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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In 2010 is door de toenmalige programmaboard DWR het document DWR-

compliancy vastgesteld. Het document was bedoeld om vast te kunnen 

stellen of departementen èn de door hen ingezette ICT-middelen voldoen 

aan de DWR-kaders. 

 

Inmiddels is het DWR-programma per 31-12-2010 beëindigd. De uitrol 

van DWR-werkplekken is vanaf dat moment uitgevoerd door SSO-ICT van 

het ministerie IenM. Per 1 januari jl. is SSO-ICT van IenM ondergebracht 

bij het ministerie BZK als onderdeel van SSC-ICT Den Haag. SSC-ICT Den 

Haag wordt de interne leverancier van (o.a.) de DWR-Client diensten. 

 

In de ICBR is de toetredingsplanning tot SSC-ICT vastgesteld en daarbij is 

besloten dat twee departementen ten aanzien van de toetredingsplanning 

een andere positie innemen: 

• Het ministerie van OCW continueert vooralsnog tot en met 2014 het 

contract voor ICT werkplekken met een externe partij, met inachtneming 

van de rijksbrede standaarden en de specs voor de DWR-client. 

• Het ministerie van Defensie valt buiten de scope van CRD 7 en 

overweegt een uitbesteding van de werkplekken aan een externe partij 

(nog niet formeel toe besloten). Dit met inachtneming van de rijksbrede 

standaarden en de specs voor de DWR-client. 

 

 

1.2 Doel 

Dit document vormt het toetsingskader om vast te stellen of 

departementen zich ontwikkelen in lijn met de DWR-doelen. DWR maakt 

onderdeel uit van de I-strategie.  

Concreet wordt via dit document getoetst of de doelen Interoperabiliteit 

(gastgebruik) en mobiel werken (Bring Your Own) worden gehaald. Dit 

betreft vooral de DWR-Client (paragraaf 3.1), die door meerdere 

aanbieders kan worden geleverd. Daarnaast wordt via dit document 

getoetst hoe de stand van zaken is rondom de implementatie bij de 

departementen van de overige DWR-producten (DWR-SWF, DWR-

Rijksportaal en DWR-infra). 

 

Bij de totstandkoming van het document is gebruik gemaakt van het 

oorspronkelijke DWR-compliancy document (versie 1.0). 

 

Het toetsingskader kan zowel worden gebruikt door departementen die nu 

of op korte termijn DWR-diensten van SSC-ICT Den Haag afnemen, als 

door departementen (Defensie en OCW) die vooralsnog geen afnemer van 

SSC-ICT worden, immers het kader: 

•  beperkt zich tot de rijksdienstbrede afspraken rondom het gebruik en 

de implementatie van DWR-diensten en  

• beschrijft op functioneel niveau de daaruit voortvloeiende specificaties 

voor de DWR-Client. 

 

 

Om interoperabiliteit te realiseren, is – gezien de huidige stand van zaken 

rondom de consolidatie van ICT binnen de Rijksdienst – gekozen voor een 
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next-best oplossing. We maken gebruik van de “werken-op-afstand-

voorzieningen” van de departementen om interoperabiliteit (gastgebruik) 

mogelijk te maken. Een veel mooiere oplossing zou zijn als iedere 

medewerker van de Rijksdienst in beginsel overal (op locaties van de 

Rijksdienst) op ieder apparaat zou kunnen inloggen en zijn werk kan 

doen. Zover zijn we nog niet. Vandaar dat voor de eisen 1 t/m 8, daar 

waar interoperabiliteit wordt beoogd, gebruik wordt gemaakt van de 

“werken-op-afstand-voorzieningen”. Hoe sneller de plannen rondom 

consolidatie van de Rijksdienst in één verzorgingsgebied, hoe eerder we 

de gewenste situatie bereiken.  

 

1.3 Scope 

De kerndepartementen en de daaraan nauw verbonden 

uitvoeringsorganisaties horen DWR-compliant te zijn. Daarmee sluit de 

scope van dit document aan bij de scope van de Compacte Rijksdienst. 

 

1.4 Leeswijzer 

 

• In hoofdstuk 2 staan definities van begrippen die in het document 

gebruikt worden.  

• De 16 eisen die gezamenlijk de DWR-kaders vormen staan in 

hoofdstuk 3. 

• Hoofdstuk 4 beschrijft het toetsingsproces; 

• In bijlage 1 en 2 zijn de eisen van hoofdstuk 3 in tabelvorm (checklist) 

beschikbaar. 

 

 

1.5 Relatie Toetsingskader DWR met DWR-diensten en DWR-

documenten 

In onderstaande figuur is aangegeven hoe dit document zich verhoudt tot 

aan de ene kant de DWR-diensten die reeds worden geleverd en aan de 

andere kant de (ontwerp/architectuur)documenten die beschikbaar zijn. 

