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Management samenvatting

Inleiding
In het strategisch akkoord is geformuleerd dat de overheid meer prestatiegericht wil worden. De
hoofdthema's hierbij zijn openbare orde en veiligheid, immigratie en inburgering, zorg en onderwijs.
Eén van de middelen om te kunnen komen tot een meer prestatiegerichte overheid, is de
grootschalige en uitgekiende inzet van ICT. Bij de directie van BZK/DIOS bestaat de indruk dat
meer samenhang en samenwerking bij de inzet van ICT noodzakelijk is om de beleidsdoelstellingen
van de overheid te kunnen realiseren. Daarom heeft zij Verdonck, Klooster & Associates opdracht
gegeven een architectuurstudie uit te voeren, in samenwerking met M&I / Argitek en TU Delft.
Voorliggend document betreft de resultaten van deze studie. Dit document is tot stand gekomen
mede op basis van samenwerking met een brede begeleidingsgroep, die is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de gehele Nederlandse overheid.

Nut en noodzaak van een architectuur
In het document "een nieuwe koers voor het overheidsinformatiebeleid [17]" zijn de
beleidsdoelstellingen van de overheid als volgt samengevat.
• Vergroten keuzevrijheid burgers en ondernemers
• Verbeteren publieke dienstverlening en kwaliteit overheidsfunctioneren
• Terugdringen bureaucratie en regelzucht.

Wanneer we deze beleidsdoelstellingen combineren met de ICT-specifieke doelstellingen van de
elektronische overheid (zoals geformuleerd in de bouwstenen-notitie), leidt dit tot drie groepen
uitgangspunten die een eventuele architectuur elektronische overheid zal moeten faciliteren:
1. Extern: verbeteren bereikbaarheid en externe communicatie door elektronische dienstverlening

(communicatie met burger en bedrijf, elektronische aanlevering van informatie, vergroten
keuzevrijheid: 7x24, multi-channel)

2. Extern/intern: van buiten naar binnen: faciliteren vraagsturing (één loket, eenmalige
aanlevering, eenmalige registratie, eenmalige aanmelding en authenticatie)

3. Intern: betere kwaliteit dienstverlening (snellere en goedkopere interne procesuitvoering,
effectievere, doelgerichte processen)

In de praktijk van vandaag blijkt dat het niet eenvoudig is om deze uitgangspunten invulling te
geven. We zien problemen op verschillende terreinen. Een samenvatting:
• Organisatie-onderdelen binnen de overheid zijn gebaseerd op vaste structuren, partijen zijn

autonoom en hebben eigen belangen. Een gezamenlijke (keten)visie ontbreekt vaak,
samenwerking met andere organisatie-onderdelen is niet vanzelfsprekend.

• Bedrijfsprocessen zijn in veel gevallen gefragmenteerd en lopen over organisatiegrenzen heen,
hierbij is elke organisatie-onderdeel slechts verantwoordelijk voor een deel van het proces. Dit
leidt (o.a.) tot suboptimalisaties, inefficiënties en beperkte innovatiegerichtheid.

• De informatie-uitwisseling tussen overheid en burgers en bedrijven, en binnen de overheid is
niet goed ingericht. Dit komt o.a. door het ontbreken van een eenduidige betekenis van
gegevens, van elektronische toegankelijkheid. Dit leidt o.a. tot het meerdere keren invoeren van
dezelfde gegevens en het verspreid bijhouden van dezelfde administraties.
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• De ICT-voorzieningen binnen de overheid zijn zeer divers, zowel qua volwassenheid van
technologie (legacy vs. high tech), complexiteit als schaal. Hierdoor is het heel moeilijk om te
komen tot gemeenschappelijke (uitwisselings)standaarden.

Analyse van de hierboven beschreven uitgangspunten en problemen leidt tot de conclusie dat een
meer gecoördineerde, overheidsbrede samenwerking tussen de diverse organisatie-onderdelen
noodzakelijk is. Een samenhangende, architecturele benadering is hierbij onontbeerlijk.

Ambitieniveau: (nog) niet kantelen, maar (eerst) koppelen
Alvorens dieper in te gaan op de vraag hoe een architectuur elektronische overheid kan worden
ontworpen cq. gerealiseerd is het belangrijk ons ambitieniveau te kiezen: willen we de gehele
overheid opnieuw inrichten (kantelen), of "beperken" we ons tot het structureel verbeteren van de
interoperabiliteit van de verschillende organisatie-onderdelen (koppelen)? We kiezen (voorlopig)
voor het adagium "niet kantelen, maar koppelen". Ten eerste leidt deze insteek naar verwachting tot
haalbare resultaten, ten tweede bestaat de overtuiging dat na het beter koppelen van organisatie-
onderdelen op termijn een natuurlijke behoefte zal ontstaan aan kantelen van (delen van) betrokken
organisatie-onderdelen.

Introductie Architectuurmodel
Om richting en inhoud te kunnen geven aan de beoogde architecturele benadering, is een
Architectuurmodel ontwikkeld. Met dit model kan een feitelijke architectuur worden samengesteld,
het model zelf is dus geen architectuur. Het Architectuurmodel dient drie doelen:
1. Introductie van een gemeenschappelijke taal en referentiekader: gebleken is dat er binnen de

Nederlandse overheid op het gebied van architectuur veel verschillende modellen en
referentiekaders worden gebruikt. Een allesomvattend model voor de elektronische overheid,
beschreven in één consistente taal, ontbreekt, terwijl de behoefte hieraan groot is.

2. inzicht in functionele (on)mogelijkheden: het Architectuurmodel geeft een overzicht van en
inzicht in functionele (on)mogelijkheden van relevante informatie –en communicatietechnologie
(ICT).

3. aanreiken technische "bouwblokken”: Het Architectuurmodel kan beschouwd worden als een
"bouwdoos" die bestaat uit een gestructureerde verzameling "bouwblokken" waaruit de feitelijke
architectuur van de Nederlandse elektronische overheid volledig en in samenhang kan worden
samengesteld.

Het Architectuurmodel omvat de informatievoorziening van alle organisatie-onderdelen van de
overheid. Binnen dit model onderscheiden we de individuele architecturen van de verschillende
organisatie-onderdelen en een Integratie Architectuur die de functies bevat voor de interoperabiliteit
tussen de verschillende organisatie-onderdelen. Gegeven het adagium "niet kantelen, maar
koppelen" heeft de Integratie Architectuur een zwaar accent gekregen bij de uitwerking. De
individuele architecturen binnen de verschillende organisatie-onderdelen zijn niet uitgewerkt. Deze
vallen immers onder de verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie-onderdelen.

Het Architectuurmodel is opgebouwd uit drie lagen: de bedrijfs-architectuurlaag, de informatie-
architectuurlaag en de technische architectuurlaag. Ook beheer en beveiliging hebben een
prominente plaats. Met de "bouwblokken" uit de verschillende lagen van het Architectuurmodel
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kunnen allerhande functies worden samengesteld, waaronder integratie-functies voor het "koppelen"
van organisatie-onderdelen. Integratie-functies kunnen worden samengesteld uit integratie-
standaarden (bv. XML), en eventueel gemeenschappelijke voorzieningen ("shared services",
voorbeeld: berichtencentrale).

De integratie-functies van de Nederlandse Integratie Architectuur
De combinatie van de genoemde drie groepen uitgangspunten met de (on)mogelijkheden van de
technologie zoals beschreven in het Architectuurmodel, leidt tot de conclusie dat de Nederlandse
overheid negen integratie-functies zal moeten realiseren om te komen tot een structurele
verbetering van de interoperabiliteit. Deze negen integratie-functies zijn:
1. Basiscommunicatie: het op een beveiligde manier transporteren van bitstromen.
2. Berichtenuitwisseling: het op betrouwbare wijze verzenden, routeren en afleveren (en

eventueel vertalen) van berichten tussen overheidsorganisaties en tussen overheid en burger
en bedrijfsleven.

3. Kanaalintegratie: een klant moet met de overheid over hetzelfde proces over meerdere
kanalen kunnen communiceren, waarbij een consistente dienstverlening over alle kanalen
geleverd wordt.

4. (toegang tot) Registraties; om eenmaal aangeleverde (gestructureerde) gegevens
toegankelijk te houden voor alle organisatieonderdelen (componenten) dient een eenduidige
registratie plaats te vinden. Gaat het om de set van basisgegevens over personen en bedrijven
dan spreekt men over het algemeen van Authentieke Registraties.

5. (toegang tot) Bibliotheken: het op een gestandaardiseerde manier opslaan en toegankelijk
maken van documenten, inclusief "zoek & vind" functie; documenten- en versiebeheer;

6. Identificatie & Authenticatie: om te kunnen bepalen of personen en/of instanties
daadwerkelijk zijn, wie ze beweren te zijn en/of om de authenticiteit/integriteit van documenten
te kunnen bepalen. Hier kan bijvoorbeeld een Public Key Infrastructure (bijvoorbeeld PKI-
overheid) een rol spelen;

7. Autorisatie: met name vanuit het WBP en de daarin vervatte doelbinding van aangeleverde en
opgeslagen gegevens, maar ook breder geldend voor alle vertrouwelijke gegevens binnen de
overheid, ontstaat de vereiste dat alleen geautoriseerde personen en/of instanties deze
gegevens mogen raadplegen.

8. Procescoördinatie (orkestratie): het gecoördineerd aanspreken van processen in verschillende
organisatieonderdelen van de overheid, op zodanige wijze dat deze voor de (interne of externe)
klant als één samenhangend proces wordt ervaren.

9. Directory of verwijsindex: het bepalen of en waar bepaalde informatie, bijvoorbeeld over een
bepaalde burger of bedrijf, binnen de overheid aanwezig is.

Deze negen integratie-functies kunnen in de loop der tijd, wanneer nieuwe beleidsdoelen en/of
nieuwe technologie zich aandienen, worden uitgebreid.

Prioriteren en detailontwerp van integratie-functies
Bovenstaande negen integratie-functies zullen alle moeten worden uitgewerkt in standaarden en
eventueel gemeenschappelijke voorzieningen. Gegeven het aantal betrokken partijen en de impact
en complexiteit van dit (onderhandelings)proces zal de voltooiïng hiervan naar verwachting enige
jaren vergen. Dit noodzaakt tot de definitie van een implementatie-strategie. Voorgesteld wordt een
pragmatische implementatie-strategie te kiezen waarbij vraagzijde (welke functies zijn gewenst) en
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aanbodzijde (wat kan de technologie) continu op elkaar worden afgestemd. Alleen dan kunnen
zowel korte termijn successen (werkende oplossingen voor concrete integratie-vraagstukken) als
lange termijn resultaat (een breed bruikbare integratie-infrastructuur voor een hoger
innovatievermogen van de overheid) worden gerealiseerd. De pragmatische implementatie-strategie
is vertaald naar een concreet prioriterings- en detailontwerpproces. Met dit proces kunnen
integratie-functies op basis van objectieve criteria worden geprioriteerd en uitgewerkt.

Voor de inbedding van het meerjarige prioritering- en detailontwerpproces zullen afspraken moeten
worden gemaakt inzake wie wat doet, en wie wat betaalt. Hiertoe is een organisatiestructuur
ontwikkeld met drie niveau's: bestuur, architectenteam, werkgroepen. Deze drie groepen worden
ondersteund door een klankbordgroep die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
doelgroep-organisaties (binnen de overheid, burgers, bedrijfsleven) en door een adviesgroep met
vertegenwoordigers uit de ICT-markt. Voor de feitelijke invulling en financiering van deze
organisatiestructuur zijn vier scenario's ontwikkeld: het centrale regiemodel, het coördinatie-model,
het servicemodel en het coöperatiemodel. Hiervan zal er één moeten worden gekozen.

De eerste integratie-functies: eerste selectie en detailontwerp
Ter illustratie van de werking van de implementatie-strategie en het geschetste prioritering- en
detailontwerpproces zijn de eerste twee integratie-functies geselecteerd en uitgewerkt. Voor de
integratie-functies "basiscommunicatie" en "berichtenuitwisseling" worden eerste voorstellen gedaan
voor te kiezen standaarden en worden afwegingen gemaakt voor het al dan niet ontwerpen en
implementeren van gemeenschappelijke voorzieningen. Hierbij is intensief gebruik gemaakt van de
"bouwblokken" uit het Architectuurmodel.

Aanbevelingen
Voorgesteld wordt om de noodzaak tot een architecturele benadering te onderschrijven en het
hierboven beschreven Architectuurmodel, de negen integratie-functies, de pragmatische
implementatie-strategie en de bijbehorende organisatiestructuur (ingevuld op basis van één van de
vier geschetste scenario's) te omarmen en in de praktijk te brengen. Om het concrete prioritering-
en detailontwerpproces een warme start te geven, verdient het aanbeveling om aan aanbodzijde te
inventariseren welke integratie-functies (deels) reeds voorhanden zijn en om bij de diverse
organisatie-onderdelen aan vraagzijde te inventariseren welke integratie-vraagstukken er vandaag
leven en/of in de nabije toekomst worden verwacht.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In het strategisch akkoord is geformuleerd dat de overheid meer prestatiegericht wil worden. De
hoofdthema's hierbij zijn openbare orde en veiligheid, immigratie en inburgering, zorg en onderwijs.
Eén van de middelen om te kunnen komen tot een meer prestatiegerichte overheid, is de
grootschalige en uitgekiende inzet van ICT. De doelstellingen van de elektronische overheid (ELO),
zoals eerder geformuleerd in de bouwstenen-notitie [3], zijn hierbij richtinggevend. In de
bouwstenen-notitie is onder andere aangegeven dat ICT zal worden ingezet ter verbetering van de
publieke dienstverlening, ter vermindering van de administratieve lasten en ter verhoging van de
arbeidsproductiviteit van de overheid.

De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven ontplooid om de elektronische overheid verder invulling
te geven. Voorbeelden hiervan zijn de inspanningen op het gebied van stroomlijning basisgegevens,
de taskforce PKI overheid en OL2000. Om ervoor te zorgen dat de resultaten van zowel bestaande
initiatieven als toekomstige initiatieven goed op elkaar (blijven) aansluiten, heeft de Directie
Informatiebeleid Openbare Sector (DIOS) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties in het voorjaar van 2002 vastgesteld dat het wenselijk is om een Referentie
Architectuur te ontwerpen die de samenhang tussen alle onderdelen van de elektronische overheid
beschrijft. De directie van BZK/DIOS heeft Verdonck, Klooster & Associates opdracht gegeven om
deze architectuurstudie uit te voeren, in samenwerking met M&I / Argitek en TU Delft.

De doelstelling van de architectuurstudie heeft BZK/DIOS als volgt geformuleerd: "Het doel van de
referentie architectuur is het vastleggen en uitdragen van een gemeenschappelijke visie, gericht op
de inrichting van de elektronische overheid. De nadruk ligt op een begrijpbare architectuur voor een
grote doelgroep, waarin de samenhang van de ontwikkelingen wordt geschetst. De referentie
architectuur moet een invulling zijn van het ELO huis dat moet leiden tot een concrete visie op de
technische architectuur. De architectuur heeft een scope van minimaal drie jaar."

Voorliggend document betreft het einddocument van deze architectuurstudie.

1.2 Doelen van dit document
Dit document geeft antwoorden op de volgende drie vragen:
• Waarom is de ontwikkeling van een architectuur nuttig en noodzakelijk?
• Hoe ziet deze architectuur eruit en welke belangrijke onderdelen onderkennen we?
• Hoe kan deze architectuur verder worden uitgewerkt en hoe kan de feitelijke implementatie

ervan worden gestimuleerd?

1.3 Doelgroepen
Dit document is bedoeld voor ICT-coördinatorenoverleg en ICT-beraad. Geadviseerd wordt om ook
(andere) vertegenwoordigers van de verschillende departementen, provincies, gemeenten en
uitvoeringsorganisaties in staat te stellen kennis te nemen van dit document.
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1.4 Scope
Binnen de scope van dit document vallen:
• De probleemanalyse (op basis van een eindige set documentatie) die antwoord geeft op de

vraag: waarom is de ontwikkeling van een architectuur nuttig en noodzakelijk?
• Het ontwerp van een Architectuurmodel, inclusief een model voor de Referentie Architectuur, en

voor de Integratie Architectuur voor de Nederlandse overheid
• Een eerste invulling van de Integratie Architectuur met concrete standaarden
• Een beschrijving van een implementatie-strategie en van het detailontwerp-proces om te komen

tot een verdere invulling van de architectuur. Hierbij zal ook worden ingegaan op de besturing
en financiering van dit proces.

• Conclusies en aanbevelingen voor concrete vervolgacties.

Buiten de scope van dit document vallen:
• Een uitgebreide inventarisatie en analyse van ontwikkelingen bij overheden buiten Nederland.
• Een gedetailleerd antwoord op de vraag hoe implementatie-projecten kunnen worden ingericht,

die als doel hebben uitgewerkte onderdelen van de architectuur feitelijk in gebruik te nemen.
Wel wordt een implementatie-strategie geschetst die een succesvolle implementatie kan
stimuleren.

1.5 Totstandkoming van dit document
De subtitel van voorliggend document is "samenhang en samenwerking" (met dank aan [11]). Met
'samenhang' wordt bedoeld dat de architectuur inhoudelijke samenhang zal moeten brengen, met
'samenwerking' wordt gerefereerd aan het feit dat verschillende partijen zullen moeten
samenwerken om de samenhangende architectuur te kunnen ontwikkelen en implementeren.

Het aantal partijen dat betrokken is bij de elektronische overheid is groot. Om die reden is er voor
gekozen om het project te laten begeleiden door een brede begeleidingsgroep, die is samengesteld
uit vertegenwoordigers van de verschillende departementen, uitvoeringsorganisaties, gemeenten en
provincies (bijlage B). Dit document is het resultaat van een sterk interactief proces. Na een eerste
probleemanalyse op basis van een brede verzameling input-documenten (bijlage A) heeft het
projectteam een aantal uitgangspunten [21], (zie ook bijlage I) geformuleerd voor zowel de
architectuur als voor het detailontwerpproces. Deze uitgangspunten zijn besproken met de
begeleidingsgroep, in een workshop op 5 juli 2002. Hierbij zijn reacties en aanvullingen verzameld,
die zijn verwerkt in zowel de architectuur, de implementatie-strategie als het detailontwerpproces,
zoals beschreven in voorliggend document.

1.6 Leeswijzer
De structuur van dit document is gevisualiseerd in figuur 1.1. Hoofdstuk 2 beschrijft waarom de
ontwikkeling van een architectuur voor de elektronische overheid nuttig en noodzakelijk is. Hierbij is
als vertrekpunt gekozen het strategisch akkoord van het kabinet, en de doelstellingen voor de
elektronische overheid zoals eerder geformuleerd in de bouwstenen-notitie.
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Architectuurmodel
(hoofdstuk 3)

Integratie-functies
(hoofdstuk 4)

Beleidsdoelen strategisch akkoord
Beleidsdoelen elektronische overheid
Probleemanalyse
(hoofdstuk 2)

De eerste integratie-standaarden &
gemeenschappelijke voorzieningen
(hoofdstuk 6)

Implementatie-strategie
prioritering- en detailontwerpproces
(hoofdstuk 5)

WAAROM?

WAT?

HOE?

Figuur 1.1 Globale opbouw van document

Hoofdstuk 3 beschrijft het Architectuurmodel. Dit overkoepelende model heeft als doel de
samenhang tussen alle onderdelen van de elektronische overheid vast te leggen, gebaseerd op de
beleidsdoelstellingen en uitgangspunten zoals geformuleerd in hoofdstuk 2. Het model omvat een
model voor de Referentie Architectuur en een onderdeel hiervan: de Integratie Architectuur. In
hoofdstuk 4 worden de beleidsdoelstellingen gecombineerd met de (on)mogelijkheden van de
technologie, resulterend in negen integratie-functies. Met deze integratie-functies kunnen de
integratie-vraagstukken binnen de overheid (in de loop der tijd, en voor zover het de
informatievoorziening betreft) worden beantwoord.

Hoofdstuk 5 schetst een pragmatische implementatie-strategie die korte en lange termijn doelen
verenigt. Hiernaast omvat dit hoofdstuk het prioritering- en detailontwerpproces, dat beschrijft op
welke wijze de integratie-functies één voor één kunnen worden geprioriteerd en kunnen worden
uitgewerkt in samenhangende detailontwerpen. Het detailontwerp van elke functie zal bestaan uit
integratie-standaarden en eventueel gemeenschappelijke voorzieningen. Er worden vier scenario's
geschetst voor de organisatie en financiering van het prioritering- en detailontwerpproces.

In hoofdstuk 6 wordt het prioritering- en detailontwerpproces zoals beschreven in hoofdstuk 5
feitelijk voor de eerste maal toegepast. De eerste twee integratie-functies worden geselecteerd en
concreet uitgewerkt in een eerste versie van een detailontwerp. Hierbij wordt intensief gebruik
gemaakt van het Architectuurmodel uit hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk eindigt met een specificatie van
deze integratie-functies, uitgedrukt in een verzameling samenhangende standaarden en afwegingen
inzake het al dan niet realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen voor deze functies.

Hoofdstuk 7 tenslotte betreft de conclusies en aanbevelingen. De aanbevelingen geven met name
antwoord op de vraag welke vervolgstappen kunnen worden gezet om de in dit document
ontworpen architectuur stap-voor-stap uit te werken in concrete en samenhangende detailontwerpen
en implementatieprojecten, waarmee integratie-vraagstukken van organisatie-onderdelen concreet
kunnen worden opgelost, en waaruit tegelijkertijd een herbruikbare generieke infrastructuur zal
groeien die een bijdrage levert aan het innovatievermogen van de overheid.
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2 Probleemanalyse: nut en noodzaak

2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag of een architectuur nuttig en/of noodzakelijk is. Dit gebeurt
aan de hand van een inventarisatie van de beleidsdoelstellingen van de overheid (paragraaf 2.2),
die worden vertaald naar uitgangspunten voor een architectuur van de ELO (paragraaf 2.3). In
paragraaf 2.4 worden diverse brondocumenten geanalyseerd om te bepalen in hoeverre bestaande
en -in sommige gevallen- afgeronde projecten en ontwikkelingen invulling kunnen geven aan deze
uitgangspunten en om te bepalen in hoeverre een overkoepelende architectuur wordt gemist. Dit
hoofdstuk eindigt met een korte beschrijving van een realistisch ambitieniveau voor een architectuur
voor de ELO.

2.2 Hoofdlijn beleidsdoelen overheids-informatiebeleid
In "een nieuwe koers voor het overheidsinformatiebeleid" [17], zijn de doelstellingen van het
overheids-informatiebeleid als volgt samengevat:

"De nieuwe doelstellingen voor het beleidsprogramma van het overheidsinformatiebeleid worden mede

gebaseerd op de inhoud van het strategisch akkoord dat recentelijk is opgesteld door het nieuwe kabinet. De

aansluiting bij het strategisch akkoord wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

• Politieke verschuiving naar prestatiegerichte overheid

• Hoofdthema’s

- openbare orde & veiligheid,

- immigratie & inburgering,

- zorg en onderwijs

• Daadkracht zonder bureaucratie

• Keuzevrijheid voor burgers en bedrijven

• Versterking economische structuur

• Verhoging arbeidsproductiviteit

• Verbetering kwaliteit uitvoeringsprestaties

• Administratieve lastenverlichting

• Terugdringen regelzucht

• Bevorderen afrekenbaarheid en transparantie

• Overheidstaken overlaten aan de samenleving

• Aantrekkelijk werkgeverschap / adequate personeelsvoorziening

Een van de concrete uitwerkingen waarmee dit kabinet aan de slag gaat is de operatie Beter bestuur voor

Burger en Bedrijf, naar een nieuwe balans tussen overheid en samenleving. Deze operatie is gebaseerd op de

volgende drie pijlers:

• Vergroten keuzevrijheid burgers en ondernemers

• Verbeteren publieke dienstverlening en kwaliteit overheidsfunctioneren

• Terugdringen bureaucratie en regelzucht”.

