden 
ingezet om informatie te maken, te bewerken, te bewaren en uit te wisselen. 

Voor het uitwisselen van informatie zijn digitale netwerken onontbeerlijk. Netwerken 
tussen overheidslagen, tussen ketenpartners en tussen overheidsorganisaties 
(in Nederland en in Europa). De kaart ‘Informatiefabriek iRijk’ laat zien hoe het 
netwerklandschap binnen de rijksdienst eruit ziet. Vanuit de dagelijkse werkelijkheid 
van het werk lopen leidingen naar de ICT-voorzieningen in de digitale wereld eronder. 
Dat zijn voorzieningen die alleen bedoeld zijn voor de eigen organisatie, maar ook 
steeds meer voorzieningen die binnen de hele rijksdienst gebruikt worden.  
Op beide niveaus (specfiek en generiek) zijn de voorzieningen (systemen, applicaties, 
hardware) door netwerken met elkaar verbonden. Binnen de uitvoeringsorganisaties 
van de rijksdienst zijn er bijvoorbeeld vier aparte netwerken operationeel. 

Koers
De informatievoorziening binnen de rijksdienst heeft zich de afgelopen periode 
ontwikkeld volgens uitgezette lijnen in de Vernieuwing Rijksdienst, de Compacte 
Rijksdienst en de I-strategie. 

En die lijn zal de komende periode (de Hervormingsagenda van dit kabinet) worden 
voortgezet:
• Betere informatievoorziening richting burgers en bedrijven.
• Centralisering en hergebruik van generieke voorzieningen.
• Vergroting van flexibiliteit en wendbaarheid om in te kunnen spelen op 

veranderende omstandigheden.
• Betere ondersteuning van het werk van de medewerker.

Van belang blijft steeds dat burgers (en bedrijven) profijt hebben van een kwalitatief 
hoogwaardige informatiehuishouding van de overheid. Daar is het om te doen. 
Burgers krijgen dan ook steeds vaker een rol in de informatiehuishouding van de 
overheid. Door vormen van zelfbediening wordt iedere burger een beetje ambtenaar 
en neemt hij steeds meer informatietaken van de overheid over. Kijk naar de 
Belastingdienst en de wijze waarop in samenspel tussen overheid en burger/bedrijf de 
afdracht van belastingen wordt geregeld.

Een goed georganiseerde informatie-infrastructuur van de Rijksdienst is daarvoor 
een noodzakelijke randvoorwaarde. Die infrastructuur is onlosmakelijk onderdeel 
van de infrastructuur die voor de hele overheid wordt aangelegd. De basisregistraties, 
DigiD, Digikoppeling en MijnOverheid zijn daar componenten van. 
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Trends en Afspraken
Trends
De ICT-ondersteuning van de rijksdienstmedewerker is de laatste jaren stevig 
aangepakt. Zo is mobiel werken mogelijk. De rijksambtenaar kan steeds meer 
gebruik maken van de ICT-hulpmiddelen binnen andere rijksorganisaties 
(gastgebruik). En any place, any time en met any device de voor het werk noodzakelijke 
ICT-ondersteuning gebruiken. De rijksdienst wil een moderne werkgever zijn. Deze 
ontwikkelingen zijn door innige samenwerking met de collega’s van Facilitaire Zaken 
en HRM tot stand gekomen. Alleen met die samenwerking is realisatie succesvol. 

Om mobiel werken mogelijk te maken, is een standaard digitale werkomgeving 
ingericht, de Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR). Samen met een rijksbreed 
intranet (het Rijksportaal) en een online ‘tool’ die digitale samenwerking mogelijk 
maakt, is een basis gelegd waarop nu verder gebouwd wordt. Alle rijksambtenaren 
gaan er gebruik van maken. Niet alleen de medewerkers van de Kerndeparte menten, 
maar ook de medewerkers binnen Uitvoering en Toezicht. Daar liggen ook kansen, 
want de rijksdienst kan op veel gebieden leren van wat er in de uitvoering gebeurt.

Bij voortbouwen op de basis spelen de plannen rondom de Gesloten Rijkscloud een 
belangrijke rol: vier datacenters (in plaats van 64) die via een rijksbreed overheids-
netwerk (RON 2.0) verbonden zijn met de vijf gevormde verzorgingsgebieden. 

Per verzorgingsgebied brengen we het aantal (internet-) koppelingen terug.  
En er komen meer voorzieningen:
• Een Rijks Application Store.
• Generieke voorzieningen rondom Documentdiensten.
• Een generieke voorziening voor hooggerubriceerde (vertrouwelijke) informatie.
• Verdere consolidatie van netwerk en computercapaciteit binnen de 4 datacenters.
• Centralisatie en kwaliteitsverhoging van Identitymanagement binnen de 

rijksdienst.

We werken aan de implementatie van de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging 
Rijksdienst (BIR). De implementatie van deze baseline zorgt er - samen met het 
verbeterde Identitymanagement - voor dat de informatie-uitwisseling ook op een 
veilige wijze kan plaatsvinden. 

Ook in ICT-ondersteuning op het processpecifieke terrein wordt samengewerkt.  
De inspecties zijn een goed voorbeeld. Zij gaan met elkaar de processpecifieke 
inspectie-ondersteuning realiseren, wanneer ze specifiekere ondersteuning nodig 
hebben dan beschikbaar in het generieke domein. Samen, met zoveel mogelijk 
hergebruik. 

Een ontwikkeling die de komende jaren zichtbaar blijft, is dat steeds meer 
voorzieningen die tot nog toe specifiek zijn ontwikkeld en worden beheerd voor 
beperkte doelgroepen, verhuizen naar het domein van de generieke voorzieningen 
(de onderste laag in de plaat) of een processpecifieke laag. 

Afspraken
Deze ontwikkelingen worden in samenhang opgepakt. Op basis van afspraken en 
principes die we breed delen: ‘onder architectuur’ wordt dat ook wel genoemd. 
De iAtlas is daar een mooi voorbeeld van. Een iAtlas voor bestuurders waarin aan 
de collega-bestuurders - ook buiten het I-domein - wordt uitgelegd wat we doen, 
welke afspraken daarbij gelden en waarom die afspraken zo belangrijk zijn. Daar is 
erkenning voor. Bij de collega-bestuurders én bij de vakbroeders. Zo heeft de iAtlas 
een eervolle vermelding gekregen bij de architectuurprijzen 2013 van het Nederlands 
Architectuur Forum.
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