 

De vier (oorspronkelijke) hoofdproducten van DWR zijn: 

• DWR-Client; 

• DWR-Infra; 

• DWR-Rijksportaal 

• DWR-Samenwerkfunctionaliteit 

 

(voor definities: zie hoofdstuk 2) 
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Voor zowel de technische als functionele implementatie van DWR-infra, 

Rijksportaal en SWF geldt dat de volgende documenten voorschrijven 

welke diensten moeten worden afgenomen en hoe de aansluiting moet 

plaatsvinden: 

• DWR Producten en Diensten Catalogus; 

• DWR Aansluitvoorwaarden. 

Het tweede document geeft ook aan welke technische vereisten worden 

gesteld aan de DWR-client. 

 

Voor de functionele eisen die worden gesteld aan de DWR-Client wordt 

vooral gekeken naar de functionele doelen voor de eindgebruiker: 

verschijningsvormen van DWR-apparaten (inclusief Bring Your Own 

Device) en interoperabiliteit: 

• Welke soorten DWR-apparaten staan de medewerker ter beschikking? 

• Hoe kan een medewerker van departement X, op bezoek bij 

departement Y, toegang krijgen tot haar eigen ICT-functionaliteit en 

informatie? (interoperabiliteit) 

• Hoe kan een medewerker gebruik maken van apparaten die hij zelf 

heeft aangeschaft? (Bring Your Own Device) 

Deze eisen zijn omschreven in paragraaf 3.1. 

 

In Paragraaf 3.2 van dit document worden  o.a. de eisen omschreven die 

gelden voor de departementen met betrekking tot de aansluiting op de 

generieke ICT-voorzieningen. 

1.6 Relevante documenten 

In de kaders wordt verwezen naar de volgende documenten: 

• DWR Producten en Diensten Catalogus; 

• DWR Aansluitvoorwaarden. 

• DWR-IP-nummerplan 

• DWR compartimenteringsconcept 
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De meest recent vastgestelde versie van deze documenten kan 

opgevraagd worden bij TBGI (generiekeict@rijksoverheid.nl). 

 

Kaders en richtlijnen waaraan departementen – los van de DWR-

ontwikkelingen – moeten voldoen blijven nadrukkelijk van toepassing. Zo 

wordt in dit toetsingskader niet geëist dat voldaan wordt aan de kaders 

rondom informatiebeveiliging (BIR), immers ook zonder DWR-compliant te 

willen zijn, moeten departementen aan de beveiligingskaders voldoen. 

mailto:generiekeict@rijksoverheid.nl
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2 Definities 

 
 

 

De Digitale Werkomgeving Rijksdienst is de verzameling van 

rijksbrede ICT-diensten die in beginsel ter beschikking staan van alle 

medewerkers van de rijksdienst. 

 

Eind 2010 is het programma DWR beëindigd. Op dat moment bestond ’de 

DWR’ uit 4 hoofdproducten: 

• DWR Client 

• DWR Infra 

• DWR Rijksportaal 

• DWR Samenwerkfunctionaliteit 

 

Inmiddels zijn er o.a. op basis van Compacte Rijksdienst en de I-strategie 

nieuwe producten/diensten in ontwikkeling die passen binnen de DWR-

gedachte: medewerkers binnen de Rijksdienst rijksbrede ICT-diensten ter 

beschikking stellen die enerzijds het werken van de medewerker goed 

ondersteunen, anderzijds bijdragen aan een efficiciënte inzet van 

overheidsmiddelen. 

 

Voorbeelden van deze nieuwe DWR producten/diensten zijn: 

• DWR-Docs, waarin de drie bij de Rijksdienst in gebruik zijnde 

document management systemen (DMS) in gezamenlijkheid worden 

doorontwikkeld en uitgerold. 

• DWR-Archief, waarin onder leiding van het Nationaal Archief wordt 

gewerkt aan de toekomstige dienstverlening rondom Digitaal archiveren. 

• Het programma Toegang, dat wordt getrokken vanuit 

BZK/DGOBR/DIR en moet leiden tot een rijksbrede toegangsvoorziening. 
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• De gesloten Rijkscloud die in ontwikkeling is, invulling gevende aan 

een van de doelstellingen van de I-strategie. 

• De diensten die voortkomen uit het project Consolidatie Datacenters 

dat binnen het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst wordt 

uitgevoerd. 

• De rijksbrede email-voorziening DWR-email die in 2012 wordt 

ontworpen. 

 

En zo zullen er de komende jaren steeds meer rijksbrede I-voorzieningen 

worden ontworpen en uitgerold. Deze maken onderdeel uit van de 

rijksbrede I-infrastructuur.  