Voor de meer specifieke doelstellingen op het gebied van de elektronische overheid wordt in
hetzelfde document [17] verwezen naar [3], de bouwstenen-notitie:
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"Met de bouwstenennotitie is ook de verandering van de back-office zelf en de bijbehorende efficiencywinst als

strategisch doel benoemd. In de Bouwstenennotitie Elektronische overheid zijn operationele doelen

geformuleerd die met de toepassing van ICT binnen de overheid zouden kunnen worden bereikt in 2006.

• Verbetering publieke dienstverlening: 75% langs elektronische weg

• Vermindering administratieve lasten: 25% lager

• Stimuleren e-commerce en e-government: 5 miljoen elektronische identiteitskaarten

• Verhoging democratische participatie: alle beleidsmakende instantie een website met interactieve

beleidsvormingsinstrumenten

• Verhoging arbeidsproductiviteit: 10%

• Vergroten publieke besluitvaardigheid: korter (niet gekwantificeerd)

• Beter toezicht en handhaving: beter (niet gekwantificeerd)

Om op Europees niveau een inhaalslag te maken die nodig is gezien de uitkomst van de recente Europese

benchmark1 is het realiseren van deze operationele doelen noodzakelijk. Des te meer aangezien het kabinet in

Digitale Delta heeft aangegeven bij Europese koplopers te willen horen.

Voor de komende periode wordt de externe strategische lijn uit de afgelopen jaren aangehouden: voor burgers

en bedrijven zichtbare veranderingen van de overheid door vergroten elektronische dienstverlening. Uitgaande

van voortzetting van de huidige groei is 55% in 2006 haalbaar. Dit leidt tevens tot een bijstelling van de andere

operationele doelen uit de bouwstenennotities."

2.3 Uitgangspunten voor architectuur
De hiervoor besproken beleidsdoelen kunnen worden vertaald naar concrete uitgangspunten voor
de architectuurinvulling van de ELO.

Verbeteren bereikbaarheid en externe communicatie door elektronische dienstverlening
Een eerste uitgangspunt is de verbetering van de bereikbaarheid naar burger en bedrijf door
elektronische dienstverlening, of meer concreet:
• Betere communicatie (voorlichting, inspraak, democratie, etc) met burger en bedrijf;
• Efficiëntere afhandeling door elektronische aanlevering van informatie, waarbij voor bedrijven

zoveel mogelijk geheel automatisch afhandelen tussen geautomatiseerde systemen plaatsvindt
(bijv. Elektronische Herendiensten).

• Vergroten keuzevrijheid burgers en ondernemers:
- onafhankelijk van tijd en plaats (dus ook 24x7)
- onafhankelijk van kanaal (multi-channel)

Van buiten naar binnen: vraagsturing
Een tweede uitgangspunt is dat burger en bedrijf met de overheid moeten kunnen communiceren,
onafhankelijk van de interne procesinrichting bij de overheid (vraagsturing). De architectuur dient
derhalve de volgende ambities te ondersteunen en faciliteren:
• Eén-loket gedachte, met meerdere kanalen naar klant, doch met één gezicht vanuit het

perspectief van dienstverlening;

                                                          
1 Europese Commissie, eEurope-benchmarkingverslag, COM(2002) 62def, Brussel, feb. 2002. Hierin staat dat
Nederland qua web gebaseerde online diensten op een dertiende plaats staat.
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• Eenmalige informatieaanlevering, met de mogelijkheid van regie van de eigen
persoonsgegevens;

• Eenmalige registratie; authentieke registraties/stroomlijning basisgegevens;
• Eenmalige aanmelding en authenticatie (single sign on) bij communicatie met de overheid.

Betere kwaliteit dienstverlening (interne efficiëntie en effectiviteit)
Als derde uitgangspunt geldt dat de architectuur verbetering van de kwaliteit van de publieke
dienstverlening en de kwaliteit van het overheidsfunctioneren dient te ondersteunen. Dit betekent:
• Snellere en goedkopere interne procesuitvoering;
• Effectievere processen (doelgericht).

2.4 Problemenanalyse
Het is echter nog niet eenvoudig gebleken bovengenoemde doelstellingen van het overheids-
informatiebeleid te realiseren. In diverse bronnen (zie bijlage A) worden hiervoor oorzaken
aangedragen. Hieronder volgt een overzicht, gerangschikt in top-down (van organisatie tot aan
technologie) volgorde.

2.4.1 Organisatie: gebaseerd op vaste structuren

• De dienstverlening naar burger en bedrijf is dusdanig georganiseerd, dat diverse organisaties
en organisatiedelen met elkaar moeten samenwerken om tot een samenhangende
dienstverlening te komen. Of, zoals in [15] wordt aangegeven: de overheid "…is gebaseerd op
een vaste structuur waarin heldere, algemeen toepasbare, grenzen zijn getrokken tussen
verschillende bestuurslagen". Een dergelijke inrichting leidt tot verkokerde afdelingen en
diensten, met als kenmerken [o.a. 16]:
- Partijen zijn relatief autonoom en hebben elk hun eigen belangen.
- Er is sprake van een pluriformiteit van referentiekaders.
- Ontbreken van een gedragen gemeenschappelijke (keten)visie
- Geen uniforme front-office inrichting, concurrentie tussen front offices, onduidelijkheid naar

de burger.
- Een gefragmenteerde back-office organisatie.
- Front-office en back-office integratie nog niet aan de orde
- En [2]: "…..kunnen we generaliserend zeggen dat de overheid zich voor wat betreft

dienstverlening bevindt in het begin van de tweede fase van eGovernment en dat zich in
vrijwel geen een situatie de problematiek van backoffice en frontoffice integratie in de volle
omvang (van informatie tot transactie) aandient".

2.4.2 Processen: gefragmenteerd over organisaties

• Als gevolg van de huidige organisatievorm van de overheid zijn de huidige processtructuren
gefragmenteerd over diverse organisaties en organisatiedelen, waarbij een organisatie(deel)
slechts verantwoordelijk is voor een onderdeel van de totale procesketen. Hierdoor is er
onvoldoende kennis over het integrale proces. "Op het punt van document– en content
management zijn nu nog geen integrale oplossingen beschikbaar, terwijl de processen binnen
de organisatie daar ook niet op zijn ingericht" [6].
In het algemeen leidt dit tot de volgende proceskenmerken:



Definitief

Architectuur Elektronische overheid

Verdonck, Klooster & Associates B.V. 11

 

- Lokale suboptimalisaties;
- Inefficiënt ingerichte processen;
- Er ontstaan belemmeringen om het proces te verbeteren;
- Beperkte innovatiegerichtheid [6].

2.4.3 Informatiehuishouding: niet goed ingericht

• De Informatie-uitwisseling tussen overheid en burgers en bedrijven enerzijds en binnen de
overheid anderzijds is niet goed ingericht, door:
- Ontbreken van eenduidige betekenis van gegevens
- Informatie is nog maar op bescheiden schaal elektronisch beschikbaar en toegankelijk. Het

beeld van de elektronische beschikbaarheid en toegankelijkheid van overige informatie is
gevarieerd, waarbij wel een positieve ontwikkeling ten aanzien van vooral nieuwe informatie
valt waar te nemen.

- Daar waar informatie wel elektronisch beschikbaar en toegankelijk is, wordt er vaak nog
onvoldoende aandacht besteed aan de digitale duurzaamheid (integriteit/authenticiteit,
toegankelijkheid, ook op langere termijn) van deze informatie.

- Beperkingen in de ICT-voorzieningen (zie hieronder)
Hierdoor ontstaan inefficiënties [16], zoals:
- Meerdere keren invoeren van dezelfde gegevens
- Verspreid bijhouden van dezelfde administraties
- Informatie-uitwisseling nog frequent in papieren vorm

2.4.4 ICT-voorzieningen: grote diversiteit, "legacy"

• Binnen de overheid is een grote diversiteit in ICT-voorzieningen ontstaan. Bovendien bestaat er
geen consensus over het gebruik van applicatie software, hardware platforms, operating
systemen, programmeertalen etc. waardoor het een moeilijk proces is om te komen tot
gemeenschappelijke standaarden. Deze standaarden ontbreken dan ook op dit moment.
Daar komt nog bij dat diverse organisaties zich in verschillende fasen van ICT-ontwikkeling
bevinden [1] en er veel verouderde systemen en applicaties zijn (de zogenaamde "legacy"), die
moeilijk aan te passen zijn aan nieuwe eisen m.b.t. interoperabiliteit en uitwisselbaarheid van
gegevens.

• Binnen de diverse overheidsorganisaties is veilige en betrouwbare communicatie op
uiteenlopende wijze geregeld. Iedere organisatie heeft dit zelf georganiseerd en ingericht
volgens de eigen eisen. Er is derhalve geen veilige en betrouwbare communicatiemogelijkheid
tussen alle overheidsorganisaties beschikbaar. De taskforce PKI overheid adresseert dit
vraagstuk. Zoals de taskforce PKI overheid terecht opmerkt op haar website (www.pki-
overheid.nl): "Zo zijn in de huidige situatie de Public Key Infrastructures beperkt van opzet
waardoor grootschalig gebruik niet mogelijk is. Deze PKIs worden ingericht op basis van
verschillende uitgangspunten en zijn bedoeld voor specifieke toepassingen. Certificaten van de
ene PKI kunnen niet vertrouwd worden door een andere PKI. Hierdoor blijft het nut en
toepasbaarheid van de elektronische handtekening beperkt. Indien elke overheidsdienst of zelfs
elk proces tot eigen keuzes komt ten aanzien van het realiseren van elektronische identificatie,
elektronische handtekening en vertrouwelijkheid (met of zonder PKI), wordt de gebruiker
geconfronteerd met een verwarrende hoeveelheid wachtwoorden, procedures en hulpmiddelen.
Er is dan een grote kans op wildgroei van identificatie-infrastructuren [12]".
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2.4.5 De overheid staat niet alleen

Bovengeschetste problemen zijn zeker niet uniek voor de overheid. Ook het bedrijfsleven kampt
met dezelfde problemen, zowel binnen (grote) bedrijven als bij de samenwerking tussen bedrijven
(vaak aangeduid met B2B, Business To Business). Ook daar is een belangrijke ontwikkeling op
gang gekomen om deze problemen het hoofd te kunnen bieden: Enterprise Application Integration,
ofwel EAI.

2.5 Beperkingen en dilemma's
Voor het verwezenlijken van haar doelstellingen rond de Elektronische overheid, ziet de overheid
zich naast de gestelde winstpunten, ook voor een aantal lastige dilemma’s geplaatst, welke direct
samenhangen met de grootschalige aanwending van ICT in relatie tot haar specifieke rol. De
overheid is er immers voor ons allen, en geniet een speciale status als voorbeeldsteller en
inrichtster van het publieke maatschappelijke verkeer. Haar legitieme positie ontleent zij aan de
basisbeginselen van behoorlijk bestuur en non-discriminatorisch handelen richting burgers en
bedrijven. Anders dan in het commerciële verkeer, hebben burger en bedrijf geen alternatief
voorhanden bij afname van bij wet bepaalde dienstverlening, inspraak, e.d. dan aankloppen bij het
door de overheid daartoe aangeboden loket. Er rust zo een grote verantwoordelijkheid op de
overheid in het uitoefenen van haar functies om een juiste balans te vinden in haar plicht om eerlijk
en rechtvaardig op te treden, zonder daarbij als monopolist in haar handelen jegens burger en
bedrijven misbruik te maken van de kennis van haar onderdanen en ondermaats te presteren.
ICT en dan met name de mogelijkheden van het (mobiele) Internet als nieuw kanaal, kan daarbij
een belangrijke verbetering in efficiëntie en effectiviteit in toegang, uitvoering en gepersonaliseerde
dienstverlening bieden. Echter, zoals gezegd, dringen zich hier ook een aantal dilemma’s op.
Zonder in dit kader volledig te willen zijn, willen wij hier met name de volgende issues benoemen.

Mate van toegankelijkheid. Deze eis lijkt triviaal, maar brengt wel enkele zware consequenties met
zich mee wanneer we dit ook van toepassing laten zijn op elektronische kanalen. Immers, niet elke
burger en bedrijf beschikt over de juiste elektronische toegangsmiddelen. Zo heeft niet iedereen
dezelfde standaard browser technologie. De vraag dringt zich dan ook op, in hoeverre de overheid
met deze diversiteit rekening moet houden. Het dilemma is dan of de overheid een bepaalde vorm
van toegang moet afdwingen, dan wel accepteren dat niet iedereen haar diensten elektronisch kan
afnemen of in discussie fora kan participeren.

Niveau van beveiliging. Nauw verwant aan het eerste dilemma, is de mate waarin de overheid
elektronische toegang tot en gebruik binnen haar eigen organisatie kan beveiligen. Het is evident,
dat continuïteit van de bedrijfsvoering en vertrouwelijkheid van behandeling van gegevens een
conditio sine qua non is voor de overheid. Het dilemma dringt zich hier dan ook op, in hoeverre de
overheid eisen aan de beveiliging van en toezicht op toegang kan en mag afdwingen. Hier speelt
ook mee, dat te zware vormen van beveiliging kunnen leiden tot onwerkbare procedures en
gebruikersongemak, waarmee burgers kunnen afhaken en ambtenaren binnen uitvoerende
instanties verleid kunnen worden tot omzeiling van beveiligingsprocedures.
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Privacy. Ook dit dilemma ligt in het verlengde van de voorgaande twee. Afdoende mate van security
vormt een basisvoorwaarde voor privacy, maar is niet voldoende. Immers, privacy vereist
verdergaande afspraken rond geautoriseerde opslag en behandeling van persoons- en
bedrijfsgerelateerde gegevens. De WPR schrijft hier dan ook doelbinding voor. Voor de verzameling
en opslag van basisgegevens (authentieke registraties) is dit afdoende te regelen. Het wordt
complexer als burgers en bedrijven om meer gepersonaliseerde en pro-actieve vormen van
dienstverlening gaan vragen, waarbij diverse ambtelijke instanties betrokken moeten worden om die
geïntegreerd aan te kunnen bieden. Bedreigingen voor de persoonlijke levenssfeer komen met
name om de hoek kijken, als cumulatief wijzigende gegevens in een andere context worden
gebracht dan waartoe ze verzameld waren. Te denken valt aan gegevens vervat in dossiers voor
medische, politie en justitie, arbeidsverleden e.d. doeleinden. Echter, het koppelen van dergelijke
bestanden kan ook weer noodzakelijk blijken wil er sprake kunnen zijn van meer gepersonaliseerde
dienstverlening. Voorwaar, een duidelijk dilemma, welke een zorgvuldige en transparante
omgangsvorm vereist naar de burger toe.

Transparantie van uitvoering. Dit dilemma behelst de mate, waarin de overheid “inkijk” wil bieden in
haar workflow en processen, en in hoever zij wil gaan in verantwoording afleggen van deelfasen
binnen besluitvorming rond uitvoering van taken en politieke beleidsvorming. In potentie kan een
organisatie haar klanten middels ICT van meer detailgegevens voorzien rond voortgang van hun
verzoek, en zich hierin zelfs onderscheiden van de concurrentie (denk aan order tracking en
tracing). Voor de overheid ligt dit gecompliceerder. Het kan betekenen dat ambtelijke diensten meer
aangesproken kunnen worden op hun beslissingen, tempo van verwerking van verzoeken van
burgers e.d., hetgeen niet altijd gewenst is. Tevens is in geval van geïntegreerde dienstverlening
vooralsnog niet duidelijk wie waar verantwoordelijk voor gesteld kan worden. Kortom, wil er meer
transparantie naar burger en bedrijf geboden kunnen worden, dan zal er op het inter-organisationele
vlak binnen de overheid herallocatie van verantwoordelijkheden moeten plaatsvinden, zodat het
eenduidiger is wie waarop afrekenbaar is op basis van af te spreken service levels. Dit is een
voorwaarde om tot effectievere en meer geïntegreerde dienstverlening te kunnen komen.

Uitbesteden van ICT. Ook hier speelt een dilemma, namelijk in hoeverre zijn bepaalde ICT
voorzieningen te beschouwen als kerntaken, die niet aan de markt kunnen of zouden mogen
worden uitbesteed. In dit kader moeten we ook de discussie en besluitvorming rond uitbesteding
van de Defensie Telematica Organisatie (DTO) bezien. Keuzes die daarbij moeten worden gemaakt,
zijn welke ICT competentie moet je in huis houden, welke aanbieder is in staat de noodzakelijke
garanties rond te stellen service levels te geven, etc. Een tussenvorm tussen in eigen beheer
houden versus volledige outsourcing, is de opkomende trend naar shared service centres,
waarbinnen publieke dienstverleners een deel van hun ICT ondersteuning en diensten
onderbrengen onder gezamenlijke regie van bijvoorbeeld een stichting, zoals nu wordt voorgesteld
voor de E-Gem.

In het vervolg van deze studie, zullen wij deze dilemma’s slechts zijdelings aanstippen, aangezien
zij voor een deel buiten de scope van de opdracht vallen. De door ons voorgestelde architectuur
oplossing vormt echter een goed uitgangspunt om genoemde dilemma’s verder aan te pakken.
Welke richting men ook kiest bij oplossing van de gerezen dilemma’s, zij hebben alle baat bij een
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integratie-architectuur. Uiteraard is deze niet voldoende; veel dilemma’s vragen om een politieke
oplossing.

2.6 Waarom is een architectuur nodig ?
Samenvattend kan worden geconstateerd dat er overheidsbreed meer gecoördineerde
samenwerking tussen organisaties en organisatieonderdelen en meer samenhang op het gebied
van informatievoorziening noodzakelijk is, om bovenstaande problemen het hoofd te kunnen bieden
en de doelstellingen van het overheidsinformatiebeleid te kunnen realiseren.

Daarvoor is een architectuurmodel onontbeerlijk.

Het in het volgende hoofdstuk voorgestelde architectuurmodel geeft een samenhangende beeld op
drie beschrijvingsniveaus:
• Bedrijfsniveau
• Informatieniveau
• Technisch niveau
Deze (conceptuele) beschrijving zal in dit document het Architectuurmodel worden genoemd. Dit
Architectuurmodel kan als communicatie- en sturingsinstrument worden ingezet en geeft richting
aan het noodzakelijke standaardisatieproces en discussies over welke voorzieningen
gemeenschappelijk voor de gehele overheid beschikbaar moeten komen. Bovendien ontstaat er
overheidsbreed een gemeenschappelijk referentiekader.

2.7 Ambitieniveau: kantelen of koppelen?
Om te komen tot een optimale architectuurinvulling, waarmee de doelstellingen van het
overheidsinformatiebeleid kunnen worden gerealiseerd, zou in theorie een volledig herontwerp van
bedrijfsprocessen en organisatie moeten plaatsvinden. Een dergelijk herontwerp wordt wel
aangeduid met "kantelen van de organisatie". In de praktijk blijkt dat dit geen haalbare werkwijze is.
Een dergelijk veranderingstraject is zeer complex en moeilijk beheersbaar en kan, zie bijvoorbeeld
de Belastingdienst, gemakkelijk een periode van 10 jaar beslaan.

In dit document wordt derhalve voor een pragmatische aanpak gepleit. Uit de probleemanalyse blijkt
dat binnen de overheid het generieke probleem bestaat dat meer samenwerking tussen organisaties
en organisatieonderdelen en meer samenhang tussen de bedrijfsprocessen en
informatievoorziening over organisaties en organisatieonderdelen heen, noodzakelijk is. Door de
informatie-uitwisseling tussen applicaties te verbeteren kan ook de interoperabiliteit tussen
deelprocessen worden verbeterd. Daarbij worden alle vormen van informatie-uitwisseling
meegenomen, dus zowel records/transacties als documenten/publicaties.

Deze minimale vorm van integratie wordt aangeduid met "koppelen". De bijbehorende
architectuurinvulling wordt de Integratie Architectuur genoemd. Indien het mogelijk wordt
organisaties en organisatieonderdelen binnen de overheid enerzijds en tussen overheid en burgers
en bedrijven anderzijds op deze wijze te "koppelen" zal de samenwerking en samenhang worden
verbeterd. Aspecten die daarbij aan de orde komen:
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• Kanaalintegratie, met betrekking tot de communicatie tussen Overheid en Burgers
• Front Office (FO) - Back Office (BO) integratie
• BO - BO integratie
• Ketenintegratie (extern tussen overheden)

Echter alleen "koppelen" zal voor bepaalde processen op termijn onvoldoende blijken te zijn. Nadat
"koppelen"  tot stand is gebracht, ontstaat ook de mogelijkheid specifieke processen en organisatie-
invullingen te gaan herontwerpen ("kantelen"), gebruik makend van de verbeterde mogelijkheden
van interoperabiliteit. Door dergelijke herontwerpen gericht te besturen en daarbij te streven naar
uniformering (standaardisatie) ontstaat geleidelijk aan een meer complete invulling op alle niveaus
van de Integratie Architectuur, die meer is dan alleen "koppelen".
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3 Introductie Architectuurmodel elektronische overheid

3.1 Inleiding
In hoofdstuk 2 is onderbouwd dat de ontwikkeling van een samenhangende architectuur voor de
Nederlandse elektronische overheid noodzakelijk is. In dit kader is een Architectuurmodel
ontwikkeld dat alle aspecten van de elektronische overheid omvat en dat in één consistente taal is
beschreven. Daarbij moet bedacht worden dat het Architectuurmodel een model is ten behoeve van
de architectuurontwikkeling en zelf geen specifieke architectuur is.

Het Architectuurmodel dient drie doelen:
1. gemeenschappelijke taal en referentiekader: gebleken is dat er binnen de Nederlandse

overheid op het gebied van architectuur veel verschillende modellen en referentiekaders
worden gebruikt. Een allesomvattend model voor de elektronische overheid, beschreven in één
consistente taal, ontbreekt, terwijl de behoefte hieraan groot is. Het Architectuurmodel beoogt
invulling te geven aan deze behoefte.

2. inzicht in functionele (on)mogelijkheden: het Architectuurmodel geeft een overzicht van en
inzicht in functionele (on)mogelijkheden van relevante informatie –en communicatietechnologie
(ICT). Deze kennis wordt in hoofdstuk 4 gecombineerd met de beleidsdoelstellingen zoals
geformuleerd in hoofdstuk 2, resulterend in een voorstel voor de gewenste functionaliteit van de
Integratie Architectuur voor de Nederlandse overheid.

3. aanreiken technische "bouwblokken”: Het Architectuurmodel kan beschouwd worden als een
"bouwdoos" die bestaat uit een gestructureerde verzameling "bouwblokken" waaruit de feitelijke
architectuur van de Nederlandse elektronische overheid volledig en in samenhang kan worden
samengesteld. In hoofdstuk 6 wordt een aantal bouwblokken geselecteerd voor het
detailontwerp van de eerste architectuur-functies.

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van het Architectuurmodel. In de bijlagen E en F zijn
onderdelen van het Architectuurmodel uitgebreider beschreven. Gegeven de noodzaak van
integratie (nog niet kantelen, maar eerst koppelen, zie paragraaf 2.7) heeft een belangrijk deel van
het architectuurmodel speciale aandacht gekregen: het model voor de Integratie Architectuur.

