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MANAGEMENTSAMENVATTING EN LEESWIJZER 
Hoofdstuk 1 beschrijft achtereenvolgens de vraagstelling, aanleiding en aanpak van het onderzoek. De 
vraagstelling luidt: breng de actuele stand van zaken in kaart met betrekking tot mid office systemen in 
het algemeen en web intake systemen in het bijzonder, toegespitst op het gemeentelijke werkveld. 
 
Hoofdstuk 2 positioneert vervolgens het mid office als architectuurconcept tussen enerzijds het front 
office, de presentatielaag van een organisatie naar de buitenwereld toe, en anderzijds het back office, het 
hart van de organisatie waar zich onzichtbaar voor de buitenwereld de primaire gegevensverwerkende 
processen afspelen (paragraaf 2.1). Het mid office fungeert daarbij als een generiek koppelvlak waarlangs 
de verschillende front- en back office applicaties worden ontsloten. Het mid office laat zich ook concreet 
maken als een verzameling functionaliteiten die de processen in het front- en back office met elkaar 
verbindt. De verschillende componenten van het mid office worden afzonderlijk beschreven (paragraaf 
2.2): een web intake systeem (paragraaf 2.2.1), een broker (paragraaf 2.2.2) met adapters (paragraaf 2.2.3) 
en een gegevensmagazijn met eventueel een apart zakenmagazijn (paragraaf 2.2.4). 
 
Een web intake systeem dient voor de elektronische aanvraag van producten via webformulieren en biedt 
functionaliteit voor het creëren, publiceren, invullen en verwerken daarvan. Dit verwerken geschiedt door 
het ingevulde webformulier als een elektronisch bericht te verzenden. Een broker ontvangt de berichten 
en bezorgt ze in het juiste formaat op het juiste moment via de juiste route bij de juiste applicatie(s). Zo 
kunnen dus ook aanvragen die meerdere back office applicaties raken worden verwerkt, waarbij de broker 
het proces als het ware orkestreert en de aanvraag langs de betreffende applicaties leidt (bijvoorbeeld een 
bouwvergunning: eerst langs het GBA, dan percelen, bestemmingsplannen, welstand, milieu, bouw- en 
woningtoezicht enzovoort). 
 
Berichten moeten niet alleen in het juiste formaat maar ook op de juiste wijze worden aangeboden. 
Hiertoe dienen adapters: software die de informatieoverdracht tussen de broker en de verschillende front- 
en back office applicaties regelt. Als zodanig realiseert een adapter een extern koppelvlak met een 
applicatie. Een gegevensmagazijn tenslotte dient voor opslag van (basis)gegevens uit de verschillende 
back office systemen. Deze worden naar een centrale database gekopieerd waar ze, bijvoorbeeld voor 
authenticatie en statusvolging, 24/7 read-only beschikbaar zijn, ook wanneer het back office dit niet is. 
Desgewenst kunnen gemeenten in een zakenmagazijn de procesgegevens van zaken (specifieke 
aanvragen) apart opslaan van de andere (basis)gegevens in het gegevensmagazijn. 
 
Verschillende front- en back office applicaties kunnen echter ook (deels) mid office functionaliteit bieden 
(paragraaf 2.3). Gemeenten wordt dan ook aangeraden eerst de applicatie- en gegevensarchitectuur te 
inventariseren, voordat zij met mid office aan de slag gaan. Ter afsluiting van hoofdstuk 2 wordt hiertoe 
een referentiearchitectuur van het mid office geschetst (paragraaf 2.4), waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen kleinere gemeenten (tot 100.000 inwoners; paragraaf 2.4.1) en grote gemeenten (vanaf 
100.000 inwoners; paragraaf 2.4.2). 
 
Kleinere gemeenten kunnen vaak volstaan met een lichtere mid office oplossing (workflow management 
systeem) omdat zij met minder specifieke back office (proces)applicaties hoeven te koppelen; vaak 
worden aanvragen in één afdeling met eenvoudige kantoorautomatisering verwerkt. Bij grotere 
gemeenten worden aanvragen vaak verwerkt in een heterogene omgeving met meerdere back office 
(proces)applicaties, die meestal verticaal zijn ingericht en verschillende methoden van communicatie en 
gegevensopslag hanteren. Dit vereist meer koppelingen en derhalve een zwaardere mid office oplossing 
(broker). 
 
Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheden tot gefaseerde invoering van elektronische 
dienstverlening (paragraaf 2.4.3). Hierbij is web intake in het front office doorgaans een beter beginpunt 
dan gegevensdistributie in het back office. Echter, gemeenten moeten wel eerst hun back office 
(registraties) op orde brengen alvorens aan de slag te kunnen met web intake en statusvolging in het front 
office. 



Marktverkenning mid office systemen 

 

2 

Hoofdstuk 3 licht enkele fundamentele keuzen toe omtrent de inrichting van het mid office: de 
verschillende mogelijkheden met betrekking tot gegevensdistributie (paragraaf 3.1), applicatie-integratie 
(paragraaf 3.2), zaakafhandeling (paragraaf 3.3) en het gebruik van open standaarden (paragraaf 3.4) en 
open source software (paragraaf 3.5). Deze keuzen hangen deels samen en bepalen bovendien mede de 
aard van de te kiezen oplossing(en), leverancier(s) en implementatiepartner(s). 
 
Hoofdstuk 4 behandelt de inventarisatie van de vraag- en aanbodzijde van de markt voor gemeentelijke 
mid office oplossingen. Bij de inventarisatie van de vraagzijde (paragraaf 4.1) wordt onderscheid gemaakt 
tussen content management systemen (paragraaf 4.1.1), web intake systemen (paragraaf 4.1.2) en brokers 
(paragraaf 4.1.3). Hierbij is onderzocht in hoeverre gemeenten er reeds gebruik van maken of dit 
overwegen en welke specifieke producten het daarbij betreft. Vervolgens wordt de actuele situatie bij een 
aantal specifieke gemeenten beschreven (paragraaf 4.2), waarna enkele conclusies worden getrokken 
(paragraaf 4.3). 
 
Hoofdstuk 5 behandelt de inventarisatie van de aanbodzijde van de markt voor gemeentelijke mid office 
oplossingen. De inventarisatie van de aanbodzijde (paragraaf 5.1) geschiedt, in tegenstelling tot die van 
de vraagzijde, niet per functionaliteit maar per leverancier. Hierbij wordt van enkele specifieke 
leveranciers een aantal relevante producten beschreven (paragraaf 5.2). Tenslotte worden ook hieruit 
verschillende conclusies getrokken (paragraaf 5.3) in de vorm van een overzicht waarin voor elk van deze 
leveranciers wordt geresumeerd of de voornoemde functionaliteiten geleverd worden en zo ja met welk(e) 
product(en). 
 
Hoofdstuk 6 tenslotte formuleert de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. 
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SAMENVATTING 
Vraagstelling: breng de actuele stand van zaken in kaart met betrekking tot mid office systemen in het 
algemeen en web intake systemen in het bijzonder, toegespitst op het gemeentelijke werkveld. 
 
Mid office 
 

Het mid office als architectuurconcept bevindt zich tussen het front- en back office. Het front office vormt 
de presentatielaag van een organisatie naar de buitenwereld; alle interactie daarmee speelt zich af in het 
front office. In het front office worden verschillende kanalen onderscheiden, zoals een callcenter, website 
en balie. Het back office daarentegen vormt het hart van de organisatie waar zich onzichtbaar voor de 
buitenwereld de primaire (gegevensverwerkende) processen afspelen. Het mid office fungeert daarbij als 
koppelvlak voor de verschillende front- en back office systemen. 
 
 

 

Het mid office als koppelvlak (bron: M&I/Argitek) 
 
Het mid office is niet slechts een architectuurconcept, maar laat zich ook concreet maken als een 
verzameling functionaliteiten die de processen in het front- en back office verbindt: een web intake 
systeem, een broker met adapters, een gegevensmagazijn en eventueel een apart zakenmagazijn: 
 

 

Mid office componenten (bron: CapGemini [aangepast]) 
 
Web intake 
Een web intake systeem dient voor de elektronische aanvraag van producten via webformulieren en biedt 
functionaliteit voor het creëren, publiceren, invullen en verwerken daarvan. Het verwerken van een 
webformulier door het web intake systeem geschiedt door het als een elektronisch bericht te verzenden, 
welke daarmee gestructureerde en ongestructureerde gegevens kan bevatten. 

 

Front office 

 

Front office 

 

Front office 

 

Front office 

 

Back office 

 

Back office 

 

Back office 

 

Back office 

 

Front office 

 

Front office 

 

Front office 

 

Front office 

 

Back office 

 

Back office 

 

Back office 

 

Back office 

 
 
 
 

Mid 
office 



Marktverkenning mid office systemen 

 

4 

Broker 
De broker ontvangt het bericht en bezorgt het in het juiste formaat (translatie en transformatie) op het 
juiste moment via de juiste route bij de juiste applicatie (business process management). Dit kan zowel 
synchroon (direct) als asynchroon (buffer), zodat het elektronisch loket 24/7 beschikbaar is, ook als het 
back office dit niet is. Zo kunnen ook aanvragen die meerdere back office applicaties raken worden 
verwerkt, waarbij de broker het proces ‘orkestreert’ om deze aanvragen in de juiste volgorde langs de 
betreffende applicaties te leiden (bijvoorbeeld een bouwvergunning: eerst het GBA, dan percelen, 
bestemmingsplannen, welstand, milieu, bouw- en woningtoezicht enzovoort) 
 
Adapters 
Berichten moeten niet alleen in het juiste formaat maar ook op de juiste wijze worden aangeboden. 
Hiertoe dienen adapters: software die de informatieoverdracht tussen de broker en de verschillende front- 
en back office applicaties regelt. Een adapter realiseert een extern koppelvlak met een applicatie, waarbij 
gestandaardiseerde (functionele en technische) protocollen worden gebruikt. 
 

 

Functionaliteiten van de broker (bron: M&I/Argitek) 
 
Verschillende front- en back office applicaties kunnen ook (deels) mid office functionaliteit (zoals web 
intake of applicatie-integratie) bieden. Gemeenten wordt dan ook aangeraden eerst de applicatie- en 
gegevensarchitectuur te inventariseren om het maken van enkele fundamentele inrichtingskeuzen van een 
eventueel mid office te vergemakkelijken. 
 
Gegevensmagazijn 
Het gegevensmagazijn dient voor opslag van gestructureerde (basis)gegevens uit de verschillende back 
office systemen. Deze worden naar een centrale database gekopieerd waar ze 24/7 read-only beschikbaar 
zijn, ook wanneer het back office dit niet is. De synchronisatiefrequentie (bijvoorbeeld één keer per dag) 
van het gegevensmagazijn bepaalt de actualiteit ervan. 
 
Zakenmagazijn 
Een ingevuld formulier leidt tot een zogeheten zaak, een samenhangende hoeveelheid werk met een 
welgedefinieerde aanleiding en resultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moet worden. De 
gestructureerde (records) en ongestructureerde (documenten) gegevens van een zaak vormen samen een 
zaakdossier dat betrekking heeft op zowel de inhoud als het proces. Gemeenten kunnen procesgegevens 
(zaakgegevens in een zakenmagazijn) apart opslaan van inhoudelijke gegevens (zaakdossiers in een 
document management systeem) en andere (basis)gegevens (in een gegevensmagazijn). 
 
Bij het bepalen van de geschiktheid voor gegevensontsluiting middels een gegevens- of zakenmagazijn 
zijn vooral de volgende aspecten van belang: homogeniteit (bevinden de gegevens zich in één of 
verspreid over meerdere registraties?), koppelbaarheid (welke registraties zijn met een uniek kenmerk 
[sleutel] te koppelen?), tijdigheid (zijn de gegevens altijd beschikbaar of zijn bepaalde registraties soms 
niet bereikbaar of consistent?), vergelijkbaarheid (hoe worden gegevens semantisch beschreven en 
opgeslagen?) en techniek (hoe kunnen de gegevens ontsloten worden?). 
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Fasering 
Idealiter wordt elektronische dienstverlening bereikt via een viertal fasen, waarbij steeds één nieuw 
onderdeel van het totale proces elektronisch wordt ondersteund. Het betreft hier achtereenvolgens de 
publicatie, intake en verwerking van formulieren en de uiteindelijke levering van het product: 
 

Fase Publicatie Intake Verwerking Levering 
Fase 0 Papieren formulier Handmatig (papier) Handmatig (papier) Handmatig (papier) 
Fase 1 PDF/Wordformulier Handmatig (papier) Handmatig (papier) Handmatig (papier) 
Fase 2 Webformulier Elektronisch Handmatig (papier) Handmatig (papier) 
Fase 3 Webformulier Elektronisch Elektronisch Handmatig (papier) 
Fase 4 Webformulier Elektronisch Elektronisch Elektronisch 

 

Fasering van elektronische dienstverlening (bron: M&I/Argitek) 
 
Referentiearchitectuur (< 100.000 inwoners) 
In kleine gemeenten worden aanvragen vaak in één afdeling met eenvoudige kantoorautomatisering 
verwerkt; voor veel aanvragen is maar één procesapplicatie nodig. Omdat zij derhalve nauwelijks hoeven 
te koppelen, kunnen zij volstaan met een workflow management (WFM) systeem in plaats van een 
broker. Het elektronische bericht uit het web intake systeem wordt door het WFM-systeem naar de 
betreffende afdeling/medewerker gerouteerd. Bij middelgrote gemeenten met meer procesapplicaties zal 
het WFM-systeem ook integreren met kantoorautomatisering, document management systeem, 
gegevensmagazijn en basisregistraties. Al naar gelang de functionaliteit van de procesapplicaties zal een 
bepaald deel van de verwerking hierin kunnen plaatsvinden. 
 
Referentiearchitectuur (> 100.000 inwoners) 
Bij grote gemeenten worden aanvragen in een heterogene omgeving verwerkt met meerdere 
procesapplicaties, die meestal verticaal (langs productgroepen) zijn ingericht en verschillende methoden 
van communicatie en gegevensopslag hanteren. Het bericht kan door een broker worden ontvangen om 
het vervolgens zonodig te ‘vertalen’ en naar de betreffende back office applicatie(s) te routeren, waar 
vervolgens de verdere afhandeling plaatsvindt. 
 

 

 Kleine gemeenten Grote gemeenten 
 

Mid office referentiearchitectuur voor kleine en grote gemeenten (bron: M&I/Argitek) 
 
Orde op zaken 
Voordat tot een mid office wordt overgegaan, willen gemeenten vaak eerst orde op zaken stellen in het 
front- en/of back office. Doorgaans is web intake (front office) een beter beginpunt dan datadistributie 
(back office), hoewel gemeenten wel eerst hun back office (registraties) op orde moeten brengen alvorens 
aan de slag te kunnen met web intake en statusvolging. Dit betreft bijvoorbeeld het opnemen van de 
benodigde unieke kenmerken (sleutels) in de betrokken (basis)registraties. 
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Fundamentele keuzen 

Bij een mid office oplossing moeten enkele fundamentele keuzen gemaakt worden, zoals aangaande 
datadistributie, zaakafhandeling, applicatie-integratie, open standaarden en open source. Dergelijke 
keuzen hangen deels samen en bepalen bovendien mede de aard van de oplossing, de leverancier en de 
implementatiepartner. 
 
Datadistributie 
Datadistributie voorziet in het distribueren van (basis)gegevens tussen applicaties en het 
gegevensmagazijn, alsook tussen applicaties onderling; een datadistributievoorziening wordt daarom ook 
wel een ‘back office broker’ genoemd. Er zijn drie onderhoudsvarianten voor gegevens: gecentraliseerd 
enkelvoudig (centrale opslag en onderhoud), gedecentraliseerd meervoudig. (decentrale opslag en 
onderhoud) en gedecentraliseerd enkelvoudig (decentrale opslag en centraal onderhoud). 
 
Applicatie-integratie 
Voor applicatie-integratie via een mid office bestaan ook drie varianten: een enterprise service bus (geen 
procesorkestratie of gegevensmagazijn), een lichte broker (wel procesorkestratie, geen 
gegevensmagazijn) en een zware broker (procesorkestratie en een gegevensmagazijn). Voor 
zaakafhandeling kan men al dan niet een apart zakenmagazijn in het mid office opnemen. 
 
Marktverkenning: vraagzijde 
 

Voor de inventarisatie van de vraagzijde is een enquête gehouden onder alle Nederlandse gemeenten over 
content management-, web intake- en brokerfunctionaliteit met eventuele adapters. Kernpunt hierbij was 
de vraag in hoeverre gemeenten er reeds gebruik van maken of dit overwegen en welke specifieke 
producten het daarbij betreft. De respons was met 38% alleszins bevredigend. 
 
Content management 
Van de 184 respondenten blijken 22 gemeenten (nog) geen content management systeem te gebruiken. 
Omdat zowel gevraagd werd welke producten in gebruik zijn als welke overwogen worden, is de 
volgende weging toegepast: totaal = (gebruikt ∗ 2) + overwogen. Deze is gebaseerd op het feit dat het 
gemiddeld aantal overwogen pakketten circa 2 bedraagt. Het totaaloverzicht van content management 
systemen op basis van deze weging is als volgt: 
 

 

Totaaloverzicht content management systemen (bron: M&I/Argitek & EGEM) 
 
Er is een duidelijke top-5, elk met een aandeel van meer dan 10% en samen dus verantwoordelijk voor 
meer dan de helft van de ‘markt’. Daarnaast valt het hoge aantal leveranciers (37 van de 51) met slechts 1 
of 2 vermeldingen op (de categorie ‘overig’). 
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11 
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1 Pink Roccade 
Web@Once

13%

2 Seneca 
SmartSite 

12%

3 Segment 
SIMsite 

11%

4 Centric 
Web4all 

10%

6 The DOC-iFocus 
eContent Manager 

5%

5 Green Valley 
Discovery Server 

10%

7 GX 
WebManager 

4%

8 Brein 
WebGen 

3%

9 GemeenteWeb 
SiteManager 

3%

10 Open Source 
MMbase 

3%

11 BPi 
iCMS 

2%

13 The Factor-E 
Publish HQ 

1%
12 PepperStream 1%

14 Vincis 
CastManage 

1%

15 Overig 21%
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Web intake 
Van de 184 gemeenten die de enquête retourneerden, blijken er 30 een apart web intake systeem te 
gebruiken. 39 gemeenten blijkt hiertoe de functionaliteit van hun content management systeem te 
benutten. Het totaaloverzicht van web intake systemen, op basis van dezelfde weging, is als volgt: 
 

 

Totaaloverzicht web intake systemen (bron: M&I/Argitek & EGEM) 
 
Er is een top-6 die samen verantwoordelijk is voor iets meer dan de helft van de ‘markt’, maar de 
verschillen tussen de marktaandelen zijn kleiner en verspringen geleidelijker. Vier leveranciers uit de top-
5 staan ook in de content management top-5. De positie van CapGemini (WIS) komt vooral door het 
aantal gemeenten dat deze overweegt; zonder weging was WIS bovenaan geëindigd. Het lijkt erop dat 
web intake en content management tot op zekere hoogte samenhangen. 
 
Brokers 
Van de 184 gemeenten die de enquête retourneerden, menen er 40 gebruik te maken van een broker. 
Naast ‘echte’ message- en integratiebrokers werden echter ook een aantal case handling-, workflow 
management- en document management systemen genoemd. Hieruit blijkt dat dergelijke applicaties in 
meer of mindere mate brokerfunctionaliteit kunnen leveren. Het totaaloverzicht van brokers, op basis van 
dezelfde weging, is als volgt: 
 

 

Totaaloverzicht brokers (bron: M&I/Argitek & EGEM) 

7 
8 

9 

10 

1 

2

3

4 

5 6

11 
12 
13 

14 
15 

16 

17 

1 Pink Roccade 
Web@Once

11%

2 Centric 
contentmodules 

10%

3 CapGemini 
WIS 

9%

4 Seneca 
SmartSite Forms 
Wizard & DFS 

8%

6 Brein 
FormGen 

7%

7 XL21 
Digitaal Loket 

5%

9 Inter Access 
WEB+ 

4%

10 The DOC-iFocus 
eFormulieren 

4%

11 BCT 
CORSA/FORM 

4%

13 Green Valley 
Discovery Server

3%

15 eMAXX 
Mid Office 

3%

16 Adobe 
Form Server 

2%

17 Overig 13%
8 GX 

WebManager 
4%

12 GemeenteWeb 
Form.generator 
& VIP Totaal 

3%

14 The Factor-E 
Digitale Balie 

3%

5 Segment 
SIMform 
& DigiForm 

7%

7 

8 

9 

10 

1 

2

3 

4
5 

6 

11 

12 1 eMAXX 
Mid Office

16%

7 Brein 
InProces 

5%2 Pink Roccade 
Basisregistratie 

15%

8 Inter Access 
WEB+ 

5%
3 Centric 

Mid Office 
13%

9 BCT/OraVision 4%

4 Oracle 
InterConnect 

9% 10 eiStream 3%

6 BCT 
CORSA 

7%

12 Overig 11%
5 Circle Software 

Verseon 
8%

11 Decos 
Document 

3%
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Er is een duidelijke top-3 die samen verantwoordelijk is voor bijna de helft van de ‘markt’. Het verschil 
ligt vooral in het aantal overwegingen; de vermeldingen waarbij een oplossing daadwerkelijk gebruikt 
wordt, ontloopt elkaar voor de gehele top-8 immers nauwelijks. Evenals WIS, dat de hoge positie bij web 
intake vooral ontleent aan een hoog aantal overwegingen, heeft eMAXX een open source propositie. De 
Oracle InterConnect broker wordt ook bij Inter Access en BCT/OraVision gebruikt; opgeteld was deze 
dan ook bovenaan geëindigd. 
 