 

Deze I-infrastructuur omvat de ICT-infrastructuur, de 

informatiehuishouding en de besturing daarvan. Het gaat daarbij om 

generieke kaders, diensten en producten die, in het kader van 

standaardisatie en hergebruik, beschikbaar worden gesteld aan alle 

organisaties binnen de rijksdienst. Wanneer een onderdeel van het Rijk de 

functionaliteit van een bestaande generieke dienst of voorziening nodig 

heeft, is het niet toegestaan daarvoor een alternatief in te richten. 

Voorbeelden zijn de werkplekfunctionaliteit, beveiligingsvoorschriften en – 

voorzieningen, toegang tot netwerken, de Berichtenbox en het e-depot 

voor digitale archivering1. 

 

De hoofdproducten van de DWR vallen (op tactisch niveau) net als de niet 

door het DWR-programma gerealiseerde, maar wel geplande DWR-

diensten onder de verantwoordelijkheid van TBGI. Het gaat daarbij om de 

volgende hoofdproducten: 

 

DWR-Rijksportaal is het Rijksbrede intranet en biedt toegang tot een 

aantal informatiebronnen en functionaliteiten, P-Direkt, Zoek&Vind, e-

Alert of Attendering, en RSS-feeds. Bovendien wordt toegang verleend tot 

een aantal externe en/of commerciële informatiebronnen als Kluwer, Sdu 

en Elsevier. 

De meeste gebruikers hebben bovendien, via het DWR-Rijksportaal, 

toegang tot diensten als Wettenbank en Staten Generaal Digitaal. 

 

DWR-Samenwerkfunctionaliteit (DWR-SWF) is een virtueel 

elektronisch kantoor. In dit 'kantoor' kan een gebruiker een virtuele 

samenwerkruimte creëren en daarin bestanden delen, samenwerken aan 

documenten, onderzoek doen, meningen peilen van de werkgroepleden, 

vergaderen en plannen. 

 

DWR-Client biedt de gebruiker de benodigde basis-ICT-functionaliteit en 

toegang tot de basis-informatie. Een DWR-Client bestaat uit: 

• een DWR-Apparaat; 

• een DWR-Client Backend; 

• Basis-ICT-applicaties. 

 

Het DWR-apparaat is het apparaat waarmee de medewerker toegang 

krijgt tot de basis-functionaliteit en basis-informatie. Het DWR-apparaat 

kan zijn een: 

• Desktop: een apparaat dat niet mobiel is en op een bureau staat 

(zowel Thick Client als Thin Client); 

                                                
1 I-strategie Rijk, 15 november 2011, 2011-2000509680 
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• Laptop: een mobiel apparaat dat dezelfde functionaliteit biedt als een 

desktop, maar niet vast op een bureau staat. Een laptop kan gebruikt 

worden op kantoor, onderweg, thuis: kortom any-place. 

• Smartphone: een klein apparaat dat primair dienst doet als mobiele 

telefoon, maar waarop ook ICT-functionaliteit en informatie beschikbaar 

is. 

• Tablet: een mix tussen Laptop en Smartphone. De facto is een tablet 

op dit moment een Smartphone van groter formaat (zonder mobiele 

telefoon functionaliteit).  

 

Voor bovenstaande ‘verschijningsvormen’ geldt dat de omvang van de 

functionaliteit die wordt geboden afhankelijk is van de autorisatie (wat 

mag de gebruiker), het apparaat (wat kan het apparaat) en de locatie 

(waar is het apparaat en hoe is het verbonden). 

 

Naast de DWR-apparaten kennen we ook de Bring-Your-Own 

apparaten. Qua verschijningsvormen zijn de BYO-apparaten gelijk aan de 

DWR-apparaten (desktop, laptop, smartphone, tablet). Hoewel “Bring-

your-own” een bekend begrip is, is het voor een ICT-kader veel beter om 

te praten over “managed devices” (apparaten die in beheer zijn bij de 

organisatie die resources ter beschikking stelt aan het apparaat) en 

“unmanaged devices” (apparaten die NIET in beheer zijn bij de 

organisatie die resources ter beschikking stelt aan het apparaat). Vanaf dit 

punt zal in dit document gesproken worden over “managed” c.q. 

“unmanaged” devices. 

 

De DWR-Client Backend wordt gevormd door het server-deel dat 

benodigd is om samen met het DWR-apparaat de basis-functionaliteit en 

basis-informatie te bieden. 

 

DWR-Infra is de verzamelnaam van alle technische voorzieningen die 

nodig zijn om de verschillende computernetwerken binnen de Rijksdienst 

op veilige en betrouwbare wijze met elkaar te kunnen verbinden.  

 

Werken-op-afstand-voorzieningen bieden de eindgebruiker toegang 

tot functionaliteit en informatie vanaf een plek die niet onder de directe 

invloedsfeer van de ICT-beheerder van het betreffende departement valt. 

Tot de werken-op-afstand-voorzieningen horen: 

• de benodigde installaties op het (DWR-)apparaat; 

• de benodigde installatie op het DWR-Client Backend; 

• de benodigde ’connectivity’, inclusief beveiligingsmaatregelen. 