3.2 Scope van het Architectuurmodel
In deze paragraaf wordt een model voor de architectuur van de elektronische overheid uitgewerkt op
conceptueel niveau. Er zijn vele definities van het begrip architectuur. Wij hanteren die van IEEE.
Een architectuur beschrijft de samenhang tussen een aantal componenten, hun onderlinge relaties
en hun relaties met de omgeving. Het begrip “component”  is daarbij losjes gedefinieerd als een
autonome eenheid, en is afhankelijk van het niveau van (bestuurlijke en technische) beschouwing.
Een “autonome eenheid“ is een bestuurlijke, functionele en/of technische component met een eigen
identiteit, waarbij de belangrijkste processen zich binnen de component afspelen. Voorbeelden van
bestuurlijke componenten op het landelijke niveau binnen de (elektronische) overheid zijn
ministeries, provincies, gemeentes en bijvoorbeeld uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst
en het UWV.
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Figuur 3-1: Scope van het Architectuurmodel

In figuur 3-1 is de scope van het Architectuurmodel afgebeeld. Het omvat een model voor de
Referentie Architectuur, met daarin de genoemde componenten (de bollen) en de relaties met
elkaar en met de omgeving. We kiezen ervoor om de digitale uitrusting van burger en bedrijfsleven
voorlopig buiten de scope van de architectuur te laten en plaatsen beide dus buiten de architectuur
in de omgeving. Hetzelfde geldt voor buitenlandse overheden (inclusief onder andere Europa).

De gegeven definitie van architectuur is niet specifiek voor de elektronische overheid. In feite
kunnen we in vele gebieden architecturen onderscheiden, afhankelijk van het domein en
beschouwingsniveau. Zo kan je ook spreken van de architectuur van een stad, van een gebouw,
van een applicatie of zelfs van een computer. Behalve bestuurlijke componenten kunnen we ook
meer technische componenten als “applicaties” en software componenten (“objecten”)
onderscheiden, afhankelijk van het beschouwingsniveau. Het is maar net in welk domein en op
welke niveau we de samenhang van de componenten willen bestuderen.

Tussen componenten kunnen relaties bestaan. Het zogenaamde interface (koppelvlak) van een
component met zijn omgeving is te omschrijven als de verbinding waarmee een component met zijn
omgeving (en dus met andere componenten) communiceert, zie figuur 3-2. Op landelijk niveau gaat
dit bijvoorbeeld over informatieuitwisseling tussen de Belastingdienst en het UWV. Als er een meer
dan twee componenten bij betrokken zijn, spreken we van een keten. In het bovenstaande plaatje
zijn de interfaces voorgesteld door pijlen, die de bollen met hun omgeving verbinden. Het grijze vlak
tussen de bollen omvat alle interfaces en hun koppelingen tussen de componenten, en noemen we
daarom de Integratie Architectuur. Met deze definities is de Integratie Architectuur onderdeel van de
Referentie Architectuur.

Op landelijk (bestuurlijk) niveau onderscheiden we binnen de elektronische overheid bijvoorbeeld
een gemeente als component. Zouden we een niveau dieper gaan, dan zien we binnen een
component (de gemeente) weer een nieuwe architectuur van deelcomponenten (bijvoorbeeld de
gemeentelijke diensten) met hun onderlinge relaties (via de interfaces). Dit is het bekende Droste
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effect, waarbij dezelfde principes zich op lagere niveaus herhalen. Voorliggend document beperkt
zich tot de beschrijving van de Referentie Architectuur en Integratie Architectuur op landelijk niveau.
We geven dus geen antwoorden op de vraag hoe een architectuur binnen een component
(bijvoorbeeld ministerie, gemeente) moet worden ontworpen. Dit neemt niet weg dat de in dit
document gekozen ontwerpprincipes en keuzes wellicht ook bruikbaar zijn binnen componenten. Of
dit daadwerkelijk gebeurt is de verantwoordelijkheid van de organisatie-onderdelen zelf. We
beschouwen de architectuur van de verschillende componenten als zogenaamde "black boxes", en
focussen op externe relaties en interfaces.

3.3 Drie lagen en drie kolommen
Zowel de samenstelling van de componenten (intern) als de opbouw van de ketens tussen de
componenten (extern), kunnen we op een aantal lagen in de architectuur uitwerken. De
belangrijkste indeling is in drie architectuurlagen, te weten:

• de bedrijfs architectuur
• de informatie architectuur
• de technische architectuur

De drie lagen kunnen we onderscheiden onafhankelijk van het niveau van beschouwing van de
componenten, dus bijvoorbeeld zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau. Bijvoorbeeld bij een
departement denken we bij de bedrijfs architectuur aan de departementale organisatie, de klanten
en de diensten van het departement, bij de informatie architectuur aan de applicaties, de informatie
(“content”) en de communicatieprocessen binnen het departement, en bij de technische architectuur
aan onder andere de hardware, de gegevens en het netwerk.

Ook in relaties tussen verschillende componenten onderscheiden we deze drie lagen. In figuur 3.2 is
aangegeven dat voor de communicatie van bijvoorbeeld een departement met een gemeente de
drie lagen nader kunnen worden uitgewerkt. Wanneer we kiezen voor het “kantelen” (reorganiseren)
van processen en organisaties zal dit impact hebben op alle drie de lagen, wanneer het
ambitieniveau beperkt blijft tot “koppelen”, zullen naar verwachting alleen de informatie en
technische architectuur beïnvloed worden. In het laatste geval blijft de bedrijfs architectuur in tact.

Figuur 3-2: Relaties tussen componenten met behulp van interfaces

Naast de hierboven beschreven drie horizontale lagen onderscheiden we drie (vertikale) kolommen:
Actor, Product, Proces:

B
I
T

Bv.
departement

Bv.
Gemeente
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o Actor (wie): afdelingen, applicaties, servers
o Product (wat): producten, informatie, gegevens
o Proces (waar en wanneer): bedrijfs- en communicatieprocessen, netwerk

De combinatie van drie lagen en drie kolommen resulteert in een architectuur met (3x3=) negen
aspecten. De dimensies Beveiliging en Beheer verdienen aparte aandacht, deze hebben betrekking
op alle negen architectuur aspecten. In fig. 3-3 hebben we de drie lagen en drie kolommen van het
architectuurmodel grafisch afgebeeld: we noemen dit model de architectuur matrix.

3.4 De architectuur matrix
In de hiernavolgende beschouwingen, nemen we de architectuur matrix als uitgangspunt en
leidraad voor ons model. We hebben hieronder een verdere conceptuele uitwerking van deze
architectuur per laag gegeven. In de bijlagen E en F staat een verdere verdieping voor de
liefhebbers. We beginnen met de bovenste laag, de bedrijfsarchitectuur.
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Fig. 3-3: De architectuur matrix

De bedrijfs architectuur
Op deze laag herkennen we de bekende 3 aspect architecturen (zie bijvoorbeeld Van der Zee en
anderen) organisatie architectuur, product architectuur en proces architectuur. De Actor-dimensie
(de organisatie architectuur) komt overeen met de componenten uit figuur 3.1. Binnen en buiten
deze componenten bevinden zich ook actoren(componenten) zoals divisies, afdelingen,
medewerkers (intern) en klanten, leveranciers, etc (extern). In feite gaat het hier zoals de naam
actor al aangeeft om partijen die beslissingen(acties) nemen (het “wie”).
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De product architectuur beschrijft “wat” de actoren uitwisselen. Generiek gaat het hier om de
producten en diensten die actoren aan elkaar leveren. Binnen de elektronische overheid heeft het
“wat” vaak het karakter van informatie, in de meest brede zin (wetgeving, beleid, voorschriften, etc.),
doch dat hoeft niet (denk bijvoorbeeld aan de levering van gezondheidsdiensten of de inkoop van
kantoorbenodigheden). Tenslotte beschrijft de proces architectuur het “waar en wanneer”: de
bedrijfsprocessen waarmee door en voor actoren producten worden voortgebracht. Denk
bijvoorbeeld aan het proces van subsidieverlening aan een bedrijf.

Merk op dat we wederom externe en interne architecturen kunnen onderscheiden: hoe zit de
afdeling Burgerzaken in elkaar (intern, whitebox) en wat zijn de externe relaties van deze afdeling
(extern, blackbox). Zoals gezegd gaat onze interesse met name uit naar de externe analyse,
gegeven een bepaald beschouwingsniveau.

Actuele thema’s bij de bedrijfsarchitectuur zijn doelstellingen (strategie), politiek en beleid, maar ook
reorganisatie en herinrichting van processen, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe technologische
mogelijkheden. Een goed voorbeeld is de één-loket gedachte. Met de komst van het internet werd
het mogelijk dat klanten via meerdere kanalen (multi-channel) een overheidsorganisatie konden
benaderen: niet alleen via het loket, doch ook via het web, e-mail of per telefoon. Daarnaast gingen
de mondiger klanten een geïntegreerd aanbod van producten en diensten verwachten,
onafhankelijk van plaats en tijd (vraagsturing). Het gevolg voor overheidsorganisaties is de komst
van het zogenaamde Front Office (FO), waarbij de nieuwe afdeling als loket voor meerdere
afdelingen functioneert. Een dergelijke verandering gaat verder dan "koppelen", en heeft een
stevige "kantel-component".

De Informatie Architectuur
De tweede architectuurlaag is die van de Informatie architectuur. Hier laten we fysieke goederen en
diensten achter ons en concentreren ons op elektronische “goederen” en diensten. Het moge
duidelijk zijn dat met name voor de architectuur van de elektronische overheid deze laag van groot
belang is. Sommigen (de Kam) spreken van de “IC architectuur”: de architectuur van de informatie
en communicatievoorziening. Op deze laag onderscheiden we (zie figuur 3-3) de applicatie
architectuur, de “content” architectuur en de communicatie architectuur. Hier gaat het primair om de
functionele aspecten en niet de technische, die in de volgende laag aan bod komen.

Onder het kopje Actor (wie) komen we hier de applicatie architectuur tegen. We kijken hier naar de
bedrijfsmatige (functionele) aspecten van de applicaties. We kunnen primaire applicaties (zoals
GBA) en ondersteunende applicaties (zoals ERP en CRM) onderscheiden. Daarnaast zijn steeds
meer applicaties opgebouwd uit kleine modulaire onderdelen, zogenaamde software componenten
of objecten. De applicatie architectuur en -ontwikkelling is vaak afhankelijk van de keuze van deze
component types (Java, COM, Corba, etc).

Voor de “wat” dimensie focussen we op de informatie zelf en hun betekenis: de content architectuur.
Daarbij is een onderscheid naar gestructureerde informatie (records) en minder gestructureerde
informatie (documenten) erg nuttig. In beide gevallen gaat het hier om de semantiek (begrippen,
definities, classificaties) en syntax (vorm, structuur, opmaak) van de informatie en de meta-
informatie (informatie over informatie). Een verzameling geformaliseerde begrippen en hun relaties
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voor een bepaald domein noemen we een content model.  Zo’n content model maakt eenduidige
vastlegging en uitwisseling van electronische berichten mogelijk (bijvoorbeeld HL7 voor de
gezondheidszorg, XBRL voor accounting, etc.).

Tenslotte moeten we op deze laag de communicatie architectuur onderscheiden. Het gaat hierbij om
de communicatie processen (“waar en wanneer”), waarbij de informatieuitwisseling elektronisch
plaats vindt (workflow). Processen zijn vaak afhankelijk van het bedrijfsdomein. Denk bijvoorbeeld
voor het gemeente-domein aan het proces van het vernieuwen van een paspoort of de aanvraag
van een bouwvergunning (inclusief het loopbriefje). Ieder domein heeft zo zijn eigen proces
modellen (zoals bijvoorbeeld ebXML voor de electronische handel). Een gemeentelijk proces model
maakt bijvoorbeeld de coördinatie (orkestratie) van processen tussen het FO en meerdere BO’s
mogelijk door middel van workflow systemen.

De technische architectuur
Tenslotte de onderste laag van de architectuur, die van de technische architectuur. Hier
concentreren we ons op de ICT infrastructuur, opgesplitst in de systeem architectuur, de
gegevensarchitectuur en de netwerk architectuur. In feite herkennen we hier de aloude driedeling
binnen de ICT: gegevensverwerking, gegevensopslag en gegevenstransport.

Op het niveau van de systeem architectuur gaat het om de technische actoren zoals clients (PC’s,
werkstations, terminals) en servers, de fysieke boxen (hardware). Daarnaast onderscheiden we de
logische systemen zoals “middleware” (applicatieservers, database servers, etc.). Op het technische
niveau zijn de producten gereduceerd tot bits en bytes: de gegevens architectuur. Het gaat hierbij
om de technische representatie van de gegevens, met name voor wat betreft de gegevensopslag en
-structuur. Tot slot is er de netwerk architectuur als het gaat om de processen op het niveau van de
technische architectuur. Fysiek gaat het om de netwerkkabels en hun kastjes (routers etc.). Logisch
gezien gaat het om de vorm van de gegevensuitwisseling, inclusief afspraken over het
gegevenstransport tussen computers (zoals TCP/IP) en de afspraken over de berichten protocollen,
zoals voor e-mail (SMTP) en web (HTTP).

Beveiliging en beheer
Naast de drie lagen en de drie aspecten, die samen de negen architectuur aspecten bepalen, zijn er
nog twee generieke dimensies: beveiliging en beheer. Voor de beveiliging kunnen we weer naar alle
drie lagen kijken. Op de bedrijfslaag gaat het bijvoorbeeld om de veiligheid van medewerkers,
producten en bedrijfsprocessen. Op de middelste laag ligt de nadruk op de informatiebeveiliging:
van applicaties (beschikbaarheid), van gegevens (integriteit) en van de communicatie
(vertrouwelijkheid).  Op de onderste laag (techniek) spreken we over authenticatie (PKI etc) en
encryptie, naast de fysieke aspecten als firewalls etc.

Tenslotte het beheer. Beheer is een van de belangrijkste dimensies uit het rijtje Strategie (“richten”),
Ontwerp (“inrichten”) en Beheer (“verrichten”): zie bijvoorbeeld de (indrukwekkende) Informatie
Architectuur Politie [11]. We zouden dan ook de architectuur matrix kunnen ombouwen tot een
architectuur kubus (met deze drie dimensies als vlakken) doch doen dat niet vanwege de
overzichtelijkheid. Vandaar de keuze voor een aparte dimensie Beheer. Op de bovenste laag van
beheer (bedrijfs architectuur) gaat het dan om zaken als relatiebeheer, beheer van de
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administratieve organisatie en om kwaliteitsbeheer met betrekking tot het product of dienst. Hier
spelen vaak ook veiligheids (en vertrouwens) aspecten mee. Op de middelste laag (informatie
architectuur) gaat het om het zogenaamde functionele beheer van applicaties, van processen
(workflow) en van informatie (gegevens- en documentbeheer). Op het laagste niveau (technische
architectuur) gaat het met name om het technische beheer van hardware (clients, servers), software
(versiebeheer etc.), en netwerkbeheer (inclusief netwerk beveiliging, zoals firewals, etc.).

3.5 Integratie-functies
In de eerdere paragrafen lag de nadruk op het Architectuurmodel. In deze paragraaf kijken we naar
de functionele integratie-aspecten van de elektronische overheid en in het bijzonder naar het
vraagstuk van het koppelen van componenten (instellingen, afdelingen, applicaties, etc), met andere
woorden: de gewenste functionaliteit van de Integratie Architectuur in fig. 3-1.

We hebben in paragraaf 3.3 al een aantal (interne) integratie problemen rond het zogenaamde
Front Office (FO) gezien. De klantgegevens en klantprocessen van de verschillende kanalen
moeten via het FO worden geïntegreerd (gesynchroniseerd), zodat de instelling over eenduidige
gegevens beschikt. Dit noemen we kanaalintegratie. Anderzijds moeten de berichten (transacties)
van de klant niet blijven steken in het FO en dus is integratie met de Back Office’s (BO) van groot
belang. Dit noemen we FO-BO integratie. Maar bij complexe transacties zijn vaak meerdere BO’s
betrokken: denk aan het loopbriefje langs de loketten bij de aanvraag van een bouwvergunning.
Dus is er sprake van integratie van meerdere BO’s. Daarbij gaat het wederom over integratie van de
berichten (“content”) en de integratie (coördinatie, “orkestratie”) van de processen over de
verschillende BO’s. We noemen dit de BO-integratie.

Naast de interne integratieproblemen (met betrekking tot de kanalen, de FO-BO en de BO
integratie), zijn er ook bij de overheid externe integratieproblemen. Dit geldt met name bij de
ketenrelaties, dus daar waar overheidsonderdelen onderling gegevens willen uitwisselen. Hier zien
we een toenemende behoefte om elektronisch berichten uit te wisselen tussen onderdelen als
gemeentes, Belastingdienst, registers, etc. We noemen dit ketenintegratie.

Om deze soorten integratie te kunnen bewerkstelligen, is er behoefte aan een aantal integratie-
functies. We zullen hier (met hoofdstuk 2 in het achterhoofd) een aantal integratie-functies noemen
zonder naar volledigheid te streven. In het volgende hoofdstuk worden deze functies in meer detail
besproken vanuit de beleidsmatige context. We onderscheiden enerzijds de meer procesmatige
functies als basiscommunicatie (met bijvoorbeeld standaarden voor gegevenstransport en
voorzieningen zoals netwerk diensten), berichtenuitwisseling (uitwisseling, routering en eventueel
vertaling van berichten) en procescoördinatie. Anderzijds kunnen we een aantal meer
content/product georiënteerde functies onderscheiden, zoals kanaalintegratie, registraties en
verwijsindexen, inclusief het bijbehorende content beheer. Tenslotte zijn er speciale
integratiefuncties rond identificatie, authenticatie en autorisatie, inclusief het sleutelbeheer
(bijvoorbeeld SOFI nummers). Al deze integratie-functies kennen enerzijds een beleidsmatige
urgentie en anderzijds een technische en organisatorische haalbaarheid.

Bij de integratie-functies ligt de nadruk op de integratieproblemen die moeten worden opgelost, dus
op het beantwoorden van de “wat”-vraag. In de volgende paragraaf geven we antwoord op de vraag
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"hoe" we deze functies invulling kunnen geven. Hierbij leggen we de relatie met onderdelen van het
Architectuurmodel.

3.6 Integratie-standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen
Om de integratie-functies feitelijk te kunnen realiseren zal voor elke functie een detailontwerp
moeten worden gemaakt. Hierbij komt de architectuur-matrix goed van pas. We zullen hieronder
zien dat deze matrix als het ware "bouwblokken" aanreikt waarmee we de integratie-functies kunnen
realiseren. We zullen eerst onderzoeken welke gebieden binnen de matrix relevant zijn voor de
integratie-functies.

Als vertrekpunt kiezen we het adagium: niet kantelen maar koppelen. Dit heeft twee consequenties.
Ten eerste laten we (voorlopig) de bedrijfs architectuur buiten beschouwing, aangezien we niet voor
organisatie integratie maar voor applicatie integratie kiezen. Zoals gezegd, speelt de bovenste laag
juist wel een rol bij het integratieproces, doch niet bij applicatie integratie. Ten tweede (en wat
paradoxaal voor applicatie integratie), laten we zowel de applicatie- als de systeem architectuur
buiten beschouwing. We willen immers de nadruk leggen op het koppelen van applicaties en
systemen, en niet op de applicaties en systemen zelf (de blackbox benadering). Er resteren dan 6
(4+2) relevante gebieden: de content-, de communicatie-, de gegevens- en de netwerk architectuur,
aangevuld met de dimensies beheer en beveiliging, zie figuur 3-4.
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Fig. 3.4 Relevante gebieden met "bouwblokken" voor de integratie-functies

Binnen de aangegeven gebieden vinden we verschillende soorten "bouwblokken", waarmee de
integratie-functies kunnen worden gerealiseerd. Voor elke functie zullen we moeten kiezen welke
bouwblokken we wel en welke we niet zullen gebruiken. Dit keuzeproces noemen het ook wel het
detailontwerp-proces (zie hoofdstuk 5). De bouwblokken kunnen grofweg worden verdeeld in
integratie-standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen, waarbij gemeenschappelijke
voorzieningen weer (kunnen) bestaan uit kleinere onderdelen. Hieronder worden beide soorten
bouwblokken toegelicht. Zie ook bijlage F.
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Standaarden spelen een belangrijke rol bij informatieuitwisseling tussen systemen. De meeste
uitwisselingsstandaarden zien we op de laag van de technische architectuur. Er zijn vele
verschillende standaarden, wat integratie niet eenvoudig maakt. In het verleden werden traditionele
standaarden en leveranciersstandaarden naast elkaar gebruikt. Elk integratieproject was een
maatwerkproject. De overgang is begonnen met de opkomst van het world-wide web. Dit heeft een
grote impuls gegeven aan het gebruik van de Internetstandaarden. Dit is de familie van
leveranciersonafhankelijke standaarden voor berichtenuitwisseling over Internet, in de meest brede
zin.

Voorbeelden van internetstandaarden op de technische architectuurlaag zijn de standaarden voor
gegevenstransport (TCP/IP) en berichten protocollen zoals voor e-mail (SMTP). Daarnaast wordt de
(leveranciersonafhankelijke) berichtenuitwisseling tussen software componenten steeds
belangrijker, waarvoor de zogenaamde webservices (SOAP etc., gebaseerd op XML) hoge ogen
gooien. Op de laag van de informatie architectuur komen er steeds meer standaarden voor content-
en proces modellen, ook bijna allemaal op basis van XML en meestal voor een specifiek domein
zoals e-handel (ebXML). Kenmerkend voor deze standaarden zijn de pragmatische en beperkte
scope (“tiny standards”), waarbij de ene standaard voortbouwt op de andere. Deze standaarden zijn
vaak in beheer bij organisaties als IETF en W3C.

Wanneer een integratie-functie niet, niet volledig en/of niet tijdig kan worden gerealiseerd met louter
afspraken over integratie-standaarden, is het zinvol om de realisatie van gemeenschappelijke
voorzieningen te overwegen. Hierbij behoudt ieder decentraal systeem zijn eigen interface en wordt
er een gemeenschappelijke voorziening geboden voor de aansluiting (vertaling) van de
verschillende berichten, inclusief de bijbehorende processen. Daar waar integratie standaarden
“slechts” afspraken zijn, zijn integratie voorzieningen concrete diensten (services) die bepaalde
koppelings-functionaliteiten (zoals vertalen) omvatten. Een voorbeeld van zo’n integratie voorziening
is een centrale “vertaal”component, ook wel berichtencentrale (of “integration broker”) genoemd.
Deze voorziening zorgt voor de aansluiting en vertaling van verschillende, niet gestandaardiseerde,
berichten. Dit kan zowel de content (syntax en semantiek) als de procesaansluiting (workflow)
betreffen.

Een voorbeeld van een berichtencentrale vinden we in de zogenaamde eBOB architectuur
(Stuurgroep Administratieve Lasten & ICT) [4]. Het tweede voorbeeld is het Mid-Office, dat als
berichtencentrale tussen frontoffice en backoffices functioneert (ondanks de stelling van het CGE&Y
rapport: “Het Midoffice bestaat niet”). Of zo’n Mid Office alleen een technische voorziening is (ten
dienste van bijvoorbeeld de FO organisatie) of ook een organisatorische (een afdeling tussen het
FO en de BOs) is hier minder belangrijk.