Marktverkenning: aanbodzijde 
 

Voor de inventarisatie van de vraagzijde is een E-mail enquête onder 59 leveranciers van mid office 
(deel)oplossingen. Met 34 ingevulde vragenlijsten bedroeg de respons 58%. Hoewel zulks wel één van de 
specialiteiten van M&I/Argitek is, heeft er geen productevaluatie in een laboratoriumopstelling 
plaatsgevonden. Derhalve zijn wij gehouden aan de antwoorden en documentatie die leveranciers via de 
enquête, interviews en additionele informatieverzoeken hebben verschaft en worden producten uitsluitend 
besproken in termen van ‘de functionaliteit lijkt bij deze leverancier relatief uitgebreid’ en niet in termen 
van ‘dit is functioneel goed/slecht’. 
 
Onderstaande tabel resumeert per leverancier de productfunctionaliteit. Bij content management is slechts 
aangegeven of functionaliteit aanwezig is (met een ). In een aantal gevallen is onvoldoende informatie 
verstrekt om een afgewogen oordeel te geven; daar is volstaan met een . Als brokers zijn uitsluitend 
‘echte’ message- en integratiebrokers beschouwd, dus inclusief procesorkestratie. De percentages 
reflecteren het ‘marktaandeel’ in de respons van het betreffende onderdeel van de inventarisatie van de 
vraagzijde. 
 

 geeft aan dat een bepaalde functionaliteit niet geleverd wordt door de betreffende leverancier. 
 geeft aan dat een bepaalde functionaliteit wel geleverd wordt door de betreffende leverancier. 
 geeft aan dat een bepaalde functionaliteit relatief uitgebreid lijkt bij de betreffende leverancier. 

 
 Functionaliteit 

Leverancier Content management Web intake Broker 

Adobe   LiveCycle Forms 2%  
Atos Origin / XL21  XL21 (OMA21)  XL21 (Digitaal Loket) 5%  
BCT / OraVision  BCT (WEBpublicator)  BCT (CORSA/FORM) 4%  Oracle (InterConnect)* 4% 

Brein  WebGen 3%  FormGen 7%  
CapGemini   WIS 9%  Oracle (InterConnect)* 
Centric  Web4all 10%  Contentmodules 10%  Mid Office 13% 
Certeza  CertaSite  CertaForms  SH Message Broker 
Circle Software / GX 
/ Pallas Athena  GX (WebManager) 4%  GX (WebManager) 4%  Circle Software 

    (Verseon Message Channel) 
The DOC-iFocus  eContent Manager 5%  eFormulieren 4%  eBalie 
eMAXX   Mid Office 3%  Mid Office 16% 
Engage!   Engage!  Engage! 

GemeenteWeb  SiteManager 3%  Formulierengenerator 3% 
    & VIP Totaal  

Green Valley  Discovery Server 10%  Discovery Server Forms 3%  
Imtech ICT Public  (Seneca) SmartSite  Ebase Technology (UFS)  
Inter Access   WEB+ 4%  Oracle (InterConnect) 5% 

Kodision   KODE  
LogicaCMG   WebGem  Oracle (InterConnect)* 

Microsoft  Content Management Server  InfoPath  BizTalk 
Oracle   GemKis  InterConnect 9% 
Pink Roccade  Web@Once 13%  Web@Once 11%  (Basisregistratie) 15% 
Segment  SIMsite 11%  SIMform & DigiForm 7%  
Seneca  SmartSite 12%  SmartSite Forms & DFS 8%  
Simac DataCollect   Verity (Liquid Office)  

 

Overzicht van functionaliteiten per leverancier (bron: M&I/Argitek) 
 

* De  is in de veronderstelling dat het Oracle InterConnect inclusief BPEL-functionaliteit betreft. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 

Kennisuitwisseling 
Er is bij gemeenten nog nauwelijks sprake van eenheid van taal rondom het mid office. Ook leveranciers 
hebben echter behoefte aan een uniform taalgebruik, alsook aan een eenduidige informatiearchitectuur 
voor het mid office. EGEM zou dan ook bewustwording en kennisuitwisseling met betrekking tot het mid 
office concept kunnen bevorderen, bijvoorbeeld via een seminar. 
 
Succesvolle gemeentelijke implementaties hebben een sterke uitstraling naar andere gemeenten. Dit kan 
mede te maken hebben met het gegeven dat er nog nauwelijks sprake is van echt beproefde mid office 
oplossingen, hoewel in sommige gevallen wel sprake is van beproefde leveranciers. Niettemin hebben 
met name kleinere gemeenten onderling nauwelijks contact over het thema mid office, hoewel daar wel 
behoefte aan blijkt. Hier ligt wellicht een rol voor EGEM. 
 
Web intake 
Steeds meer gemeenten doen ervaring op met web intake. Dit betreft echter vaak relatief eenvoudige 
producten als het doorgeven van een verhuizing of aanvragen van een uittreksel. Het zijn daarentegen 
juist die eenvoudige, hoogfrequente producten waar veel burgers direct bij gebaat zijn (‘laaghangend 
fruit’). Er zijn echter nog weinig gemeenten waar een product ook elektronisch kan worden geleverd.  
 
Veel gemeenten maken gebruik van hun CMS voor web intake functionaliteit, welke doorgaans beperkt 
is. Er komen echter steeds meer web intake systemen op de markt met uitgebreidere functionaliteit en het 
aantal kant-en-klare formulieren voor gemeenteproducten, al dan niet inclusief procesbeschrijving, neemt 
ook toe. EGEM zou deze kant-en-klare formulieren op een abstract niveau (metadata, semantiek) kunnen 
verzamelen om hergebruik ervan te bevorderen. 
 
Gegevensdistributie 
Gemeenten geven aan dat basisregistraties, datadistributie en het gegevensmagazijn in de mid office 
discussie onderbelicht zijn. Men vraagt zich af of in het mid office nadruk ligt op records, documenten of 
beide. Er wordt zelfs geopperd dat gemeenten eenzelfde gegevensmagazijn dienen te hebben, gebaseerd 
op hetzelfde datamodel en dezelfde basisregistraties. 
 
In het kader van de mid office discussie zou EGEM dan ook het belang, de mogelijkheden en de 
implicaties van bepaalde keuzen kunnen benadrukken, zoals met betrekking tot gegevensdistributie en 
gegevensmagazijn, zaakafhandeling en zakenmagazijn, applicatie-integratie, open standaarden, adapters 
en de presentatielaag in het front office. 
 
Kleinere en grote gemeenten 
Kleinere gemeenten kunnen de elektronische aanvragen afhandelen met een zeer lichte mid office 
oplossing. Omdat zij nauwelijks hoeven te koppelen met procesapplicaties in hun back office kunnen zij 
volstaan met een workflow management (WFM) systeem in plaats van een broker. Deze kan ook 
integreren met de aanwezige kantoorautomatisering, waarin een deel van de verwerking plaats kan 
vinden. Bij middelgrote gemeenten met meer procesapplicaties kan het WFM-systeem integreren met een 
document management systeem, een eventueel gegevensmagazijn en basisregistratiesysteem. 
 
Grote gemeenten kunnen aanvragen afhandelen met een zwaardere mid office oplossing. Omdat zij 
moeten koppelen met verschillende procesapplicaties in hun back office, hebben zij een broker nodig. 
Ook aan de aanbodzijde kan onderscheid gemaakt tussen leveranciers van (deel)oplossingen voor kleinere 
gemeenten enerzijds en voor grote gemeenten anderzijds. Het aantal beschikbare totaaloplossingen in de 
markt is vooralsnog echter beperkt. 
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Implementatie 
Gemeenten wordt aangeraden om de bestaande applicatie- en gegevensarchitectuur, alsmede reeds 
aanwezige koppelingen, beschikbare kanalen en eventueel ook processen te inventariseren. Dit kan 
helpen bij het maken van enkele fundamentele keuzen ten aanzien van het mid office, alsmede bij het 
identificeren van kansen voor regie of zelfs standaardisatie van applicaties. Deze hebben interne 
procesmatige samenhang, zodat wordt aanbevolen om ook de gegevensstromen in beeld te brengen. 
 
Hoewel het welslagen van een mid office implementatie mede afhangt van de architectuur, vormt 
techniek slechts een onderdeel; veel aandachtspunten zijn organisatorisch van aard. Hierover dient dus 
een discussie vooraf te gaan, maar bijvoorbeeld ook over wet- en regelgeving en juridische eisen aan 
authenticatie, privacy, beveiliging en betalingen. EGEM zou dit kunnen benadrukken. 
 
Adapters 
Vooralsnog slagen gemeenten er nauwelijks in om leveranciers standaarden op te leggen. Men heeft 
moeite met het verkrijgen van adapters, met name voor de procesapplicaties van Centric en Pink Roccade. 
Ook leveranciers ondervinden weinig medewerking. Hoewel het aantal adapters toeneemt, is het aanbod 
nog beperkt. Voor EGEM zien gemeenten vooral een rol als katalysator/woordvoerder in de problematiek 
van het openstellen van gesloten back office applicaties via adapters. Ook leveranciers hebben behoefte 
om spoedig gezamenlijk bepaalde standaarden voor relevante koppelvlakken nader uit te werken, bij 
voorkeur onder regie van EGEM. 
 
Een krachtenbundeling aan de vraagzijde van de markt is een noodzakelijke voorwaarde voor het 
migreren naar open standaarden. Dit moet echter niet uitsluitend worden opgevat als middel om 
leveranciers te overtuigen van de gemeentelijke behoeften, maar ook om hen een voldoende grote en 
voorspelbare markt te bieden om in te investeren. Als goede opdrachtgevers zullen gemeenten, waar 
nodig in gezamenlijkheid, moeten blijven investeren in inhoudelijke kennis van standaarden. Gemeenten 
werken nog onvoldoende samen, hoewel het nut hiervan wel wordt ingezien. Hier zou EGEM het 
opdrachtgeverschap van gemeenten kunnen versterken. 
 
Open standaarden 
Gemeenten hebben behoefte aan het snel doorontwikkelen van berichtuitwisselingsstandaarden. Dit 
betreft zowel standaarduitwisselingsformaten als sectormodellen. Na afronding van StUF2 dienen de 
sectormodellen te worden vertaald naar XML en het GFO-basisgegevens te worden aangepast tot een 
actueel objectenmodel voor een samenhangend stelsel van basisregistraties. De elementen van het GFO-
basisgegevens zijn bij gemeenten onderwerp van discussie. 
 
EGEM zou het belang van open standaarden voor berichtuitwisseling kunnen benadrukken, waarbij de 
semantiek voor wat betreft webformulieren, het gegevensmagazijn en adapters voor back office 
applicaties voorop dient te staan. Ook leveranciers geven aan behoefte te hebben aan één standaard XML-
bericht voor ieder type transactie (vergelijkbaar met HL-7 in de medische sector). Een aantal leveranciers 
heeft reeds gezamenlijk een aantal de facto standaarden afgesproken. 
 
Marktsituatie 
Gemeenten ontplooien, mede onder invloed van DigiD en het actieprogramma ‘Andere Overheid’, steeds 
meer initiatieven op het gebied van elektronische dienstverlening, waarbij het mid office als 
architectuurconcept in opkomst is. Sommigen hebben recent een mid office systeem aangeschaft (zoals 
Arnhem en Tiel), andere zijn thans bezig met de aanbesteding daarvan (zoals Heerlen).  
 
Een aantal leveranciers heeft een uitstekende visie op het mid office en de onderliggende architectuur, 
maar wacht nog af welke oplossingen gemeenten gaan kiezen.Er zijn er echter nog nauwelijks open 
source web intake systemen of brokers beschikbaar. Sommige leveranciers wekken bovendien de indruk 
een open source propositie voornamelijk te gebruiken voor marketingdoeleinden. Er is al met al nog 
weinig transparantie in de gemeentelijke markt voor mid office oplossingen, die derhalve gebaat zou zijn 
bij een objectieve evaluatie, bijvoorbeeld in een laboratoriumopstelling. 
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1 VRAAGSTELLING EN AANPAK 

1.1 Aanleiding 

Het ICTU-programma EGEM ondersteunt gemeenten bij de verbetering van hun dienstverlening en hun 
bedrijfsprocessen door een effectieve en efficiënte inzet van ICT. Dit omvat onder meer het ontwikkelen 
van verschillende producten en diensten, waaronder standaarden en referentiemodellen. EGEM kijkt 
daarnaast wat er bij gemeenten reeds ontwikkeld is en zorgt voor de verspreiding van bestaande kennis en 
ervaring: afkijken, nadoen, EGEMwijs. 
 
EGEM heeft de volgende kernthema’s benoemd: 
 

• Architecturen, referentiemodellen en standaarden 
• Praktijkvoorbeelden 
• Gemeenschappelijke diensten 
• Advisering van gemeenten 
• Kennisverspreiding en creëren van draagvlak 
• Landelijke systemen 
 
Momenteel is bij gemeentelijke organisaties een groot aantal initiatieven gaande op het gebied van 
elektronische dienstverlening en het structureren van de keteninformatievoorziening met (authentieke) 
basisregistraties. In de lijn van het actieprogramma ‘Andere Overheid’, waarin de minister van BZK 
aangeeft hoe de modernisering van de overheid wordt vormgegeven, streven gemeenten er naar om 65% 
van de dienstverlening in 2007 elektronisch aan te bieden via het internet. Vooralsnog zullen er met name 
transacties plaatsvinden binnen de gemeente, maar in de toekomst ook met ketenpartners gezamenlijk. 
 
Gemeenten creëren daartoe een elektronisch loket. Het Programmabureau OL2000 definieert een 
elektronisch loket als zijnde de verschijningsvorm van een overheidsloket waarbij de communicatie 
tussen overheid en burger verloopt via elektronische kanalen met als doel de dienstverlening optimaal af 
te stemmen op de vraag van die burger. Een elektronisch loket stelt burgers in staat om op een meer 
effectieve en efficiënte wijze informatie en diensten af te nemen van publieke en private dienstverleners. 
Bovendien staat een elektronisch loket ten dienste van loketmedewerkers die burgers via de balie of de 
telefoon te woord staan. 
 
Volgens OL2000 worden met de ingebruikname van een elektronisch loket nieuwe eisen gesteld aan ICT-
oplossingen. Er is een relatie nodig tussen de werkprocessen, systemen en klantgegevens in het front 
office enerzijds en in het back office anderzijds. Voor sommige producten en diensten die op het 
elektronisch loket worden aangeboden zal dit weinig regie vereisen. Het wordt echter complex zodra een 
product of dienst moet worden afgehandeld door verschillende afdelingen die bovendien gebruik maken 
van verschillende applicaties en benodigde gegevens. 
 
Steeds meer met name grotere gemeenten voorzien in een mid office ter ondersteuning van het op 
uniforme wijze aanvragen van producten en diensten via internet en van het volgen van de status van en 
dossiervorming rondom deze aanvragen. Zij handelen de aanvragen af in een heterogene omgeving 
waarbij verschillende autonome afdelingen in het back office gebruik maken van (en macht willen 
houden over) verschillende applicaties. Kleinere gemeenten handelen de aanvragen veelal af in één 
homogene geïntegreerde omgeving, zoals een nieuw gecreëerde Publieksdienst. Zij verwerken de 
transacties vaak in hun kantoorautomatisering met één centrale applicatie die proces- en document 
management functionaliteit biedt om de aanvragen af te handelen, zonder dat daarvoor koppelingen met 
eventueel aanwezige, eenvoudige verticale applicaties in het back office benodigd zijn. 
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1.2 Vraagstelling 

Op basis van haar voornoemde doelstelling en de ontwikkelingen met betrekking tot gemeentelijke 
elektronische dienstverlening heeft EGEM besloten een marktverkenning te laten uitvoeren naar mid 
office systemen en de resultaten hiervan beschikbaar te stellen aan de Nederlandse gemeenten. De 
bijbehorende vraagstelling luidt: breng de actuele stand van zaken met betrekking tot mid office systemen 
in het algemeen en web intake systemen in het bijzonder, toegespitst op het gemeentelijke werkveld, in 
kaart door middel van een quickscan. Concreet worden daarbij de volgende deelvragen onderscheiden: 
 
• Een beschrijving van het mid office concept in het algemeen en web intake in het bijzonder. 
 

• Een inventarisatie van de vraagzijde van de markt voor mid office systemen in het algemeen en web 
intake in het bijzonder, gericht op gemeenten. 

 

• Een inventarisatie van de aanbodzijde van de markt voor mid office systemen in het algemeen en web 
intake in het bijzonder, gericht op gemeenten. 

 

• Een typering van de betreffende systemen als open source dan wel closed source, alsmede of zij 
gebruik maken van open standaarden. 

1.3 Aanpak 

1.3.1 Uitwerking van de vraagstelling 

De vraagstelling aangaande het in kaart brengen van de actuele stand van zaken met betrekking tot mid 
office systemen in het algemeen en web intake systemen in het bijzonder, toegespitst op het 
gemeentelijke werkveld, is als volgt uitgewerkt: 
 
• Beschrijf het mid office concept in het algemeen en web intake in het bijzonder. 
 

We presenteren een algemeen model van het mid office systeem en geven bij alle onderdelen, 
waaronder web intake, een uitgebreide toelichting. 

 
• Inventariseer de vraagzijde van de markt voor mid office systemen in het algemeen en web 

intake in het bijzonder, gericht op gemeenten. 
 

We beschrijven de actuele status van mid office systemen, waaronder web intake, met betrekking tot 
gemeenten. Kernpunt hierbij is de vraag in hoeverre gemeenten er reeds gebruik van maken of dit 
overwegen en welke specifieke producten het in beide gevallen betreft. 

 
• Inventariseer de aanbodzijde van de markt voor mid office systemen in het algemeen en web 

intake in het bijzonder, gericht op gemeenten. 
 

We beschrijven wat er momenteel zoal in de markt te koop is op het gebied van mid office systemen 
gericht op gemeenten. Daarbij wordt de markt gedefinieerd als leveranciers van web intake systemen, 
brokers en aangrenzende applicaties. Aangrenzende applicaties zijn producten die weliswaar web 
intake en/of broker functionaliteit bieden, maar zich niet als zodanig naar gemeenten profileren. 

 
• Typeer de betreffende systemen als open source dan wel closed source, alsmede of zij gebruik 

maken van open standaarden. 
 

We geven voor alle besproken systemen aan of zij open source dan wel closed source zijn en in welke 
mate zij gebruik maken van welke open standaarden. 
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1.3.2 Methoden 

In hoofdlijnen zijn de volgende activiteiten ondernomen: 
 
• Bestuderen van de relevante documentatie. 
 

Bijlage 1 bevat een overzicht van de geraadpleegde documentatie. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat over de toepassing van mid office systemen bij gemeenten vooralsnog geen ‘body of literature’ 
beschikbaar is. 

 
• Beschrijven van een begrippenkader en referentiearchitectuur voor het mid office. 
 

Om tot eenheid van taal rondom het mid office te komen, is een helder en eenduidig begrippenkader 
onontbeerlijk. Derhalve is een beschrijving van de voor het mid office relevante begrippen en 
concepten opgesteld. Dit begrippenkader wordt ook bij de uiteenzetting van de referentiearchitectuur 
voor het mid office gehanteerd. 

 
• Inventariseren van de vraagzijde van de markt voor mid office systemen gericht op gemeenten 

in het algemeen en web intake in het bijzonder. 
 

Middels een E-mail enquête onder alle Nederlandse gemeenten is een inventarisatie gemaakt van de 
verschillende mid office systemen die momenteel worden gebruikt of overwogen. Bijlage 2 bevat de 
bijbehorende vragenlijst. 

 
• Voeren van verdiepingsgesprekken met verschillende vertegenwoordigers van de vraagzijde 

(gemeenten). 
 

Bijlage 3 bevat een overzicht van de geïnterviewde gemeenten. 
 
• Inventariseren van de aanbodzijde van de markt voor mid office systemen gericht op gemeenten 

in het algemeen en web intake in het bijzonder. 
 

Middels een E-mail enquête onder een omvangrijke groep leveranciers van mid office producten (web 
intake systemen, brokers en aangrenzende applicaties) hebben we een inventarisatie gemaakt van de 
mid office producten die momenteel zoal op de gemeentelijke markt worden aangeboden. Bijlage 2 
bevat de bijbehorende vragenlijst, alsmede een overzicht van de leveranciers waaraan deze vragenlijst 
is verzonden (distributielijst). 

 
• Voeren van verdiepingsgesprekken met verschillende vertegenwoordigers van de aanbodzijde 

(leveranciers). 
 

Bijlage 3 bevat een overzicht van de geïnterviewde leveranciers. 
 
• Opstellen van een criteriumlijst ter beoordeling van (leveranciers van) mid office systemen. 
 

Bijlage 4 bevat een eenvoudige criteriumlijst. Dit betreft een eerste versie, welke gemeenten 
bijvoorbeeld kunnen hanteren als input voor een Programma van Eisen bij de selectie van een mid 
office systeem. 
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2 MID OFFICE 
Dit onderzoek richt zich op zogenaamde mid office systemen. Centraal in het mid office staat een 
berichtencentrale (broker) met adapters ten behoeve van het afhandelen van elektronische transacties 
(communicatie met de verschillende aangesloten front- en back office systemen). Verder bevat een mid 
office systeem een web intake systeem (een applicatie voor intake van webformulieren en andere 
berichten van burgers/bedrijven), een gegevensmagazijn (caching van een beperkte set back office 
gegevens voor een snelle front office retrieval) en eventueel een apart zakenmagazijn. EGEM constateert 
dat er vooralsnog echter weinig sprake is van eenheid van taal rondom het mid office. Bij zowel 
leveranciers als gemeenten lopen de gehanteerde concepten en begrippen uiteen. In dit hoofdstuk wordt 
getracht om tot een eenheid van taal te komen. 
 