 

N.B. Deze voorzieningen worden ook wel PLATO of PTW genoemd. 
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3 De eisen: wanneer voldoet de het departement aan het 

toetsingskader 

Dit hoofdstuk biedt de beoordelingseisen, inclusief toelichting, waarvan 

het departement moet borgen dat hun ICT-aanbieder eraan voldoet. Deze 

eisen zijn ook in bijlage 1 en 2 als checklist opgenomen. Onderscheid 

wordt gemaakt tussen een checklist voor de DWR-Client (paragraaf 3.1) 

en een checklist voor de implementatie van de overige DWR-producten 

(paragraaf 3.2) 

3.1 Functionele Checklist DWR-Client 

Eis nr. 1 Verschijningsvormen DWR-apparaten 

 

Minimaal moeten de volgende verschijningsvormen beheerd worden 

aangeboden: 

• desktop/vaste werkplek (fat, thin of workstation); 

• laptop; 

• tablet; 

• smartphone. 

 

Daarnaast moeten de volgende verschijningsvormen kunnen worden 

gekoppeld die in beheer zijn bij een andere (rijks)aanbieder of eigendom 

zijn van de gebruiker (unmanaged device): 

• desktop/vaste werkplek; 

• laptop; 

• tablet; 

• smartphone. 

 

 

Toelichting: 

Uitgangspunt is dat de DWR-voorzieningen op een zo groot mogelijke 

diversiteit aan apparaten ontsloten kunnen worden (service gericht). De 

geboden functionaliteit is afhankelijk van de autorisatie (wat mag de 

gebruiker), het apparaat (wat kan het apparaat) en de locatie (waar is het 

apparaat en hoe is het verbonden). 

Eis nr. 2 Basisfunctionaliteit 

 

De in de PDC vastgestelde basisfunctionaliteit wordt aangeboden op de 

DWR-Client. Alle basisapplicaties worden minimaal geboden op de DWR-

apparaten desktop/vaste werkplek en laptop. Voor de Unmanaged devices 

desktop en laptop geldt dat deze voorzieningen in ieder geval beschikbaar 

zijn door middel van de ‘werken-op-afstand-voorzieningen’. Voor de 

tablets en smartphones geldt (mogelijk) een beperktere functionaliteit. 

 

 

Toelichting: 

De PDC wordt jaarlijks bijgesteld en opnieuw vastgesteld. De laatste 

versie kan opgevraagd worden bij TBGI (generiekeict@rijksoverheid.nl) 
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Eis nr. 3 Vervallen 

 

Deze is ten opzichte van een eerdere versie vervallen. Om de 

medewerkers/organisaties die zijn betrokken bij de review van dit 

document niet te verwarren. Is de (door)nummering nog niet aangepast. 

Als het document is vastgesteld zal een versie worden gemaakt waarbij de 

vervallen eisen ook daadwerkelijk qua nummers vervallen.  

 

vervallen eis:  

Alle integratiesoftware die door de Rijksdienst beschikbaar wordt gesteld 

en die voldoet aan de DWR-aansluitvoorwaarden moet door de ICT-

aanbieder worden geïnstalleerd op de DWR-Client. 

 

 

De eis is komen te vervallen omdat dit reeds bij andere eisen wordt 

geregeld. 

 

Eis nr. 4 Vervallen 

 

Deze is ten opzichte van een eerdere versie vervallen. Om de 

medewerkers/organisaties die zijn betrokken bij de review van dit 

document niet te verwarren. Is de (door)nummering nog niet aangepast. 

Als het document is vastgesteld zal een versie worden gemaakt waarbij de 

vervallen eisen ook daadwerkelijk qua nummers vervallen.  

 

vervallen eis: 

De DWR-Client bevat ‘werken op afstand’ functionaliteit welke vanaf elk 

apparaat, doch ten minste vanaf DWR-apparaten te benaderen is via de 

Haagse Ring en (wanneer het betreffende departement dat wenst) via 

internet.  

 

 

De eis is komen te vervallen omdat dit reeds bij een andere eis (nr. 2) 

wordt geregeld. 

Eis nr. 5 Gastgebruik 

 

 

Het is voor medewerkers van andere departementen binnen de Rijksdienst 

mogelijk om gebruik te maken van DWR-apparaten (desktop) en via deze 

apparaten de werken-op-afstand-voorziening van het eigen departement 

te gebruiken. De gast-gebruiker moet dan tevens gebruik kunnen maken 

van print-faciliteiten van het ontvangende departement. 

Als het voor gebruik van het DWR-apparaat noodzakelijk is om in te 

loggen, dan dient dit mogelijk te zijn met de user credentials (UPN en 

wachtwoord) van het eigen departement dan wel met een direct 

beschikbaar of te verkrijgen gast-account. 