Hierboven zijn integratie-standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen gepositioneerd als
alternatieve manieren om integratie-functies te realiseren. Hoewel deze twee uitersten beide
veelvuldig voorkomen in de praktijk, zijn er ook tussenvormen denkbaar. Een voorbeeld hiervan is
de centraal ontwikkelde softwaremodule voor Elektronische Heeren Diensten, die elke aangesloten
partij de beschikking geeft over vertaalfunctionaliteit, waarmee ieder in staat is te communiceren
met anderen. Feitelijk is hier sprake van een "decentraal uitgevoerde berichtencentrale".
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Het voordeel van een gemeenschappelijke voorziening, als een berichtencentrale, boven integratie
standaarden is dat de decentrale componenten (applicaties, afdelingen, instellingen) het relatief
eenvoudig hebben (die blijven hun eigen interface hanteren, ook extern) en dat bij aanpassingen het
onderhoud gecentraliseerd is, doch het nadeel is de complexiteit van de berichtencentrale, waar alle
verschillende soorten berichten samenkomen. En dan hebben we het nog niet eens over de
bestuurlijke, financiële en politieke complexiteit die een centrale, landelijke berichtencentrale “van
vlees en bloed” met zich mee brengt. Echter, daar waar standaardisatie (nog) niet mogelijk is, is een
berichtencentrale vaak de enige oplossing op afzienbare termijn. Daarnaast zijn tussenvormen,
zoals de decentrale software vertaalcomponent bij EHD, het overwegen waard.

3.7 Conclusies
In dit hoofdstuk hebben we een volledig Architectuurmodel geschetst en een aansluitende visie op
integratie gegeven. Hiermee hebben we een kompas gegeven voor de verdere uitwerking van de
integratie architectuur voor de elektronische overheid. In de volgende hoofdstukken combineren we
de inzichten uit het Architectuurmodel met beleidsmatige doelstellingen en komen we tot een
limitatieve lijst integratie-functies (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 en met name 6 zullen we het
Architectuurmodel concreet toepassen bij het detailontwerp van twee geselecteerde integratie-
functies. We zullen deze uitwerken in integratie standaarden en zullen per functie uitspraken doen
over het al dan niet realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen.
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4 De functies van de Nederlandse Integratie Architectuur

4.1 Inleiding
In hoofdstuk 2 is geschetst wat de beleidsdoelen van de (elektronische) overheid zijn en welke
problemen hierbij moeten worden overwonnen. Hoofdstuk 3 beschrijft het allesomvattend
Architectuurmodel dat samenhang en structuur brengt in relevante technologische
(on)mogelijkheden. In voorliggend hoofdstuk 4 combineren we de beleidsdoelen en de technologie,
met als resultaat een verzameling noodzakelijke integratie-functies. Deze integratie-functies vormen
gezamenlijk een volledige functionele beschrijving van de beoogde Integratie Architectuur voor de
Nederlandse overheid. Dit hoofdstuk geeft dus antwoord op de vraag wat de Integratie Architectuur
(uiteindelijk) moet kunnen.

De vragen hoe de geïdentificeerde integratie-functies kunnen worden geprioriteerd en in detail én in
samenhang (gebruikmakend van het Architectuurmodel) kunnen worden ontworpen en
geïmplementeerd, worden hier nog niet beantwoord. Dit gebeurt in de hoofdstukken 5 en 6.

4.2 Wat is een integratie-functie?
In de rest van dit document bedoelen we met "integratie-functies":

"een integratie-functie is een logisch samenhangende verzameling deelfuncties binnen de Integratie
Architectuur, die een bijdrage levert aan het bereiken van één of meer beleidsdoelen van de
Nederlandse (elektronische) overheid. De samenstelling van de integratie-functie is zo gekozen dat
over het detailontwerp en de implementatie van elke functie apart kan worden besloten".

Elke integratie-functie heeft een eigen naam. Een voorbeeld van een integratie-functie is
"berichtenuitwisseling". Het technisch detailontwerp van elke integratie-functie (en dus van de
gehele Integratie Architectuur) kan gebeuren met behulp van de bouwblokken uit het
Architectuurmodel. Per functie zullen keuzes moeten worden gemaakt inzake de te gebruiken
standaarden (bijvoorbeeld XML), al dan niet aangevuld met de realisatie van een
gemeenschappelijke voorziening (bijvoorbeeld: berichtencentrale). Zie ook paragraaf 5.5.

Op basis van bovenstaande definitie kan worden geconcludeerd dat elke functie een brug vormt
tussen beleidsdoelstellingen en technologie.

4.3 Overzicht beleidsdoelen (elektronische) overheid
In hoofdstuk 2 zijn drie groepen beleidsdoelstellingen geïdentificeerd:

1. Verbeteren bereikbaarheid en externe communicatie door elektronische dienstverlening
• Betere communicatie met burger en bedrijf (voorlichting, inspraak, democratie etc.)
• Efficiëntere afhandeling door elektronische aanlevering van informatie (bv. EHD)
• Vergroten keuzevrijheid: onafhankelijk van tijd en plaats, onafhankelijk van kanaal
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2. Van buiten naar binnen: vraagsturing
• Eén loket-gedachte, meerdere kanalen naar de klant, doch met één gezicht vanuit het

perspectief van dienstverlening
• Eénmalige aanlevering, eigen regie persoonsgegevens
• Eénmalige registratie; authentieke registraties
• Eénmalige aanmelding en authenticatie (single sign on)

3. Betere kwaliteit dienstverlening (interne efficiëntie en effectiviteit)
• Sneller en goedkopere interne procesuitvoering
• Effectievere processen (doelgericht)

Deze beleidsdoelstellingen zullen hieronder worden vertaald naar integratie-functies.

4.4 Beperkingen en dilemma's
In paragraaf 2.5 is beschreven welke beperkingen en dilemma's van kracht zijn bij de vertaling van
beleidsdoelstellingen naar integratie-functies. Nogmaals wijzen we erop dat we ons hiervan bewust
zijn en dat deze beperkingen en dilemma's een belangrijke rol zullen spelen bij de verdere
uitwerking van de in dit hoofdstuk benoemde integratie-functies.

4.5 Integratie-functies
4.5.1 Inleiding

In paragraaf 4.2 is aangegeven dat elke integratiefunctie een brug vormt tussen
beleidsdoelstellingen en technologie. Omdat zowel beleidsdoelstellingen als technologie redelijk
duidelijk te formuleren zijn, zou de gedachte kunnen ontstaan dat de definitie van integratie-functies
volledig langs analytische weg kan plaatsvinden. Dit is niet het geval. Het is een iteratief proces,
waarbij de noodzakelijkheid van de functie (top-down) en beschikbare technische oplossingen
(bottom-up) moeten worden afgewogen.

De ambitie is hier om functies te kiezen en een naam te geven in een taal die zowel bestuurders als
technologie-specialisten verstaan. Met als doel de eersten in staat te stellen te besluiten over elke
functie en de tweeden in staat te stellen elke functie uit te werken in realiseerbare technische
specificaties.

4.5.2 Integratiefuncties voor verbeteren van bereikbaarheid en van de externe communicatie.

De overheid communiceert op zeer grote schaal met burgers en bedrijven. Door deze vorm van
communicatie te ondersteunen met elektronische dienstverlening kunnen de volgende
beleidsdoelen worden gerealiseerd:
• Betere communicatie met burger en bedrijf (voorlichting, inspraak, democratie etc.)
• Efficiëntere afhandeling door elektronische aanlevering van informatie (bv. EHD)
• Vergroten keuzevrijheid: onafhankelijk van tijd en plaats, onafhankelijk van kanaal
Vanuit de maatschappij, vanuit wetgeving en/of beleid worden eisen gesteld aan beveiliging,
privacy, vertrouwelijkheid en integriteit. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om aanlevering van
persoonsgegevens zijn daarbij beperkingen vanuit wetgeving (WBP) van kracht, waardoor de
vertrouwelijkheid moet worden gegarandeerd.
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De noodzakelijke functies voor deze vormen van dienstverlening zijn in principe niet complex, het
gaat hierbij om:
• Basiscommunicatie: voor een veilig, betrouwbaar transport tussen burger en overheid
• Voor het uitwisselen van (vooral) gestructureerde gegevens is ook een vorm van

berichtuitwisseling noodzakelijk, waarbij voor specifieke domeinen afspraken over syntax en
semantiek van de berichten dient te worden gemaakt.

• Om te bepalen of burger en/of bedrijf inderdaad degene zijn die zij aangeven te zijn is
Identificatie en authenticatie bij elektronische communicatie noodzakelijk.

• Om de authenticiteit/integriteit van aangeleverde berichten (documenten of gegevens) vast te
stellen is ook hiervoor een authenticatie-mechanisme noodzakelijk.

• Voor formele transacties kunnen bovenstaande twee soorten authenticatie-functies worden
ingevuld door het zetten van een elektronische handtekening, zodat de authenticiteit van zowel
het bericht als van de verzender kan worden vastgesteld.

4.5.3 Integratiefuncties voor het versterken van de oriëntatie "van buiten naar binnen",  vraagsturing

Door de dienstverlening van de overheid in te richten vanuit het perspectief van de klant, in plaats
van vanuit het eigen organisatieonderdeel (component), dienen processen en organisatie anders te
worden ingericht. Opgemerkt wordt dat hier dus (deels) sprake is van meer dan alleen koppelen.
Met name voor de voorkant van de organisatie zullen processen en organisatiestructuur moeten
worden aangepast (dus toch ook kantelen). Hier wordt alleen ingegaan op de noodzakelijke
generieke functie voor het koppelen.

Voor het versterken van de oriëntatie "van buiten naar binnen" zijn vier concrete beleidsdoelen
geformuleerd:
1. De één loket-gedachte: waarbij ook bij communicatie met de klant over meerdere kanalen, er

toch één consistente dienstverlening wordt geleverd.
2. Eénmalige aanlevering en eenmalige registratie van gegevens
3. Eigen beheer van aangeleverde gegevens
4. Eénmalige aanmelding en authenticatie (single sign on)

Ook hier geldt dat vanuit de maatschappij, vanuit wetgeving en/of beleid eisen worden gesteld aan
beveiliging, privacy, vertrouwelijkheid en integriteit.

Voor de één loket-gedachte zijn de volgende functies noodzakelijk:
• Kanaalintegratie: deze functie zorgt ervoor dat het communicatieproces over alle kanalen

consistent en samenhangend wordt afgehandeld
• Procescoördinatie: indien bij het loket een verzoek om dienstverlening wordt gedaan, waarvan

onderdelen bij verschillende dienstonderdelen (componenten) zijn ondergebracht

Voor éénmalige aanlevering en eenmalige registratie van gegevens is de volgende functie
noodzakelijk:
• Basiscommunicatie: voor een veilig, betrouwbaar transport tussen burger en overheid
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• Voor het uitwisselen van (vooral) gestructureerde gegevens is ook een vorm van
berichtuitwisseling noodzakelijk, waarbij voor specifieke domeinen afspraken over syntax en
semantiek van de berichten dient te worden gemaakt.

• Vastleggen en toegankelijk maken van de gegevens in een registratie, voor basisgegevens
spreken we van een authentieke registratie

• Om te bepalen of  burger en/of bedrijf inderdaad degene zijn die zij aangeven te zijn is
Identificatie en authenticatie bij elektronische aanlevering van gegevens noodzakelijk.

• Met name vanuit het WBP en de daarin vervatte doelbinding van aangeleverde en opgeslagen
gegevens, maar ook breder geldend voor alle vertrouwelijke gegevens binnen de overheid,
ontstaat de vereiste dat alleen geautoriseerde personen en/of instanties de gegevens mogen
raadplegen. Deze autorisatie zal weer moeten stoelen op een eenduidige identificatie en
authenticatie van de aanvrager.

• Om vanuit een willekeurig organisatieonderdeel (component) binnen de overheid te kunnen
bepalen of en waar bepaalde informatie, bijvoorbeeld over een bepaalde burger of bedrijf,
aanwezig is een "directory" of verwijsindex noodzakelijk.

Voor het eigen beheer van aangeleverde gegevens zijn de volgende functies noodzakelijk:
• Een beveiligd register waarvan de toegang kan worden beheerd door de aanleveraar; dit wordt

wel aangeduid met een "digitaal kluisje".
• Om te bepalen of burger en/of bedrijf inderdaad degene zijn die zij aangeven te zijn is

Identificatie en authenticatie noodzakelijk.
• De aanleveraar bepaalt wie of welk organisatieonderdeel geautoriseerde is om zijn gegevens te

raadplegen. Deze autorisatie zal moeten stoelen op een eenduidige identificatie en
authenticatie van de aanvrager.

Tenslotte is voor eenmalige aanmelding en authenticatie de volgende functie noodzakelijk:
• Single sign on functionaliteit kan worden gerealiseerd met behulp van een identificatie en

authenticatie functie, mits deze voor dit specifieke doel (single sign on) is ingericht.

4.5.4 Integratiefuncties: betere kwaliteit van dienstverlening door een hogere efficiëntie en effectiviteit

De doelstelling om de overheid efficiënter en effectiever te laten werken is een brede doelstelling die
zeker niet alleen door koppelen kan worden gerealiseerd. Echter in de probleemanalyse is een
aantal aspecten naar voren gekomen die zeker kunnen worden verbeterd door het realiseren van
interoperabiliteit en uitwisselbaarheid van gegevens:

Om de efficiëntie binnen de overheid te verbeteren is noodzakelijk:
• Basiscommunicatie: voor een veilig, betrouwbaar transport tussen burger en overheid
• Voor het uitwisselen van gestructureerde en ongestructureerde gegevens is ook een vorm van

berichtuitwisseling noodzakelijk, waarbij voor specifieke domeinen afspraken over syntax en
semantiek van de berichten dient te worden gemaakt.

• Toegang tot registers voor hergebruik van reeds aangeleverde informatie
• Toegang tot bibliotheken voor hergebruik van bestaande documentatie; hierbij zijn ook de

eisen op het gebied van digitale duurzaamheid (lange termijn integriteit en toegankelijkheid) van
belang
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• Om de authenticiteit van personen, systemen en/of berichten vast te kunnen stellen is
identificatie- en authenticatie nodig.

• Om vanuit een willekeurig organisatieonderdeel (component) binnen de overheid te kunnen
bepalen of en waar bepaalde informatie, bijvoorbeeld over een bepaalde burger of bedrijf,
aanwezig is een "directory" of verwijsindex noodzakelijk.

Daarnaast is voor het realiseren van een effectievere overheid nog noodzakelijk:
• Procescoördinatie: indien bij het loket een verzoek om dienstverlening wordt gedaan, waarvan

onderdelen bij verschillende dienstonderdelen (componenten) zijn ondergebracht

4.5.5 Samenvattend: de noodzakelijke integratiefuncties

Op grond van bovenstaande afwegingen tussen vereisten vanuit de beleidsdoelen en de
technologische (on)mogelijkheden zijn de volgende integratiefuncties gedefinieerd:

1. Basiscommunicatie: het op een beveiligde manier transporteren van bitstromen.
2. Berichtenuitwisseling: het op betrouwbare wijze verzenden, routeren en afleveren (en

eventueel vertalen) van berichten tussen overheidsorganisaties en tussen overheid en burger
en bedrijfsleven. Het vastleggen van de uitwisseling (logging) teneinde achteraf de
rechtmatigheid van de informatie-uitwisseling te kunnen controleren kan onderdeel uitmaken
van de functie..

3. Kanaalintegratie: een klant moet met de overheid over hetzelfde proces over meerdere
kanalen kunnen communiceren, waarbij een consistente dienstverlening over alle kanalen
geleverd wordt.

4. (toegang tot) Registraties; om eenmaal aangeleverde (gestructureerde) gegevens
toegankelijk te houden voor alle organisatieonderdelen (componenten) dient een eenduidige
registratie plaats te vinden. Gaat het om de set van basisgegevens over personen en bedrijven
dan spreekt men over het algemeen van Authentieke Registraties. Indien de toegang tot de
registratie van persoonlijke gegevens door de gegevensleveraar zelf kan worden beheerd
spreekt met wel van een Digitale Kluis.

5. (toegang tot) Bibliotheken: het op een gestandaardiseerde manier opslaan en toegankelijk
maken van documenten, inclusief "zoek & vind" functie; documenten- en versiebeheer; hier zijn
ook de eisen op het gebied van digitale duurzaamheid (lange termijn integriteit/authenticiteit en
toegankelijkheid) van belang

6. Identificatie & Authenticatie: om te kunnen bepalen of personen en/of instanties
daadwerkelijk zijn, wie ze beweren te zijn en/of om de authenticiteit/integriteit van documenten
te kunnen bepalen. Hier kan bijvoorbeeld een Public Key Infrastructure (bijvoorbeeld PKI-
overheid) een rol spelen; Deze functie kan, mits hiervoor ingericht, ook worden ingezet voor
‘single sign on’ doelstellingen.

7. Autorisatie: met name vanuit het WBP en de daarin vervatte doelbinding van aangeleverde en
opgeslagen gegevens, maar ook breder geldend voor alle vertrouwelijke gegevens binnen de
overheid, ontstaat de vereiste dat alleen geautoriseerde personen en/of instanties deze
gegevens mogen raadplegen. Deze autorisatie zal weer moeten stoelen op een eenduidige
identificatie en authenticatie

8. Procescoördinatie (orkestratie): het gecoördineerd aanspreken van processen in verschillende
organisatieonderdelen van de overheid, op zodanige wijze dat deze voor de (interne of externe)
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klant als één samenhangend proces wordt ervaren. Hier kan de vergelijking worden getrokken
met een boodschappenbriefje voor verschillende overheidsloketten.

9. Directory of verwijsindex: het bepalen of en waar bepaalde informatie, bijvoorbeeld over een
bepaalde burger of bedrijf, binnen de overheid aanwezig is.

In de matrix van figuur 4.1 is de essentie aangegeven van de relaties tussen de verschillende
integratie-functies en beleidsdoelstellingen. Deze figuur dient beschouwd te worden als indicatief.
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elektr.aanlev, efficiente afh. (EHD)
vergroten keuze (7x24, multi-ch)
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eenmalige registratie

intern: kwaliteit, efficiency, effectiviteit
sneller, goedkoper intern proces
effectiever proces (doelgericht)

Figuur 4.1 Essentie van de relaties tussen integratie-functies en beleidsdoelstellingen

Tot slot dient opgemerkt te worden dat bovenstaande lijst en figuur een moment-opname betreffen.
In de loop der tijd, met de opkomst van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en/of nieuwe
technologie zullen nieuwe behoeftes ontstaan aan additionele beleidsdoelstellingen en/of nieuwe
integratie-functies. Interpretatie van deze bewegende omgeving resulteert in de uitspraak “de
integratie-architectuur heeft een open eind” [21].

4.6 Van functie-beschrijving naar werkelijkheid
In dit hoofdstuk zijn de beleidsdoelstellingen van de Nederlandse overheid en de (on)mogelijkheden
van de technologie gecombineerd in negen integratie-functies. Deze functies beschrijven
gezamenlijk wat de Integratie Architectuur (uiteindelijk) moet kunnen. De vragen die op deze plaats
opkomen zijn:

• In welke volgorde moeten de geïdentificeerde integratie-functies van de Integratie Architectuur
worden uitgewerkt en geïmplementeerd?

• Hoe kan elke geselecteerde integratie-functie succesvol worden uitgewerkt en
geïmplementeerd?

Het proces dat doorlopen moet worden om antwoorden op deze vragen te vinden is beschreven in
hoofdstuk 5. Dit proces wordt concreet toegepast in hoofdstuk 6, resulterend in een eerste selectie
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van twee uit te werken integratie-functies en in een eerste detailontwerp van deze functies,
gebruikmakend van geselecteerde "bouwblokken" uit het Architectuurmodel.
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5 Van functie-beschrijving naar werkelijkheid: hoe doe je dat?

5.1 Inleiding
Hoofdstuk 4 eindigt met de vragen in welke volgorde en hoe de geïdentificeerde verschillende
integratie-functies van de Integratie Architectuur succesvol kunnen worden uitgewerkt en
geïmplementeerd. Het detailontwerp en de implementatie van de eerste integratie-functies is
waarschijnlijk op relatief korte termijn haalbaar, de implementatie van alle integratie-functies zal naar
verwachting enige jaren vergen. De totale functionaliteit van de Integratie Architectuur is omvangrijk,
diverse standaarden zijn nog volop in ontwikkeling en het onderhandelingsproces om te komen tot
gemeenschappelijke standaarden per integratie-functie is complex en vereist de betrokkenheid van
vele partijen. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag hoe de integratie-functies succesvol kunnen
worden geprioriteerd, ontworpen en geïmplementeerd.

Paragraaf 5.2 beschrijft de implementatie-strategie, de rode draad die zal worden gebruikt bij de
verdere uitwerking van de integratie-functies. Paragraaf 5.3 vertaalt de implementatie-strategie naar
een prioritering- en detailontwerpproces waarmee de verschillende integratie-functies kunnen
worden geprioriteerd en kunnen worden uitgewerkt in concrete detailontwerpen. In paragraaf 5.4
zoomen we nader in op de processtap "prioritering", in 5.5 staan we stil bij de vraag hoe een
integratie-functie kan worden ontworpen. Paragraaf 5.6 schetst een aantal scenario's voor de
organisatie en financiering van het prioritering- en detailontwerp-proces. Zoals ook aangegeven in
hoofdstuk 1, valt een gedetailleerd antwoord op de vraag hoe een feitelijk implementatieproject kan
worden vormgegeven buiten de scope van dit document.

Naast het hieronder beschreven detailontwerpproces dat als doel heeft functies binnen de Integratie
Architectuur te prioriteren en deze uit te werken in concrete en implementeerbare detailontwerpen,
zal ook voor het onderhoud van het Architectuurmodel (hoofdstuk 3) een gestructureerd
versiebeheer moeten worden ingericht. Dit proces zal, evenals het detailontwerp-proces cyclisch
zijn, maar langere "rondetijden" kennen.

5.2 Implementatie-strategie: pragmatische benadering
In de problemenanalyse van paragraaf 2.4 is aangegeven welke hindernissen (van organisatorische
aard, op het gebied van bedrijfsprocessen, informatievoorziening én van ICT) we zullen moeten
overwinnen om de beleidsdoelen van de (elektronische) overheid te realiseren. In paragraaf 2.7
kiezen we voor "(nog) niet kantelen, maar (eerst) koppelen". De combinatie van deze twee
waarnemingen impliceert dat we voor een succesvolle architectuurimplementatie (o.a.) grenzen van
autonome gebieden zullen moeten overbruggen en processen zullen moeten koppelen. We zullen
afspraken moeten maken over gegevens-definities en we zullen moeten zorgdragen voor veilige en
betrouwbare data-communicatie. Dit noodzaakt tot intensieve samenwerking.

Wanneer we in deze context de realisatie van de architectuur tot doel zouden verheffen, dan leidt dit
mogelijk weliswaar tot een brede acceptatie van een architectuurdocument (door ICT-architecten),
maar zeker niet vanzelfsprekend tot feitelijke implementatie en gebruik van de ontworpen
architectuur en de integratie-functies binnen de bedrijfsvoering (omarming door het management).
De praktijk is immers weerbarstig: de feitelijke implementatie kan worden gehinderd door
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bijvoorbeeld financiële beperkingen, technische obstakels (bv. moeilijk aan te passen legacy-
systemen) een onverwachte 'not invented here' houding of een beperkte veranderbereidheid. Ook
bestaat bij het management niet zelden de overtuiging dat een architectuur 'van buiten', nooit zo
goed en zo snel bruikbaar kan zijn als een eigen ontwerp ("onze problemen zijn uniek"). Hierom is
de formulering van een uitgekiende implementatie-strategie voor de prioritering, het ontwerp en de
realisatie van de integratie-functies zeer wenselijk.