Allereerst wordt het mid office als architectuurconcept gepositioneerd tussen het front office en het back 
office (paragraaf 2.1). Binnen het mid office wordt een aantal componenten onderscheiden, elk met eigen 
specifieke functionaliteit. De componenten van het mid office en hun functionaliteit worden ieder 
afzonderlijk beschreven (paragraaf 2.2). Een mid office systeem staat niet op zichzelf, maar maakt deel 
uit van een coherente omgeving waartoe ook de front office applicaties en de back office applicaties 
behoren. Een aantal van deze applicaties wordt kort besproken, omdat zij (deels) web intake of applicatie-
integratie functionaliteit bieden, welke als zodanig eigenlijk tot het mid office behoren (paragraaf 2.3). 
Tot slot wordt een referentiearchitectuur van het mid office geschetst, enerzijds voor kleine en 
middelgrote gemeenten (tot 100.000 inwoners) en anderzijds voor grote gemeenten (meer dan 100.000 
inwoners), teneinde inzicht te geven in de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende mid office 
componenten en hun gemeenschappelijke functionaliteit (paragraaf 2.4). Gemeenten kunnen de 
referentiearchitectuur hanteren als een soort bestemmingsplan voor (het realiseren van) elektronische 
dienstverlening. 

2.1 Architectuurconcept 

Zonder orde op zaken kan elektronische overheidsdienstverlening niet worden gerealiseerd. Het is van 
belang de informatiehuishouding onder architectuur te ontwikkelen en aan de architectuur vast te houden. 
In de gemeentelijke architectuur kan onderscheid worden gemaakt tussen front- en back office enerzijds 
en transactie- en collaboratieomgeving anderzijds. 

2.1.1 Front- en back office 

In de gemeentelijke architectuur kan onderscheid worden gemaakt tussen front- en back office. Dit zijn 
allebei onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Het front office vormt de presentatielaag van de 
gemeentelijke organisatie naar de buitenwereld toe. Alle interactie met de buitenwereld speelt zich in het 
front office af. Die interactie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op klantcontacten als het stellen van 
vragen, het indienen van klachten of het aanvragen van producten/diensten. Tegenwoordig heeft een 
gemeentelijke organisatie via veel verschillende kanalen contact met de buitenwereld; niet alleen 
schriftelijk of telefonisch (zoals via een callcenter), maar ook elektronisch (zoals via een website) en 
persoonlijk (zoals via een baliemedewerker). Voor het front office vormt de burger/het bedrijf het 
uitgangspunt; van daaruit worden integraal de verschillende specialistische onderdelen van de gemeente 
aangesproken. 
 
Gemeenten communiceren via steeds meer verschillende kanalen met de buitenwereld en dit aantal neemt 
waarschijnlijk slechts toe. De noodzaak tot kanaalintegratie doet zich steeds meer gevoelen. Gemeenten 
willen de verschillende vormen van klantcontact niet alleen over zoveel mogelijk kanalen ondersteunen, 
maar deze ook over alle kanalen op een uniforme manier laten plaatsvinden. De geregistreerde gegevens 
dienen daarbij voor alle kanalen actueel, correct en inhoudelijk congruent te zijn. Het is bovendien 
nauwelijks nog aanvaardbaar dat aanvragers van overheidsdiensten meermalen dezelfde gegevens moeten 
verstrekken aan verschillende onderdelen van een gemeente. 
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Waar het front office de buitenlaag van een organisatie vormt waarlangs de interactie met de omgeving 
zich afspeelt, vormt het back office het hart van de organisatie waar zich onzichtbaar voor die 
buitenwereld de primaire processen afspelen. Voor het back office vormt het specialisme het 
uitgangspunt; van daaruit worden de producten/diensten geleverd aan de burgers/bedrijven. In het back 
office werken ambtenaren bijvoorbeeld aan de afhandeling van een vergunningaanvraag; ze sturen een 
ontvangstbevestiging, controleren of de aanvraag ontvankelijk is op basis van de geldende vormvereisten, 
verifiëren de verstrekte gegevens, voeren een inhoudelijke beoordeling uit, winnen zonodig advies in bij 
derden, doen een voorstel tot een besluit en stellen op basis van het besluit uiteindelijk een beschikking 
op, welke tenslotte naar de aanvrager wordt verstuurd. 
 
De ambtenaren in kleine gemeenten (minder dan 100.000 inwoners) handelen de aanvragen meestal af 
binnen één afdeling, bijvoorbeeld de Publieksdienst. Er werken slechts een paar ambtenaren aan één 
product, vaak in een eenvoudige kantoorautomatiseringomgeving. Het overgrote deel van de aanvragen 
valt in één proceslijn. Er kan per proces worden geautomatiseerd, waarbij de betreffende procesapplicatie 
een overwegend gegevensverwerkende functie heeft. De ambtenaren hebben voor iedere proceslijn 
slechts één (eenvoudige) procesapplicatie nodig en soms geen enkel (bijvoorbeeld voor zogeheten 
applicatieloze formulieren). 
 
De ambtenaren in grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) handelen de aanvragen af in een 
heterogene omgeving waarbij verschillende back office afdelingen gebruik maken van verschillende 
procesapplicaties. De ambtenaren hebben voor iedere proceslijn één of meerdere procesapplicaties, die 
meestal verticaal ingericht zijn op basis van productgroepen (zoals Bouwen en Wonen, Sociale Zaken en 
Welzijn, Belasting en Burgerzaken). De gegevens van de back office systemen zijn doorgaans nog 
onvoldoende gekoppeld, evenals de functionaliteiten. Bovendien willen de afdelingen in het back office 
macht houden over hun eigen procesapplicaties. 
 
Een zekere communicatie tussen het front office en het back office is altijd nodig. De medewerkers in het 
front office moeten altijd zicht hebben op de complete geschiedenis van alle interactie met de bij de 
aanvraag betrokken partijen. Klanten willen bovendien zicht hebben op de status en dossiers van hun 
aanvraag. In algemene zin kent de communicatie tussen het front office en het back office een technische 
en een organisatorische component. In organisatorische zin bijvoorbeeld zal een front office medewerker 
moeten weten wie er in het back office aanspreekpunt is voor bepaalde zaken. In technische zin dienen de 
systemen en gegevens van het front office gekoppeld te worden aan die van het back office. Dit zal voor 
sommige producten en diensten die op het elektronisch loket worden aangeboden weinig regie vereisen. 
Echter, het wordt complex zodra een product of dienst moet worden afgehandeld door verschillende 
afdelingen die bovendien gebruik maken van verschillende applicaties en benodigde gegevens. De 
processen en systemen in het back office zijn anders ingericht (verticaal, vakgericht) dan die in het front 
office (horizontaal, burgergericht). 

2.1.2 Transactie- en collaboratieomgeving 

In de gemeentelijke architectuur kan onderscheid worden gemaakt tussen transactie- en 
collaboratieomgevingen. Bij de term transactie denkt men al snel aan koop- en verkooptransacties; een 
transactie wordt echter gezien als reeks processtappen die samen een logische eenheid vormen en niet los 
van elkaar uitgevoerd kunnen worden. Het concept van een transactie is dat deze hetzij helemaal, hetzij 
helemaal niet plaatsvindt. In een transactieomgeving worden in het algemeen gegevens verwerkt op basis 
waarvan transacties plaatsvinden en geautomatiseerd beslissingen kunnen worden genomen, welke 
worden opgeslagen in databases (gestructureerde informatie). 
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Collaboratie is in Nederland een term waar voorzichtig mee moet worden omgegaan. Men spreekt daarom 
liever over samenwerking. Samenwerking in een gemeente richt zich in het kader van elektronische 
dienstverlening bijvoorbeeld op het in teamverband afhandelen van de aanvraag van een product of 
dienst. Communicatie in de zin van het met elkaar in contact staan van ambtenaren, maakt deel uit van 
samenwerking. Samenwerking heeft daarnaast ook een bestuurlijke kant; de gezamenlijke activiteiten en 
bijbehorende resources dienen te worden georganiseerd en beheerd. In een collaboratieomgeving staat 
informatie voorop die door een mens geïnterpreteerd moet worden, zoals documenten, webpagina’s, E-
mails en tekeningen (ongestructureerde informatie).  
 
Elektronische dienstverlening (web intake) heeft aspecten die te maken hebben met transacties, 
documenten en content. Een elektronische aanvraag kan zowel gestructureerde gegevens (ingevulde 
velden op een webformulier) als ongestructureerde gegevens (zoals documenten, kaarten, tekeningen en 
dergelijke) bevatten. Een specifiek ingevuld webformulier (formulier-item) leidt tot een specifieke zaak 
(zaakitem). Een zaak bestaat altijd uit een samenhangende hoeveelheid werk die op verzoek van iemand 
wordt uitgevoerd en leidt in het algemeen tot een nauwkeurig gedefinieerd resultaat. Voor gemeenten zal 
dit resultaat veelal een beschikking zijn. 
 
Samen vormen de gestructureerde (records) en ongestructureerde (documenten) gegevens van een zaak 
een zogeheten zaakdossier. Een zaakdossier gaat per zaak zowel over de inhoud als over het proces. Voor 
het vinden van documenten bestaat binnen het documentair structuurplan (DSP) een bepaalde ordening. 
Het DSP is een structuur waarin is vastgelegd op welke wijze de toegankelijkheid van archiefbescheiden 
is georganiseerd en hoe die archiefbescheiden zijn ingedeeld en gerangschikt. Zaken worden gevonden en 
geordend naar zaaktype op basis van bepaalde kenmerken. Per zaak, maar ook per zaaktype, kan de 
voortgang worden gevolgd. Een manager kan de voortgang afzetten tegen de stappen die in het 
werkproces worden onderscheiden, terwijl een aanvrager de voor hem of haar relevante voortgang als een 
statusmelding kan inzien. 

2.1.3 Koppelvlak 

Het mid office als architectuurconcept bevindt zich dus tussen het front office en het back office in. In het 
mid office grijpen ongestructureerde en gestructureerde gegevens en systemen op elkaar in. Het mid 
office is geen apart organisatieonderdeel, maar een verzameling functionaliteiten die de processen en 
bijbehorende applicaties en gegevens in het front office en het back office op een gecontroleerde manier 
met elkaar verbindt. Het mid office staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een coherente 
omgeving waar ook het front- en back office toe behoren. Als voor elke combinatie van een front- en 
back office systeem een aparte koppeling wordt gemaakt (N:N-integratie) ontstaan ongewenste 
afhankelijkheden; het vervangen van één systeem in de linkerhelft van figuur 1 vereist vier nieuwe 
koppelingen. Het verdient dan ook de voorkeur om bij het koppelen van front- en back office systemen 
gebruik te maken van een tussenlaag waarbij de systemen via één koppelvlak worden ontsloten. 
Dergelijke N:1:M-integratie (rechterhelft van figuur 1) voorkomt ongewenste afhankelijkheden. 
 
 
 

 

 N:N-integratie N:1:M-integratie 
 

Figuur 1 :  Het mid office als koppelvlak (bron: M&I/Argitek) 
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Een koppelvlak beschrijft de communicatie tussen applicaties. Het koppelvlak is een specificatie, geen 
software. Als het mid office wordt beschouwd als een stekkerdoos, dan is het koppelvlak een beschrijving 
van het stopcontact ten behoeve van de stekkermakers. De beschrijving omvat het aantal gaten, het 
voltage en dergelijke. Aldus kunnen verschillende systemen geïntegreerd worden zonder ongewenste 
afhankelijkheden. Om de communicatie te beschrijven moet het koppelvlak een aantal zaken afdekken, 
zoals het uitwisselingsaspect (communicatieprotocollen), het gegevensaspect (de structuur/typering van 
de uitgewisselde gegevens, zowel in termen van gegevensmodellen en hun betekenis als afgebeeld op 
bijvoorbeeld XML), het dynamische aspect (met een logisch en technisch gedeelte voor zowel de functies 
[welke antwoordberichten horen bij welke vraagberichten] als de flow [op welke manier volgen meerdere 
functies elkaar op]) en het transactieaspect (wanneer is een gecommuniceerde actie definitief en hoe 
wordt er eventueel herroepen). Zie hiervoor ook de EGEM-notitie ‘Openen gemeentelijke back office 
applicaties’. 
 
Het koppelen van front- en back office systemen door middel van een generieke tussenlaag heeft tot 
gevolg dat vanuit één centraal punt (het mid office) meerdere back office applicaties kunnen worden 
aangesproken. Naast het voorkomen van ongewenste afhankelijkheden leidt dit er bovendien toe dat ook 
producten die meerdere back offices raken aldus elektronisch kunnen worden ondersteund. Een aanvraag 
tot het bouwen van een garage bijvoorbeeld kent een aantal aspecten die betrekking hebben op 
verschillende back office systemen (een bouwvergunning, een eventuele kapvergunning en eisen met 
betrekking tot zaken als milieu, welstand en bestemmingsplannen). Het automatiseren van een dergelijk 
proces vereist centrale sturing van dit ‘digitale loopbriefje’ langs de verschillende betrokken afdelingen 
(zie ook paragraaf 2.2.2). Dit kan tevens als illustratie dienen van de wijze waarop N:1:M-integratie 
middels een mid office in de praktijk zijn beslag krijgt: vanuit één van de (N) front office kanalen via het 
(1) mid office naar meerdere (M) back office systemen. 
 
Het koppelen van front- en back office systemen middels een mid office laat zich kenmerken als 
vraaggestuurd (vanuit het front office), geïntegreerd (indien nodig voor verschillende producten), 
elektronisch (communicatie vindt plaats via berichtenverkeer, ook voor bijvoorbeeld authenticatie en 
betaling) en uniform (identiek voor ieder kanaal). Het mid office maakt het mogelijk om na het koppelen 
de processen in de gemeentelijke organisatie te ‘kantelen’ naar de klant toe, waarbij een herschikking van 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het front office en het back office kan plaatsvinden 
(bijvoorbeeld procesgebonden documenteren en archiveren). Het kantelen is met name in grotere 
gemeenten een actueel onderwerp van de businesslaag van de architectuur. Kleinere gemeenten handelen 
vaak de meeste aanvragen al af in een homogene of geïntegreerde omgeving, bijvoorbeeld een 
Publieksdienst. Zij voorzien in één centrale applicatie met workflow- en document management 
functionaliteit waarmee alle aanvragen kunnen worden afgehandeld zonder koppeling met de eventueel 
aanwezige (eenvoudige) back office applicaties. 

2.2 Functionaliteit 

Het mid office is niet slechts een architectuurconcept maar laat zich ook concreet maken als een 
verzameling functionaliteiten die de processen en bijbehorende applicaties in front- en back office met 
elkaar verbindt: een berichtencentrale (broker) met adapters voor het afhandelen van transacties 
(communicatie met de aangesloten systemen), een web intake systeem (intake van webformulieren) en 
een gegevensmagazijn (caching van een beperkte set back office gegevens voor een snelle front office 
retrieval), alsmede eventueel een apart zakenmagazijn (zie figuur 2). Deze componenten functioneren op 
basis van een koppelvlak dat bij voorkeur gebruik maakt van open standaarden. Het gaat daarbij om 
zowel generieke standaarden (zoals HTTP/XML en SOAP) als domeinspecifieke standaarden (zoals het 
GFO-basisgegevens, het GFO-zaken en STuF-BG). 
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Figuur 2 :  Mid office componenten (bron: CapGemini [aangepast]) 

2.2.1 Web intake 

Web intake is de elektronische aanvraag en afhandeling van een overheidsdienst. Een aanvraag komt de 
gemeentelijke organisatie binnen middels een op het elektronisch loket ingevuld webformulier. De 
verwerking van het webformulier kan handmatig (elektronische intake) of elektronisch (elektronische 
transactie) plaatsvinden. Als het product of de dienst ook elektronisch wordt geleverd, spreekt men over 
een volledige elektronische transactie. Dit laatste is niet altijd mogelijk vanwege wettelijke eisen zoals 
met betrekking tot handtekeningen en dergelijke. Een web intake systeem biedt functionaliteit voor het 
ontwikkelen/beheren van webformulieren, het publiceren en vervolgens doen invullen ervan op het 
elektronisch loket, alsmede het verwerken van de ingevulde webformulieren. De vier fasen van het web 
intake proces (creatie/beheer, publicatie, executie, verwerking) zijn afgebeeld in figuur 3. 
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Figuur 3 :  Web intake proces (bron: M&I/Argitek) 
 
 
Het gebruik van een web intake systeem bij de afhandeling van elektronische transacties vereist dat de 
onderliggende processen goed zijn beschreven, zodat ze kunnen worden vastgelegd in het web intake 
systeem. Het web intake systeem wordt daartoe meestal gekoppeld met een procesmodelleringsysteem 
(zoals Cubed, Mavin, Protos of Visio). Het vaststellen van de processen die in een web intake systeem 
moeten worden opgenomen, vormt een actueel onderwerp van de businesslaag van de architectuur bij 
gemeenten. Een web intake systeem kan overigens ook intern worden gebruikt, zoals voor het aanvragen 
en afhandelen van interne producten via het intranet (bijvoorbeeld declaraties). Bovendien kan het web 
intake systeem via een webapplicatie ook door fysieke balies of callcenters gebruikt worden als intake 
systeem. 
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Creatie/beheer van webformulieren 
Het creëren en beheren van webformulieren heeft met name betrekking op de inhoud, vormgeving, 
structuur, interne logica, intelligentie en functionaliteit. Dit zijn allemaal aspecten waar gemeentelijke 
organisaties goed over moeten nadenken. Aan het digitaliseren van de inhoud van een formulier van een 
product of dienst gaat uitgebreide discussie en coördinatie vooraf over allerhande bestuurlijke, 
organisatorische en financiële aspecten, maar ook over bijvoorbeeld de semantiek van gegevens, de 
vormgeving, de interactieve mogelijkheden en de (juridische) vereisten ten aanzien van authenticatie, 
privacy, beveiliging en betaling. 
 
Een webformulier kent in feite dezelfde creatie- en beheersprocessen als bij webcontent, inclusief 
versiebeheer en goedkeuringsslagen. Dit vraagt om een administratieve organisatie. Een gemeente hoeft 
minder aandacht te besteden aan de beheersstructuur wanneer de webformulieren niet door de gemeente 
zelf worden gemaakt maar door een leverancier of implementatiepartner. Echter, ook in dat geval zijn 
goede afspraken nodig over bijvoorbeeld het uitbreiden van het aantal webformulieren, het flexibel 
aanpassen van de structuur of vormgeving ervan en het kunnen wijzigen van de inhoud ervan 
(bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen). 
 
Met het web intake systeem, ook wel formulierenserver genoemd, kan iedere proceseigenaar in de 
gemeente een webformulier maken op dezelfde manier zoals deze een product kan beschrijven in de 
product-diensten catalogus en webcontent kan creëren met het concent management systeem (CMS). 
Namelijk op basis van het what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG) principe, zonder kennis van 
HTML of scripttalen. Een webformulier behorend bij een specifiek product uit de product-diensten 
catalogus wordt een formuliertype genoemd (bijvoorbeeld een formulier voor de aanvraag van een 
bouwvergunning). Een formuliertype kan worden beschouwd als een bijzonder contenttype (zoals een 
vacature of nieuwsbericht). Er zijn meestal niet meer dan tien contenttypen aanwezig in een gemeente, 
terwijl het aantal gebruikte formuliertypen al gauw kan oplopen tot enkele tientallen. 
 
Net als webcontent wordt een webformulier gekenmerkt door een scheiding van vormgeving en inhoud. 
Analoog aan de creatie van content kan de medewerker bij de opmaak van een bepaald webformulier in 
het web intake systeem kiezen voor één van de daartoe beschikbare stylesheets. De inhoud van een 
specifiek formulier bestaat uit een aantal verschillende velden aangevuld met tekstuele informatie over 
die velden. Niet alle velden worden ook daadwerkelijk gepubliceerd in de zin dat ze aan de burger of 
ondernemer worden getoond. Sommige velden dienen bijvoorbeeld als metadata ten behoeve van de 
publicatie (zoals geldigheidsduur en auteur) of de verwerking van het formulier (zoals verzendmethode en 
route die het formulier bij de verwerking aflegt binnen de organisatie). Ook dit is weer goeddeels analoog 
aan webcontent, hoewel daarbij geen metadata ten behoeve van verwerking voorkomen. In het geval van 
webformulieren vormt de publicatie pas het begin van een invul- en verwerkingsproces, terwijl het 
daarmee bij webcontent ophoudt. 
 
Een webformulier kent net als webcontent bovendien een bepaalde structuur. Het is opgebouwd uit één of 
meerdere pagina’s, welke vaak als tabbladen worden weergegeven. Elk van deze pagina’s bestaat op zijn 
beurt weer uit één of meerdere onderwerpblokken van een aantal samenhangende velden. Zowel de 
onderwerpblokken als de velden kunnen worden opgeslagen en beheerd in een zogeheten repository, van 
waaruit ze naar believen kunnen worden hergebruikt. Een voorbeeld van zo’n onderwerpblok is 
‘personalia’, waarin velden als ‘voornaam’, ‘achternaam’ en dergelijke reeds zijn gedefinieerd. In 
dezelfde repository van het web intake systeem kunnen ook stukjes routering, scripts en andere 
herbruikbare onderdelen worden opgeslagen en beheerd. 
 
In dit kader dient gewezen op de relatief nieuwe formulierenstandaard Xforms. Xforms is een XML-
variant en biedt een platformonafhankelijke markup language voor formulieren. Voordelen van deze 
standaard zijn onder meer dat de scheiding van vorm en inhoud geformaliseerd wordt, uitbreiding van de 
mogelijkheden tot hergebruik van componenten, verminderde noodzaak tot server round-trips en 
scripting, alsmede kanaalonafhankelijkheid. 
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Het formulier wordt bij Xforms in feite uitgesplitst in drie lagen: een presentatielaag, een logische laag en 
een datalaag (analoog aan de klassieke 3-tier applicatiearchitectuur, zie paragraaf 2.2.3). In de 
presentatielaag wordt de vormgeving van het formulier gedefinieerd, in de logische laag de beperkingen, 
validaties en afhankelijkheden op en tussen de verschillende velden en in de datalaag het onderliggende 
XML-schema. 
 