 

 

Toelichting: 

Voorlopig wordt uitgegaan van de huidige praktijksituatie waarbij de 

interoperabiliteit gebaseerd is op over en weer toegang tot de werken-op- 

afstand voorzieningen. Dit betekent dat de DWR-apparaten te gebruiken 
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moeten zijn voor gast-gebruikers van andere departementen. Voor de 

toegang tot het apparaat zijn dan drie situaties mogelijk: 

• De gast-gebruiker hoeft niet in te loggen op het apparaat om de 

werken-op-afstand-voorziening van zijn eigen departement te kunnen 

opstarten. 

•  De gast-gebruiker kan inloggen met de usernaam en password die 

hij/zij op het eigen departement gebruikt. 

• De gast-gebruiker kan met een direkt te verkrijgen gast-account op 

het apparaat inloggen en vervolgens inloggen op de werken-op-afstand-

voorziening van het eigen departement. 

Voor de verbinding naar de werken-op-afstand-voorziening van het eigen 

departement heeft toegang via de Haagse Ring de voorkeur. 

 

Deze eis betekent dat eventuele remote desktop clients van andere 

departementen moeten worden geïnstalleerd op de client. Een overzicht 

van in gebruik zijnde remote desktop clients wordt door TBGI opgesteld 

en na een impact-analyse wordt een definitieve lijst van te installeren 

desktop clients worden verstrekt aan de departementen. 

 

 

 
 

In de toekomst moet de situatie ontstaan dat medewerkers die bij een 

ander departement op bezoek zijn met de eigen user credentials kunnen 

inloggen op de werkplek van het ontvangende departement en 

rechtstreeks (dus zonder de werken-op-afstand voorziening) gebruik 

kunnen maken van de eigen functionaliteit en informatie. Zolang die 

situatie nog niet is bereikt wordt de interoperabiliteit gegarandeerd via de 

werken-op-afstand-voorzieningen. Zodra interoperabiliteit mogelijk is 

zonder werken-op-afstand-voorzieningen, zal dit de voorkeur hebben en 

zal de eis aangepast worden. Het gebruik van de werken-op-afstand-

voorzieningen is dus een tijdelijke situatie. 
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Eis nr. 6 Mobiel (Managed of Unmanaged)-apparaat gebruiken bij ander 

 departement 

 

Het is voor medewerkers van andere departementen binnen de Rijksdienst 

mogelijk om gebruik te maken van meegebrachte mobiele apparaten. De 

organisatie biedt aan deze gasten de mogelijkheid om met hun laptop 

(bedraad of draadloos) en met tablets en smartphones (draadloos) een 

verbinding ’naar buiten’ te kunnen gebruiken. Deze verbinding “naar 

buiten” loopt via de Haagse Ring of internet. De gast kan op die manier in 

ieder geval de werken-op-afstand-voorziening van zijn eigen departement 

gebruiken. De verbinding loopt via de Haagse Ring of internet. 

 

 
Toelichting: 

Bij het gebruik van Unmanaged apparaten vervalt de eis om te kunnen 

printen bij het ontvangende departement. 

 

Deze eis betekent NIET dat de organisatie door het gehele pand Wifi-

verbindingen ter beschikking moet stellen. Als er maar een plek is waar 

gasten effectief kunnen werken en hun mobiele apparaten kunnen 

verbinden met Wifi. 

Eis nr. 7 Vervallen 

 

Deze is ten opzichte van een eerdere versie vervallen. Om de 

medewerkers/organisaties die zijn betrokken bij de review van dit 

document niet te verwarren. Is de (door)nummering nog niet aangepast. 

Als het document is vastgesteld zal een versie worden gemaakt waarbij de 

vervallen eisenook daadwerkelijk qua nummers vervallen.  
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Eis nr. 8 Synchronisatie 

 

De DWR-Client biedt de mogelijkheid om email, agenda, contactpersonen 

en taken veilig te synchroniseren met in de consumentenmarkt gangbare 

en populaire (privé) smartphones en tablets (i0S, Android, Blackberry en 

Windows Mobile). 

 

 
toelichting: 

In deze eis moet het woord “veilig” opgevat worden als “voldoen aan de 

geldende beveiligingseisen”. 

3.2 Checklist gebruik en aansluiting DWR 

Eis nr. 9 DWR-Rijksportaal 

 

a. De toegang tot het DWR-Rijksportaal is voor alle medewerkers van het 

betreffende departement mogelijk. 

b. Het departement heeft haar Intranet/portaal gemigreerd naar het 

DWR-Rijksportaal en het gebruikt geen ander (eigen) hoofdportaal dan 

het DWR-Rijksportaal. 

c. Er wordt voldaan aan dat deel van de aansluitvoorwaarden die specifiek 

voor het DWR-Rijksportaal gelden (Hoofdstuk 3 'Aansluitvoorwaarden 

DWR 1.2'). 