Twee doelen verenigd
Om succesvol te zijn zullen twee doelen met elkaar moeten worden verenigd. Ten eerste willen we
bereiken dat de verschillende organisatie-onderdelen binnen de overheid bij het oplossen van hun
eigen specifieke integratie-vraagstukken (bijvoorbeeld communicatie met burgers, bedrijven en/of
met andere onderdelen van de overheid) gebruik kunnen maken van de integratie-functies. Ten
tweede willen we de realisatie van (op termijn) alle generieke integratie-functies borgen met het oog
op het kunnen benutten van synergie-voordelen. Dit vereist een aanpak die zeker niet eenvoudig,
maar wel noodzakelijk is. Hieronder zullen we de voorgestelde implementatie-strategie beschrijven.

In principe zijn er drie soorten implementatie-strategie denkbaar:
• een aanbod-gestuurde strategie waarbij de generieke integratie-functies één voor één worden

ontworpen en geïmplementeerd, waarbij de nadruk ligt op brede (her)bruikbaarheid van de
integratie-functie voor meerdere integratie-vraagstukken

• een vraag-gestuurde strategie waarbij de specifieke integratie-vraagstukken van de diverse
organisatie-onderdelen (op het gebied van bv. zorg, onderwijs, veiligheid, administratieve
lasten) één voor één worden geadresseerd, met de nadruk op de realisatie van werkende
oplossingen

• een pragmatische strategie, die vraag en aanbod continu combineert.

Onze overtuiging is dat moet worden gekozen voor de derde variant. Alleen dán kunnen zowel korte
als lange termijn succes kunnen worden geborgd. Met een aanbod-gestuurde strategie ontstaat het
risico dat relatief veel wordt geïnvesteerd (geld, doorlooptijd) in integratie-functies waaraan (nog)
relatief weinig behoefte bestaat en andersom. Met een louter vraag-gestuurde strategie ("u vraagt
wij draaien") bestaat het risico dat integratie-functies worden geprioriteerd die weliswaar één
integratie-vraagstuk helpen oplossen, maar die wellicht (nog) op minder grote schaal herbruikbaar
zijn. Waardevolle synergie-kansen kunnen hierdoor onbenut blijven. Ook bestaat hier het risico dat
functionele mogelijkheden van technologie onvoldoende worden gekend en benut bij organisatie-
onderdelen die minder vergevorderd zijn in hun denken over samenwerking met anderen.

De pragmatische implementatie-strategie stelt zeer hoge eisen aan samenwerking. Bij de
prioritering van integratie-functies zullen namelijk vanuit vraag- en aanbodzijde uiteenlopende
criteria worden gebruikt, die mogelijk leiden tot strijdige voorkeuren. Vanuit de vraagzijde zullen
integratie-functies worden geprioriteerd bijvoorbeeld op basis van politiek gewicht of deelbelangen
van organisatie-onderdelen, terwijl vanuit de aanbodzijde de prioritering van integratie-functies zal
zijn gebaseerd op o.a. brede herbruikbaarheid binnen de gehele overheid en technische
haalbaarheid. De discussie die hieromtrent zal ontstaan kan alleen succesvol verlopen wanneer
betrokken partijen zijn overtuigd van lange termijn voordelen. In de volgende paragrafen worden
zowel een prioritering- en detailontwerpproces als een organisatie-inrichting geschetst die aan deze
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implementatie-strategie concreet invulling geven. Hierbij staat de vraag centraal in welke volgorde
en hoe alle integratie-functies succesvol kunnen worden gerealiseerd.

5.3 Het prioritering- en ontwerpproces op hoofdlijnen

5.3.1 Inleiding

Om de uitwerking van de integratie-functies in concrete detailontwerpen op een gestructureerde en
houdbare wijze richting te geven, zal een continu prioritering- en ontwerpproces moeten worden
ingericht dat antwoord geeft en blijft geven op de volgende vragen:

• Hoe kunnen we de implementatie-strategie vertalen naar concrete projecten?
• Hoe kunnen maatschappelijke en politieke ontwikkelingen worden "meegenomen" bij de

prioritering van uit te werken integratie-functies?
• Hoe zorgen we ervoor dat alle integratie-functies kunnen worden uitgewerkt en dat nieuwe

detailontwerpen tijdig beschikbaar zijn?
• Hoe kunnen technologische ontwikkelingen worden verwerkt?
• Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende draagvlak krijgen en houden?
• Hoe borgen we dat de detailontwerpen goed aansluiten op de individuele architecturen binnen

de diverse organisatie-onderdelen van de overheid?
• Hoe zorgen we ervoor dat we zowel de overkoepelende visie up-to-date houden en tegelijkertijd

integratie-functies concreet kunnen uitwerken?
• Hoe kan het detailontwerp-proces het best worden gefinancierd?

Zoals beschreven in hoofdstuk 1, zijn samenhang en samenwerking kernbegrippen bij
architectuurontwikkeling. Voor het ontwerpen van het detailontwerp-proces hebben we met name
gekeken naar de aanpak die verschillende standaardisatie-organisaties hanteren. Hoewel de nadruk
in ons geval (d.w.z. bij het uitwerken van integratie-functies) zal liggen op een samenhangende
selectie van bestaande standaarden en niet op de creatie van nieuwe standaarden, is de context
waarbinnen het detailontwerp-proces plaatsvindt vergelijkbaar. Ook standaardisatie-organisaties
willen immers met enig tempo concrete en samenhangende resultaten boeken midden in het
krachtenveld dat bestaat uit maatschappelijke ontwikkelingen, technische ontwikkelingen en veel
betrokken partijen. We hebben ons laten inspireren door de standaardisatieprocessen van met
name e-Envoy (interoperabiliteits-standaarden binnen de Engelse overheid, www.govtalk.co.uk),
IETF (internet-standaarden, www.ietf.org), W3C (world wide web standaarden, www.w3c.org), ETSI
(Europese telecom standaarden, www.etsi.org) en de ISO (standaarden op vele gebieden,
www.osi.org). De bij deze partijen gehanteerde aanpak varieert van een volledig open (iedereen
heeft invloed, e-Envoy), tot een redelijk gesloten aanpak (alleen leden hebben invloed, ISO).

5.3.2 Cyclische evolutie

Om antwoord te geven op de in de vorige paragraaf beschreven vragen hebben we een prioritering-
en ontwerp-proces ontworpen. Dit proces kan worden gebruikt voor het prioriteren en uitwerken van
integratie-functies binnen de Integratie Architectuur. Zie figuur 5.2.

http://www.govtalk.co.uk)/
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Het proces heeft een cyclisch karakter. Hierdoor is het mogelijk de feitelijke invulling van alle
integratie-functies in beheerste iteraties uit te werken (en te implementeren en in gebruik te nemen)
en tegelijkertijd telkens bij te sturen in dit groeiproces. Elke iteratie bestaat uit acht stappen. Deze
stappen zijn in detail beschreven in bijlage C.

Verzoek om
commentaar

Toets aan indiv.
arch. & projecten

Verwerken
commentaar

Toets aangepaste
versie

Vaststellen

BestuurBestuur

Publicatie &
implementatie

Prioriteren

selectiecriteria

Gekozen
gebied uitwerken

selectiecriteria

Figuur 5.1 het prioritering- en detailontwerpproces

In de volgende twee subparagrafen lichten we er twee processtappen uit. Ten eerste beschrijven we
hoe de prioritering van integratie-functies kan plaatsvinden (5.4), ten tweede geven we aan hoe elke
integratie-functie kan worden uitgewerkt in integratie-standaarden en eventueel
gemeenschappelijke voorzieningen (5.5).

5.4 Prioritering van integratie-functies
Zoals hierboven aangegeven kunnen niet alle integratie-functies in één keer in detail worden
ontworpen en geïmplementeerd. Dit impliceert dat voor elke iteratie één (of een beperkt aantal)
functie(s) zal moeten worden gekozen, die in de betreffende iteratie zal (zullen) worden uitgewerkt.
In hoofdstuk 4 is reeds onderbouwd dat alle integratie-functies noodzakelijk zijn voor het bereiken
van de beleidsdoelstellingen van de (elektronische) overheid. Om de verschillende functies te
kunnen prioriteren valt "noodzakelijkheid" daarom als discriminerend criterium af. In paragraaf 5.2 is
een pragmatische implementatie-strategie geschetst, die aangeeft dat prioritering van uit te werken
integratie-functies moet plaatsvinden aan de hand van verschillende soorten criteria.

Hieronder vertalen we de implementatie-strategie naar twee groepen hoofdcriteria:
• Urgentie van de integratie-functie
• Haalbaarheid van de integratie-functie

Urgentie
De urgentie van een bepaalde integratie-functie kan worden bepaald aan de hand van de volgende
vier sub-criteria:
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• Politiek en maatschappelijk gewicht: levert de realisatie van de betreffende integratie-functie
een essentiële en directe bijdrage aan het oplossen van een of meer actuele en concrete
politieke en maatschappelijke doelstellingen?

• Herbruikbaarheid: hoe groot is het aantal partijen binnen en buiten de Nederlandse overheid dat
voordeel kan hebben van de betreffende integratie-functie? Welke andere problemen kunnen
met deze integratie-functionaliteit ook worden opgelost?

• Economische voordelen: hoe groot zijn de bedrijfs-economische voordelen die met deze
integratie-functie kunnen worden bereikt?

• Technische urgentie/volgordelijkheid: is het ontwerp en de implementatie van de betreffende
integratie-functie noodzakelijk voor de realisatie van (een) andere integratie-functie(s)?

Haalbaarheid
De haalbaarheid van een bepaalde integratie-functie kan worden bepaald aan de hand van de
volgende drie sub-criteria:
• Organisatorische consequenties: hoe groot zijn de organisatorische consequenties van de

realisatie van de betreffende integratie-functie? De vorming van één loket (kanaalintegratie) of
de realisatie van procescoördinatie over de grenzen van organisatie-onderdelen heen zal een
(veel) langduriger onderhandelingsproces vergen dan het "slechts" maken van afspraken over
te hanteren netwerk-standaarden.

• Technische consequenties: hoe groot zijn de technische consequenties van de realisatie van de
betreffende integratie-functie? Hoe groot is de inspanning die de betrokken partijen moeten
leveren om hun informatie-systemen aan te passen?

• Beschikbaarheid technologie: is de voor de betreffende integratie-functie noodzakelijke
technologie voorhanden en is deze voldoende volwassen? wat vandaag niet haalbaar is, kan
dat over twee jaar wel zijn.

5.5 Detailontwerp van integratie-functies
Wanneer een integratie-functie eenmaal is geselecteerd, kan deze worden uitgewerkt. Feitelijk
wordt er op dat moment een detailontwerp gemaakt van de gekozen functie. Bij de uitwerking wordt
geborgd dat:
• dit detailontwerp functioneel invulling geeft aan de specifieke integratie-vraagstukken waarvoor

de integratie-functie was geselecteerd, en tegelijkertijd
• naadloos past binnen de totale groeiende Integratie Architectuur, en herbruikbaar is voor

andere (toekomstige) integratie-vraagstukken die vergelijkbare functionaliteit vereisen.

Bij het maken van een detailontwerp zijn per functie verschillende keuzes mogelijk. Sommige
functies kunnen volledig worden gerealiseerd door het maken van afspraken over de door alle
partijen te gebruiken standaarden. Voor de realisatie van andere functies is ook de ontwikkeling en
implementatie van gemeenschappelijke voorzieningen wenselijk of zelfs noodzakelijk. Zie figuur 5.2.

/ integratie-standaarden (noodzakelijk)
Integratie-functie

\ gemeenschappelijke voorzieningen (mogelijk)

Figuur 5.2. samenhang integratie-functie, standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen
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We kunnen dit keuze-vraagstuk per integratie-functie vergelijken met het slechten van de
taalbarrière bij een internationale vergadering met deelnemers, die niet allen dezelfde taal spreken.
Om de communicatie tussen de verschillende deelnemers mogelijk te maken is het van belang dat
zij elkaar kunnen begrijpen. Dit doel kan in principe op twee manieren worden bereikt:
1. Alle deelnemers hanteren of adopteren een gemeenschappelijke taal, zodat ze direct met elkaar

kunnen communiceren. Bij deze optie zal minstens een aantal deelnemers een inspanning
moeten leveren om de gemeenschappelijke taal te leren.

2. De deelnemers hanteren niet dezelfde taal, maar maken gebruik van een gemeenschappelijke
vertaal-voorziening (tolk) die alle talen verstaat en spreekt en die, bij voorkeur simultaan,
vertaalt. De deelnemers kunnen alleen met elkaar communiceren via de tolk. Bij deze optie is
de extra inspanning voor de deelnemers minimaal, want de complexiteit is gecentraliseerd. De
complexiteit van de vertaal-voorziening neemt echter kwadratisch toe met het aantal
verschillende talen dat wordt gesproken.

Voor de uitwerking van de verschillende integratie-functies geldt in de kern een vergelijkbare
problematiek. Hieronder wordt nader ingegaan op het gebruik van integratie-standaarden
(gemeenschappelijke taal) en van gemeenschappelijke voorzieningen (tolk). Het doel van deze
overwegingen is om per integratie-functie de meest optimale invulling te kunnen kiezen.

Gebruik van integratie-standaarden
Om interoperabiliteit tussen de verschillende componenten (autonome eenheden) van de overheid
mogelijk te maken, zullen voor elke functie integratie-standaarden moeten worden gekozen. Zelfs
wanneer zoveel mogelijk functionaliteit wordt onder gebracht in gemeenschappelijke voorzieningen,
zijn minimaal afspraken nodig over de standaarden (talen) die deze gemeenschappelijke
voorziening kent en ondersteunt. Zoals ook uit bovenstaand voorbeeld van de internationale
vergadering blijkt, zijn de inspanningen bij de verschillende partijen groter, naarmate het aantal
verschillende talen groter en het standaardisatie-regiem stringenter is.

Wanneer we, gebruikmakend van het Architectuurmodel uit hoofdstuk 3, concreter inzoomen op de
te kiezen standaarden voor de verschillende integratie-functies, kunnen we opmerken dat er op de
onderste laag van de Integratie Architectuur (techniek-laag) naar verwachting met veel minder
inspanning overeenstemming is te bereiken over de te kiezen integratie-standaarden, dan op de
hogere laag van de architectuur (informatie-laag). Reden hiervoor is dat de standaarden binnen de
techniek-laag in het algemeen een generiek karakter hebben en in hoge mate door marktwerking
reeds gestandaardiseerd zijn. Veel (wellicht alle) partijen binnen de overheid zullen bijvoorbeeld
reeds TCP/IP gebruiken als netwerkprotocol.

Op de informatie-laag zal de inspanning om te komen tot gemeenschappelijke standaarden vele
malen groter zijn. Dit is immers het domein van de (grotendeels) sector-specifieke semantiek en
syntax. Het proces om te komen tot gemeenschappelijke standaarden zal hier het karakter hebben
van langdurige onderhandelingen, omdat de belangen van de verschillende partijen hier groot zijn.
Elke keuze voor een standaard die op dit moment binnen een bepaalde organisatie nog niet wordt
gebruikt, zal direct resulteren in ingrijpende aanpassingen aan bestaande systemen binnen die
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organisatie. De ervaring leert dat het proces om te komen tot standaarden op de informatie-laag
enige jaren in beslag kan nemen.

In bijlage C zijn de criteria geschetst op basis waarvan standaarden kunnen worden geselecteerd,
dan wel verworpen.

Wanneer het moeilijk of zelfs onmogelijk (b)lijkt om (tijdig) tot volledige standaardisatie te komen,
kan de ontwikkeling van gemeenschappelijke voorzieningen met vertaalfunctionaliteit hulp bieden.

Gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen
Voor veel integratie-functies is de ontwikkeling van gemeenschappelijke voorzieningen vanuit
technisch perspectief niet strikt noodzakelijk. Wanneer alle partijen volledige overeenstemming
bereiken over de te gebruiken standaarden en over de vraag wie welke functionaliteit zal
huisvesten, kunnen zij immers direct (dat wil zeggen: zonder enige gemeenschappelijke
voorziening) met elkaar communiceren.

Er bestaan echter verschillende argumenten om wèl tot het gebruik van een gemeenschappelijke
voorziening over te gaan:
• snelheid: de realisatie van een gemeenschappelijke voorziening kan, mits omkleed met

financieel aantrekkelijke voorwaarden die het gebruik stimuleren, het onderhandelingsproces
om te komen tot gemeenschappelijke standaarden aanzienlijk versnellen

• schaalvoordelen: de realisatie van een gemeenschappelijke voorziening kan leiden tot
aanmerkelijke schaalvoordelen. Niet elke partij hoeft zelf grote investeringen te doen. Ook
technologie-risico's (is de door ons gekozen technologie wel toekomsvast?) kunnen worden
gedeeld.

• benutten eerdere investeringen: sommige gemeenschappelijke voorzieningen zijn er al (bv. PKI,
RYX); dit kan invloed hebben op de besluitvorming; wellicht kunnen reeds gedane investeringen
beter en/of breder worden benut.

• centralisatie complexiteit: sommige integratie-funties zijn complex. Door deze complexiteit te
centraliseren wordt voorkomen dat elk organisatie-onderdeel moet beschikken over de
(schaarse) kennis om deze complexiteit te beheersen en te beheren.

• beveiliging: door centralisatie van functionaliteit kunnen diverse beveiligingsfuncties efficiënter
en doeltreffende worden gerealiseerd

• bestuurlijke neutraliteit: een centrale beheerorganisatie ligt bestuurlijk mogelijk lastig, de andere
kant van deze medaille is dat hiermee wel kan worden voorkomen wordt dat één van de partijen
die gebruik maakt de betreffende integratie-functie een dominante rol krijgt bij de verdere
(toekomstige) ontwikkeling van deze functie.

• functionele noodzaak: sommige functies noodzaken vanwege haar aard tot de ontwikkeling van
gemeenschappelijke voorzieningen, bijvoorbeeld kanaalintegratie.

Wanneer, op basis van bovenstaande argumenten een voorkeur lijkt te ontstaan voor de realisatie
van gemeenschappelijke voorzieningen, dient men echter ook rekening te houden met
tegenkrachten. Bij sommigen zal de gedachte leven dat de inrichting van dit soort "shared services"
zal leiden tot een mogelijk dure en bestuurlijk altijd lastige, centrale beheerorganisatie.
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Zoals ook eerder al opgemerkt zal de afweging of een detailontwerp alleen bestaat uit de selectie
van standaarden, of dat ook de realisatie van gemeenschappelijke voorzieningen gewenst of zelfs
noodzakelijk is, per individuele integratie-functie moeten worden gemaakt.

5.6 Organisatie en financiering: vier scenario's
Het prioritering- en detailontwerpproces zoals beschreven in de paragrafen 5.3 t/m 5.5 zal
organisatorisch moeten worden belegd. Hiertoe is een "organisatie voor architectuur-ontwikkeling"
ontworpen. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie-strategie
en dus voor de prioritering van uit te werken integratie-functies en voor de feitelijke uitwerking
hiervan in een detailontwerp per integratie-functie. De organisatie van de feitelijke implementatie
van de verschillende detailontwerpen valt buiten de scope van dit document.

Om zowel bestuurlijke ophanging, inhoudelijk degelijkheid als samenhang van de detailontwerpen te
borgen is een drie-niveau organisatie wenselijk. Om draagvlak in de omgeving te borgen is ook een
drie-niveau relatie met "doelgroeporganisaties" en een zorgvuldige relatie met ICT-marktpartijen
gewenst. Als doelgroep-organisaties kunnen worden aangemerkt partijen binnen de overheid
(departementen, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies) en partijen buiten de overheid
(vertegenwoordigers van burgers en bedrijfsleven). Een dergelijke structuur vinden we (minstens op
hoofdlijnen) terug bij de meeste standaardisatie-organisaties, hoewel de feitelijke invulling van deze
structuur (centrale aansturing versus consensus-model, open versus gesloten systeem) verschillen
kent. Zie figuur 5.3.
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Figuur 5.3 Organisatie architectuur-ontwikkeling & detailontwerpproces

De verantwoordelijkheden van de diverse betrokken partijen zijn beschreven in bijlage D. Voor de
samenstelling en financiering van bestuur, architectenteam, klankbordgroep, adviesgroep en
werkgroepen kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. Tabel 5.1 schetst vier scenario's, in
volgorde van afnemende mate van centrale regie.
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Scenario 1 centrale regie 2 coördinatie 3 servicemodel 4 coöperatie
Samenstelling

bestuur
Centrale partij Centrale partij Samengesteld Samengesteld

Samenstelling
architectenteam

Centrale partij Samengesteld Centrale partij Samengesteld

Financiering
ontwikkelproces

Centrale partij Centrale partij Samengesteld Samengesteld

Tabel 5.1 Vier scenario's voor architectuurontwikkeling

Voor alle scenario's gelden de volgende uitgangspunten:
• de klankbordgroep is samengesteld uit gekwalificeerde vertegenwoordigers van de doelgroep-

organisaties.
• de adviesgroep zal zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van ICT-marktpartijen.
• de werkgroepen kunnen zijn samengesteld uit specialisten vanuit de doelgroep-organisaties, of

eventueel vanuit ICT-marktpartijen.
• de financiering van de werkgroep-activiteiten wordt beschouwd als onderdeel van de totale

financiering van het detailontwerp-proces
• er zal een bestuurlijke en operationele relatie worden gelegd tussen de beschreven organisatie

voor architectuurontwikkeling en het programma "open source en open standaarden". Deze
invulling beoogt het beste antwoord te geven op de grote inhoudelijke raakvlakken van beide
organisaties en tegelijkertijd rekening te houden met de verschillende dynamiek van beide.

Hieronder volgt een toelichting per scenario:

Scenario 1: centrale regie model
In dit model is een centrale partij verantwoordelijk voor zowel de besturing, het feitelijke
detailontwerp-proces als de financiering hiervan. De afstemming met de omgeving vindt plaats via
de klankbordgroep. Dit model kan door relatief eenvoudige besluitvorming leiden tot korte iteraties,
maar het verkrijgen en behouden van draagvlak via de klankbordgroep verdient speciale aandacht.
Dit is het model dat initieel is gekozen in het project dat heeft geleid tot voorliggend document, met
BZK/DIOS in de rol van centrale partij.

Scenario 2: coördinatie model
Ook in het coördinatiemodel ligt het bestuur in handen van een centrale partij, echter voor de
aansturing van het feitelijke detailontwerp-proces is een architectenteam verantwoordelijk dat is
samengesteld uit architecten die afkomstig zijn uit verschillende organisatie-onderdelen van de
overheid. De centrale partij financiert het ontwerpproces.

Scenario 3: service model
In het service model wordt het architectenteam ingevuld door de centrale partij. Dit architectenteam
werkt in opdracht van een bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende
organisatie-onderdelen, die tevens de financiële middelen leveren. De centrale partij (rol:
leverancier) levert als het ware ontwerp-services aan het samengestelde bestuur (rol: klant).
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Scenario 4: coöperatie model
In het coöperatie model zijn bestuur én architectenteam samengesteld uit vertegenwoordigers van
de doelgroep-organisaties. Ook de financiering wordt gezamenlijk verzorgd. Dit model kan
weliswaar leiden tot de grootst mogelijk vorm van consensus, echter het risico bestaat dat
onderhandelingen over prioriteitstelling en over invulling van de detailontwerpen langduriger zijn.