Bij het creëren van webformulieren kan interne logica, intelligentie en andere functionaliteit worden 
toegevoegd. Een voorbeeld van interne logica wordt gevormd door zogenaamde business rules die 
gebruikt worden voor validatie tijdens het invullen van de velden zoals bijvoorbeeld E-mail adressen, 
postcodes, (alfa)numeriek of niet en groter of kleiner dan een bepaalde waarde. Op basis van intelligentie 
kunnen bijvoorbeeld de onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende velden worden vastgelegd of 
kan de waarde van een veld dynamisch worden gepubliceerd. In het eerste geval wordt de uiterlijke 
verschijningsvorm van het formulier tijdens het invullen aangepast, waarmee de route die de invuller door 
het formulier aflegt wordt beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan het verbergen van bepaalde velden die op 
basis van eerder ingevulde gegevens niet meer relevant blijken. Bij het dynamisch publiceren van de 
waarde van een veld wordt deze uit een database gelezen. 
 
Een andere functionaliteit die aan een formulier kan worden toegevoegd is de mogelijkheid tot het 
bijvoegen van bescheiden (bijvoorbeeld een bouwtekening), alsmede de mogelijkheid om te kunnen 
stoppen tijdens het invullen (bijvoorbeeld indien er gegevens worden gevraagd die de invuller op dat 
moment niet beschikbaar heeft). De reeds verstrekte gegevens worden dan opgeslagen, zodat het invullen 
op een later tijdstip kan worden voortgezet. Ook is het mogelijk functionaliteit toe te voegen die het laten 
verschijnen van uitgebreide helpteksten ter ondersteuning van het invullen of het laten genereren van 
bijvoorbeeld een factuurnummer bewerkstelligt. 
 
 

 
Figuur 4 :  Creatie/beheer van webformulieren (bron: Ebase Technology & Imtech ICT Public) 
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Publicatie van webformulieren 
Wanneer een webformulier eenmaal is ontworpen en goedgekeurd, dan kan het vanuit het web intake 
systeem worden gepubliceerd. Dit betreft het zogenaamde transactionele deel van het elektronisch loket. 
Het informatieve deel, waaronder de productbeschrijvingen, vraagpatronen en webcontent, wordt 
gepubliceerd vanuit andere systemen, zoals een content management systeem of een portal. De eisen die 
een gemeente aan webcontent stelt zullen eveneens van toepassing zijn op de gepubliceerde formulieren. 
Te denken valt aan de look-and-feel van de huisstijl, het kunnen functioneren binnen bepaalde (versies 
van) browsers en het voldoen aan de zogeheten ‘Drempels Weg’-normen met betrekking tot 
toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperkingen. 
 
Er zijn grofweg twee mogelijke publicatiemethoden. De eerste mogelijkheid betreft het stap voor stap 
doorlopen van het formulier, waarbij de verschillende onderwerpblokken één voor één aan de gebruiker 
getoond worden. Aangezien deze zogenaamde wizard presentatie met name gericht is op onervaren 
gebruikers, worden er doorgaans uitgebreide en contextgevoelige helpteksten bij gegeven. Bij de tweede 
mogelijkheid wordt het gehele formulier ineens getoond. Ook bij deze zogeheten platte presentatie 
kunnen weer helpteksten worden weergegeven. Deze zullen doorgaans echter minder uitgebreid zijn dan 
bij de wizard presentatie. 
 
 

 
Figuur 5 :  Wizard presentatie van webformulieren (bron: gemeente Enschede) 
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Executie van webformulieren 
Om het invullen van een webformulier voor de burger/ondernemer te vereenvoudigen, dient er sprake te 
zijn van een logische structuur en een zekere uniformiteit. In de invulfase zijn er verschillende 
mogelijkheden om de gebruiker te ondersteunen, zoals het gebruik van checklists en dialogen en het 
uitvoeren van controles tijdens of na het invullen (op de client respectievelijk server) met betrekking tot 
bijvoorbeeld de volledigheid (zijn alle verplichte velden ingevuld?), juistheid (is de geboortedatum 
reëel?) en consistentie (komen postcode en woonplaats overeen?) van de verstrekte gegevens. 
 
Dit laatste beperkt zich niet noodzakelijkerwijs tot interne consistentie, dat wil zeggen binnen hetzelfde 
formulier, want eventueel worden ook in het verleden verstrekte gegevens erbij betrokken door het web 
intake systeem. Andere functionaliteiten om de invuller te assisteren zijn bijvoorbeeld invoervalidatie op 
(postcode = NNNNAA, met N is numeriek en A is alfanumeriek) en controles tussen velden (geen 
rijbewijs indien jonger dan 18 jaar bijvoorbeeld), automatische routering door het formulier (zoals het 
invullen van partnergegevens overslaan indien men ongehuwd is), tabel handling (‘vermeld in 
onderstaande tabel al uw relevante opleidingen’) en andere faciliteiten voor zogenaamde repeated fields. 
 
 

 
Figuur 6 :  Executie van webformulieren (bron: gemeente Zoetermeer) 
 
 
Het is niet alleen klantvriendelijk, maar uit oogpunt van kwaliteitsbewaking ook gewenst, wanneer de in 
het webformulier in te vullen klantspecifieke gegevens reeds vooraf door het web intake systeem uit de 
desbetreffende gemeentelijke administraties worden opgehaald. De basisregistraties en de procesgegevens 
worden dan door het web intake systeem uitgelezen; hetzij vanuit de betreffende applicatie(s) in het back 
office, hetzij vanuit een gegevensmagazijn (en/of vanuit een eventueel apart zakenmagazijn) in het mid 
office. Authenticatie door de aanvrager is hierbij echter wel een vereiste (zie paragraaf 2.3.6), mede 
vanwege de privacywetgeving. 
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Als een aanvrager meerdere producten wil aanvragen omdat deze met elkaar samenhangen, dan dient het 
web intake systeem alle overeenkomstige gegevens over te nemen, zodat deze slechts eenmalig hoeven te 
worden verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan een invalidenparkeervergunning en de daaraan ten grondslag 
liggende medische indicatiestelling of aan de vergunningen die nodig zijn voor het openen van een 
horeca-instelling. Na invulling van het formulier kan het web intake systeem deze op het scherm 
presenteren ter controle van de verstrekte gegevens. Na goedkeuring kan een factuurnummer worden 
gegenereerd door de betaalvoorziening. Een specifiek ingevuld formulier wordt ook wel een formulier-
item genoemd. Een voorbeeld van een formulier-item is een ingevuld formulier voor een 
bouwvergunning. Een belangrijk verschil tussen een webformulier enerzijds en webcontent anderzijds is 
dat een formulier-item wordt ingevuld door een afnemer van de overheidsdienst (de burger of 
ondernemer) en een contentitem door een ambtenaar. Het formulier-item wordt ingevuld buiten de 
firewall, terwijl het contentitem wordt ingevuld binnen de firewall. 
 
Verwerking van webformulieren 
Een door de gemeente ontvangen ingevuld webformulier leidt tot een zogenaamde zaak. Een zaak is een 
samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd resultaat, 
waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moet worden. Voor gemeenten zal dit resultaat veelal een 
beschikking zijn. Een specifiek ingevuld webformulier (formulier-item) leidt aldus tot een specifieke zaak 
(zaakitem). Tezamen vormen de gestructureerde en ongestructureerde gegevens van een zaak een 
zogenaamd zaakdossier. Aan elke zaak hangt aldus een dossier dat documenten bevat. Die documenten 
zijn van een bepaald type en kunnen teruggevonden worden binnen de door het documentair 
structuurplan (DSP) bepaalde ordening. 
 
Een zaakdossier gaat per zaak zowel over de inhoud als over het proces van de aanvraag. Alle 
correspondentie die plaatsvindt over een aanvraag (zaakitem) kan in het dossier worden beheerd. Dit 
betreft niet alleen de documenten die tijdens het proces van de levering van het product worden 
vervaardigd door de gemeente (zoals standaardbrieven en vergunningen), maar ook de E-mails en brieven 
van de aanvrager. Gemeenten kunnen in het mid office de procesgegevens apart positioneren van de 
inhoudelijke gegevens en de benodigde (basis)gegevens. Zaakgegevens en documenten worden dan in het 
mid office gemuteerd. Dit wordt verder beschreven in paragraaf 3.3. 
 
Het web intake systeem verwerkt het webformulier door deze als een elektronisch bericht door te sturen. 
Het bericht kan daarmee zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens bevatten. De in het 
formulier-item vastgelegde gegevens kunnen zomogelijk zonder menselijke tussenkomst in de systemen 
in het back office kunnen worden verwerkt. Hiertoe dienen deze processystemen natuurlijk wel aanwezig 
te zijn. Het is daarbij van belang dat de formuliergegevens voldoen aan de te hanteren standaarden. Dit is 
bijvoorbeeld mogelijk door op productniveau een koppeling te maken met één van de zogenaamde 
Gemeentelijke Functionele Ontwerpen (GFO’s). 
 
Het elektronisch bericht kan bij de grotere gemeenten door een berichtencentrale (broker) in het mid 
office worden ontvangen, alwaar het bericht wordt ontdaan van iedere vorm en alleen de inhoud 
overblijft. Veelal zal er in de grotere gemeenten sprake zijn van het moeten verwerken van deze gegevens 
in meerdere, soms qua gegevensopslag ongelijksoortige, systemen. In dat geval moet er 
gegevenstransformatie plaatsvinden. De inhoud wordt door de broker omgezet naar een uniform formaat 
(meestal XML) en automatisch naar de desbetreffende back office applicatie(s) gerouteerd. Afhandeling 
vindt verder plaats in die procesapplicatie(s). 
 
Bij kleinere gemeenten wordt het elektronisch bericht meestal door een systeem met workflow 
management (WFM) functionaliteit ontvangen, waarna het wordt gerouteerd naar de betreffende 
medewerker of afdeling. Gedurende het verwerkingsproces wijzigen de behandelende ambtenaren de 
status van de aanvraag (ontvangen, in behandeling, behandeld) in het WFM-systeem. Het kan ook zijn dat 
de processystemen de status van de gezette stappen via een bericht (bijvoorbeeld XML of SOAP) 
teruggeven aan het workflow management systeem. 
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De ambtenaren kunnen de status van de afhandeling van een aanvraag volgen in het WFM-systeem en er 
bijvoorbeeld bepaalde interne opmerkingen over de aanvraag bij plaatsen. Bovendien geeft het systeem 
aan de kwaliteitsmanagers een overzicht van het onderhanden werk inclusief doorlooptijd. Hierdoor 
worden knelpunten in het werkproces zichtbaar. Sommige web intake systemen bieden zelf een dergelijke  
workflow management functionaliteit. Echter, de meeste web intake systemen zijn in feite slechts 
formuliereneditors met zeer beperkte functionaliteit voor het verwerken van formulieren. 
 
Als een ingevuld formulier is ontvangen door de broker of het workflow management systeem krijgt de 
burger of ondernemer daarvan een bevestiging. Onderdeel van deze bevestiging is een unieke code 
(bijvoorbeeld een transactienummer), welke gebruikt kan worden om de status op te vragen en de 
correspondentie of dossiers te bekijken op het elektronisch loket. Het web intake systeem dient daartoe te 
worden gekoppeld met de broker of het workflow management systeem. Per transactie kan worden 
bijgehouden welke statussen zijn doorlopen, wie er wijzigingen heeft doorgevoerd en welke wijzigingen 
wanneer gemaakt zijn. 
 
 

 
Figuur 7 :  Statusvolging via ‘Mijn Loket’ (bron: gemeente Dordrecht) 

2.2.2 Broker 

De broker, ook wel berichtencentrale of message broker genoemd, zorgt ervoor dat de juiste berichten in 
het juiste formaat op het juiste moment via de juiste route bij de juiste procesapplicatie terechtkomen. Als 
zodanig vormt de broker het hart van het mid office. Vanuit de broker wordt alle communicatie tussen de 
applicaties of componenten of (web)services in het front office en het back office gecoördineerd. De 
communicatie bestaat uit het uitwisselen van elektronische berichten (hoog niveau) of gegevens (laag 
niveau). De broker biedt functionaliteit voor het routeren van berichten tussen applicaties, componenten 
of (web)services, hetgeen ook wel business process management (BPM) wordt genoemd. De broker 
bepaalt welk type berichten moet worden verwerkt door welke aangesloten procesapplicaties en in welke 
volgorde.  



Marktverkenning mid office systemen 

 

25 

De broker biedt tevens functionaliteit voor het transporteren van berichten. Omdat de berichten die 
worden uitgewisseld de toestand van een proces vertegenwoordigen, dienen zij over een robuust 
transportmechanisme te worden uitgewisseld. Het transport van de berichten gebeurt middels een 
messaging oplossing. Message queuing is een techniek voor het op asynchrone wijze transporteren en 
monitoren van elektronische berichten. Een message queue is daarbij de wachtrij van berichten voor een 
specifieke procesapplicatie. De applicatie bepaalt wanneer het bericht wordt verwerkt. Aldus is het 
mogelijk om via een elektronisch loket een aanvraag in te dienen voor een product, ook wanneer de 
betreffende procesapplicatie(s) op dat moment niet beschikbaar is/zijn. Wanneer de interactie asynchroon 
van aard is, moet de broker tijdelijk allerlei informatie over uitgezonden berichten en verwachte 
antwoorden bewaren (zoals de correlerende identiteit van een te ontvangen bericht). 
 
Het bericht kan naar meerdere procesapplicaties tegelijk worden gestuurd. In een dergelijke situatie kan 
het zo zijn dat het bericht die via de broker loopt transacties in meer dan één database tot gevolg heeft. Op 
het moment dat binnen een proces meerdere databasetransacties in verschillende databases uitgevoerd 
moeten worden en één van deze database transacties mislukt, moet de broker er zorg voor dragen dat 
overal waar dit nodig is ook de andere transacties worden gestopt of teruggedraaid. Er zal vaak sprake 
zijn van het moeten verwerken van gegevens in qua gegevensopslag ongelijksoortige systemen. De 
broker draagt zorg voor het vertalen van de berichten; deze beschikt hiertoe over functionaliteit voor 
zowel translatie als transformatie. In het geval van translatie verandert de broker de syntax (vorm) van het 
bericht, maar laat de semantiek (betekenis) ervan ongemoeid. Bij transformatie daarentegen verandert de 
broker uitsluitend de betekenis van het bericht. 
 
De broker kan het web intake systeem bovendien ondersteunen in situaties waarin de burger een product 
aanvraagt dat door meerdere afdelingen (een zogenaamde binnengemeentelijke keten) in het back office 
moet worden afgehandeld. Een aanvraag met betrekking tot het bouwen van een garage kan bijvoorbeeld 
leiden tot verschillende producten, elk met een eigen dossiervormende proceslijn en een eigen 
procesapplicatie die door de broker als het ware moet worden geactiveerd en gecoördineerd (het reeds 
genoemde ‘digitale loopbriefje’). Dit kan tevens als illustratie dienen van de wijze waarop applicatie-
integratie middels een mid office (N:1:M-integratie, zie paragraaf 2.1.3) in de praktijk zijn beslag krijgt: 
vanuit één van de (N) front office kanalen via het mid office (1) naar meerdere (M) back office systemen. 
Ook generieke applicaties als een document- en/of workflow management systeem kunnen aan de broker 
worden gekoppeld, zodat hun functionaliteit beschikbaar is voor bijvoorbeeld zaakafhandeling (zie 
paragraaf 3.3). 
 
 

 
Figuur 8 :  Functionaliteiten van de broker (bron: M&I/Argitek) 
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2.2.3 Adapters 

In het mid office worden de berichten door de broker omgezet naar het juiste formaat. Het bericht moet 
ook nog op de juiste wijze en in de juiste volgorde aan de applicaties in het front office en het back office 
worden doorgegeven. Een middel hiertoe is de integratiecomponent die adapter wordt genoemd: software 
die in het geval van web intake de informatieoverdracht regelt tussen enerzijds de broker en het web 
intake systeem en anderzijds de broker en de back office applicatie. De adapter geeft een invulling aan het 
transportprotocol waarmee de gegevens worden uitgewisseld; de adapter zorgt voor het berichtkanaal 
(protocol, bijvoorbeeld SOAP of HTTP/XML). Het initiatief voor het aanspreken van een adapter (het 
verzenden van een bericht naar die adapter) ligt idealiter niet bij de back office applicatie maar bij de 
broker. 
 
Bij berichten is de volgorde en de semantiek belangrijker dan het transport. Voor het transport realiseert 
de adapter een extern koppelvlak met de betreffende procesapplicatie. In de ideale situatie is er voor elk 
type systeem slechts één adapter nodig, waarbij de communicatie tussen het systeem en de broker 
plaatsvindt via een gestandaardiseerde structuur en (functionele en technische) protocollen. Aldus kan de 
broker op uniforme wijze koppelen met een bepaald type systeem van verschillende gemeentelijke 
leveranciers, bijvoorbeeld een GBA-systeem op basis van StUF-BG. 
 
De adapters kunnen variëren in intelligentie. Een zogenaamde thin adapter fungeert als doorgeefluik. De 
thin adapter zorgt ervoor dat de data van de broker aan de applicatie wordt doorgegeven en omgekeerd, 
waarbij zij zich slechts bezighoudt met de vertaling van de syntax van de berichten. De aansturing van de 
informatiestromen zelf vindt plaats binnen de broker. De software van de thin adapter bevindt zich 
doorgaans uitsluitend bij de broker zelf en niet bij de applicatie. Een thin adapter kan gemaakt worden 
door een derde partij en fungeren als een technologiebrug. 
 
Een zogenaamde intelligente adapter draagt zorg voor de vertaling van de applicatielogica naar de logica 
van de broker. Hierdoor wordt een groot deel van die applicatielogica voor de broker irrelevant. De 
broker neemt zo min mogelijk applicatielogica over uit het back office. In tegenstelling tot een thin 
adapter verzorgt een intelligente adapter ook (een deel van) de vertaling van de semantiek van de 
berichten. Een deel van de software van een intelligente adapter bevindt zich dan ook bij de applicatie. 
Als gevolg hiervan kan beter gecontroleerd worden of er in die applicatie gebeurtenissen plaatsvinden die 
aan de broker moeten worden doorgegeven.  
 
Het is over het algemeen niet eenvoudig om adapters een transactie te laten activeren in gemeentelijke 
back office applicaties. Deze applicaties zijn niet of weinig ingericht voor het kunnen communiceren 
volgens een koppelvlak: zij kunnen geen transacties vanuit een ander systeem verwerken. Een adapter zal 
berichten moeten kunnen versturen en ontvangen. Het gewenste gedrag van een bepaalde adapter kan 
worden beschreven aan de hand van: 
 
• Het bericht dat door de adapter wordt ontvangen (vraagbericht). 
• Het bericht dat daarop door de adapter wordt verzonden (antwoordbericht). 
• De inhoudelijke relatie tussen deze twee berichten. 
• Het effect van dit berichtenpaar in termen van de statusverandering of actie die hierdoor in de 

applicatie moet zijn bewerkstelligd. 
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De gemeentelijke applicaties worden niet altijd op een moderne wijze, dat wil zeggen door middel van 
een drieschakel (3-tier) architectuur, vormgegeven. Een dergelijke architectuur wordt gekenmerkt door 
een drietal hoofdcomponenten, te weten: 
 
• Een presentatieschakel 

 

Hierin worden de gegevens en de functies aan de gebruiker en andere applicaties gepresenteerd. De 
presentatielaag voert geen gegevensbewerking (opslag, mutatie, verwijderen) uit. De presentatielaag 
voert geen semantische controle op gegevensinvoer uit en slechts een zeer beperkte syntactische 
controle. 

 
• Een logicaschakel 

Hierin vindt gegevensverwerking plaats op basis van bedrijfslogica en -processen. De business logica 
laag is niet verantwoordelijk voor de presentatie van gegevens en de juiste verwerking van 
gegevensopslag en -mutaties in de datalaag. 

 
• Een opslagschakel 
 

Hierin vindt de gegevensopslag en het gegevensbeheer plaats. Dit is de laag die de daadwerkelijke 
opslag, mutatie en verwijdering van gegevens afhandelt. De datalaag voert geen bewerkingen uit op 
gegevens en geen semantische controle op gegevens uit. 

 
 

 
Figuur 9 :  3-tier architectuur van applicaties (bron: EGEM) 
 
 
Wanneer een gemeentelijke back office applicatie wordt gekenmerkt door een gelaagde structuur en is 
opgebouwd uit een presentatie-, data- en applicatieniveau, dan zijn er drie manieren waarop deze 
applicatie kan worden benaderd, namelijk op elk van deze drie niveaus. 
 
Integratie op presentatieniveau 

Voor integratie op presentatieniveau wordt ook wel de term screenscraping gebezigd. Met een script kan 
de betreffende procesapplicatie worden benaderd en gegevens erin geschreven of eraan onttrokken 
worden. De data wordt in de applicatie geschreven of uit de applicatie gelezen door deze vanaf de 
schermweergave te kopiëren. Hiertoe wordt een virtuele gebruiker gecreëerd die de applicatie kan 
aanroepen middels zogenaamde remote procedure calls (RPC’s). Via de broker komen de gekopieerde 
gegevens beschikbaar voor de andere applicaties in het binnen het mid office gewenste gegevensformaat. 
Naast het feit dat bij deze vorm van integratie de gegevensuitwisseling nogal traag verloopt, is het ook 
een probleem dat de mutaties niet automatisch doorgevoerd kunnen worden. 
 