 

 

Eis nr. 10 Interne Samenwerkfunctionaliteit (DWR-SWF) 

 

a. De toegang tot de interne Samenwerkfunctionaliteit is voor alle 

medewerkers van het betreffende departement mogelijk. 

b. Het departement heeft bestaande interne samenwerkfunctionaliteiten 

uitgefaseerd en gebruikt voor samenwerkfunctionaliteit binnen de 

Rijksdienst alleen de DWR-SWF 

c. Er wordt voldaan aan dat deel van de aansluitvoorwaarden die specifiek 

voor de DWR-SWF gelden (Hoofdstuk 3 'Aansluitvoorwaarden DWR 1.2'). 

 

 

Eis nr. 11 Rijksbrede Single Sign On 

 

Het departement maakt gebruik van de rijksbrede Single Sign On 

voorziening. 

 

 

Toelichting: 

Binnen de Rijksdienst wordt gewerkt aan een Single Sign On voorziening. 

Deze voorziening zorgt ervoor dat de gebruiker niet iedere keer 

(verschillende) usernames en passwords moet gebruiken om o.a. SWF en 

Rijksportaal te gebruiken.  

De voorziening komt in 2013 beschikbaar voor uitrol bij de 

departementen. Omdat realisatie van deze Single Sign On voorziening 

voor de eindgebruikers voor groot belang is, is ervoor gekozen om de eis 

toch al in deze versie van het toetsingskader DWR op te nemen, zodat 
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realisatie en voorbereiding op de implementatie door de departementen 

gevolgd kan worden.  
 

Eis nr. 12 Eigenaarschap DWR-oplossingen 

 

De ontwerpen die een aanbieder maakt om de DWR-Client te realiseren, 

blijven eigendom van de rijksdienst. In de contracten en nadere 

overeenkomsten die worden afgesloten met aanbieders wordt deze 

voorwaarde expliciet opgenomen. 

 

 

Toelichting: 

Onder meer om hergebruik van het ontwerp door andere departementen 

binnen de rijksdienst mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de 

ontwerpen die een aanbieder maakt om de DWR-Client te realiseren 

eigendom blijven van de rijksdienst. De plek om dit te regelen zijn de 

contracten en nadere overeenkomsten met de aanbieders.  

 

Eis nr. 13 DWR-Infra producten 

 

Om de DWR-Client goed en efficiënt te laten werken, dienen in ieder geval 

de volgende DWR-Infra producten in gebruik te zijn: 

• Rijks DNS (standaard of conditioneel); 

• Haagse Mail relay; 

• tijdsynchronisatie; 

• Rijksinternet; 

• Rijksconnect; 

• Rijksweb VPN aansluiting; 

• DWR VPN aansluiting; 

• DWR OTA VPN aansluiting. 

 

 

Toelichting: 

In onderstaand plaatje is de relatie weergegeven van de DWR-Infra-

componenten/diensten, de daarvoor benodigde logische laag en de fysieke 

infrastructuur. 
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Eis nr. 14 IP-nummering 

 

Indien IPv4 nummers worden gebruikt, wordt voldaan aan het DWR-IP-

nummerplan.  

 

Indien IPv6 wordt toegepast dient de beheerder van de DWR-

Clientdiensten gebruik te maken van een door het Rijk beschikbaar 

gestelde nummerblok. 

 

 

Toelichting: 

In geval IPv4: Het doel is te voorkomen dat er netwerk conflicten 

optreden en DWR-voorzieningen niet bereikbaar zijn. Zie voor nadere 

toelichting het DWR-IP-nummerplan. 

 

In geval van IPv6: Conform ICCIO besluit met kenmerk 2012-

0000143803 

 

Eis nr. 15 Compartimentering 

 

Het DWR compartimenteringconcept is geïmplementeerd. 

 

Eis nr. 16 Flexibele contracten en (toekomstige) generieke ICT-diensten 

 

In contracten met ICT-dienstverleners (zowel interne als externe 

dienstverleners) moet geborgd zijn dat delen van de overeengekomen 

dienstverlening kunnen worden stopgezet als gevolg van het beschikbaar 

komen van vervangende generieke ICT-dienstverlening binnen de 

Rijksdienst. 

 

 

Toelichting: 
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Naast de in de PDC beschreven reeds beschikbare basisapplicaties (zie eis 

2) komen er steeds meer Rijksbrede ICT-voorzieningen beschikbaar.  

 

Over de onderstaande voorzieningen is reeds besloten dat deze - na 

oplevering - geïmplementeerd moeten worden.  