Ook varianten op bovenstaande scenario's zijn denkbaar. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de
organisatorische inrichting ook in de loop der tijd kan wijzigen.
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6 De eerste integratie-functies: prioritering en detailontwerp

6.1 Inleiding
In hoofdstuk 5 is beschreven op welke wijze de integratie-functies kunnen worden geprioriteerd en
worden ontworpen, op basis van een pragmatische implementatie-strategie. In dit hoofdstuk wordt
het prioritering- en ontwerpproces feitelijk voor het eerst toegepast.

Hierbij dienen zich de volgende drie vragen aan:
• Welke integratie-functie(s) werken we als eerste uit in een detailontwerp, welke nog niet?
• Welke standaarden uit het Architectuurmodel selecteren we binnen dit detailontwerp?
• Moeten we gemeenschappelijke voorzieningen creëren om deze integratie-functie(s) te

operationaliseren, of is het opstellen van een lijst standaarden voldoende om de
interoperabiliteit tussen de organisatie-onderdelen daadwerkelijk te verbeteren?

In dit hoofdstuk worden de eerste twee integratie-functies geselecteerd (basiscommunicatie,
berichtenuitwisseling, paragraaf 6.2) en uitgewerkt in een eerste versie van een detailontwerp per
functie (6.3, 6.4). De detailontwerpen zullen we uitdrukken in geselecteerde integratie-standaarden
en uitspraken over gemeenschappelijke voorzieningen. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van
het Architectuurmodel uit hoofdstuk 3.

6.2 Prioritering: selectie van de eerste integratie-functies
Om de negen integratie-functies onderling te kunnen prioriteren zouden we ze alle moeten
beoordelen op de criteria, zoals geschetst in paragraaf 5.4: politiek en maatschappelijk gewicht,
herbruikbaarheid, economische voordelen, technische urgentie/volgordelijkheid (de criteria op het
gebied van "urgentie"), organisatorische consequenties, technische consequenties, beschikbaarheid
technologie (de criteria op het gebied van "haalbaarheid").

Op deze plaats bestaat echter geen volledig overzicht van de specifieke integratie-behoeften binnen
de diverse organisatie-onderdelen. Hierdoor is het onmogelijk om het politiek/maatschappelijk
gewicht van de verschillende integratie-functies te bepalen (ter illustratie: wat is er urgenter, een
één-loket overheid voor burgers of verlaging van de administratieve lasten voor bedrijven?). Deze
inschatting van het politieke gewicht zal in overleg met betrokken partijen moeten worden
uitgevoerd. Een vergelijkbaar standpunt geldt voor het concreet bepalen van de economische
voordelen die te behalen zouden kunnen zijn met bepaalde integratie-functies. Ook dat is alleen
mogelijk na breder overleg en aanvullend onderzoek.

Toch willen we op deze plaats wel keuzes maken, zodat we kunnen demonstreren hoe de in
hoofdstuk 4 beschreven integratie-functies, op basis van het in hoofdstuk 5 beschreven proces,
kunnen worden uitgewerkt in integratie-standaarden en eventueel gemeenschappelijke
voorzieningen. We prioriteren daarom langs pragmatische weg de eerste twee integratie-functies,
echter niet op basis van de criteria "politiek/maatschappelijk gewicht" en "economische voordelen",
maar op basis van de overige criteria, met het accent op de haalbaarheid-criteria.
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Figuur 6.1 beoordeling integratie-functies m.b.v. prioriterings-criteria.

In figuur 6.1 zijn alle integratie-functies globaal beoordeeld op basis van de vijf criteria. De
integratie-functie "berichtenuitwisseling" is gesplitst in de uitwisseling van generieke berichten en in
de uitwisseling van sector-specifieke berichten. Bij de beoordeling is de betekenis van "+" positief,
van "-" negatief en van "+/-" gemiddeld. Vervolgens zijn deze kwalitatieve beoordelingen opgeteld
door respectievelijk 2, 0, en 1 punt(en) toe te kennen. De totaalscore per integratie-functie is
weergegeven in de meest rechtse kolom. Deze globale beoordeling leidt tot de vorming van drie
groepen van integratie-functies:

Groep 1: de kopgroep
• Basis-communicatie
• Berichtenuitwisseling (generiek)
• Identificatie, authenticatie

Groep 2: de middengroep
• Verwijsindex
• Registraties
• Kanaalintegratie

Groep 3: de volggroep
• Bibliotheken
• Berichtenuitwisseling (sector-specifiek)
• Autorisatie
• Procescoördinatie
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De geschetste groepindeling dient beschouwd te worden als een pragmatisch gekozen indicatie van
volgordelijkheid om tot de eerste detailontwerpen te komen. Het voorstel daarbij is om, tenzij de nog
te inventariseren specifieke integratie-vraagstukken van organisatie-onderdelen tot andere
prioriteiten leiden (pragmatische strategie!) voor de integratie-functies van groep 1 als eerste een
detailontwerp te maken, hierna groep 2, en als laatste groep 3. Overleg met betrokken partijen is
noodzakelijk om tot een meer gedetailleerde prioriteitstelling te kunnen komen.

Het voorstel is om binnen groep 1 voor de integratie-functies "Basiscommunicatie" en
“Berichtenuitwisseling (generiek)” als eerste een (concept) detailontwerp te maken. Deze functies
worden noodzakelijk geacht voor vele integratie-vraagstukken, en zijn relatief haalbaar en gewenst.
In de volgende paragrafen zullen deze functies worden uitgewerkt, waarbij het resultaat van dit
detailontwerp-proces zal zijn geformuleerd in standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen.

In paragraaf 5.5 zijn we nader ingegaan op het proces van standaardisatie en de criteria op basis
waarvan standaarden kunnen worden geselecteerd, dan wel verworpen (zie ook bijlage C). Het gaat
hierbij om criteria m.b.t. openheid, functionaliteit, overlap, bruikbaarheid, gebruik, ondersteuning,
proven technology en toekomstvastheid. Onze keuzes voor integratie standaarden zijn een eerste
voorstel (“proposal”), grotendeels gebaseerd op de internationale internet standaarden zoals
genoemd in het kader van e-Gif (UK), IDA (Europa: Interchange of Data between Administrations)
en natuurlijk Open Standard (OS) organisaties als W3C, IETF en anderen.

Vanzelfsprekend staan onze eerste standaardisatie voorstellen voor de functies
“Basiscommunicatie” en “Berichtenuitwisseling” open voor nader commentaar. Zoals we in
Hoofdstuk 5 hebben aangegeven, is het verstandig om een cyclisch proces ter goedkeuring van dit
soort standaarden in gang te zetten, waarbij verschillende belanghebbende partijen intensief
betrokken zijn. De gemaakte keuzes voor "Basiscommunicatie" zijn ons inziens redelijk
onomstreden, terwijl de keuzes voor “Berichtenuitwisseling  (generiek)” al veel discutabeler zijn, met
name voor organisaties met veel “legacy systemen”, waarbij additionele integratie voorzieningen
(zoals b.v. vertaalfunctionaliteiten) waarschijnlijk onontbeerlijk zijn.

6.3 Detailontwerp "basiscommunicatie": standaarden en voorzieningen
6.3.1 Integratie-standaarden

In paragraaf 6.2 is "Basis-communicatie" geselecteerd als eerste uit te werken integratie-functie.
Voor deze functie is geïnventariseerd welke standaarden en eventuele voorzieningen van
toepassing kunnen zijn. Op basis van het Architectuurmodel (hoofdstuk 3) kiezen we voor de Basis-
communicatie de eerste standaarden van de integratie architectuur. Daarbij maken we gebruik van
de belangrijkste bouwstenen van het Architectuurmodel, in het bijzonder van de technische
architectuur. Binnen deze onderste laag van het Architectuurmodel ligt de nadruk op de netwerk
architectuur, aangevuld met beheers- en beveiligingselementen op deze laag. Daarnaast zijn
specificaties nodig uit de gegevensarchitectuur voor bv. de encodering (Unicode, ASCII, etc.).
Binnen de netwerkarchitectuur gaat het met name om de keuze van standaarden op het gebied van
gegevenstransport, berichtenprotocollen, en tussen software componenten (objectprotocollen).
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Op basis van de hierboven genoemde criteria (zie 6.2 en bijlage C), stellen we voor de integratie-
functie "basiscommunicatie" een aantal standaarden voor de electronische overheid voor (zie bijlage
G). Deze standaarden zijn redelijk dekkend en onderling niet overlappend. Een aantal zaken
ontbreken nog (zoals wireless protocollen, video/audio/voice over IP en de nieuwere webservices
standaarden van WS-I), omdat hiervoor goede keuzes nog niet mogelijk zijn.

6.3.2 Gemeenschappelijke voorzieningen?

Hierboven is een eerste voorstel gedaan voor standaarden die gezamenlijk invulling geven aan de
integratie-functie "basiscommunicatie ". De vraag die nog niet beantwoord is, is of het opstellen van
deze lijst standaarden voldoende is om de interoperabiliteit tussen verschillende organisatie-
onderdelen van de overheid daadwerkelijk te verbeteren. Of is het ontwerp en de implementatie van
gemeenschappelijke voorzieningen (in dit geval bijvoorbeeld in de vorm van een veilig,
overheidsbreed communicatienetwerk, dat genoemde standaarden ondersteunt) noodzakelijk?

In paragraaf 5.5 hebben we een aantal criteria voor het gebruik van gemeenschappelijke
voorzieningen gegeven. Hiermee kan de vraag of gemeenschappelijke voorzieningen voor deze
integratie-functie wenselijk zijn in principe worden beantwoord. Op deze plaats kan een definitieve
keuze echter nog niet worden gemaakt. Er zal eerst, in nauw overleg met betrokken partijen een
zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt op basis van (in ieder geval) de volgende vragen:

• Wat zijn de eisen m.b.t continuïteit en beveiliging die we stellen aan zo'n overheidsnetwerk?
• Welke investeringen willen we doen, welke kosten zijn we bereid te betalen en wie zal een

overheidsnetwerk (willen / kunnen) financieren?
• Kunnen we het overheidsnetwerk samenstellen door reeds bestaande netwerken (bijvoorbeeld

GemNet, RYX, …) te koppelen?
• Wie wordt verantwoordelijk voor het beheer van het netwerk?

Op deze plaats kunnen we wel drie opties schetsen voor de eventuele technische invulling van een
overheidsnetwerk (in volgorde van oplopende kosten en toenemende service levels):
• Gebruik maken van een openbaar netwerk; aangevuld met eigen beveiligings-maatregelen

(bijvoorbeeld encryptie, firewalls)
• Gebruik maken van een VPN, al dan niet op basis van gegarandeerde bandbreedte
• Gebruik maken van een "eigen" netwerk; bijvoorbeeld op basis van huurlijnen

Om het definitieve antwoord op de vraag "moet er een gemeenschappelijk overheidsnetwerk komen
dat de geselecteerde standaarden ondersteunt?" te formuleren zijn nader onderzoek en nader
overleg noodzakelijk. Daarbij zullen zowel beveiligings- als beheersaspecten een belangrijke rol
spelen.

6.4 Detailontwerp "berichtenuitwisseling": standaarden en voorzieningen
6.4.1 Integratie-standaarden

Als een vingeroefening hebben we ook een aantal standaarden en voorzieningen uitgewerkt voor de
integratie-functie “Berichtenuitwisseling (generiek)”. Daarbij zijn de keuzes al veel moeilijker dan bij
de basis-communicatie. We kunnen twee soorten standaarden onderscheiden: generieke
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standaarden en sector (domein) specifieke standaarden, zoals voor domeinen zoals sociale
zekerheid, belastingen, gezondheid, gemeenetes, provincies, statistiek, etc., waarbij zowel
semantische contentmodellen (standaarden) als procesmodellen (standaarden) van belang zijn.
Behalve deze domeinspecifieke standaarden, moeten een aantal generieke standaarden worden
afgesproken.

We beperken ons hier tot de generieke standaarden. De consequentie is dat we geen semantische
standaarden (inclusief inhoudelijke definities en classificaties) hoeven op te stellen in dit stadium,
hooguit iets over de taal (zoals XML) waarmee we bv. domeinspecifieke documenten beschrijven.

Op basis van het architectuurmodel kiezen we voor deze integratie-functie “Berichtenuitwisseling
(generiek)” een aantal standaarden. Daarbij maken we gebruik van de belangrijkste bouwstenen
van het Architectuurmodel, in het bijzonder van de informatie architectuur. Binnen deze middelste
laag van het Architectuurmodel ligt voor deze functie de nadruk op bouwstenen uit de “content”
architectuur, aangevuld met beheers- en beveiligingselementen op deze laag. Daarnaast zijn
specificaties nodig uit de communicatiearchitectuur voor bv. de standaardisering van de
uitwisselingsprocessen en de beschrijving daarvan (bv. voor transacties). Binnen de content
architectuur gaat het met name om de keuze van standaarden op het gebied van gestructureerde
en semi-gestructureerde informatie, dus records enerzijds en documenten anderzijds, inclusief de
gebruikte metadatering.

Generieke standaarden voor berichtenuitwisseling hebben bijvoorbeeld betrekking op de syntax van
de electronische berichten (vorm, structuur en opmaak van bv. documenten en formulieren) en de
wijze waarop deze syntax vastgelegd kan worden. Daarbij moeten we een onderscheid maken
tussen informatieuitwisseling tussen applicaties enerzijds en  tussen mensen en applicaties
anderzijds. In het laatste geval speelt de opmaak van documenten een belangrijke rol (stylesheets).
Daarvoor kunnen standaarden worden bepaald, zowel op tool niveau (standaarden voor
opmaaktalen) als voor de documentopmaak zelf (bv. PDF, MS Word etc), eventueel afhankelijk van
het kanaal (web, email, wap, print, etc). Hier komen we echter aan de standaarden voor de
kanaalintegratie-functie. Daarnaast moeten er standaarden voor metadatering van informatie
(record, document) komen, evenals voor het beheer ervan. Daarbij is wederom scheiding van vorm,
structuur en inhoud van de informatie geboden.

Zoals gezegd is het opstellen van standaarden voor deze integratie-functie al veel moeilijker dan de
voorgaande (basiscommunicatie). Ook hier doen we slechts een eerste voorstel (zie bijlage H),
open voor commentaar. Daar waar meerdere specificaties voorhanden zijn, worden deze wel
genoemd als alternatief, zonder een specifieke keuze te maken.

6.4.2 Gemeenschappelijke voorzieningen?

Als de voorgestelde standaarden ontoereikend zijn, zullen we wederom naar gemeenschappelijk
integratie voorzieningen moeten kijken. Zie ook paragraaf 5.5 voor de criteria voor het al dan niet
ontwikkelen van dit soort voorzieningen. Hier ligt voor de integratie-functie “berichtenuitwisseling
(generiek)” de nadruk op voorzieningen als eenvoudige berichtencentrales (“integration brokers”) die
berichten kunnen vertalen van het ene contentmodel naar het andere (zie ook bijlage F). Daarbij zal
in dit (generieke) geval de nadruk moeten liggen op eenvoudige vertaling van de syntax. Denk
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daarbij enerzijds aan het omzetten van datumformaten, b.v. van “9/11/01” naar “11/09/01”
(syntactische translatie). Anderzijds aan het combineren (“mapping”) van de exclusief-prijs met de
BTW (twee input velden) tot de prijs inclusief BTW, het output veld (eenvoudige semantische
transformatie). De meeste “integratiebrokers” kennen daarnaast een vaste gereedschapkist aan
adapters voor veelvoorkomende applicaties en opslagsystemen, zoals SAP, Oracle, IMS, etc.
Tenslotte worden in de onderste laag van de berichtencentrale enkele intelligente
transportfaciliteiten geboden, o.a. voor slimme routering, prioritering en (tijdelijke) opslag van
berichten (message queing). Tevens hebben de Integratie Brokers voorzieningen op het gebied van
beveiliging en beheer.

Het in detail verder ontwerpen van dergelijke gemeenschappelijke voorzieningen als een
eenvoudige berichtencentrale is hier niet aan de orde. Behalve functionele aspecten zijn er
daarnaast nog vele bestuurlijk/organisatorische aspecten (financiering, regie, beheer, etc) en de
mate van centralisatie van dergelijke voorzieningen (centraal landelijk orgaan of decentrale software
component) die verder moeten worden uitgewerkt.

6.5 Tot slot
In dit hoofdstuk demonstreren we hoe integratie-functies uit de Integratie Architectuur kunnen
worden geprioriteerd, en hoe deze kunnen worden uitgewerkt in concrete standaarden en eventueel
gemeenschappelijke voorzieningen. Behalve uitwerking van de Basiscommunicatie en
Berichtenuitwisselings functie, kunnen in de toekomst ook andere functies (zoals Bibliotheken en
Verwijsindexen) verder worden uitgewerkt. In het kader van de beoogde pragmatische
implementatie-strategie, adviseren we nadrukkelijk om het verdere prioritering- en ontwerpproces uit
te voeren in nauw overleg met betrokken partijen.
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7 Conclusies en aanbevelingen

Dit document sluiten we af met conclusies en aanbevelingen voor vervolgacties.

7.1 Conclusies
• De beleidsdoelstellingen van de (elektronische) Nederlandse overheid noodzaken tot de

ontwikkeling van een architectuur. Alleen op die manier kan worden geborgd dat toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van de elektronische overheid in samenhang kunnen worden
uitgevoerd.

• De ontwikkeling en implementatie van een Referentie Architectuur is een noodzakelijke
voorwaarde, maar niet de enige voorwaarde om de beleidsdoelstellingen te halen. Politieke wil,
een brede bereidheid tot samenwerking op alle niveau's zijn voorbeelden van andere
voorwaarden voor succes.

• Het accent binnen de Architectuur voor de ELO blijkt te liggen op Integratie. Met name op het
gebied van samenwerking (in de verschillende domeinen burger-overheid, bedrijven-overheid,
overheid-overheid) liggen diverse kansen om de kwaliteit van de dienstverlening en de
efficiency te verhogen.

• Het voorstel is om de beweging richting meer samenwerking binnen de overheid te stimuleren
vanuit het motto "(nog) niet kantelen, maar (eerst) koppelen". De verwachting is dat na
succesvolle koppeling, op specifieke deelprocessen een natuurlijke behoefte aan kantelen zal
ontstaan.

• De combinatie van de beleidsdoelstellingen van de (elektronische) overheid met de
(on)mogelijkheden van de technologie leidt tot de identificatie van negen integratie-functies, die
gezamenlijk de Integratie Architectuur vormen. Om de beleidsdoelstellingen van de
(elektronische) overheid te realiseren is het noodzakelijk al deze integratie-functies in de loop
der tijd uit te werken en te operationaliseren.

• Om de Integratie Architectuur succesvol uit te werken en te implementeren, is het noodzakelijk
om een pragmatische implementatie-strategie te volgen, waarbij korte termijn doelen (oplossen
van specifieke integratie-vraagstukken van organisatie-onderdelen) worden gecombineerd met
lange termijn doelen (herbruikbare integratie-functies, verhogen innovatievermogen).

• Architectuurontwikkeling vraagt om de inrichting van een continu proces. Inhoudelijke
afstemming, samenwerking tussen verschillende partijen met verschillende belangen, de
ontwikkeling van een gemeenschappelijk referentiekader zijn voorwaarden voor succes.

• De volledige uitwerking van de integratie-functies in concrete detailontwerpen zal, op basis van
grote complexiteit en schaal, naar verwachting enige jaren duren.

Wanneer we bovenstaande conclusies afbeelden op de problemenanalyse zoals geschetst in
hoofdstuk 2 kan worden geconstateerd dat het gekozen ambitieniveau "niet kantelen, maar
koppelen" en dus een focus op integratie-vraagstukken, gecombineerd met een pragmatische
implementatie-strategie en de inrichting van een architectuurontwikkel-organisatie waarin
verschillende partijen participeren, kán leiden tot het overwinnen van diverse in hoofdstuk 2
genoemde hindernissen. Naast de in dit document beschreven ingrediënten zijn echter ook politieke
wil en bereidheid tot samenwerking op alle niveau's kritische succesvoorwaarden.
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- 

7.2 Aanbevelingen
• Kies een architectuur-implementatie-strategie die zal leiden tot het volledige ontwerp en de

implementatie van op termijn alle integratie-functies. Hierbij zijn drie opties mogelijk: een
aanbod-gestuurde strategie (focus op lange termijn, herbruikbaarheid van alle integratie-
functies en verhogen innovatie-vermogen van de overheid), een vraag-gestuurde strategie
(focus op korte termijn oplossen van specifieke integratie-vraagstukken) en een pragmatische
strategie (combinatie van beide, waarbij vraag en aanbod continu worden gecombineerd).
Geadviseerd wordt te kiezen voor de pragmatische strategie.

• Richt een organisatie in die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de gekozen
implementatie-strategie. Deze organisatie zal opereren temidden van en in nauwe
samenwerking met alle betrokken partijen, heeft als verantwoordelijkheid het samenhangende
ontwerp en de realisatie van herbruikbare integratie-functies, en zal hiermee een faciliterende
rol kunnen vervullen richting organisatie-onderdelen, door hen te helpen bij het oplossen van
specifieke integratie-vraagstukken.

• Kies voor deze organisatie-inrichting één van de in hoofdstuk 5 geschetste bestuurlijke
scenario's: het centrale regie model, het coördinatie-model, het service model of het coöperatie-
model.

• Geef deze nieuwe organisatie de opdracht om bij de verschillende doelgroep-organisaties te
inventariseren welke organisatie-specifieke integratie-vraagstukken er binnen de Nederlandse
overheid actueel zijn, en welke generieke integratie-functies bruikbaar zouden zijn bij het
oplossen van deze vraagstukken.

• Geef deze nieuwe organisatie de opdracht gedetailleerd in kaart te brengen wat de exacte
relatie is tussen bestaande projecten (o.a. PKI overheid, OL2000, overheid.nl, eBOB) en de
negen integratie-functies.

• Bepaal op basis van bovenstaande twee activiteiten de prioriteiten voor de uitwerking van de
negen verschillende integratie-functies. Als vertrekpunt voor een discussie over deze integratie-
"roadmap" kan gebruik worden gemaakt van de indeling in drie groepen integratie-functies,
zoals samengesteld in paragraaf 6.2 van dit document.

• Ontwikkel een communicatieplan om het ontwikkelde architectuur-gedachtengoed breder te
kunnen uitdragen en voer dit plan uit. Doel hiervan is relevante partijen binnen en buiten de
Nederlandse overheid tijdig te informeren over en te betrekken bij de (voorgenomen)
ontwikkelingen.
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C Prioritering- en detailontwerp: procesbeschrijving

Om de Integratie Architectuur te kunnen uitwerken in concreet bruikbare detailontwerpen per
integratie-functie is een proces ontworpen. Dit proces is gevisualiseerd in figuur C.1.