Voor integratie op presentatieniveau is de medewerking van de leverancier van de procesapplicatie niet 
noodzakelijk. Vooralsnog is dit de enige redelijke integratieoplossing voor die gemeentelijke applicaties 
waarvan de interfaces niet worden vrijgegeven. Een voorbeeld van integratie op presentatieniveau in 
gemeenten is de zogeheten ‘Digitale Type Miep’-oplossing (DTM) van gemeente Bergen (NH): een 
combinatie van scriptfiles en de screenscraping oplossing van Engage! (zie paragraaf 5.2.11). 

logica opslag
p
resen

tatie
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Integratie op dataniveau 

Indien een procesapplicatie op dataniveau wordt geïntegreerd met de broker (middels een ODBC- of 
JDBC-koppeling), kan de broker er wel gegevens uithalen (lezen) maar niet wijzigen (schrijven) omdat de 
interne logica van de applicatie dan wordt veronachtzaamd. Daarmee is er dus sprake van een soort read-
only toegang. Gemeenten die alleen leestoegang belangrijk vinden, hebben maatwerk integratie van de 
broker en de back office applicaties op dataniveau als optie. Echter zodra er ook teruggeschreven moet 
worden naar een back office systeem, is integratie op dataniveau een risico omdat de datakwaliteit in de 
back office applicatie vaak via business rules op applicatieniveau wordt geborgd. 
 
Integratie op applicatieniveau 

Omdat bij integratie op applicatieniveau gebruik wordt gemaakt van de applicatielogica, geniet deze vorm 
van integratie over het algemeen de voorkeur. Het is niet alleen sneller en flexibeler dan screenscraping, 
maar biedt bovendien de mogelijkheid mutaties aan te brengen in de binnen een applicatie aanwezige 
gegevens zonder risico’s op inconsistenties. Voor schrijftoegang van niet-basisgegevens op 
applicatieniveau is echter medewerking van de leverancier vereist. Het nadeel van integratie op 
presentatie- of dataniveau is ook dat het niet te standaardiseren is. Dit betekent dat elke koppeling met 
behulp van ODBC/JDBC dan wel RPC’s een stuk maatwerk is en lastiger in het beheer zal zijn. In een 
aantal gevallen zal een dergelijke koppeling echter wel noodzakelijk zijn omdat het organisatorisch of 
technisch niet mogelijk is om een koppeling op applicatieniveau te realiseren. 
 
Zolang enerzijds gemeenten het koppelvlak niet volledig definiëren en uitwerken, zowel op logisch als op 
technisch niveau (bijvoorbeeld met betrekking tot gegevensmodel, syntax en semantiek van berichten, 
business rules en routering) en anderzijds leveranciers hun systemen geen gebruik laten maken van 
algemeen geaccepteerde standaarden, worden de adapters per product/dienst en/of systeem gerealiseerd. 
Dit is het gevolg van de keuze voor een adapterambitie in plaats van een koppelvlakambitie of 
architectuurambitie (zie ook de EGEM-notitie ‘Openen gemeentelijke back office applicaties’). 
 
Per transactie en/of systeem wordt dan door middel van scripting de applicatiespecifieke handelingen op 
de aangesloten systemen gerealiseerd. De adapters maken daarbij gebruik van de zogenaamde application 
program interfaces (API’s) van de applicatie. Wanneer er een nieuwe release van de applicatie uitkomt, 
moeten de adapters vaak worden aangepast. Het is dan ook aannemelijk dat gemeenten als beleid gaan 
voeren dat alle nieuwe applicaties moeten beschikken over een adapter (bij voorkeur op basis van open 
standaarden) en zij bij oplevering van die adapter de volledige beschikking krijgen over de specificaties 
van de externe koppelvlakken van de adapter. Dit vereist echter opdrachtgeverschap. 

2.2.4 Gegevens- en zakenmagazijn 

Het gegevensmagazijn, dat ook wel operational data storage (ODS) of datawarehouse (DWH) wordt 
genoemd, dient voor de opslag van gegevens uit de verschillende back office applicaties. Hierbij worden 
in feite twee typen onderscheiden: het een gegevensmagazijn in enge zin bevat uitsluitend basisgegevens 
uit basisregistraties, terwijl een gegevensmagazijn in brede zin allerlei gestructureerde gegevens kan 
bevatten. 
 
De gegevens worden naar een centrale database gekopieerd, alwaar ze read-only worden opgeslagen, 
zodat alle aan de broker gekoppelde systemen van de basisgegevens gebruik kunnen maken. De op het 
elektronisch loket te presenteren gegevens kunnen ook uit de diverse back office applicaties worden 
betrokken op het moment dat een burger of bedrijf inlogt. Dit zou dan plaatsvinden middels een soort 
vraagantwoordspel. De te raadplegen gegevens zijn in dat geval wel altijd actueel, maar niet altijd 
beschikbaar. Ook moet dan op ieder back office systeem een ‘vragenbeantwoorder’ worden gebouwd en 
zal de webapplicatie bovendien minder snel reageren. 



Marktverkenning mid office systemen 

 

29 

Een keuze voor synchrone koppeling tussen de te ontsluiten back office systemen en het elektronisch 
loket (de interface), is van een geheel andere orde dan een keuze voor geregelde datareplicatie naar een 
gegevensmagazijn en eventueel een apart gepositioneerd zakenmagazijn. Aspecten die hierbij zeer 
variëren zijn de back office koppelingen (synchroon berichtenverkeer dat door de back office systemen 
afgehandeld moeten kunnen worden versus datareplicatie jobs die ’s nachts op databaseniveau gedraaid 
kunnen worden), beveiliging en de te ontwikkelen filtering en logica inclusief eventuele procesbewaking 
(zoals E-mail, identificatie en statusopgave bij asynchrone afhandeling). 
 
In feite worden twee typen onderscheiden: een gegevensmagazijn in enge zin bevat uitsluitend 
basisgegevens uit basisregistraties, terwijl een gegevensmagazijn in brede zin allerlei gestructureerde 
gegevenssoorten kan bevatten. Het gegevensmagazijn in enge zin kan gebaseerd worden op het GFO-
basisgegevens. Gemeenten maken dan een kopieslag van de registraties van natuurlijke personen, niet-
natuurlijke personen, adressen, bouwobjecten, grondobjecten, kadastrale objecten, medewerkers en 
dergelijke. In de praktijk kiezen sommige gemeenten er voor om elk uur de GBA-replica in het 
gegevensmagazijn te actualiseren (real-time asynchroon). Indien apart gepositioneerd kunnen in een 
zakenmagazijn de procesgegevens van een bepaalde aanvraag (zaak) worden gerelateerd aan de 
(basis)gegevens in een gegevensmagazijn. Het zakenmagazijn kan vervolgens de enige database zijn die 
direct bevraagd kan worden na authenticatie door de burger/ondernemer. 
 
Op het elektronisch loket kan deze de aanvraagstatus raadplegen en de relevante documenten (zoals 
vergunningen en facturen) op procesoverstijgend niveau inzien. Het is bovendien klantvriendelijk en uit 
oogpunt van kwaliteitsbewaking zelfs gewenst om de in een formulier in te vullen klantspecifieke 
gegevens reeds op te halen uit de betreffende gemeentelijke administraties. De binnen een gemeente 
gehanteerde registraties zijn echter onvoldoende beschikbaar (10/5, dat wil zeggen 10 uur per dag 5 dagen 
per week) en beveiligd om dit soort dienstverlening (24/7) mogelijk te maken. Een gegevens- of 
eventueel een zakenmagazijn kan hierbij uitkomst bieden 
 
Bij het bepalen van de geschiktheid voor ontsluiting van gegevens in het gegevensmagazijn (en een 
eventueel apart gepositioneerd zakenmagazijn) zijn de volgende aspecten van belang: de homogeniteit 
van de verzameling (zijn de betreffende gegevens beschikbaar in één systeem of verspreid over meerdere 
systemen), de koppelbaarheid van de gegevens (welke registraties zijn op basis van een uniek kenmerk 
[sleutel] te koppelen?), het tijdsaspect (zijn de gegevens op elk moment te ontsluiten of zijn er momenten 
waarop, bijvoorbeeld als gevolg van lopende bewerkingen, de betreffende database niet aanspreekbaar of 
niet intern consistent is?), het vergelijkbaarheidsaspect (hoe worden gegevens semantisch beschreven en 
opgeslagen in de verschillende systemen?) en de techniek (welke manieren van gegevensontsluiting 
bieden de back office applicaties?). 
 
Een centraal gegevensmagazijn vereist echter ook een centrale vorm van beheer, dus boven het niveau 
van een primair of secundair proces, bijvoorbeeld door de bestuursdienst. Dergelijke beheer dient echter 
verschillende aspecten te beslaan (zoals technisch en functioneel beheer, administratieve organisatie en de 
syntax en semantiek van de gegevens) die bovendien ieder op meerdere manieren kunnen worden 
ingevuld (bijvoorbeeld centraal of decentraal; de overkoepelende regie dient echter centraal belegd te 
worden). Hiervoor zijn goede organisatorische en procedurele afspraken nodig met de bronhouders van 
de desbetreffende gegevens. Behalve de basisregistraties komen er ook andere gegevensverzamelingen in 
aanmerking voor een vorm van procesoverstijgend beheer, zoals de verzameling met beschreven 
processen, het documentenarchief en de database met formulieren. Daarnaast kan ervoor worden gekozen 
om bepaalde veelgebruikte procesgegevens samen te brengen in enkele thematische 
gegevensverzamelingen. Een centraal gegevensbestand vereist bovendien additioneel gegevensbeheer, 
waaronder het initieel vullen en periodiek (bijvoorbeeld ’s nachts) bijwerken van de basisgegevens uit de 
verschillende back office applicaties via een datadistributievoorziening (zie paragraaf 3.1). Verder spelen 
rond een dergelijk centraal aangelegd integraal gegevensbestand ook privacy- en beveiligingsissues. Als 
nadeel dient bovendien genoemd te worden dat de te raadplegen gegevens minder actueel kunnen zijn. 



Marktverkenning mid office systemen 

 

30 

2.3 Gerelateerde functionaliteit 

Een mid office systeem staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een coherente omgeving waar ook 
de front office applicaties en de back office applicaties toe behoren. De term mid office systeem wordt 
gebruikt ten opzichte van de termen front- en back office systeem. Met back office systemen worden met 
name systemen bedoeld waarbij het mid office systeem alleen gebruik maakt van hun 
gegevensverwerkende functionaliteit. Met front office systemen daarentegen worden hoofdzakelijk 
systemen bedoeld waarbij het mid office alleen gebruik maakt van hun presentatiefunctionaliteit. Het is 
echter goed te benadrukken dat in de softwaremarkt verschillende pakketten, die oorspronkelijk één 
duidelijke typering hadden, meer en meer functionele aspecten van andere typen applicaties in zich 
opnemen. Een aantal applicaties biedt bijvoorbeeld (deels) web intake of applicatie-integratie 
functionaliteit, welke als zodanig eigenlijk tot het mid office behoren. Relevant is de functionaliteit van 
het mid office systeem in relatie met dergelijke gerelateerde applicaties. 
 
Gemeenten kunnen bijvoorbeeld een content management systeem (CMS) gebruiken voor het maken, 
beheren en publiceren van webcontent. Verder kunnen gemeenten een kennissysteem inzetten voor het 
overzicht van vraagpatronen, evenals een applicatie voor het beheren van de catalogus van alle 
gemeentelijke producten en diensten, inclusief de geldende wetgeving, voorwaarden, procedures, 
doorlooptijd en kosten (product-diensten catalogus). Daarnaast kunnen gemeenten diverse andere 
klantgerichte applicaties in het front office hanteren, waaronder een authenticatievoorziening, een 
betaalvoorziening, een relatiebeheersysteem (CRM), een afsprakensysteem en een portal. In het back 
office kunnen gemeenten werken met generieke systemen zoals een document management systeem 
(DMS) en een workflow management (WFM) systeem, maar ook met gemeentespecifieke applicaties 
zoals de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De gemeentespecifieke applicaties zijn meestal 
verticaal ingericht op basis van productgroepen (bijvoorbeeld Bouwen en Wonen, Sociale Zaken en 
Welzijn, Belasting en Burgerzaken). 
 
Gemeenten wordt aangeraden om de bestaande applicatie- en gegevensarchitectuur, alsmede reeds 
aanwezige koppelingen, beschikbare kanalen en eventueel ook processen te inventariseren. Er kan een 
aantal aspecten worden onderzocht zoals de functionele componenten die een applicatie heeft, de 
processen die de applicatie ondersteunt (primair of secundair), of de applicatie intern of extern gericht is 
en waar de applicatie in de organisatie wordt toepast (front- en/of back office). Het overzicht kan helpen 
bij het maken van enkele fundamentele inrichtingskeuzen van het mid office ten aanzien van bijvoorbeeld 
de presentatielaag in het front office en de connecties met de applicaties in het back office. Het overzicht 
kan gemeenten tevens enige input geven voor het identificeren van kansrijke gebieden voor regie op, of 
zelfs standaardisatie van, applicaties. De applicatietypologieën hebben interne procesmatige samenhang, 
zodat gemeenten wordt aanbevolen om ook de gegevensstromen in beeld te brengen. 

2.3.1 Content management 

Een content management systeem (CMS) biedt functionaliteit om content (tekst en afbeeldingen en 
eventueel ook animatie, audio, video en dergelijke) te ‘begeleiden’ vanaf het moment dat deze wordt 
geschreven door ambtenaren in de redactieomgeving tot het moment waarop deze in de juiste context 
(structuur en vormgeving) wordt gepresenteerd in een publicatieomgeving. Het CMS ondersteunt 
daarmee het uitgaande front office van de gemeente, bijvoorbeeld het elektronisch loket. Omdat sommige 
content management systemen tegenwoordig ook functionaliteit bieden voor het creëren, beheren en 
publiceren van webformulieren, zijn zij relevant in de mid office architectuur. Bovendien kan een 
gemeente besluiten om de productbeschrijvingen te beheren in het CMS. Enkele bekende leveranciers van 
content management systemen zijn bijvoorbeeld Green Valley, GX, Microsoft en Seneca. Voor 
uitgebreide vergelijkende onderzoeken van content management systemen zie ‘Content management en 
portals: kennis- en contentbeheer op het web’ en ‘Evaluatie van content management systemen en portals’ 
(zie bijlage 1). 
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2.3.2 Portals 

Een portal biedt functionaliteit om op een gepersonaliseerde manier relevante informatie en toepassingen 
aan te bieden aan (groepen van) eindgebruikers. Dit kunnen zowel medewerkers (intern) als burgers of 
bedrijven zijn (extern). De informatie kan persoonsgebonden maar ook bijvoorbeeld omgevingsgebonden 
of transactiegebonden zijn. Enkele bekende leveranciers van portals zijn bijvoorbeeld BEA, IBM, Oracle, 
Plumtree en SAP. Voor uitgebreide vergelijkende onderzoeken van portals zie ‘Content management en 
portals: kennis- en contentbeheer op het web’ en ‘Evaluatie van content management systemen en portals’ 
(zie bijlage 1). 
 
Als presentatielaag in het front office kan de burger of het bedrijf een verzameling gegevens 
gepresenteerd krijgen, waarbij de gegevens onbewerkt en rechtstreeks vanuit de achterliggende 
registraties worden weergegeven en er weinig inspanning is besteed aan de integratie ervan (een portal 
functioneert dan als een soort ‘poor man’s integration tool’). Het elektronisch loket wordt dan een 
verzameling ‘vensters’ op de diverse applicaties, waarbij men de mogelijkheid heeft om zelf aan te geven 
welke gegevens wel en niet gepresenteerd worden (door het in- en uitschakelen van bepaalde vensters). 
Hierbij bestaat het risico om inconsistente of conflicterende gegevens gepresenteerd te krijgen. Een optie 
is om de gegevens tot een samenhangend geheel te verwerken, maar dan bestaat nog het risico dat het 
back office niet beschikbaar is, waardoor real-time (synchrone) interactie met de klant onmogelijk wordt. 
Asynchrone communicatie vereist echter applicatie-integratie in het mid office. Ook kunnen juridische, 
beveiligingstechnische en andere beperkingen ertoe leiden dat directe toegang tot de achterliggende 
registraties in het back office ongewenst is, hetgeen een gegevensmagazijn in het mid office aannemelijk 
maakt. 

2.3.3 Customer relationship management 

Steeds meer grote gemeenten willen één telefoonnummer operationeel hebben dat de klant kan bellen met 
alle vragen over de gemeentelijke dienstverlening en handhaving. Zo’n centraal nummer komt in de 
plaats van de publieksnummers van de diverse gemeentelijke organisaties. De kerndoelstelling is de 
telefonische bereikbaarheid te verbeteren en zoveel mogelijk vragen van burgers of bedrijven direct af te 
kunnen handelen. De reeds bestaande callcenters worden aan elkaar verbonden. Daarmee wordt bereikt 
dat de beller als het ware intern kan worden doorgesluisd en niet opnieuw een ander nummer moet 
kiezen. Naar buiten toe wordt een gemeente daarmee meer en meer één geheel. 
 
Het klantcontact dient over alle kanalen op dezelfde wijze te geschieden. De geregistreerde gegevens 
dienen daarbij voor alle kanalen actueel, correct en inhoudelijk congruent te zijn. De medewerkers in het 
callcenter kunnen dan middels een webinterface (CTI), bijvoorbeeld via een customer relationship 
management (CRM) systeem, informatie over bellers opvragen. Dit betekent een procesoverstijgende 
ingang in het front office voor medewerkers (zoekfunctie op persoon). Naast lezen moeten 
callcentermedewerkers soms echter ook gegevens in het back office schrijven. Op procedureel en 
juridisch gebied dienen gemeenten verder aandacht te besteden aan de authenticatie van de beller in 
relatie tot de informatie die de medewerker mag verstrekken. Enkele bekende leveranciers van CRM-
pakketten zijn bijvoorbeeld Magma, Microsoft, Oracle, SalesLogix, SAP, Scope, Siebel en SuperOffice. 
Voor een uitgebreid vergelijkend onderzoek van CRM-systemen zie ‘Relatiebeheer: toepassingen van 
CRM-applicaties in grote en kleine organisaties’ (zie bijlage 1). 

2.3.4 Product-diensten catalogus 

Een product-diensten catalogus (PDC) biedt functionaliteit voor het beschrijven en ontsluiten van 
(groepen van) producten/diensten. Voor de gemeentemarkt heeft de VNG de VIND (Vraaggerichte 
INteractieve Dienstencatalogus) ontwikkeld, waarin gemeentelijke producten rondom een aantal thema’s 
en vraagpatronen worden gegroepeerd. Zo kunnen burgers of bedrijven aangeven vanuit welke rol zij hun 
aanvraag doen of welke levensgebeurtenis hiertoe de aanleiding vormt. Andere bekende product-diensten 
catalogi zijn bijvoorbeeld OPUS van Segment en PIGA van InfoProjects. 
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De PDC bevat een overzicht van alle beschikbare producten met de bijbehorende productcodes en 
beschrijvingen, inclusief de geldende wetgeving, voorwaarden, procedures, doorlooptijden en kosten. 
Onderdeel van de beschrijving kan een doorverwijzing zijn naar het betreffende webformulier in het web 
intake systeem (bijvoorbeeld een hyperlink voor het genereren van het webformulier). De voor het 
opstarten, uitvoeren en verwerken van transacties benodigde functionaliteit is echter niet in de PDC 
aanwezig. 
 
Een web intake systeem biedt functionaliteit om de producten te koppelen aan een webformulier met 
afhandelingmechanisme. Gemeenten kiezen er soms voor om de productbeschrijvingen samen met de 
webcontent te beheren in het content management systeem. Sommige web intake systemen bieden ook 
functionaliteit om productbeschrijvingen en eventuele beslisbomen te beheren. Hier moeten dus 
duidelijke keuzen worden gemaakt om te voorkomen dat systemen naast elkaar worden ingezet zonder 
regie op de functionaliteit en gegevens. 
 
De gehele processen rondom het ontwerpen, beheren en publiceren van webcontent (via een CMS), 
webformulieren (via een web intake systeem) en productomschrijvingen (via een PDC) vertonen sterke 
parallellen met elkaar. Niet voor niets kiezen sommige organisaties ervoor om het beheer van de 
webformulieren en/of productomschrijvingen middels het CMS te doen. Formuliertypen zijn in feite 
namelijk bijzondere contenttypen (zie paragraaf 2.2.1) en hetzelfde geldt eigenlijk ook voor 
productomschrijvingen. Bovendien geschiedt het ontwerp-, beheer- en publicatieproces voor content, 
formulieren en productomschrijvingen bij de meeste pakketten via een vergelijkbare interface.  

2.3.5 Vraagpatronen 

Een kennissysteem is een beslissingsondersteund systeem voor vraagpatronen. Kennistechnologie kan 
bijvoorbeeld functionaliteit op een elektronisch loket bieden die een aanvrager in staat stelt een 
inschatting te maken van de slaagkans van aanvraag middels het doorlopen van vraagpatronen. Daarbij 
wordt een match gemaakt van de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager met de van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving en andere beslissingsprocessen. Via vraagpatronen kan worden voorkomen dat 
een aanvraag wordt ingediend waarvoor men niet in aanmerking kan komen, hetgeen ook gemeenten tot 
voordeel strekt. 
 
Een kennissysteem biedt functionaliteit voor het maken/beheren en publiceren van beslisbomen en 
(groepen van) vragen over de producten en diensten. Elk product is afzonderlijk aan een zogenaamde 
vraagtrechter of beslisboom te koppelen. Omdat bij het uitvoeren van de beslisboom de klant al een aantal 
gegevens moet invoeren, is het handig die gegevens al in het formulier of document in te lezen. Het 
kennissysteem dient daartoe te worden gekoppeld met het web intake systeem en eventueel het document 
management systeem. Sommige web intake systemen bieden zelf functionaliteit voor het beheren van 
beslisbomen. Enkele bekende kennissystemen voor vraagpatronen zijn bijvoorbeeld KODE van Kodision 
en PKO4all van Centric. 