• DWR-archief 

• Rijksbrede e-mail voorzieningen 

• Single Sign On 

• Geconsolideerde Datacenters 

• Rijkspas plateau 3 

• Toegang/IAM 

• DWR-docs 

• Rijksbrede Document generator DocGen 

• Gesloten Rijkscloud 

 

Daarnaast moeten onderdelen uit de dienstverlening stopgezet kunnen 

worden als gevolg van het beschikbaar komen van rijksbrede 

voorzieningen. 
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4 Toetsproces 

4.1 Initiële toetsing en periodiek hertoetsen 

 

4.1.1 Initiële fit-gap analyse 

De departementen dienen uiterlijk 30 november 2012 middels een fit-ga- 

analyse aan te geven of ze voldoen aan de DWR-kaders. Hiertoe dient het 

onderstaande proces te worden doorlopen. Indien wordt vastgesteld dat 

een departement niet voldoet aan de DWR-kaders dient zij een 

verbeterplan op te stellen dat ertoe leidt dat binnen een jaar alsnog wordt 

voldaan aan de kaders. Hertoetsing vindt een jaar na de eerste toetsing 

plaats, of eerder wanneer het betreffende departement dit wenst. 

 
 

4.1.2 Periodiek hertoetsen 

De departementen die hebben aangetoond te voldoen de DWR-kaders, 

herhalen deze check binnen twee jaar na de laatste vaststelling. 

 

4.2 Toetsproces 

4.2.1 Fit-gap analyse 

De CIO van het departement geeft de departementale regie-organisatie de 

opdracht om een fit-gap analyse op de DWR-kaders uit te voeren. De fit-

gap wordt uitgevoerd aan de hand van de in paragrafen 3.1 en 3.2 

gestelde eisen. Rapportage vindt plaats op basis van de tabellen in bijlage 

1 en bijlage 2, inclusief de relevante documenten die aantonen dat aan de 

eis wordt voldaan. 



 

 versie 1.02 Definitief, vastgesteld in ICCIO | Toetsingskader DWR| 21 juni 2012  

 

 

 

 

 

 

 

   Pagina 21 van 26 

 

 

Voor de eisen 2 t/m 6 geldt dat het departement een test-script opstelt, 

de gevraagde functionaliteit test en de bevindingen van de test vastlegt 

en toevoegt aan de fit-gap-analyse 

4.2.2 Opstellen verbeterplan 

Indien wordt vastgesteld dat de organisatie niet volledig voldoet aan de 

DWR-kaders, wordt voor 31-12-2012 een verbeterplan opgesteld. Doel 

van dat verbeterplan is om voor 31-12-2013 te voldoen aan de kaders. 

4.2.3 Rapportage aan TBGI 

De departementale CIO stuurt de vastgestelde fit-gap analyse en het 

eventuele verbeterplan naar de dg OBR. De dg OBR zorgt ervoor dat een 

overall-rapportage over alle departementen wordt bijgehouden door TBGI. 

Aan de hand van de overall rapportage van TBGI hebben ICCIO en ICBR 

op ieder moment inzicht in de stand van zaken rondom het voldoen aan 

de DWR-kaders. 
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Bijlage 1 Functionele checklist DWR-Client 

 

nr. onderwerp eis  

1 Verschijningsvormen 

DWR-apparaten 

Minimaal moeten de volgende 

verschijningsvormen beheerd worden 

aangeboden: 

• desktop/vaste werkplek (fat, thin of 

workstation); 

• laptop; 

• tablet; 

• smartphone. 

 

Daarnaast moeten de volgende 

verschijningsvormen kunnen worden gekoppeld 

die in beheer zijn bij een andere (rijks)aanbieder 

of eigendom zijn van de gebruiker (Unmanaged 

device): 

• desktop/vaste werkplek; 

• laptop; 

• tablet; 

• smartphone. 

 

 

 toelichting 

 

 
2 Basisfunctionaliteit De in de PDC vastgestelde basisfunctionaliteit 

wordt aangeboden op de DWR-Client. Alle 

basisapplicaties worden minimaal geboden op de 

DWR-apparaten desktop/vaste werkplek en 

laptop. Voor de Unmanaged devices desktop en 

laptop geldt dat deze voorzieningen in ieder geval 

beschikbaar zijn door middel van de ‘werken-op-

afstand-voorzieningen’. Voor de tablets en 

smartpoines geldt (mogelijk) een beperktere 

functionaliteit. 

 

 

 toelichting 

 

 
3 Vervallen 

 

 
4 Vervallen  
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nr. onderwerp eis  

5 Gastgbruik Het is voor medewerkers van andere 

departementen binnen de Rijksdienst mogelijk om 

gebruik te maken van DWR-apparaten (desktop) 

en via deze apparaten de werken-op-afstand-

voorziening van het eigen departement te 

gebruiken. De gast-gebruiker moet dan tevens 

gebruik kunnen maken van print-faciliteiten van 

het ontvangende departement. 