Verzoek om
commentaar

Toets aan indiv.
arch. & projecten

Verwerken
commentaar

Toets aangepaste
versie

Vaststellen

BestuurBestuur

Publicatie &
implementatie

Prioriteren

selectiecriteria

Gekozen
gebied uitwerken

selectiecriteria

Figuur C.1. het prioritering- en detailontwerp-proces

Het proces heeft een cyclisch karakter. Hierdoor is het mogelijk de feitelijke invulling van de
architectuur in beheerste iteraties te laten groeien en tegelijkertijd telkens bij te sturen in dit
groeiproces. Elke iteratie bestaat uit acht stappen. Deze stappen zijn hieronder beschreven:

1. Prioriteit bepalen, gebieden kiezen
De Integratie Architectuur omvat negen integratie-functies. Deze functies kunnen niet in één keer in
detail worden ontworpen. Dit impliceert dat voor elke iteratie een (aantal) functie(s) zal moeten
worden gekozen, die in de betreffende iteratie zal worden uitgewerkt. Prioriteiten worden bepaald op
basis van de volgende criteria:

Urgentie
De urgentie van een bepaalde integratie-functie kan worden bepaald aan de hand van de volgende
vier sub-criteria:
• Politiek en maatschappelijk gewicht: levert de realisatie van de betreffende integratie-functie

een essentiële en directe bijdrage aan het oplossen van een of meer actuele en concrete
politieke en maatschappelijke doelstellingen?

• Herbruikbaarheid: hoe groot is het aantal partijen binnen en buiten de Nederlandse overheid dat
voordeel kan hebben van de betreffende integratie-functie? Welke andere problemen kunnen
met deze integratie-functionaliteit ook worden opgelost?

• Economische voordelen: hoe groot zijn de bedrijfs-economische voordelen die met deze
integratie-functie kunnen worden bereikt?

• Technische urgentie/volgordelijkheid: is het ontwerp en de implementatie van de betreffende
integratie-functie noodzakelijk voor de realisatie van (een) andere integratie-functie(s)?
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Haalbaarheid
De haalbaarheid van een bepaalde integratie-functie kan worden bepaald aan de hand van de
volgende drie sub-criteria:
• Organisatorische consequenties: hoe groot zijn de organisatorische consequenties van de

realisatie van de betreffende integratie-functie? De vorming van één loket (kanaalintegratie) of
de realisatie van procescoördinatie over de grenzen van organisatie-onderdelen heen zal een
(veel) langduriger onderhandelingsproces vergen dan het "slechts" maken van afspraken over
te hanteren netwerk-standaarden.

• Technische consequenties: hoe groot zijn de technische consequenties van de realisatie van de
betreffende integratie-functie? Hoe groot is de inspanning die de betrokken partijen moeten
leveren om hun informatie-systemen aan te passen?

• Beschikbaarheid technologie: is de voor de betreffende integratie-functie noodzakelijke
technologie voorhanden en is deze voldoende volwassen? wat vandaag niet haalbaar is, kan
dat over twee jaar wel zijn.

2. Gekozen gebied uitwerken
Wanneer een gebied is gekozen, kan dit worden uitgewerkt. Feitelijk wordt er op dat moment een
detailontwerp gemaakt van de gekozen functie(s). Bij de uitwerking wordt geborgd dat dit
detailontwerp naadloos past binnen de totale Integratie Architectuur.

Per functie zijn verschillende keuzes mogelijk. Sommige functies kunnen volledig worden
gerealiseerd door het maken van gemeenschappelijke afspraken over te gebruiken standaarden.
Voor de realisatie van andere functies is ook de ontwikkeling en implementatie van
gemeenschappelijke voorzieningen noodzakelijk of wenselijk. Zie figuur E.2.

/ integratie-standaarden (noodzakelijk)
Functionaliteit

\ gemeenschappelijke voorzieningen (mogelijk)

Figuur E.2. samenhang functionaliteit, standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen

Hieronder volgen de criteria op basis waarvan integratie-standaarden kunnen worden geselecteerd,
dan wel verworpen:
Openheid — de standaard wordt door een onafhankelijke organisatie beheerd en de specificatie van

de standaard is vrij beschikbaar. Indien aan dit criterium niet kan worden voldaan zal op
hetzelfde functionele gebied minimaal één concurrerende standaard extra worden vastgesteld.

Functionaliteit — de standaard biedt op zijn deelgebied alle gespecificeerde functionaliteit in de IA.
Dit criterium zorgt ervoor dat de IA uit een coherente verzameling standaarden bestaat die goed
op elkaar aansluiten.

Overlap — de standaard heeft een minimale overlap met andere groepen van standaarden in de IA.
Dit versterkt de coherentie van de verzameling standaarden in de IA.

Bruikbaarheid — de standaard is bruikbaar binnen de overheid. Dat wil zeggen dat voor de initiatie
en het gebruik van de standaard geen onredelijk grote inspanningen nodig zijn.

Gebruik — de standaard wordt op grote schaal binnen de Nederlandse overheid toegepast of gaat
waarschijnlijk op grote schaal toegepast worden.
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Ondersteuning — voor de standaard is in Nederland brede ondersteuning van leveranciers
beschikbaar. In Nederland is veel kennis van de standaard beschikbaar.

Proven technology — de standaard is op vele plaatsen reeds in gebruik is aantoonbaar van goede
kwaliteit

Toekomstvastheid — de standaard zal ook op lange termijn blijven bestaan en is een stabiele
standaard.

Wanneer het moeilijk of zelfs onmogelijk (b)lijkt om tot volledige standaardisatie te komen, kan de
ontwikkeling van een gemeenschappelijke voorziening met vertaalfunctionaliteit hulp bieden.

3. Verzoek om commentaar
Wanneer een deelgebied in voldoende mate is uitgewerkt, wordt het detailontwerp voorgelegd aan
de omgeving met het verzoek (bijvoorbeeld binnen een maand) hierop commentaar te geven.
Doelen van deze processtap zijn het verbeteren van het ontwerp en het verkrijgen van draagvlak.

4. Toets aan individuele architecturen en projecten
Wanneer een verzoek om commentaar wordt uitgezet naar de omgeving, zal elk organisatie-
onderdeel binnen deze omgeving expliciet worden gevraagd aan te geven in hoeverre het
voorgestelde detailontwerp in overeenstemming is met en aansluit op de eigen, individuele
architectuur zoals in gebruik binnen dit organisatie-onderdeel. Doelen hiervan zijn eventuele
alternatieve ontwerpmogelijkheden tijdig te identificeren en het gebruik van het voorgestelde
detailontwerp in de toekomst te stimuleren.

5. Verwerken commentaar
De reacties op het "verzoek om commentaar" zullen worden verwerkt in een nieuwe versie van het
detailontwerp.

6. Toets aangepaste versie
Om de besluitvorming over het detailontwerp (stap 7) te stroomlijnen is het verstandig om de nieuwe
versie nog eenmaal voor te leggen aan de omgeving, om te toetsen of de aangepaste versie in
voldoende mate voldoet aan de verwachtingen. Feitelijk is dit een beknopte herhaling van de
stappen 3, 4 en 5. De omgeving kan worden gevraagd expliciet in te stemmen met het voorstel.

7. Besluitvorming
In deze stap wordt het detailontwerp, inclusief het advies van de omgeving, voorgelegd aan de
beslissers. Doel van deze stap is het detailontwerp formeel vast te stellen.

8. Publicatie en implementatie
Na vaststelling van het detailontwerp kan het ontwerp worden gepubliceerd. Intensieve
communicatie naar de omgeving vormt een wezenlijk onderdeel van het proces. Dit is ook het
moment dat het detailontwerp kan worden gebruikt als "bouwplan" voor een feitelijk
implementatieproject.

Met de uitvoering van stap 8 is een cyclus afgerond en is een functie van de Integratie Architectuur
uitgewerkt in een concreet detailontwerp. Hierna kan een nieuwe cyclus starten.



Definitief

Architectuur Elektronische overheid

Verdonck, Klooster & Associates B.V. 56

 

D Prioritering/detailontwerp: organisatie, verantwoordelijkheden

Om zowel bestuurlijke ophanging, inhoudelijk degelijkheid als samenhang van de detailontwerpen te
borgen is een drie-lagen organisatie wenselijk. Om draagvlak in de omgeving te borgen is ook een
drie-lagen relatie met "doelgroeporganisaties" en een zorgvuldige relatie met ICT-marktpartijen
gewenst. Een dergelijke structuur vinden we (minstens op hoofdlijnen) terug bij de meeste
standaardisatie-organisaties, hoewel de feitelijke invulling van deze structuur (centrale aansturing
versus consensus-model, open versus gesloten systeem) verschillen kent. Zie figuur D.1.

Architecten-
team

bestuur

Klankbord
groep

werkgroep werkgroepwerkgroep

organisatie
ontwikkeling architectuur
elektronische overheid

doelgroep
organisaties

architect(en)

bestuur

specialisten

Communicatie

Advies
groep

ICT-marktpartijen

architecten

bestuur

specialisten

Figuur D.1. Organisatie architectuur-ontwikkeling

De verantwoordelijkheden van de verschillende partijen zijn hieronder beschreven:

Verantwoordelijkheden bestuur:
• Afstemming met bestuur van doelgroeporganisaties, zorgen voor draagvlak
• Stellen van prioriteiten binnen de architectuurontwikkeling, als antwoord op maatschappelijke of

politieke ontwikkelingen en/of op basis van suggesties vanuit het architectenteam
• Formuleren van opdrachten aan architectenteam
• Aansturing architectenteam
• Formele vaststelling van resultaten architectenteam
• Toezien op adequate communicatie met de omgeving
• Het bestuur heeft een permanent karakter

Verantwoordelijkheden architectenteam:
• Bewaken samenhang architectuur
• Gevraagd en ongevraagd voorstellen doen aan bestuur
• (laten) Uitvoeren van architectuurontwikkel-opdrachten vanuit bestuur
• Afstemming (tussen)resultaten met klankbordgroep, zorgen voor draagvlak
• Zonodig formeren van werkgroepen
• Formuleren van (deel)opdrachten aan werkgroep(en)
• Aansturen werkgroep(en)
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• Beoordelen resultaten werkgroep(en)
• Resultaten ter besluitvorming voorleggen aan bestuur
• Aansturen communicatieteam (of in eerste instantie: communicatiemedewerker)
• Het architectenteam heeft een permanent karakter

Verantwoordelijkheden klankbordgroep:
• Beoordelen (tussen)resultaten van architectenteam, positief kritisch
• Afstemming binnen de eigen organisatie wier belangen de klankbordgroep vertegenwoordigt
• Inbrengen kennis en ervaringen vanuit eigen organisatie in architectenteam
• De klankbordgroep heeft een permanent karakter

Verantwoordelijkheden Adviesgroep
• Identificeren en aanreiken van relevante technologie-ontwikkelingen vanuit de markt
• Sparring partner van architectenteam
• De adviesgroep heeft een permanent karakter

Verantwoordelijkheden communicatieteam
• "Front office" van het architectenteam
• Publicatie van (nieuwe versies van) de architectuur en standaarden
• Communicatie over de architectuur met de omgeving
• Beantwoorden van vragen
• Communiceert via website, e-mail, telefoon
• Afstemming met architectenteam
• Het communicatieteam heeft een permanent karakter

Verantwoordelijkheden werkgroep(en):
• Afstemming met specialisten bij doelgroeporganisaties
• Uitvoeren (deel)opdrachten vanuit architectenteam
• Resultaten voorleggen aan architectenteam
• Een werkgroep heeft een tijdelijk karakter
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E Technische verdieping van de architectuurmatrix

Deze bijlage geeft een technische uitwerking van de in hoofdstuk 3 beschreven architectuurmatrix.
Alle vlakken behalve de bedrijfsarchitectuur zijn hier verder uitgewerkt.

E.1 Informatie architectuur

Actor: applicatie architectuur
De applicatie architectuur beschrijft de bedrijfsmatige (functionele) aspecten van de applicaties.
Binnen de applicatie architectuur zijn verschillende zaken te onderscheiden:
• Onderscheid tussen applicaties voor primaire en ondersteunende processen.
• Onderscheid tussen transactie gerichte applicaties en document-gebaseerde applicaties
• Onderscheid applicaties voor FO naar klant, BO, en FO naar leverancier (buy-side vs sell-side

en FO vs BO).
• Aldus ontstaat het volgende overzicht van (functionele) applicaties:

Transactie/Records Presentatie/Documenten
FO (naar klant) Customer Relat. Mgt (CRM)

e-Commerce (transacties)
Enterprise Portals
Content Mgt Systems (CMS)

BO (primair)
BO (ondersteunend)

Bv. Politie, GBA apps
ERP, Finance, HRM

Doc/Wrkflow apps (bv. subsidie)
KA (Office), DMS/WFS

FO (naar leverancier) e-Procurement (inkoop)
Supply Chain Mgt (SCM)

Catalogus apps
GBA (extern)

Figuur E.1 Overzicht functionele applicaties

• Daarnaast kunnen de (web) diensten (webservices) van een applicatie worden geregistreerd in
directories/verwijsindexen. Zo’n directory is in feite een integratie dienst/register. Standaarden
daarvoor zijn:
o Verwijsindex/register: UDDI
o Uitwisseling (envelop) voor webservice: SOAP
o Beschrijving webservice: WSDL

Product: informatie architectuur
De informatie architectuur beschrijft de informatie zelf en hun betekenis. Naast de in de tekst
genoemde factoren (gestructureerde informatie versus ongestructureerde gegevens, semantiek,
syntax en metadata) zijn er binnen de informatie architectuur nog meer factoren van belang, onder
andere:
• Het onderscheid tussen statische en dynamische informatieopslag en informatie-uitwisseling.
• Register: voor opslag van records.
• Repository: voor opslag van documenten.
• Verwijsindex/directory: voor opslag van metadata.
• Bij semantiek spelen tevens classificaties (bijvoorbeeld van bedrijven) en vocabulairs

(woordenboeken) een rol.
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• De verzameling begrippen (namen) binnen een domein wordt ook wel een “name-space”
genoemd.

• Voorbeelden van metadata: Dublin Core (voor documenten) en SQL-DDL (voor records).

Proces: communicatie architectuur
De communicatie architectuur beschrijft de communicatieprocessen (“waar en wanneer”) waarbij de
informatieuitwisseling elektronisch plaats vindt (workflow). De volgende twee concepten spelen
hierbij een grote rol:
• Proces orchestratie: Processen kunnen de volgorde en prioritering van bepaalde transakties

beschrijven. Denk aan het loopbriefje langs de verschillende gemeentelijke loketten voor de
aanvraag van een bouwvergunning. We noemen dit soms proces orchestratie. Om processen te
kunnen automatiseren en standaardiseren moeten we processen kunnen formaliseren.

• Gestructureerde procesmodellen kunnen geautomatiseerd worden met behulp van workflow
management systemen.
o Voor procesmodellen worden verschillende procestalen gehanteerd, waarvan de meest

moderne allemaal op XML zijn gebaseerd. Daarnaast kunnen processen grafisch worden
uitgebeeld d.m.v. zgn. diagramtalen, zoals bijvoorbeeld Data Flow Diagrams (DFD’s),
State/Sequence Diagrams en andere UML methodieken. Voorbeelden van op XML
gebaseerde generieke procestalen zijn XLANG (Microsoft) en WSFL (IBM).

E.2 Technische architectuur

Actor: systeem architectuur
De systeemarchitectuur beschrijft de technische actoren, bestaande uit hardware (de fysieke boxen)
en middleware (de logische systemen). Hieronder zijn een aantal van de (techno)logische actoren
kort uitgewerkt:

Middleware componenten:
• Presentatie (client: browser, terminal)
• Communicatie (web-, email- en ftp-servers)
• Applicatie (applicatieservers)
• Opslag (databaseservers)
• Integratie (integratieservers, brokers)
• Beveiliging (firewall, dns- en directoryservers)

Uitgangspunt bij een middleware infrastructuur is de moderne n-tier architectuur voor internet
applicaties. Echter ook in zgn. legacy omgevingen kunnen we verschillende middelware
componenten terugvinden, zij het vaak als logische onderdelen van een mainframe oid. Denk maar
aan de traditionele transactie monitor (zoals CICS of Tuxedo) die nu een onderdeel is van de
moderne applicatieserver.

De softwarecomponent of object is een onderdeel van veel applicatieservers. Veel grote systemen
zijn tegenwoordig gebaseerd op kleine, zelfstandige software componenten (“component-based
applications”). Het gaat hier om een combinatie van logica en gegevens. Zo is een ERP applicatie
als SAP een combinatie in feite een groot object die een veel gegevens combineert met
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verscheidende procedures (logica). Kleinere, zelfstandige software componenten kunnen echter ook
binnen het ERP systeem ontstaan in de vorm van bijvoorbeeld een klantobject, waarbij de toestand
van het object (state/gegevens) gecombineerd wordt met procedures voor het object
(methods/logica).

Er zijn verschillende soorten objecten, afhankelijk van het gebruikte ontwikkelgereedschap (en –
talen). Ieder van deze software objecten heeft een eigen interface, een eigen taal (protocol) om met
de omgeving te praten. De belangrijkste drie type objecten (software componenten) zijn:
• Java objecten
• COM objecten
• Corba objecten

De programmeertaal vormt een ander belangrijk onderdeel van applicaties en objecten. De meest
bekende talen zijn:
• Java
• Basic
• C
• Cobol

Daarnaast zijn er scripting talen, waarmee eenvoudige presentatie logica (bijvoorbeeld in
webservers en browsers) kan worden gespecificeerd. De bekendste zijn:
• Javascript
• Ecma/Basic
• XML scriptaal voor documentstructuur en opmaak: XSL (XML Style Language)

Product: gegevens architectuur
De gegevens architectuur geeft een technische representatie van gegevens die zowel de opslag
van gegevens (geheugen: statisch) als het transport (bericht: dynamisch) betreft. Hier is een
onderscheid te maken tussen gestructureerde gegevens (records) en minder gestructureerde
gegevens (documenten) te maken.

Gegevens hebben een bepaalde syntax. Voorbeelden zijn:
• Charactersets (ASCII, Unicode, UTF-8, etc.)
• Recordindeling
• Multi-mediaformaten (GIF, MP3, Jpeg, etc.)

Gegevens hebben een bepaalde opslagstructuur. Voorbeelden zijn:
• Filesystemen
• Relationele databases
• Objectgeorienteerde databases
• Meerdimensionale datawarehouses

Proces: netwerk architectuur
De netwerk architectuur beschrijft de fysieke en logische vorm van de processen op het niveau van
de technische architectuur. De onderste laag van de hier beschreven netwerkarchitectuur gaat tot
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de transport standaarden (4de laag van het OSI referentiemodel), zoals TCP/IP. Voor de meer
technische gegevensuitwisseling kunnen de 4 onderste lagen van het 7 lagen OSI referentiemodel
gebruikt worden:
• Transport
• Netwerk
• Datalink
• Fysieke laag

In de netwerkarchitectuur gaat het om afspraken over de technische berichtenuitwisseling op
applicatie niveau, hier protocollen genoemd.

De interactievorm van de communicatie speelt een belangrijke rol bij berichtenuitwisseling. Dit kan
op twee manieren plaatsvinden:
• Synchroon. Hierbij zijn de zender en de ontvanger op hetzelfde moment “on-line” en is er dus

sprake van realtime interacties. En bekend voorbeeld van synchrone communicatie is
berichtuitwisseling via de telefoon of elektronische "chat". Dit is alleen nuttig als beide partijen
tegelijk mee doen.

• Synchroon. Hierbij wordt het bericht gebufferd wordt in een soort postbus, waardoor het niet
nodig is dat beide partijen tegelijk “in de lucht zijn”. De ontvanger kan het bericht ook later
ontvangen. Het bekendste voorbeeld hierbij is natuurlijk de papieren en elektronische post
(snake mail en e-mail).

Daarnaast is het onderscheid tussen 2 andere soorten protocollen van belang:
• Objectprotocollen. Hierbij gaat het om de protocollen tussen zogenaamde software objecten of

componenten. Naast de simpele gegevensoverdracht (publikatie) is de onderlinge
dienstverlening van belang. Kan een component bijvoorbeeld wel of niet via een netwerk
(remote), de diensten (d.w.z. methodes/procedures) van een andere component oproepen via
een Request/Reply mechanisme.

• Berichtenprotocollen. Hierbij gaat het om protocollen voor de uitwisseling van berichten.

Voor objectprotocollen zijn verschillende vendor-specifieke en open standaarden te onderscheiden.
De belangrijkste zijn:
• COM (Microsoft) en Java/RMI (Sun): Meest vendor-specifiek.
• Webservices: SOAP (W3C): Meest open standaard, maar beperkt wat betreft transactie en

beveiliging.
• Corba (OMG) en RPC (DCE/OSI): Oude en complexe open standaard, maar niet op internet

standaarden gebaseerd en daardoor steeds minder gebruikt.

De meeste objectprotocollen zijn synchroon en binair (afgezien van de op XML gebaseerde en
daarom onafhankelijk van berichtprotocollen, Webservices). Het binaire formaat (in tegenstelling tot
het tekstgeorienteerde HTML en XML) maakt de protcollen snellen, doch moeilijk te debuggen (en
beheren) en tevens lastig te gebruiken bij zogenoemde firewalls.

De meest gebruikte berichtenprotocollen zijn die voor het internet, naast enkele traditionele
protocollen (zoals X400) die gebaseerd waren op de hogere (en complexere) OSI lagen.
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Berichtprotocollen kunnen onderscheiden worden voor:
• A-synchrone berichtenuitwisseling. Bekende asynchrone berichtenprotocollen voor internet zijn

SMTP en POP3 (email), NNTP (discussie), en FTP (file transfer). Andere asynchrone
protocollen zijn bijvoorbeeld X400 (OSI mail).

• Synchrone berichtenuitwisseling. Bekende synchrone protocollen zijn HTTP (internet), naast
objectprotocollen als Corba, COM, etc. die echter minder geschikt zijn voor internet.

Bij berichtenuitwisseling zijn een aantal vormen van proces, afhankelijk van de actoren, te
onderscheiden:
• Tussen personen: Person-to-Person (P2P)
• Tussen applicaties: Applicatie-to-Applicatie (A2A)
• Gemengd (P2A en A2P)

XML is zowel bruikbaar bij A2P, P2P als bij A2A (door de strenge syntax zijn XML berichten
uitstekend machine leesbaar). Webservices (object protocollen op basis van XML) hebben
nadrukkelijk (doch niet uitsluitend) een A2A karakter, waarbij de ene webserver informatie kan
uitwisselen met een andere webserver.
Voor P2P is naast de technische syntax ook de opmaak van belang. Deze opmaak is vaak
afhankelijk van het gebruikte device (zoals een webbrowser, WAP telefoon of I-mode toestel, etc.).
Het voordeel van de XML/XSL combinatie is dat vorm en inhoud gescheiden worden, zodat door
middel van XSL de inhoud in elke opmaak (device) kan worden gegoten. Voorbeelden van
standaarden voor (device-specifieke) opmaak zijn:
• Telnet
• HTML
• WML (voor WAP)
• Mogelijk in toekomst: WS-IA (Web Services for Interactive Applications)

E.3 Beveiliging
Voor de beveiliging op de middelste laag zijn onder andere de volgende factoren te onderkennen:
• Beschikbaarheid
• Integriteit
• Exclusiviteit van toegang tot de applicaties
• Identificatie
• Authorisatie

Voor de onderste laag spelen de volgende factoren een rol:
• Authenticatie/PKI
• Encyptie
• Non-repudation (verzender staat vast)
• Firewalls en fysieke beveiliging van kantoren

Veel van dit soort zaken vragen om een PKI (Public Key Infrastructure) voorziening, waarbij de
actoren gecertificeerd (authenticated) zijn door een zgn. Certification Authority (CA) of een netwerk
van CA’s (de zgn. Trusted Third Parties: TTP’s). Voor een “wettelijke” digitale handtekening is een
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PKI onontbeerlijk, alhoewel in vele gevallen het traditionele  username/password (zoals de PIN code
bij de inkomstenbelasting opgave) kan volstaan.
Bij PKI worden per actor twee sleutels (key's) gebruikt: een openbare (public key) en een daaraan
gekoppelde prive sleutel (private key). Daarbij geldt dat een bericht dat met de publieke sleutel
versleuteld is, kan worden ontsleuteld met de bijbehorende private sleutel, en omgekeerd. De
combinatie van een private en een publieke sleutel noemt men vaak een (PKI) certificaat, die door
de CA of de TTP’s wordt uitgereikt. Behalve P2P communicatie kan PKI ook gebruikt worden voor
P2A en A2A communicatie, waarbij ook de applicatie een certificaat krijgt. De publieke sleutels
worden meestal opgeslagen op zgn. directory servers (LDAP, MS, Novell), naast de traditionele
(niet-PKI) username/passwords combi’s. Daarmee kunnen actoren ook toegang krijgen tot
applicaties, liefst met enkelvoudige aanmelding (single sign-on).