2.3.6 Authenticatie 

Een authenticatievoorziening biedt functionaliteit om vast te stellen dat een bepaalde identiteit terecht 
wordt geclaimd. Dit is nodig als de afnemer van een overheidsdienst op het elektronisch loket een 
aanvraag wil doen of toegang wil krijgen tot persoonsgebonden informatie zoals de status en dossiers van 
een aanvraag. Authenticatie gebeurt op basis van verificatie van iets wat de aanvrager weet (bijvoorbeeld 
een gebruikersnaam en wachtwoord), heeft (een token, bijvoorbeeld een smartcard) of is (een biometrisch 
kenmerk, bijvoorbeeld een irisscan). Het resultaat van authenticatie kan een uniek sofi-nummer zijn. Dit 
kan door de gemeente worden gebruikt om de aanvrager op te zoeken in een directory service, zodat het 
mid office systeem diens autorisatie kent. De authenticatiegegevens worden daartoe aan het 
gebruikersprofiel gekoppeld door een identificatievoorziening. Dit profiel wordt bijvoorbeeld gebruikt 
om op een webformulier de reeds beschikbare persoonsgebonden gegevens vooraf in te vullen. Een 
centraal gegevensmagazijn in het mid office is hierbij aannemelijk. 
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Het authenticatiemechanisme kan worden gekoppeld aan het web intake systeem. Een web intake systeem 
biedt echter soms ook zelf functionaliteit voor het identificeren en authenticeren van een aanvrager. 
Bovendien bevatten portals infrastructurele componenten die authenticatiefunctionaliteit bieden. Hier 
moeten dus duidelijke keuzen worden gemaakt om te voorkomen dat systemen naast elkaar worden 
ingezet zonder regie op de functionaliteit en gegevens. Een aantal gemeenten (zoals Den Haag, 
Dordrecht, Den Bosch en Heusden) gebruikt een eigen authenticatiemechanisme. 
 
Steeds meer gemeenten treffen voor authenticatie echter geen eigen voorziening. Zij willen hiervoor 
vanaf 1 januari 2005 DigiD, de voormalige nieuwe authenticatie voorziening (NAV), inzetten. DigiD is 
een centrale authenticatievoorziening van de overheid. Thans doet gemeente Enschede daar ervaring mee 
op in een pilot. DigiD heeft een beperkt betrouwbaarheidsniveau en mag dus slechts worden ingezet voor 
bepaalde producten (zoals uittreksels of verhuizingen) en gegevens (zoals WOZ-gegevens) tot een 
bepaalde privacygevoeligheid. 
 
DigiD maakt gebruik van de GBA-gegevens in de Landelijke Raadpleegbare Directory (LRD) en is alleen 
geschikt voor authenticatie van natuurlijke personen die een sofi-nummer hebben. Voor niet-natuurlijke 
personen en natuurlijke personen zonder sofi-nummer zijn reeds voorzieningen ontwikkeld door de 
Belastingdienst en de Vereniging van Kamers van Koophandel (certificaten). Ook het ministerie van EZ 
werkt aan een authenticatievoorziening voor niet-natuurlijke personen. DigiD gaat uit van het A-nummer 
als identificerend kenmerk voor burgers. Op korte termijn wordt hiervoor de wettelijke basis gecreëerd. 
 
Er zijn echter maar weinig gemeenten waar alle relevante registraties dit A-nummer bevatten, zodat er een 
ander uniek identificerend kenmerk (sleutel) moet worden geselecteerd of het A-nummer aan de 
betreffende registratie moet worden toegevoegd. Alternatief is het temporiseren van de betreffende 
registratie tot de introductie van het burger-servicenummer, een algemeen identificatienummer in de 
relatie tussen burger en overheid waarvoor de wettelijke invoering rond 2007 is voorzien. Voor 
ondernemers is het wachten op het soortgelijke bedrijf-servicenummer. Zolang wordt door veel 
gemeenten het KvK- of BTW-nummer als identificerend kenmerk gebruikt. 

2.3.7 Betalen 

Elektronisch kunnen betalen is een belangrijk onderdeel van het leveringsproces. Veelal zal er sprake zijn 
van het betalen van leges. Een betaalvoorziening biedt functionaliteit om elektronisch te betalen 
(bijvoorbeeld Bibit) of om de burger of ondernemer te koppelen aan een extern betalingssysteem (zoals 
de internetkassa van de Bank Nederlandse Gemeenten en het nieuwe initiatief van ING Bank, Postbank, 
Rabobank en ABN-Amro). Dit kan een gegarandeerde of ongegarandeerde betaling zijn.  
 
De betaalvoorziening genereert een factuurnummer bij een ingevuld webformulier op basis van 
bijvoorbeeld de productcode, het bedrag en de klantgegevens. Dit factuurnummer wordt door het web 
intake systeem in het webformulier getoond. De betaalvoorziening is gekoppeld aan het web intake 
systeem, bijvoorbeeld via een broker. De broker slaat de betalingsgegevens dan tijdelijk op. Als de 
betaling administratief is afgehandeld in het financieel systeem, stuurt het systeem een bericht naar de 
broker waarna de aanvraag verder kan worden afgehandeld. 

2.3.8 Afspraken 

Bij sommige producten is het maken van afspraken onderdeel van de levering. Dit kan schriftelijk, 
telefonisch of persoonlijk, maar ook elektronisch in de betreffende processystemen of een generiek 
agendasysteem. Denk hierbij aan afspraken voor huwelijken, het aanvragen of verlengen van een 
paspoort en dergelijke. Het afsprakensysteem dient hiertoe te worden gekoppeld aan het web intake 
systeem en eventueel ook aan de broker (wanneer de afspraak moet worden gemaakt in complexe 
autonome omgevingen en de afspraak voorafgaat aan de daadwerkelijke dienst). Een bekende leverancier 
van afsprakensysteem is bijvoorbeeld Bavak. 
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2.3.9 Document management 

Een document management systeem (DMS) biedt functionaliteit ten behoeve van het invoeren, opslaan, 
archiveren en ontsluiten van documenten binnen een organisatie. Het systeem bewaakt de toegang tot 
bepaalde documenten en verzorgt tevens versiebeheer. Steeds meer document management systemen 
bieden bovendien de mogelijkheid om werkstromen rondom documenten te beheren, waarmee zij zich op 
het domein van workflow management begeven. Tot de functionaliteit van een modern document 
management systeem behoort dikwijls ook een projectomgeving met (a)synchrone communicatie (zoals 
chatten en discussiefora rondom documenten, dossiers en zaken). Enkele bekende leveranciers van 
document management systemen zijn bijvoorbeeld BCT, Circle Software, Documentum, FileNet en 
Hummingbird. 
 
Het web intake systeem kan  gekoppeld te worden met het document management systeem. Alle 
correspondentie die plaatsvindt over een aanvraag (zaakitem) kan dan in het document management 
systeem worden beheerd in een zogenaamd zaakdossier. Dit betreft niet alleen de documenten die tijdens 
het proces door de gemeente worden vervaardigd (zoals brieven en vergunningen), maar ook de 
correspondentie van de aanvrager. Alle voor de aanvrager relevante documenten kunnen aldus op een 
procesoverstijgend niveau ontsloten worden. Een goed georganiseerd DMS moet een eenduidig antwoord 
kunnen geven op een opdracht als: ‘toon mij alle documenten die op mijn adres betrekking hebben’.  
 
Het is de verwachting dat document management functionaliteit op termijn met content management 
functionaliteit samenkomt in één systeem. Een dergelijk systeem wordt wel een integrated document 
management system (IDMS; term geïntroduceerd door onderzoeksbureau Gartner) of enterprise content 
management systeem (ECMS; term geïntroduceerd door onderzoeksbureau Forrester) genoemd. Op de 
lange termijn is de verwachting dat het ECMS/IDMS zelf weer een onderdeel gaat vormen van een 
geïntegreerd systeem dat zowel transacties als documenten en content ondersteunt.  
 
Gemeenten zullen in zo’n systeem niet alleen de webformulieren, productbeschrijvingen, webcontent en 
zaakdossiers kunnen creëren, beheren en publiceren, maar ook de workflow functionaliteit van het 
systeem kunnen inzetten voor het verwerken van de inkomende transacties (web intake). Dit is met name 
handig voor kleinere gemeenten die geen procesapplicaties of eenvoudige systemen in het back office 
hebben om aanvragen te verwerken. Dit toekomstperspectief doet de keuze rijzen hoe generiek een 
dergelijk systeem wordt: alleen in het front office en het mid office, of ook in het back office als een 
voorziening voor de gehele breedte van de infrastructuur. Documenten zullen dan niet langer in de back 
office applicaties voorkomen, maar direct in de mid office omgeving worden opgenomen. Bij de aanschaf 
van procesgerichte back office applicaties zullen gemeenten dan kijken naar applicaties zonder eigen 
document management component. Dit vergt van gemeenten echter wel veel bestuurlijke kracht en 
veranderingsbereidheid. 

2.3.10 Workflow management 

Workflow management (WFM) systemen bieden functionaliteit voor het aansturen van werkstromen 
tussen applicaties en mensen. Met behulp van een WFM-systeem worden de werkstromen in een 
gemeente op elektronische wijze geformaliseerd. Het systeem deelt taken toe aan ambtenaren op basis 
van de hen toegewezen rol, routeert de bij die taken behorende informatie door de organisatie en 
genereert managementinformatie met betrekking tot de onderliggende processen. Echter, workflow 
management moet niet worden verward met business proces management (BPM), want dat richt zich op 
het routeren van elektronische berichten en orchestreren van werkstromen tussen applicaties onderling. 
Enkele bekende leveranciers van workflow management systemen zijn bijvoorbeeld BCT, COSA 
(voorheen TransFlow) en Tibco (voorheen StaffWare). 
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Een modern type workflow management systeem is het zogeheten case handling systeem. Dit systeem 
biedt functionaliteit op basis van een case (zaakitem) als werkobject, welke beschouwd kan worden als 
één bepaalde instantie van het onderliggende procesmodel. Een case handling systeem verschilt van een 
workflow management systeem op een drietal gebieden: het niveau van de werkverdeling; het overzicht 
over de activiteiten en hun status en samenhang binnen de case, alsook de mogelijkheid tot directe 
beïnvloeding van de procesgang door de gebruiker. In een dergelijk systeem kan een ambtenaar 
activiteiten uitvoeren, overdoen en overslaan. Enkele bekende leveranciers van case handling systemen 
zijn BCT, Brein en Pallas Athena. 
 
Als een gemeente weinig transacties op het elektronisch loket aanbiedt die processpecifieke back office 
systemen raken, kunnen de aanvragen, meldingen, klachten, bezwaarschriften en dergelijke goed worden 
afgehandeld met de functionaliteit van een workflow management systeem. Dit zal met name het geval 
zijn bij kleinere gemeenten. Bij grotere gemeenten zullen de afdelingen hun eigen systemen (en macht) 
willen behouden (zie verder paragraaf 2.4). Afhankelijk van de functionaliteit van de processystemen zal 
een klein of groot deel van de procesafhandeling in het workflow management systeem kunnen 
plaatsvinden. 
 
Tijdens de verwerking wijzigen de behandelende ambtenaren de status van de aanvraag (ontvangen, in 
behandeling, behandeld) in het workflow management systeem. De ambtenaren kunnen de status van de 
afhandeling van een aanvraag volgen in het systeem en er bijvoorbeeld interne opmerkingen over de 
aanvraag plaatsen. Het systeem geeft aan de kwaliteitsmanagers een overzicht van het onderhanden werk 
inclusief doorlooptijd. Hierdoor kunnen knelpunten in het werkproces zichtbaar worden gemaakt. De 
burgers kunnen de status van hun aanvraag volgen op het elektronisch loket. Het is van belang te 
benadrukken dat web intake systemen soms ook zelf deze workflow management functionaliteit bieden. 

2.4 Referentiearchitectuur 

In deze paragraaf wordt de referentiearchitectuur van het mid office geschetst voor enerzijds kleine(re) 
gemeenten en anderzijds grote gemeenten. De referentiearchitectuur kan dienen als een bestemmingsplan 
waarin de huidige situatie en de wensen die er leven voor de toekomst worden geschetst. Het kan tevens 
dienen als een managementinstrument voor het besturen van (de kwaliteit van) de noodzakelijke 
ontwikkelingen. Verder is de referentiearchitectuur een communicatiemiddel waarin een gedragen visie 
en beleid van de gemeente wordt uitgedrukt voor alle belanghebbenden, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
behoefte aan integratie van de applicaties. 

2.4.1 Kleinere gemeenten (< 100.000) 

De ambtenaren in kleine en middelgrote gemeenten (tot 100.000 inwoners) handelen de aanvraag van een 
overheidsdienst meestal af binnen één afdeling, bijvoorbeeld de Publieksdienst. Er werken ongeveer 5 à 
10 ambtenaren aan één product, vaak binnen een eenvoudige kantoorautomatiseringomgeving. Het 
overgrote deel van de aanvragen vallen binnen één proceslijn. Er kan per proces worden geautomatiseerd, 
waarbij de procesapplicatie vooral gegevensverwerkend is. De ambtenaren hebben voor één proceslijn 
slechts één (eenvoudige) procesapplicatie nodig en soms zelfs helemaal geen processpecifiek systeem 
(bijvoorbeeld bij zogeheten applicatieloze formulieren). 
 
Kleine gemeenten kunnen de aanvragen op het elektronisch loket afhandelen met een zeer lichte mid 
office oplossing (zie paragraaf 3.2). Omdat zij nauwelijks hoeven te koppelen met verticale applicaties in 
hun back office, hebben zij geen broker nodig maar kunnen zij volstaan met een workflow management 
systeem; dit biedt functionaliteit voor het aansturen van werkstromen tussen applicaties en mensen. Met 
behulp van een workflow management systeem kunnen kleine gemeenten de werkstromen rond 
elektronische dienstverlening op elektronische wijze in de organisatie formaliseren (zie paragraaf 2.3.10). 
Het gebruik van een workflow management systeem voor de afhandeling van aanvragen op het 
elektronisch loket vereist dat de onderliggende werkprocessen goed zijn beschreven, zodat ze kunnen 
worden gemodelleerd in het systeem. 
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Een aanvraag van een burger/bedrijf wordt door het workflow management systeem ontvangen, waarna 
de inhoud van de aanvraag bijvoorbeeld per E-mail wordt verstuurd naar de betreffende medewerker of 
afdeling. Gedurende het verwerkingsproces kunnen de behandelende ambtenaren de status van een 
aanvraag (ontvangen, in behandeling, behandeld) in het workflow management systeem wijzigen. Het 
systeem kan een tijdige afhandeling bewaken en de mijlpalen registreren. De ambtenaren kunnen de 
status van de afhandeling van een aanvraag volgen in het workflow management systeem en er 
bijvoorbeeld interne opmerkingen over de aanvraag in plaatsen. Het systeem geeft bovendien 
kwaliteitsmanagers een overzicht van het onderhanden werk, inclusief de doorlooptijd. De 
burgers/bedrijven kunnen de status van hun aanvraag volgen op het elektronisch loket. Archivering vindt 
plaats in de back office applicatie zelf. 
 
In middelgrote gemeenten waar meer procesapplicaties aanwezig zijn in het back office, zal het workflow 
management systeem niet alleen integreren met de kantoorautomatisering (zoals voor het genereren van 
standaarddocumenten), maar ook met een document management systeem (zoals voor het opslaan en 
archiveren van documenten en een beetje gestructureerde informatie) en een gegevensmagazijn of 
basisregistratiesysteem (voor het controleren/lezen van persoonsgebonden gegevens). Afhankelijk van de 
functionaliteit van de processystemen zal een kleiner of groter deel van de procesafhandeling in het 
workflow management systeem kunnen plaatsvinden. Na afloop van de afhandeling van de aanvraag zal 
er in sommige gevallen een gegeven in de primaire systemen moeten worden aangepast (dus: 
geschreven), bijvoorbeeld een adres in het GBA bij een verhuizing. Archivering vindt plaats in de back 
office applicatie zelf of in het document management systeem. 
 
 

 
Figuur 10 :  Mid office referentiearchitectuur voor kleine en middelgrote gemeenten (bron: M&I/Argitek) 

2.4.2 Grote gemeenten (> 100.000) 

De ambtenaren in grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) handelen de aanvragen af in een 
heterogene omgeving waarbij verschillende afdelingen in het back office gebruik maken van 
verschillende procesapplicaties. De ambtenaren hebben voor één proceslijn één of meerdere 
procesapplicaties nodig. De applicaties zijn meestal verticaal ingericht op basis van  productgroepen 
(bijvoorbeeld Bouwen en Wonen, Sociale Zaken en Welzijn, Belasting en Burgerzaken). 
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Gemeenten zijn bezig met het stroomlijnen van de uitwisseling van hun basisregistraties. Zij doen dit met 
behulp van een gegevensmagazijn die wordt gevoed door een datadistributievoorziening. Echter de 
gegevens van de back office systemen zijn over het algemeen nog in onvoldoende mate gekoppeld, 
evenals de functionaliteit daarvan. Dit is een logisch gevolg van de ontwikkelingen in de softwaremarkt, 
waarbij nieuwe producten doorgaans eerst apart functioneren en pas later, als de onderlinge relaties zich 
meer uitkristalliseren, worden geïntegreerd. Bovendien willen verschillende afdelingen in het back office 
macht houden over hun procesapplicaties. Grote gemeenten wordt aanbevolen te letten op mogelijk 
overlappende gegevens en functionaliteit van de applicaties in het front-, mid- en back office (zie 
paragraaf 2.3) en een visie op de gegevens- en applicatiearchitectuur te ontwikkelen. 
 
Grote gemeenten kunnen de aanvragen op het elektronisch loket afhandelen met een zwaardere mid office 
oplossing (zie paragraaf 3.2). Omdat zij met verschillende verticale applicaties in hun back office dienen 
te koppelen, hebben zij een broker nodig die ervoor zorgt dat de juiste berichten in het juiste formaat op 
het juiste moment via de juiste route bij de juiste applicatie(s) terechtkomen. De berichten worden op de 
juiste wijze en in de juiste volgorde aan de applicatie(s) doorgegeven via adapters. Er zijn echter ook 
kleinere gemeenten die voor een mid office oplossing met broker kiezen, bijvoorbeeld omdat zij relatief 
veel procesapplicaties hebben en afdelingen die systemen (en macht) willen behouden. Een broker kan 
web intake ondersteunen in situaties waarin een product wordt aangevraagd dat door meerdere afdelingen 
in het back office moet worden afgehandeld. De aanvraag voor het bouwen van een garage kan 
bijvoorbeeld leiden tot meerdere producten, elk met een eigen dossiervormend proces en één of meer 
eigen procesapplicaties die door de broker moeten worden geactiveerd en gecoördineerd. Generieke 
applicaties als document- en workflow management systemen kunnen aan de broker gekoppeld worden, 
zodat hun functionaliteit beschikbaar is voor bijvoorbeeld zaakafhandeling (zie paragraaf 3.3). Gedurende 
de afhandeling van een aanvraag bouwen ambtenaren een zaakdossier op. Procesgegevens (zaakgegevens 
in het zakenmagazijn) kunnen daarbij apart van inhoudelijke gegevens (zaakdossier in het document 
management systeem) gepositioneerd worden. Het zakenmagazijn zal gebaseerd zijn op het GFO-zaken 
en het gegevensmagazijn (in enge zin) op het GFO-basisgegevens. In het zakenmagazijn kunnen de zaken 
gerelateerd worden aan de registraties in het gegevensmagazijn. 
 
 

 
Figuur 11 :  Mid office referentiearchitectuur voor grote gemeenten (bron: M&I/Argitek) 
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2.4.3 Fasering 

Gemeenten met hoge ambities op het gebied van elektronische dienstverlening wordt aangeraden kleine 
stappen te maken om deze te verwezenlijken. Sommige gemeenten richten zich eerst op het front office 
(zoals Enschede en Maastricht), terwijl andere gemeenten eerst het back office op orde brengen (zoals 
Helmond en Eindhoven). De meeste gemeenten staan echter klaar om ervaring op te doen met web intake. 
Vaak publiceren zij hun productbeschrijvingen al op een elektronisch loket en beheren hun webcontent op 
een professionele manier. Idealiter wordt elektronische dienstverlening voor zowel kleinere als grote 
gemeenten bereikt via een viertal fasen, waarbij achtereenvolgens de publicatie, intake en verwerking van 
de formulieren en de uiteindelijke levering van de producten elektronisch ondersteund gaan worden. In 
tabel 1 staat ‘fase 0’ voor de uitgangssituatie waarbij nog geen van deze onderdelen elektronisch wordt 
ondersteund. 
 
 

Fase Publicatie Intake Verwerking Levering 
Fase 0 Papieren formulier Handmatig (papier) Handmatig (papier) Handmatig (papier) 
Fase 1 PDF/Wordformulier Handmatig (papier) Handmatig (papier) Handmatig (papier) 
Fase 2 Webformulier Elektronisch Handmatig (papier) Handmatig (papier) 
Fase 3 Webformulier Elektronisch Elektronisch Handmatig (papier) 
Fase 4 Webformulier Elektronisch Elektronisch Elektronisch 

 
Tabel 1 : Fasering van elektronische dienstverlening (bron: M&I/Argitek) 
 
 
• Fase 1: niet-elektronische intake 
 

Dit betreft het aanbieden van eenvoudige aanvraagmogelijkheden voor de producten en diensten. Het 
elektronisch loket is in deze fase slechts een extra kanaal waar een aanvraagformulier voor een product 
kan worden verkregen. Aanvragers kunnen formulieren als PDF- of Worddocument downloaden, 
printen, invullen en per post naar de gemeente versturen. Een formulier wordt op papier verwerkt in 
het back office en er is geen sprake van een dubbele boekhouding (alleen papieren administratie). Het 
product wordt op papier geleverd. 
 