Als het voor gebruik van het DWR-apparaat 

noodzakelijk is om in te loggen, dan dient dit 

mogelijk te zijn met de user credentials (UPN en 

wachtwoord) van het eigen departement dan wel 

met een direct beschikbaar of te verkrijgen gast-

account. 

 

 

 toelichting 

 

 
6 Mobiel (Managed of 

Unmanaged)-

apparaat gebruiken 

bij ander 

departement 

Het is voor medewerkers van andere 

departementen binnen de Rijksdienst mogelijk om 

gebruik te maken van meegebrachte mobiele 

apparaten. De organisatie biedt aan deze gasten 

de mogelijkheid om met hun laptop (bedraad of 

draadloos) en met tablets en smartphones 

(draadloos) een verbinding ’naar buiten’ te 

kunnen gebruiken. Deze verbinding “naar buiten” 

loopt via de Haagse Ring of internet. De gast kan 

op die manier in ieder geval de werken-op-

afstand-voorziening van zijn eigen departement 

gebruiken. De verbinding loopt via de Haagse 

Ring of internet. 

 

 

 toelichting 

 

 
7 Vervallen  

 
8 Synchronisatie De DWR-Client biedt de mogelijkheid om email, 

agenda, contactpersonen en taken veilig te 

synchroniseren met in de consumentenmarkt 

gangbare en populaire (privé) smartphones en 

tablets (i0S, Android, Blackberry en Windows 

Mobile). 

 

 

 toelichting 
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Bijlage 2 Checklist gebruik en aansluiting DWR 

 

nr. onderwerp eis  

9 DWR-Rijksportaal a. De toegang tot het DWR-Rijksportaal is voor 

alle medewerkers van het betreffende 

departement mogelijk. 

b. Het departement heeft haar Intranet/portaal 

gemigreerd naar het DWR-Rijksportaal en het 

gebruikt geen ander (eigen) hoofdportaal dan het 

DWR-Rijksportaal. 

c. Er wordt voldaan aan dat deel van de 

aansluitvoorwaarden die specifiek voor het DWR-

Rijksportaal gelden (Hoofdstuk 3 

'Aansluitvoorwaarden DWR 1.2'). 

 

 

 toelichting 

 

 
10 Interne Samenwerk-

functionaliteit (DWR-

SWF) 

a. De toegang tot de interne 

Samenwerkfunctionaliteit is voor alle 

medewerkers van het betreffende departement 

mogelijk. 

b. Het departement heeft bestaande interne 

samenwerkfunctionaliteiten uitgefaseerd en 

gebruikt voor samenwerkfunctionaliteit binnen de 

Rijksdienst alleen de DWR-SWF 

c. Er wordt voldaan aan dat deel van de 

aansluitvoorwaarden die specifiek voor de DWR-

SWF gelden (Hoofdstuk 3 'Aansluitvoorwaarden 

DWR 1.2'). 

 

 

 toelichting 

 

 
11 Rijksbrede Single 

Sign On 

Het departement maakt gebruik van de rijksbrede 

Single Sign On voorziening.  
 toelichting 
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nr. onderwerp eis  

12 Eigenaarschap DWR-

oplossingen 

De ontwerpen die een aanbieder maakt om de 

DWR-Client te realiseren, blijven eigendom van de 

rijksdienst. In de contracten en nadere 

overeenkomsten die worden afgesloten met 

aanbieders wordt deze voorwaarde expliciet 

opgenomen. 

 

 

 toelichting 

 
 

13 DWR-Infra 

producten 

Om de DWR-Client goed en efficiënt te laten 

werken, dienen in ieder geval de volgende DWR-

Infra producten in gebruik te zijn: 

• Rijks DNS (standaard of conditioneel); 

• Haagse Mail relay; 

• tijdsynchronisatie; 

• Rijksinternet; 

• Rijksconnect; 

• Rijksweb VPN aansluiting; 

• DWR VPN aansluiting; 

• DWR OTA VPN aansluiting. 

 

 

 toelichting 

 

 
14 IP-nummering Indien IPv4 nummers worden gebruikt, wordt 

voldaan aan het DWR-IP-nummerplan.  

 

Indien IPv6 wordt toegepast dient de beheerder 

van de DWR-Clientdiensten gebruik te maken van 

een door het Rijk beschikbaar gestelde 

nummerblok. 

 

 

 toelichting 

 

 
15 Compartimentering Het DWR compartimenteringconcept is 

geïmplementeerd.  
 toelichting 

 
 

16 Flexibele contracten 

en (toekomstige) 

Generieke ICT-

diensten 

In contracten met ICT-dienstverleners moet 

geborgd zijn dat delen van de overeengekomen 

dienstverlening kunnen worden stopgezet als 

gevolg van het beschikbaar komen van 
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nr. onderwerp eis  

vervangende generieke ICT-dienstverlening 

binnen de Rijksdienst. 

 

 toelichting 

 
 

 

 
 

 