E.4 Beheer
Hieronder worden een aantal factoren van het beheer genoemd die ook in hoofdstuk 3 zijn
genoemd:

Beheer in de bedrijfs architectuur:
• Relatiebeheer
• Beheer van AO
• Kwaliteitsbeheer
• Veiligheid, vertrouwen (en privacy?)

Functioneel beheer in de informatie architectuur:
• Applicatiebeheer
• Procesbeheer (workflow)
• Informatiebeheer

Technisch beheer in de technische architectuur:
• Hardware
• Software
• Netwerk
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F Integratie-standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen

F.1 Integratie standaarden
Een standaard is een vastgestelde functionele en/of technische specificatie. Er zijn vele soorten
standaarden. Wij focussen hier op de integratie-standaarden, standaarden die relevant zijn voor het
bewerkstelligen van integratie-functies. De ontwikkeling van integratie-standaarden laat zich
opdelen in drie tijdperken: de traditionele tijd, de diffuse tijd en de nieuwe tijd. Het verloop van deze
tijdperken is gevisualiseerd in figuur F-1.
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Figuur F-1 Standaarden in de tijd

De drie tijdperken kenmerken zich door de mate van gebruik van drie typen standaarden. Ten
eerste onderkennen we hier de traditionele standaarden. Voorbeelden hiervan zijn X.25, X.400,
EDIFACT en later ook CORBA. Deze standaarden zijn in beheer bij organisaties als ANSI,
UN/CEFACT en OMG. Deze standaarden kenmerken zich door hun complexe, generieke en
allesomvattende karakter (top-down).

De traditionele standaarden zijn leveranciersonafhankelijk en complex. In reactie hierop kwamen de
leveranciers standaarden om de hoek komen kijken. Leveranciers van interoperabiliteitsproducten
hebben zelf aanvullende en overlappende “standaarden” gedefinieerd. Voorbeelden hiervan zijn
DCE van Digital (nu HP), Java van Sun, en COM en DotNet van Microsoft.

In de traditionele tijd werden traditionele standaarden en leveranciersstandaarden naast elkaar
gebruikt. Elk integratieproject was een maatwerkproject. De overgang naar de diffuse tijd is
begonnen met de opkomst van het world-wide web. Dit heeft een grote impuls gegeven aan het
gebruik van de Internetstandaarden. Dit is de familie van leveranciersonafhankelijke standaarden
voor communicatie over Internet. Voorbeelden zijn TCP/IP, POP3, SMTP, HTTP en HTML.
Kenmerkend voor deze standaarden zijn de pragmatische en beperkte scope (“tiny standards”),
waarbij de ene standaard voortbouwt op de andere. Deze standaarden zijn in beheer bij
organisaties als IETF en W3C.

Sinds het vaststellen van de XML-standaard in 1998 is een heuse revolutie ontketend in de
interoperabiliteitswereld. We zien dat de familie van Internetstandaarden in rap tempo wordt
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uitgebreid met nieuwe standaarden die steeds meer functionaliteit afdekken. De opkomende groep
standaarden is ook wel bekend onder de noemer webservices. De standaarden voor webservices
zijn nog volop in ontwikkeling. De algemene verwachting is dat straks in de nieuwe tijd
interoperabiliteit meer en meer gebaseerd zal zijn op Internetstandaarden in het algemeen en
webservices in het bijzonder. Het is moeilijk om een exact tijdstip te geven wanneer de nieuwe tijd
begint. Wel is het zo dat door de adoptie van Internetstandaarden door leveranciers het gebruik in
de praktijk zich in een hoog tempo zal ontwikkelen.

XML
De EAI producten hebben een lange geschiedenis en de meeste stammen dan ook uit de pre-
internet tijd. Met de komst van het internet, ontstond rond 1996 de behoefte om de zogenaamde
mark-up taal HTML (om informatie in de webbrowser af te kunnen beelden) beter te structuren.
HTML (Hyper Text Markup Language) was afgeleid van de veel krachtig taal SGML (Standard
Generalized Markup Language), waarbij bepaalde opmaaksymbolen (tags, zoals <b> voor Bold)
vast waren gekozen. XML was het resultaat. XML is een eenvoudigere versie van SGML, doch met
de mogelijkheid zelf tags te definiëren. Met XML is het mogelijk geworden heel precies de structuur
van een document te definiëren.

Sterker nog, voor verschillende domeinen (bijvoorbeeld gezondheidszorg) kunnen verschillende
structuren (inclusief eigen namen voor bepaalde tags, zoals “auteur” of “patient”) worden
gespecificeerd in zogenaamde XML Schema’s (de opvolger van de bekende DTD’s, Data Type
Definitions). Deze schema’s beschrijven de structuur en de mogelijk namen, zodat validatie van een
document mogelijk is. Aangezien XML Schema’s een verzameling unieke termen (namen) binnen
een domein bevatten, bepalen de schema’s ook het vocabulair van het domein (de zgn. name-
spaces). In feite structureert XML niet alleen het document zelf (de syntax), doch d.m.v. de
schema’s ook de semantiek (incl. de metadata).

Een voorbeeld van een mini XML document voor bijvoorbeeld het bibliotheek domein is:

<?xml version=”1.0”>
<Library>
    <Book>

<Title>De referentie architectuur</Title>
<Author>Wouter J. Keller</Author>

    </Book>
</Library>

Het grote voordeel van XML is dat het leesbaar, gestructureerd en flexibel is. Een nadeel is dat het
niet zo compact is als sommige binaire berichten en documenten. Met de komst van steeds snellere
en omvangrijkere (geheugen!) computers wordt dit nadeel steeds minder relevant. Een groot
voordeel van XML daarnaast is dat het het mogelijk maakt om inhoud, structuur en vorm van een
bericht (of document) van elkaar te scheiden. Hierbij maken we b.v. gebruik van XSL (XML Style
Language) om XML Style Sheets te specificeren. Dit is van groot belang voor zgn. Content
Management Systemen. Hierbij werken verschillende mensen aan de inhoud van documenten
(zoals bijvoorbeeld vacature meldingen), zonder zich te hoeven bekommeren om de vorm (opmaak)
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en structuur van de verschillende publicatievormen (papier, email, pdf, intranet, internet, wab, etc).
Hierin herkennen we de verschillende kanalen van het Front Office.

F.2 Gemeenschappelijke voorzieningen: de integration broker

Koppelen van systemen – bus, hub en integration broker
Het flexibel koppelen van systemen kan in principe op twee manieren. Ten eerste kunnen we
standaarden voor koppeling afspreken en eisen dat alle systemen hun interfaces (stekkers) daarop
aanpassen. Die afspraken noemen we integratie standaarden.
Het alternatief voor de bus is dat ieder systeem zijn eigen formaat (stekker) blijft hanteren en dat we
centrale faciliteiten bieden voor de onderlinge vertaling, wel of niet gebruik makend van een
gemeenschappelijk standaard protocol. Er is dan sprake van een centrale vertaalcomponent, ook
wel “broker” (makelaar) genoemd. Beiden worden hieronder verder uitgewerkt.

Centrale bus met decentrale vertaalcomponenten
Bij integratie standaarden zien we meestal een bepaalde “bus” structuur in de communicatie, met
een gemeenschappelijk protocol (berichtenformaat) waar iedereen op aan moet haken. Eventuele
vertalingen van het eigen protocol (interne stekker) naar het gemeenschappelijke busprotocol
(externe stekker) gebeurt dan vaak door decentrale vertaalcomponenten (of adapters). Voordeel is
dat de centrale bus relatief eenvoudig blijft, nadeel is dat de onderhoudslast bij protocol wijzigingen
geheel gedecentraliseerd is: iedereen moet zijn eigen vertaalcomponenten aanpassen. Merk op dat
in dit geval centrale standaarden gecombineerd worden met decentrale vertaalcomponenten. Merk
tevens op dat alhoewel we het hier over systemen (applicaties) hebben gehad, precies hetzelfde
geldt voor het koppelen van afdelingen van bijvoorbeeld een provincie en voor andere onderdelen
van de elektronische overheid, tot en met landelijk niveau.

(Decentrale-)
Component

Adapter

(Centrale-) X-Bus
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d e

x

x x

b

x

c

x

Figuur F-2 Centrale bus met decentrale vertaal componenten (adapters)

Hub met centrale vertaalcomponenten
Het bijbehorende communicatiemodel van een broker is dat van het wagenwiel (“hub”), waarbij de
broker in het midden staat en de verschillende protocollen vertaalt van de berichten die via de
spaken (“spokes”) worden aangeleverd. Voordeel is dat de decentrale componenten het relatief
eenvoudig hebben (die blijven hun eigen interface of stekker hanteren, ook extern) en dat bij
protocolaanpassingen het onderhoud gecentraliseerd is, doch het nadeel is de complexiteit van de
centrale hub, waar alle verschillende stekkers samenkomen.
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Figuur F-3 Hub met centrale vertaalcomponenten.

Om te voorkomen dat bij N stekkers de hub NxN vertalingen moet maken, zien we in de hub toch
vaak weer een interne bus met een gemeenschappelijk busprotocol. Daardoor blijft het aantal
vertalingen binnen de hub beperkt tot 2N (van en naar de bus). Net als bij de externe bus (zie
boven) kan hier weer gebruik worden gemaakt van specifieke vertaalcomponenten of adapters,
doch nu in de centrale hub i.p.v. bij de decentrale componenten. Je zou kunnen zeggen dat nu
centrale vertaalcomponenten gecombineerd worden met decentrale standaarden. Ook hier zien we
dergelijke “hub & spoke”constructies terug op micro en op macro (landelijk) niveau. In het laatste
geval wordt ook wel eens over een berichtencentrale gesproken.

Ook binnen het EAI domein zien we beide concepten (bus en hub) terug. Leveranciers als Tibco en
Vitria leveren producten die specifiek gericht zijn op het flexible koppelen van applicaties op basis
van deze concepten. Dat gebeurt vaak door zgn. integratie brokers, die met name zaken als het
coördineren van processen (“orchestration”) en het vertalen van elektronische berichten (“mapping”)
tussen verschillende systemen en applicaties voor hun rekening nemen. Dat kunnen verschillende
systemen betreffen binnen een afdeling, doch ook systemen van verschillende bedrijven in de
supply chain. Omdat synchrone verbindingen voor berichtenuitwisseling niet altijd nodig zijn en (m.n.
op het internet) vaak leiden tot onwenselijke afhankelijkheden (dodelijke omarming, waarbij
systemen op elkaar gaan staan wachten), is de preferente communicatie mode asynchroon, dus op
basis van “store and forward”(zoals bij e-mail).

Business Process ManagementAppl.

Appl.

Appl.

Appl.

Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

Transformation
Translation

Message Broker

Figuur F-4 De integratie broker
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Deze integratie brokers kennen een aantal functionaliteiten, waarvan de belangrijkste zijn (zie ook
fig. I-4):

- Tools voor procesbeheer en -orchestratie( BPM: Business Process Management)
- Adapters voor specifieke systemen (SAP, etc) en tools voor flexibele protocolvertaling (“mapping”)
- Message Brokers voor intelligent berichtentransport (incl. “message queing”)

In deze drie lagen herkennen we de belangrijkste integratielagen van de referentie architectuur:
(communicatie) processen, berichten en infrastructuur (inclusief transport).  In de BPM laag worden
workflow-achtige beheerstools geboden voor de coördinatie (“orchestratie”) van de
berichtenstromen. Hier ligt de nadruk dus op de communicatie processen. Denk daarbij aan het
loopbriefje voor meerdere loketten. Het gaat hier om de aansturing van de workflow tussen mensen
en applicaties (P2P & P2A), alhoewel de nadruk vaak op koppelingen tussen applicaties ligt (A2A),
zonder menselijke tussenkomst. Dit kunnen  zowel interne koppelingen zijn (binnen de organisatie
of systeem) als externe koppelingen (bijvoorbeeld bij transacties met klanten of leveranciers), zowel
synchroon als asynchroon.

In de Adapter/vertaal laag worden berichten via adapters aangesloten op de broker, waarbij
flexibele tools verschillende soorten vertaling (translatie: syntax, transformatie: semantiek) in de
broker mogelijk maken. Denk daarbij enerzijds aan het omzetten van datumformaten, b.v. van
“9/11/01” naar “11/09/01” (syntactische translatie). Anderzijds aan het combineren (“mapping”) van
de exclusief-prijs met de BTW (twee input velden) tot de prijs inclusief BTW, het output veld
(semantische transformatie). De meeste integratieproducten kennen daarnaast een vaste
gereedschapkist aan adapters voor veelvoorkomende applicaties en opslagsystemen, zoals SAP,
Siebel, Oracle, IMS, etc. Tenslotte worden in de onderste laag enkele intelligente
transportfaciliteiten geboden, oa. voor slimme routering, prioritering en (tijdelijke) opslag van
berichten (message queing bij asynchroon). Tevens hebben de Integratie Brokers voorzieningen op
het gebied van beveiliging en beheer.
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G Standaarden voor "Basiscommunicatie"

Deze bijlage bevat de geselecteerde standaarden voor de integratie-functie "Basiscommunicatie".
De RFC nummers (bv. RFC 791) verwijzen naar de betreffende IETF specificaties. De standaarden
van de nieuwe webservices standaardisatie organisatie, WS-I, kijken we nog even aan, evenals die
van de OASIS organisatie (beide zijn initiatieven uit de leverancierswereld, echter met industrie-
brede steun). De hieronder voorgestelde standaarden zijn verdeeld in Transport, Berichten, Object.
Sommige berichten-gerelateerde security standaarden (zoals S/MIME) zijn bij de betreffende
protocollen ondergebracht.

Bij gegevenstransport beperken we ons tot computer-computer communicatie (b.v.
transportprotocollen als TCP en IP). Bij berichtprotocollen gaat het met name om de technische
syntax en de technische processen rond applicatie-applicatie communicatie (denk aan email). Bij
object protocollen kijken we naar de wijze waarop software componenten (objecten, zoals bv. bij
Java) communiceren, inclusief het gebruik van leveranciersonafhankelijke standaarden als
webservices (SOAP, etc.). Voor beveiliging binnen de onderste laag, de technische architectuur,
kiezen we een aantal internet security standaarden voor transport (IP-Sec) en bericht (SSL,
S/MIME). Voor (netwerk) beheer zijn nog weinig geschikte standaarden voorradig.

1. Transport standaarden
- IP (OSI netwerk laag, RFC 791)
- TCP (OSI transport laag, RFC 793)
- UDP (OSI transport laag, RFC 768)
- HTTP (hypertext transport, RFC 2626)
- IP-Sec security ( zie IP, RFC 2402 e.a.)
- SSL security (Secure Sockets Layer, RFC 2246)

2. Berichten standaarden (m.n. asynchroon)
- SMTP/MIME (email & attachments, RFC 2821 e.a.)
- POP3 (mailbox, RFC 1939 e.a.)
- S/MIME (MIME security, RFC 2630 e.a.)
- NNTP (newsgroups, RFC 977)
- HTTP (hypertext transfer, RFC 2626)
- FTP (file transfer, RFC 959)

3. Object protocol standaarden & webservices (WS)
- SOAP (WS access, v.1.2, W3C)
- WSDL (WS description, v. 1.1, W3C)
- UDDI (WS directory, v. 2.0, W3C)
Naast bovenstaande (internationale) standaarden, kunnen ook bepaalde syntactische
naamgevingsconventies voor de Nederlandse electronische overheid (bv. domeinnamen, email
adressen, etc) worden afgesproken, zonder dat naar een internationale standaard hoeft te worden
verwezen. Naarmate we minder technische grootheden en meer functionele aspecten beschrijven,
komen we al snel op het terrein van de semantiek (zie standaarden voor "Berichtenuitwisseling").
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H Standaarden voor “Berichten uitwisseling (generiek)”

Deze bijlage bevat de geselecteerde standaarden voor de integratie-functie "Berichtenuitwisseling
(generiek)". Zo goed als alle genoemde standaarden zijn “internet standaarden”. Daar waar alleen
vendor-specifieke defacto specificaties voorhanden zijn, worden deze wel genoemd als alternatief,
zonder een keuze te maken.

1. Generieke Content standaarden
- XML (document structuur) & XML-Schema (XSD: XML Schema Definition, meta-taal)
- XSL (XML Style Language, opmaaktaal) & XSLT (document translation)
- X-Forms (formulieren), X-Path (references), XML-Query (uitvraag)

2. Documentaire standaarden (Content Beheer)
- Scheiding inhoud, vorm en structuur (XSL etc)
- Dublin Core (documentaire metadata: auteur etc.)
- Classificering & Taxonomy (UDC, etc)
- Repository integratie (WebDAV, ODMA)
- Presentatie & conversie (PDF, MSWord, ZIP, JPG/TIFF, MP3/MPEG, etc.)
- Publicatie (HTML, XSL, WML, XHTML, etc)
- Versie beheer (check-in/out, versies, tracking, rollen, workflow, etc)
- Archivering (archiefversies, classificatie/geheimhouding, duurzaamheid, etc)
- Zoeken/Indexeren (incl. metadatering)

3. Standaarden voor gestructureerde informatie (record, tabel, etc)
- Syntax: XML (en XSL voor transformatie en styl)
- X-Query, X-Forms (uitvraag en formulieren)
- Entity Relationships Diagram (ERD)
- Class Diagrams (UML)

4. Generieke Proces standaarden
- Proces beschrijvingstalen (pre-webservices: WFMC, BPML, etc)
- Webservices orchestraties (BPEL4WS, XLANG, WSFL)
- Webservices transacties (BTP, TIP, THP, etc)
- Webservices beveiliging (WS-Security, etc)
- Webservices inspection (WSDL, UDDI, WS-Inspection, etc)
- Proces diagramtalen (UML, DFD, etc)

Zoals vermeld, betreft dit alleen de generieke standaarden, dus geen specifieke
(domeinafhankelijke) standaarden. Content- en procesmodellen voor bepaalde domeinen (zoals
HL7 (gezondheid), XBRL (accounting), ebXML (handel) bij e-business) hoeven niet op deze
generieke standaarden te wachten, omdat de meeste standaarden kunnen worden omgezet naar
andere talen. Het gebruik van XML wordt echter sterk aanbevolen, zowel voor de content- als de
processtandaarden van een domein.
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Deze lijst in niet volledig, zowel voor wat betreft de aspecten als de genoemde “standaarden”
(tussen haakjes). Het is duidelijk dat hier nog heel wat te kiezen valt. Dit is een proces van jaren,
waar nationaal draagvlak en internationale ontwikkelingen bepalend zullen zijn.
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I Samenvatting uitgangspunten-notitie

Hieronder volgen de tien uitgangspunten uit de uitgangspuntennotitie [21], die vroegtijdig met de
begeleidingsgroep (bijlage B) zijn afgestemd en die de basis hebben gevormd onder voorliggend
document.

1. "Zonder architectuur geen elektronische overheid". De ontwikkeling van een Referentie
Architectuur Elektronische Overheid is noodzakelijk.

2. De scope van de Referentie Architectuur omvat het gebied binnen de Nederlandse overheid,
inclusief de raakvlakken met andere partijen. De digitale uitrusting van burger en bedrijfsleven
laat de overheid volledig over aan de markt, tenzij een groot maatschappelijk belang ertoe
noodzaakt om van dit uitgangspunt af te wijken.

3. "Niet kantelen, maar koppelen": de focus van de architectuur zal liggen op een structurele
verbetering van de interoperabiliteit (koppelen) tussen bestaande processen, applicaties en
gegevens van de verschillende organisatieonderdelen. Een grootschalige reorganisatie van de
overheid (kantelen) wordt geen realistische optie geacht. Wel is de kanttekening geplaatst dat
op langere termijn een organisatorisch herontwerp van (delen van) de overheid ook niet moet
worden uitgesloten. Om tot de gewenste interoperabiliteit te komen zal er een
gemeenschappelijke Integratie Architectuur worden ontwikkeld.

4. "De Integratie Architectuur heeft een open eind": de functionaliteit van de Integratie Architectuur
zal in de loop der tijd groeien. Deze kan initieel bestaan uit een lijst standaarden ten behoeve
van directe communicatie tussen organisatieonderdelen (te vergelijken met het Engelse e-Gif).
De Integratie Architectuur moet (op termijn) kunnen worden uitgebreid met eigen functionaliteit
tussen de organisatieonderdelen (bijvoorbeeld vertaalfuncties, berichtencentrale, "digitaal
loopbriefje"). Een uiteindelijke doelfunctionaliteit kan niet op voorhand worden bepaald.

5. "Standaard marktwerking": de Integratie Architectuur zal worden beschreven in termen van
leverancieronafhankelijke standaarden, zodat bij de feitelijke implementatie een optimale
marktwerking mogelijk is.

6. "Autonomie binnen, standaardisatie buiten". Het architectuurdocument richt zich niet op de
individuele architecturen binnen de verschillende autonome organisatieonderdelen. Echter,
wanneer voor bepaalde soorten te selecteren standaarden alternatieve mogelijkheden zijn, zal
bij het maken van de feitelijke keuze worden meegewogen of de betreffende standaard ook
binnen de individuele architecturen van de verschillende organisatieonderdelen reeds in gebruik
is en/of gebruikt zou kunnen worden. Hierdoor wordt de (toekomstige) communicatie tussen én
binnen de organisatieonderdelen geoptimaliseerd en wordt het draagvlak voor de gemaakte
keuze vergroot.

7. Zowel de Referentie Architectuur als de Integratie Architectuur zullen worden beschreven
volgens een drie lagen model, met (van boven naar beneden) een Business-, Informatie-, en
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Techniek-laag.

8. De uitwerking van de Integratie Architectuur zal plaatsvinden in "bottom up" volgorde: eerst de
vrij generiek toepasbare technieklaag, hierna de meer organisatiespecifieke informatielaag en
als laatste de zeer organisatiespecifieke businesslaag

9. De ontwikkeling van versie 1.0 van het architectuurdocument zal op een pragmatische en sterk
interactieve wijze plaatsvinden in nauw overleg met begeleidingsgroep en lijnorganisatie, zodat
bestaande kennis zoveel mogelijk wordt gebruikt en gezamenlijke denkkaders kunnen worden
doorontwikkeld. Ook is het op deze wijze mogelijk om in overleg prioriteiten te kiezen bij de
uitwerking van onderdelen van de architectuur, bijvoorbeeld op basis van concrete behoeften
vanuit de maatschappij.

10. In versie 1.0 van het architectuurdocument zal aandacht besteed worden aan de inrichting van
zowel het architectuur ontwikkelproces als het architectuur implementatieproces, zodat ook na
afronding van het project de ontwikkeling en implementatie van de architectuur doorgang
kunnen vinden.
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