• Fase 2: elektronische intake 
 

Dit betreft het in elektronische vorm publiceren van formulieren op het elektronisch loket voor een 
beperkt aantal producten (meestal producten die waar geen processpecifieke back office systemen 
voor zijn, de zogeheten applicatieloze formulieren). Het ingevulde formulier wordt elektronisch naar 
de gemeente gestuurd. Aldaar wordt het elektronisch ontvangen in het front office, waarna het 
ingevulde formulier wordt geprint en op papier verwerkt in het back office waarbij de status van de 
transactie kan worden gevolgd op het elektronisch loket. Er is sprake van een dubbele boekhouding 
(papieren en digitale administratie). Het product wordt op papier geleverd. 
 

• Fase 3: elektronische transactie 
 

Dit betreft het middels proefprojecten voor enkele producten ervaring opdoen op het gebied van 
elektronische intake met statusvolging van de transactie. Formulieren worden in elektronische vorm 
op het elektronisch loket gepubliceerd. Het ingevulde formulier wordt elektronisch naar de gemeente 
gestuurd. Aldaar wordt het elektronisch ontvangen in het front office en via het mid office 
getransporteerd naar het back office, waar het elektronisch wordt verwerkt. De status van de transactie 
kan worden gevolgd op het elektronisch loket. Er is geen sprake van een dubbele boekhouding (alleen 
digitale administratie). Het product wordt op papier geleverd. 
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• Fase 4: volledig elektronische transactie 
 

Dit betreft web intake waarbij de formulieren in elektronische vorm op het elektronisch loket worden 
gepubliceerd. De aanvrager stuurt het ingevulde formulier elektronisch terug naar de gemeente. Aldaar 
wordt het ontvangen in het front office, getransporteerd via het mid office naar het back office, waarna 
het elektronisch wordt verwerkt. De status van de transactie kan worden gevolgd op het elektronisch 
loket. Het product wordt bovendien in elektronische vorm geleverd. Dit is echter niet altijd mogelijk, 
bijvoorbeeld vanwege wettelijke eisen zoals met betrekking tot handtekeningen en gewaarmerkt of 
beveiligd papier. 

 
Bij gemeenten zijn mengvormen van de bovenstaande fasen aannemelijk, waarbij sommige producten 
bijvoorbeeld elektronisch en andere op papier worden leveren en/of verwerkt. Bovendien kan het in 
bepaalde gevallen praktisch zijn om voor bijvoorbeeld de intake een combinatie van de genoemde 
methoden (dat wil zeggen zowel elektronisch [E-mail, elektronisch bericht] als op papier) te hanteren, 
zoals ten behoeve van archivering. Dit is vooral het geval wanneer een gemeente (enkele) verouderde 
back office systemen heeft. Gemeenten wordt dan ook aangeraden om per product de haalbaarheid van 
elk van de vier fasen te onderzoeken. Hierbij kan worden gelet op verschillende aspecten van de diverse 
architectuurlagen (business-, gegevens-, applicatie-, proces- en technische infrastructuur). Deze zijn in 
tabel 2 weergegeven en worden merendeels in dit rapport beschreven. 
 
 
 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
Randvoorwaarden     
• Organisatie     
• Beheer     
• Financiën     
• Beveiliging     
• Wet- en regelgeving     
• Technische infrastructuur     
Front office/web intake     
• Webcontent     
• Product-diensten catalogus     
• Vraagpatronen     
• Formulierstructuur     
• Formuliervormgeving     
• Identificatie/authenticatie     
• Betalen     
Mid office/BPM     
• Processen     
• Workflow     
• Adapters     
Back office/datadistributie     
• Procesapplicaties     
• Generieke applicaties     
• Datadistributie     
• Basisgegevens     
• Gegevensmagazijn     
• Zaakgegevens (status)     
• Zakenmagazijn     
• Documenten     

 
Tabel 2 : Toetsing haalbaarheid referentiearchitectuur per product/dienst (bron: M&I/Argitek) 
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3 ENKELE FUNDAMENTELE KEUZEN 
Gemeenten moeten vaak nog een aantal fundamentele keuzen maken die grote invloed kunnen hebben op 
de aard en complexiteit van de te realiseren mid office oplossing. Bijvoorbeeld implementatievariant van 
gegevensdistributie, instrumentatie van zaakafhandeling, instrumentatie van applicatie-integratie, te 
hanteren open standaarden voor berichtenverkeer en presentatielaag in het front office (zie paragraaf 
2.3.2). De keuzen op de verschillende punten zijn niet onafhankelijk van elkaar. Zij bepalen bovendien 
ook mede de aard van het pakket (all-in-one of best-of-breed), de leverancier (commercieel of open 
source) en/of de implementatiepartner. 
 
De keuzen met betrekking tot de te realiseren mid office oplossing kunnen worden gemaakt nadat de 
gemeente orde op zaken heeft gebracht in het front office (bijvoorbeeld Enschede en Maastricht) of in het 
back office (bijvoorbeeld Eindhoven en Helmond). Over het algemeen is datadistributie in het back office 
een minder goed beginpunt dan web intake in het front office om in gemeenten over mid office 
architectuur te praten. Gemeenten wordt aangeraden om middels proefprojecten eerst ervaring op te doen 
op het gebied van web intake met statusvolging van de transactie. 

3.1 Gegevensdistributie 

Een keuze die grote invloed kan hebben op de aard en complexiteit van de te realiseren mid office 
oplossing is de implementatievariant van gegevensdistributie tussen het elektronisch loket en de back 
office systemen. Een keuze voor synchrone koppeling tussen het elektronisch loket (de interface) en de te 
ontsluiten back office systemen is van een geheel andere orde dan een keuze voor asynchrone koppeling 
via geregelde datareplicatie naar een gegevensmagazijn, die vervolgens de enige database kan zijn die 
direct bevraagd wordt door de burger/ondernemer. Aspecten die hierbij zeer variëren zijn de back office 
koppelingen (synchroon berichtenverkeer dat door back office systemen afgehandeld moeten kunnen 
worden versus datareplicatie jobs die op databaseniveau ’s nachts gedraaid kunnen worden), beveiliging 
en de te ontwikkelen filtering en logica inclusief eventuele procesbewaking (bijvoorbeeld E-mail, 
identificatie, statusopgave en andere zaken bij asynchrone afhandeling). 
 
De keuze voor een gegevensmagazijn in het mid office brengt met zich mee dat deze moet worden 
gevoed door de (decentrale) processystemen waar de inhoudelijke gegevens worden bijgehouden. Hierbij 
worden in feite twee typen onderscheiden: een gegevensmagazijn in enge zin bevat uitsluitend 
basisgegevens uit basisregistraties, terwijl een gegevensmagazijn in brede zin allerlei gestructureerde 
gegevens kan bevatten. De zaakgegevens dienen te worden aangevuld met de benodigde gegevens uit de 
diverse gemeentelijke back office systemen. 
 
In dat kader is het Programma Stroomlijning Basisgegevens dan ook relevant. Hierin is een aantal 
landelijke authentieke registraties gedefinieerd. Gemeenten voeren kernregistraties in. Gemeente Den 
Haag heeft bijvoorbeeld een opzet gemaakt van de toekomstige kernregistraties en samenhang hiertussen, 
weergegeven in figuur 12. Voor de synchronisatieslag van de basisregistraties van natuurlijke personen, 
niet-natuurlijke personen, adressen, gebouwde objecten, grondobjecten, kadastrale objecten, medewerkers 
et cetera kunnen gemeenten een datadistributievoorziening inzetten. Bekende systemen zijn DDS4all van 
Centric en CiVision Basisregistratie van Pink Roccade. 
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Figuur 12 :  Relaties tussen beoogde kernregistraties in Den Haag (bron: gemeente Den Haag) 
 
 
Een datadistributievoorziening biedt functionaliteit voor het distribueren van (basis)gegevens tussen back 
office applicaties onderling en naar het gegevensmagazijn. Back office applicaties hebben nauwelijks 
voorzieningen om hun gegevensmutaties afdoende te distribueren. In deze context kunnen back office 
applicaties zowel gegevens leverancier als -afnemer zijn, inclusief de bijbehorende regels. Een 
gegevensmagazijn kan gebaseerd worden op het GFO-basisgegevens, zodat de datadistributievoorziening 
met StUF-BG berichten zal werken. Dit is in contrast met de broker, die ook andere gegevenstypologieën 
kan ondersteunen. Het zakenmagazijn kan gebaseerd zijn op het GFO-zaken. In het zakenmagazijn 
kunnen de zaken worden gerelateerd aan de registraties in het gegevensmagazijn. 
 
Voor het stroomlijnen van basisgegevens kunnen gemeenten een datadistributievoorziening inzetten, voor 
het afhandelen van aanvragen (transacties) een broker. De broker dient ter verbetering van de 
elektronische dienstverlening, terwijl datadistributie is gericht op een betere handhaving. Een 
datadistributievoorziening wordt ook weleens een ‘back office broker’ genoemd (vergelijk: back office ↔ 
datadistributievoorziening ↔ back office versus front office ↔ mid office [broker] ↔ back office) en 
heeft geen procesorkestratie zoals de broker, terwijl deze weer niet echt geschikt is voor het stroomlijnen 
van basisregistraties. Met de uitgebreide functionaliteit van de broker zal het voor gemeenten al snel 
complex worden, hetgeen vertraging kan opleveren. Bovendien kan gemeentebrede brokertechnologie 
bestuurlijk soms net een stap te ver zijn, vooral voor kleinere gemeenten. 
 
Datadistributie op zichzelf is al complex genoeg. Gemeenten dienen organisatorische afspraken te maken 
over het beheer (administratieve organisatie) en de bronhouders van (basis)gegevens, die vaak 
verschillende systemen betreffen. Met hen zullen ook procedurele afspraken moeten worden gemaakt. 
Gemeenten dienen bovendien de interne koppelvlakken te definiëren. Immers, het datamodel van het 
gegevensmagazijn is meestal anders dan dat van back office applicaties. De gevolgen daarvan zullen 
moeten indalen bij de medewerkers, hetgeen tijd kost. Als Burgerzaken bijvoorbeeld gewend is om te 
denken in GBA-termen en de gemeente voor datadistributie het GFO-basisgegevens introduceert, zal dit 
enige tijd vergen. Bovendien zullen technische maatregelen getroffen moeten worden om datadistributie 
te doen slagen. Een voorbeeld hiervan is het opnemen van een uniek identificerend kenmerk (een 
zogenaamde sleutel) in elk van de betrokken registraties. 
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De broker kan het web intake systeem ondersteunen in die situaties waarin de burger een vergunning op 
het elektronisch loket aanvraagt die door meerdere afdelingen (een binnengemeentelijke keten) in het 
back office worden afgehandeld. De aanvraag voor het bouwen van een garage kan bijvoorbeeld leiden 
tot meerdere producten. Ieder product heeft een eigen dossiervormende proceslijn en een eigen applicatie 
die door de broker als het ware moet worden geactiveerd en gecoördineerd (bijvoorbeeld op basis van 
StUF-BG). Een datadistributievoorziening biedt hiervoor geen functionaliteit. Een 
datadistributievoorziening stuurt bijvoorbeeld een kennisgevingbericht ‘adresverandering’ en niet 
‘verhuizing’. Gemeenten kunnen de databenadering voor de stroomlijning van hun basisgegevens 
hanteren in combinatie met de procesbenadering voor de afhandeling van transacties met de burgers. Het 
gegevensmagazijn in het mid office wordt dan een afnemer van de datadistributievoorziening. Nadeel is 
wel dat er twee systemen worden geïntroduceerd met deels overlappende functionaliteit, hetgeen vraagt 
om bestuurlijke afstemming (inclusief de nodige aandacht voor open standaarden). 
 
Er wordt een drietal principiële implementatievarianten voor gegevensdistributie onderscheiden: 
 
• Gecentraliseerd enkelvoudig onderhoud 
 

Hierbij worden de betreffende gegevens centraal opgeslagen en vanuit één punt (enkelvoudig) 
onderhouden. Indien een back office applicatie de gegevens wil lezen, worden ze daar op dat moment 
naartoe gedistribueerd. 

 
• Gedecentraliseerd enkelvoudig onderhoud 
 

Hierbij worden de betreffende gegevens decentraal opgeslagen, maar nog wel vanuit één punt 
(enkelvoudig) onderhouden. Indien een back office applicatie de gegevens wil lezen, worden ze daar 
op dat moment naartoe gedistribueerd. 

 
• Gedecentraliseerd meervoudig onderhoud 
 

Hierbij worden de betreffende gegevens decentraal opgeslagen en bovendien op meerdere plaatsen 
(meervoudig) onderhouden, namelijk door alle afdelingen die de gegevens gebruiken. Elke afdeling 
verzorgt dan dus zelfstandig de opslag en het onderhoud van deze gegevens, hetgeen nog weleens 
integriteitproblemen met zich meebrengt. 

 
Welke van deze drie manieren er ook gekozen wordt, het bewerkstelligen van een consistente 
gegevenshuishouding via gegevensuitwisseling is allesbehalve eenvoudig. Niet alle applicaties kennen 
dezelfde betekenis toe aan dezelfde gegevenselementen, waardoor deze zullen moeten vertaald. Bij 
gemeenten ligt aan veel back office applicaties bovendien specifieke wetgeving ten grondslag, als gevolg 
waarvan gegevensmutaties niet altijd overal op hetzelfde moment doorgevoerd mogen worden. Bij de te 
kiezen implementatievariant voor gegevensdistributie dient de gemeente ook het aantal te ontsluiten 
gegevensbronnen te bepalen. Het tonen van vergunninggegevens uit één applicatie is minder complex dan 
het verzamelen, vergelijkbaar en consistent hebben van vergunningsgegevens uit diverse zeer 
verschillende back office applicaties van verschillende leveranciers bij verschillende gemeentelijke 
diensten. 
 
Bij het bepalen van de geschiktheid voor ontsluiting van gegevens in het gegevensmagazijn zijn de 
volgende aspecten van belang: de homogeniteit van de verzameling (zitten de betreffende gegevens in één 
systeem of verspreid over meerdere systemen), de koppelbaarheid van de gegevens (welke registraties 
zijn op basis van een uniek kenmerk [sleutel] te koppelen en welke op basis van andere kenmerken zoals 
achternaam of geboortedatum), het tijdsaspect (zijn de gegevens op elk moment te ontsluiten of zijn er 
momenten waarop, als gevolg van lopende bewerkingen, de database niet aanspreekbaar of niet intern 
consistent is), het vergelijkbaarheidsaspect (hoe worden gegevens zoals status en beschikking et cetera 
semantisch beschreven en opgeslagen in de verschillende systemen) en de techniek (welke manieren van 
gegevensontsluiting bieden de back office applicaties). Dergelijk criteria zijn bijvoorbeeld ook van 
toepassing op customer relationship management (CRM). 
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3.2 Applicatie-integratie 

Een keuze die grote invloed kan hebben op de aard en complexiteit van de te realiseren mid office 
oplossing is de modelkeuze van applicatie-integratie. Het gaat om vraagstukken als: worden de back 
office systemen ontsloten middels een centrale of gedistribueerde oplossing (zie paragraaf 2.2.2), is de 
ontsluiting van gegevens synchroon of asynchroon van aard (zie paragraaf 3.1), vindt de integratie plaats 
op applicatie- of dataniveau (zie paragraaf 2.2.3) en welke autorisaties en bedrijfsregels zijn daarbij 
relevant, worden standaardadapters of maatwerkadapters gebruikt (zie paragraaf 2.2.3), moeten synchrone 
of asynchrone transacties van en naar back office systemen worden ondersteund, bijvoorbeeld voor 
identificatie (zie paragraaf 2.3.6), betaling (zie paragraaf 2.3.7) en statusraadplegingen (zie paragraaf 
2.2.1), of betreft het uitsluitend leesoperaties, en dergelijke. 
 
Bij het vormgeven van het mid office kunnen gemeenten allereerst kiezen voor een zeer dunne mid office: 
er wordt gezorgd dat alle adapters onderling op elkaar aangesloten zijn via een servicebus, waarbij 
middels webservices een synchrone, ‘vraag en antwoord’-achtige berichtenuitwisseling plaatsvindt 
(gedistribueerd model). Hierbij is echter geen sprake van procesorkestratie of een gegevensmagazijn. Dit 
is feitelijk een zogenaamde enterprise service bus (ESB). Een dergelijke ESB-oplossing is goedkoper dan 
een brokeroplossing omdat men alles op gestandaardiseerde berichten in een Javaomgeving zet (met 
bijvoorbeeld JMS of JCA als infrastructuur) en geen procesorkestratie (BPM) of transformatie van 
berichten nodig heeft; alle applicaties spreken immers dezelfde taal, gebaseerd op een webservices 
syntax. 
 
Het meest kritische aspect van webservices is momenteel echter de onzekerheid omtrent authenticatie 
transactiemanagement en dergelijke. Een nadeel van deze modelkeuze is bovendien dat er geen 
gegevensintegratie en -verrijking mogelijk is, waardoor bij uitvraag uit meerdere back office systemen 
inconsistente antwoorden en andere ongemakken kunnen voorkomen. Het grootste risico bij synchroon 
berichtenverkeer is de zogenaamde dodelijke omarming: bij het niet beschikbaar zijn van één van de 
systemen ligt de hele keten plat. 
 
Een tweede optie is een mid office waar procesorkestratie plaatsvindt: een lichte stateless broker (hub-
and-spokes model) in plaats van een enterprise service bus. De gegevens worden niet bilateraal gevraagd 
en op basis van business rules kunnen de gegevens geïntegreerd worden voor presentatie. Voordeel van 
deze modelkeuze is dat er nog steeds geen synchronisatie problematiek is. In de procesorkestratie kan een 
dodelijke omarming gesignaleerd en opgevangen worden. Nadeel blijft de afhankelijkheid van de respons 
van de back office systemen.  
 
Een derde optie is een zwaardere statefull broker in combinatie met een gegevensmagazijn. Voordeel 
hiervan is dat er geen dodelijke omarming is en bovendien goede performancebewaking mogelijk is, 
alsmede een goede beveiliging van de back office systemen en de mogelijkheid om elektronische 
dienstverlening (24/7) te bieden terwijl de back office systemen niet beschikbaar kunnen zijn. Deze 
modelkeuze brengt nadelen met zich mee op het gebied van actualiteit, synchronisatie en beheer. 
 
Synchronisatie met de back office systemen kan op dataniveau periodiek worden uitgevoerd 
(bijvoorbeeld dagelijks), waarbij tevens een beperkte view gehanteerd kan worden zodat alleen de juiste 
gegevens beschikbaar komen voor de burger/het bedrijf. Eventuele inconsistenties kunnen op basis van 
het synchronisatiemechanisme, de gehanteerde views en het datamodel van het centrale 
gegevensmagazijn worden verholpen. Tussen de synchronisaties door kan de actualiteit echter 
tekortschieten. Bovendien stelt dit model zwaardere eisen met betrekking tot (centraal) beheer. 
Procesorkestratie kan beperkt worden tot het front office en het mid office. 
 
Gemeenten die alleen leestoegang belangrijk vinden, hebben ook maatwerkintegratie van de broker en de 
back office applicaties op dataniveau als optie. Echter zodra er ook teruggeschreven moet worden naar 
een back office systeem, is integratie op dataniveau een risico omdat de datakwaliteit in de back office 
applicatie vaak via business rules op applicatieniveau wordt geborgd. 
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3.3 Zaakafhandeling 

Een keuze die grote invloed kan hebben op de aard en complexiteit van de te realiseren mid office 
oplossing is de instrumentatie van zaakafhandeling. Door de aanwezigheid van zowel gestructureerde als 
ongestructureerde gegevens in het mid office is de vraag van belang of de nadruk in het mid office zal 
liggen op records of documenten/dossiers, of beide. 
 
Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een 
welgedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moet worden. Gedurende de 
afhandeling van een aanvraag op het elektronisch loket bouwen de ambtenaren een zaakdossier op. 
Gemeenten kunnen de procesgegevens (zaakgegevens in het zakenmagazijn) apart positioneren van de 
inhoudelijke gegevens (zaakdossier in het document management systeem) en de basisgegevens (in het 
gegevensmagazijn). Documenten kunnen daarbij dus direct in de mid office omgeving worden 
opgenomen en zaakgegevens en documenten worden in het mid office gemuteerd. Een belangrijk 
kenmerk van een zaak is het herhaald voorkomen van eenzelfde type zaken. Een eenmalig project of een 
proces zonder procedure is geen zaak. Voorbeelden van een zaak zijn: de behandeling van een 
vergunningsaanvraag, de afhandeling van een klacht/melding, de afhandeling van een in-/externe vraag 
en de afgifte van een paspoort. De plaats van een zaak is weergegeven in figuur 13. 
 
 

 
Figuur 13 :  Diagram GFO-zaken (bron: Werkgroep GFO-zaken) 
 
 
De aanvraag van een overheidsdienst leidt tot een zaakitem. Per zaaktype (alle zaken van een bepaald 
type) kunnen gemeenten een aantal kenmerken (basisinformatie) definiëren volgens het GFO-zaken: de 
lopende en afgesloten procedures (zaken), de status van procedures, het subject (de burger, het bedrijf) 
dat het verzoek heeft gedaan, de betrokkenen, de actor (het organisatieonderdeel, de medewerker) die het 
verzoek behandelt, de stap in de procedure waarmee de link naar het proces wordt gelegd, de gekoppelde 
objecten en het daarop betrokken adres. 
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De ongestructureerde en gestructureerde informatie van een zaakitem vormen samen een zogeheten 
zaakdossier. Een zaakdossier gaat over de inhoud van het zaakitem. Aan een zaakitem hangen dossiers en 
die bevatten weer documenten. Documenten zijn van een bepaald type en te vinden binnen de door het 
documentair structuurplan (DSP) bepaalde ordening. Alle correspondentie die plaatsvindt over een 
aanvraag (zaakitem) kan in het document management systeem worden beheerd. Dit betreft niet alleen de 
documenten die tijdens het proces van de levering van het product of de dienst worden vervaardigd door 
de gemeente, zoals standaardbrieven en vergunningen, maar ook de brieven en E-mails van burgers of 
bedrijven. 
 
Zaken kunnen worden geordend en gevonden naar zaaktype op basis van kenmerken als het trefwoord, 
object, subject, adres en geometrische kenmerken. Bijvoorbeeld alle zaken met betrekking tot één bedrijf 
(klantdossier), alle zaken met betrekking tot één adres (adresdossier) of alle zaken met betrekking tot één 
gebouw (gebouwdossier), inclusief alle relevante documenten. Het document management systeem moet 
bijvoorbeeld een eenduidig antwoord kunnen geven op een opdracht van een burger als ‘toon mij alle 
documenten die op mijn adres betrekking hebben’. Voor de burger of ondernemer relevante documenten 
moeten op procesoverstijgend niveau ontsloten kunnen worden. Per zaakitem, maar ook per zaaktype 
moet de voortgang kunnen worden gemonitord. Er kan worden bijgehouden welke statussen zijn 
doorlopen, wie er wijzigingen heeft doorgevoerd en wanneer welke wijzigingen zijn aangebracht. Een 
manager kan de voortgang afzetten tegen de stappen die in het werkproces van het zaaktype worden 
onderscheiden (handhaving), terwijl een burger de voor hem relevante voortgang als een statusmelding 
kan zien (dienstverlening). 
 
Het zakenmagazijn zal gebaseerd zijn op het GFO-zaken. Het GFO-zaken is een handvat voor 
systeemontwikkelaars om te bepalen welke gegevens, op welke manier, ten minste in het mid office 
moeten worden opgenomen voor de centrale ontsluiting van gegevens over zaken. Het zakenmagazijn 
wordt gevoed door de decentrale processystemen waar de inhoudelijke gegevens worden bijgehouden. 
Het GFO-zaken beschrijft de minimale set van gegevens (met definities en technische specificaties) die 
als standaard geldt om centraal de basiskenmerken van een zaak te kunnen verzamelen en gegevens over 
de zaak te kunnen halen uit de verschillende back office applicaties. Het is een metamodel dat van belang 
kan zijn bij het bepalen van de geschiktheid voor ontsluiting van gegevens in het zakenmagazijn, met 
name voor wat betreft het vergelijkbaarheidsaspect (hoe worden gegevens zoals status en beschikking en 
dergelijke semantisch beschreven en opgeslagen in de verschillende systemen). Andere objectmodellen 
kunnen hier op aansluiten. Het gegevensmagazijn bijvoorbeeld kan gebaseerd zijn op het GFO-
basisgegevens. In het zakenmagazijn kunnen de zaken worden gerelateerd aan de (basis)registraties in het 
gegevensmagazijn.  
 
Implementatie van het GFO-zaken moet worden gezien als een traject voor de langere termijn. Het nut en 
de noodzaak zullen in toenemende mate zichtbaar worden naarmate meer koppelingen tussen front office 
applicaties en back office applicaties tot stand worden gebracht. Dit pleit voor een gefaseerde invoering 
van de zaakgerichte benadering per kanaal (bijvoorbeeld eerst elektronisch loket, daarna post, vervolgens 
balie/callcenter, en dergelijke). Op termijn kan elke zaak eerst in het zakenmagazijn komen en pas daarna 
in het achterliggende back office systeem. 
 
In september 2004 is door VNG een brief over GFO-zaken verstuurd aan alle gemeenten en de uitgave 
Zaken in Zicht gepubliceerd. Een werkgroep onder voorzitterschap van de VNG, waarin de 
softwareleveranciers Pink Roccade, Centric en Procura en enkele gemeenten vertegenwoordigd zijn, heeft 
het GFO-zaken ontwikkeld tot een praktijkstandaard. Het is ingericht op basis van praktijkervaringen van 
de gemeenten Dordrecht en Den Haag. Het GFO-zaken, waarvoor Pink Roccade het initiatief heeft 
genomen, voldoet aan de eisen die het Programma OSOSS stelt aan een open standaard. De verdere 
ontwikkeling, het beheer en de toepassing is met de oplevering van de eerste versie overgedragen aan 
EGEM. Het komende jaar zal EGEM het GFO-zaken toetsen aan de gemeentelijke praktijk en aan de 
praktijk in verschillende sectoren. Het ligt in de rede om het GFO-zaken over een jaar bij de Regiegroep 
ICT en Overheid voor te dragen als gemeentebrede standaard. 
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3.4 Open standaarden 

Een keuze die grote invloed kan hebben op de aard en complexiteit van de te realiseren mid office 
oplossing is de openheid van de back office applicaties, berichtspecificaties en broncode. Voor 
elektronische dienstverlening is het nodig dat de back office applicaties in staat zijn om hun gegevens te 
ontsluiten. Deze ontsluiting is geen vanzelfsprekendheid. De gemeentelijke procesapplicaties zijn daar in 
het verleden veelal niet op ingericht. Het vereist een investering in adapters die aan de bestaande 
applicaties moeten worden toegevoegd. Hierbij kunnen meerdere ambitieniveaus worden onderscheiden, 
afhankelijk van de mate waarin de adapters open standaarden gebruiken die op de koppelvlakken 
interoperabiliteit realiseren. Een open standaard is niet hetzelfde als open broncode. 
 
Voor de langere termijn is het nodig dat gemeenten de door de adapters geboden externe koppelvlakken 
definiëren en inbedden in hun architectuur. Zoals beschreven in paragraaf 3.2 dienen de gemeenten 
keuzen te maken ten aanzien van de instrumentatie van applicatie-integratie. Bijvoorbeeld de keuze voor 
een messaging- of een dienstengebaseerde architectuur, de keuze of wordt aangegrepen op de logica- of 
de opslagschakel van back office applicaties en de keuze over waar en hoe workflow management en 
statusinformatie wordt opgenomen in de mid office architectuur. Het ontsluiten van gemeentelijke back 
office applicaties met de door adapters geboden externe koppelvlakken op basis van open standaarden is 
de doelstelling van de werkgroep Koppelvlakken van EGEM. De werkgroep bestaat uit 
verantwoordelijken voor elektronische dienstverlening binnen een vijftiental gemeentelijke organisaties. 
Aan de leveranciers van gemeentelijke back office applicaties is inmiddels gevraagd om aan te geven op 
welke termijn een aantal expliciet geïdentificeerde adapters kan worden gerealiseerd en beschikbaar 
gesteld ter ontsluiting van hun applicaties. Het gaat dan om producten als afschriften en uittreksels, 
verhuizingen en bouwvergunningen. 
 
Gemeenten en leveranciers dienen onder regie van EGEM de inhoudelijke en technische standaarden voor 
relevante koppelvlakken nader uit te werken. Daarbij is het nodig om aan te geven op welke wijze deze 
standaarden concreet moeten worden gebruikt en welke functionaliteit de adapters moeten bieden. Er 
wordt aanbevolen om alle specificaties te publiceren, vrij beschikbaar te maken en structureel te beheren. 
Standaardisatie van de uitwisseling van gegevens kan gemeenten veel voordelen opleveren. Een standaard 
is een specificatie met brede geldigheid en draagkracht. Een standaard uitwisselingsformaat voorkomt dat 
steeds opnieuw maatwerk ontwikkeld moet worden. Bovendien is niet telkens overleg nodig tussen 
verschillende leveranciers over het realiseren van de syntax van de gegevensuitwisseling. Ten behoeve 
van de uitwisseling tussen de verschillende systemen binnen een gemeente is onder auspiciën van de 
VNG het standaard uitwisselingsformaat StUF gedefinieerd. Bij het vaststellen van StUF is veel aandacht 
besteed aan het definiëren hoe berichten uitgewisseld worden onafhankelijk van welke berichten precies 
worden uitgewisseld. De semantiek van de berichten wordt in zogenaamde sectormodellen gedefinieerd. 
Zo’n sectormodel beschrijft het domein waarover gegevens worden uitgewisseld en het beschrijft alle 
mogelijke berichten inhoudelijk. Bekende voorbeelden zijn het GFO-basisgegevens en het GFO-zaken. 
Gemeenten wordt aanbevolen om de sectormodellen toe te passen, waaronder het recentelijk 
gepubliceerde GFO-zaken.  
 
Echter de standaard uitwisselingsformaten en de sectormodellen zijn volop in ontwikkeling. StUF 
bijvoorbeeld maakt gebruik van TCP/IP en sluit qua structuur aan op de GBA-berichten. Inmiddels is de 
techniek verder voortgeschreden en hebben XML als metataal voor het definiëren van berichten en SOAP 
als protocol voor het versturen van berichten hun intrede gedaan. Onder leiding van EGEM wordt StUF 
door de werkgroep StUF/GFO-BG geactualiseerd. Deze werkgroep moet snel vooruit, want de gemeenten 
maar ook de gemeentelijke leveranciers hebben behoefte aan een standaard XML-bericht voor elk 
transactiesoort (vergelijkbaar met HL-7 in de medische wereld). Na afronding van StUF2 moeten de 
sectormodellen nog worden vertaald naar XML. Bovendien dient ook het GFO-basisgegevens te worden 
aangepast tot een actueel objectenmodel voor het samenhangende stelsel van basisregistraties. 
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3.5 Open source software 

Open standaarden worden nog weleens verward met open source software; men denkt ten onrechte dat het 
ontwikkelen van architectuur onder open standaarden impliceert dat de architectuur gratis is. Wel neigt 
open source software eerder naar het ondersteunen van open standaarden. Open source software heeft 
twee kenmerken: de broncode is vrij beschikbaar en in het licentiemodel is het intellectueel eigendom en 
het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer deze 
mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren. Er zijn drie hoofdvarianten van open source 
software: GPL, BSD en MPL (zie Programma OSOSS). Open source software biedt een aantal voordelen. 
Men betaalt geen licentiekosten (met name van belang voor desktoppakketten gezien het aantal 
clientlicenties bij sommige organisaties), ervaart geen lock-in van leveranciers, kent geen 
upgradeproblematiek, heeft geen ESCROW nodig, krijgt vaak goede community support en heeft 
doorgaans inspraak als gebruikers. Veel voordelen van open source kunnen ook worden behaald middels 
zogenaamde commerciële open source technologie (COST; bijvoorbeeld het VCH project van Stichting 
SURF). Hierbij laat een gemeente in concurrentie software bouwen door enkele leveranciers in een aantal 
fasen, waarbij alle per fase opgeleverde broncode gedocumenteerd beschikbaar wordt gesteld aan alle 
betrokken leveranciers, zodat ook de concurrenten de software kunnen doorontwikkelen. 
 
Open source software is ergens ontstaan, bijvoorbeeld in een gemeente, een commercieel bedrijf of op de 
zolderkamer van een ontwikkelaar. In het begin echter verloopt de softwareontwikkeling in de 
community meestal wat chaotisch: ontwikkelaars bouwen voort op andermans software toevoegingen (de 
zogeheten extensies) zonder dat er sprake is van een stevige regie op versies, documentatie en dergelijke. 
Al gauw is er dan geen duidelijk basisproduct meer (de zogeheten core), zeker als verschillende 
ontwikkelaars voortborduren op verschillende versies, waardoor allemaal afsplitsingen (de zogenaamde 
forks) ontstaan met meerdere cores. Meestal probeert men na verloop van tijd de core goed in de hand te 
houden en onder regie te ontwikkelen met versiebeheer en goede documentatie. Er komt een core 
community (soms bestuur of commissie genoemd) die zich bezig gaat houden met kwaliteitsbeleid, de 
versies van de core en de extensies en de relatie daartussen. Toch kunnen ook dan verschillende extensies 
overlappen waardoor steeds meer pseudo core wordt meegeleverd in de extensies, zodat toch weer forks 
ontstaan. Configuratie- en extensiemanagement kunnen een deel van het probleem verhelpen doch vragen 
om nog meer regie. Het samenstellen met behulp van een core met verschillende extensies kan leiden tot 
technisch complexe situaties. Dit kan leiden tot meer maatwerk dan bij commerciële applicaties. In die zin 
is open source software soms meer ‘make’ dan ‘buy’. Gemeenten wordt dan ook aanbevolen om bij open 
source software goed te kijken naar de kosten van implementatie, gebruik, beheer, support en onderhoud. 
 
Initieel probeert men de core meestal beheersbaar dus klein te houden, doch dat leidt tot onbeheerste 
extensies, waardoor de core weer groter wordt en daarmee minder flexibel en beheersbaar. Het behouden 
van een goede, beheersbare balans tussen extensies en de core is van groot belang. Een grote core duidt 
meestal op een zware en dominante core ommunity, zoals bij Linux. Veel open source producten hebben 
echter maar een beperkt aantal ontwikkelaars achter zich. Bijvoorbeeld de applicatieservers Tomcat en 
JBoss en de database MySQL zijn bekende open source producten die in feite grotendeels ontwikkeld 
worden binnen een (klein) bedrijf van slechts enkele tientallen personen. Uitzonderingen zijn de 
wereldwijd bekende en breed inzetbare open source producten Linux (operating systeem), Apache 
(webserver) en Open Office (kantoorautomatisering), waar sterke communities en supportpartners voor 
zijn. Bekende open source content management systemen zijn bijvoorbeeld MMbase, Typo3 en Zope, 
terwijl eMAXX en Proteus bekende open source brokers zijn. 
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Een nadeel van open source software is dat het support en de documentatie vaak technisch van aard is. In 
de community ligt het accent meestal op de (ontwikkel)techniek in plaats van de organisatie. Open source 
software komt men dan ook vaker tegen bij gemeenten die een redelijke technische kennis in huis hebben, 
alhoewel hiervoor ook partners kunnen worden ingeschakeld. Maar niet alleen de techniek vraagt om 
aandacht. Bij het mid office is een groot deel van de implementatie niet technisch maar juist 
organisatorisch van aard (bijvoorbeeld processen en rollen). Het vinden van een goede 
implementatiepartner met de juiste balans tussen techniek en organisatie is voor het mid office misschien 
wel belangrijker dan goede open source software. Aangezien deze partners meestal commercieel werken, 
wordt gemeenten aangeraden om deze bedrijven goed te evalueren. 
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4 MARKTVERKENNING: VRAAGZIJDE 
Elektronische dienstverlening is voor gemeenten op dit moment een belangrijk aandachtspunt. Hierbij is 
het mid office als architectuurconcept in opkomst. Verschillende gemeenten ontplooien momenteel al 
activiteiten op dit gebied, maar overzicht ontbreekt vooralsnog. In dit hoofdstuk wordt getracht om 
hiertoe een aanzet te geven middels een inventarisatie van de vraagzijde van de gemeentelijke markt voor 
mid office producten. Kernpunt hierbij is de vraag in hoeverre gemeenten er reeds gebruik van maken of 
dit overwegen en welke specifieke producten het in beide gevallen betreft. 
 
Ten behoeve van die inventarisatie is er een E-mail enquête gehouden onder alle Nederlandse gemeenten. 
Gezien de door ons gehanteerde definitie van het mid office had deze enquête betrekking op 
respectievelijk content management (uitgaande front office), web intake (inkomende front office) en 
broker functionaliteit, inclusief eventuele adapters. In paragraaf 4.1 worden allereerst de resultaten van de 
enquête toegelicht, uitgesplitst naar functionaliteit. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 op een aantal 
specifieke gemeentelijke mid office projecten ingezoomd. Paragraaf 4.3 tenslotte resumeert enkele 
conclusies. 

4.1 Inventarisatie 

Voor de inventarisatie van de vraagzijde van de gemeentelijke markt voor mid office systemen is een E-
mail enquête gehouden onder alle Nederlandse gemeenten. Hiertoe heeft EGEM een E-mail 
adressenbestand ter beschikking gesteld. In totaal zijn alle 483 Nederlandse gemeenten benaderd, waarbij 
de respons met 184 antwoorden (ruim 38%) bepaald hoog genoemd mag worden. Eén en ander heeft 
wellicht te maken met het feit dat de enquête duidelijk herkenbaar onder EGEM-vlag werd uitgevoerd, 
hetgeen neutraliteit uitstraalt en vertrouwen wekt. Bovendien is het onderwerp elektronische 
dienstverlening voor gemeenten op dit moment alleszins actueel. In navolging van de superpilots bij de 
gemeenten Den Haag, Eindhoven/Helmond en Enschede zijn ondertussen een aantal soortgelijke 
projecten geïnitieerd, waarvan de eerste resultaten inmiddels beschikbaar zijn. Deze projecten hebben 
eveneens behoorlijk wat aandacht gekregen, zoals bijvoorbeeld bij gemeenten Dordrecht en Heusden. 
 
Een ander aspect dat wellicht van invloed is geweest op de hoge respons is dat er bewust voor is gekozen 
de enquête tot een drietal vragen te beperken, zodat het beantwoorden slechts enkele minuten zou vergen. 
De gemeentelijke vragenlijst is opgenomen in bijlage 2. Via het adressenbestand van EGEM konden 
bovendien de juiste personen benaderd worden. In vrijwel alle gevallen betrof dit de een medewerker van 
Informatisering & Automatisering (I&A) of een soortgelijke afdeling, waarbij coördinatoren en 
beleidsmedewerkers in de respons een meerderheid vormen. Voor wat betreft de verdeling van de 
gemeenten naar inwonertal valt op dat die met meer dan 100.000 inwoners (de zogenaamde 100K+-
groep) zijn oververtegenwoordigd. Uiteindelijk hebben slechts 5 van de in totaal 26 dergelijke 100K+-
gemeenten niet op de enquête gereageerd. De verwachting was dat deze groep, mede om budgettaire 
redenen, wellicht voorop loopt op het gebied van elektronische dienstverlening in het algemeen en mid 
office toepassingen in het bijzonder. Derhalve zijn zij één keer extra gerappelleerd. Dit heeft echter wel 
tot gevolg dat de 100K+-gemeenten met 80% respons relatief oververtegenwoordigd zijn in de 
steekproef. Immers, voor wat betreft de overige staffels wordt dat percentage niet gehaald. In zijn 
totaliteit ziet de absolute verdeling van de respons naar inwonertal eruit zoals weergegeven in figuur 14. 
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Figuur 14 :  Absolute verdeling van de respons naar inwonertal (bron: M&I/Argitek & EGEM) 

4.1.1 Content management 

De vraag die betrekking had op het content management gedeelte van de enquête (zie bijlage 2 voor de 
gemeentelijke vragenlijst, inclusief een verklaring van de gehanteerde begrippen) luidde als volgt:  
 

 

Als uw gemeente een content management systeem gebruikt of overweegt, gelieve te vermelden 
welk(e) product(en) het meest gebruikt of overwogen worden. Ingeval van maatwerk volstaat de 
implementatiepartner. 
 

Meerdere (decentrale) pakketten mogelijk; alleen die pakketten met een hoog gebruikersvolume 
noemen. Enkele bekende producten zijn: Centric Web4all, Green Valley Discovery Server, Microsoft 
CMS2002, MMbase, Pink Roccade Web@Once, Segment SIMsite, Seneca SmartSite, Stellent, Typo3, 
Zope, etc. 
 

 
Van de in totaal 184 gemeenten die de enquête retourneerden, blijken er 22 (nog) geen CMS te gebruiken. 
Het overgrote deel van die gemeenten wist echter wel één of meerdere overwogen pakketten te noemen. 
Op een viertal gemeenten dat expliciet vermeldde op dit moment in de selectiefase te zitten na blijft het 
echter ongewis hoe concreet deze overwegingen zijn. Enkele van deze gemeenten gaven weliswaar aan te 
overwegen op termijn wel een CMS te gaan gebruiken, maar hadden vooralsnog geen overwegingen 
hieromtrent. Derhalve zijn voor die gemeenten geen gegevens beschikbaar. Opvallend was bovendien dat 
sommige gemeenten aangaven dat zij verschillende content management systemen naast elkaar 
gebruiken, namelijk één voor hun internetsite en één voor hun intranet. Ook gaf een aantal gemeenten aan 
het huidige CMS binnen afzienbare termijn te willen vervangen door een ander, waarbij eventueel 
genoemde overwegingen ook als zodanig zijn meegeteld. 
 
Omdat de enquête zowel betrekking had op de vraag welk product in gebruik was, alsook welk(e) 
product(en) overwogen werd(en), is bij de eindtelling een wegingsfactor toegepast middels de volgende 
formule: totaal = (gebruikt * 2) + overwogen. Deze formule is totstandgekomen op basis van de 
constatering dat het gemiddeld aantal overwogen pakketten iets meer dan 2 bedraagt. De meeste 
gemeenten noemden namelijk 1, 2 of 3 overwogen pakketten, waarbij de verdeling redelijk uniform was, 
zodat da kans om als overwogen genoemd te worden dus ongeveer twee keer zo groot is als de kans om 
als gebruikt genoemd te worden. Met betrekking tot content management systemen ziet de top-10 eruit 
zoals weergegeven in tabel 3. Hierbij is de score in de voorlaatste kolom dus totstandgekomen middels de 
voornoemde formule. 

(1) 22 

(2) 61

(3) 58

(4) 23 

(5) 20 

(1) ≤ 10 
(2) 11 - 25 

(3) 26 - 50 

(4) 51 - 100 

(5) > 100 

inwoners x 1.000 
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# Leverancier Gebruikt Overwogen Gewogen % 
1 Pink Roccade (Web@Once) 24 1 49 13 % 
2 Seneca (SmartSite) 20 6 46 12 % 
3 Segment (SIMsite) 19 4 42 11 % 
4 Centric (Web4all) 17 6 40 10 % 
5 Green Valley (Discovery Server) 16 7 39 10 % 
6 The DOC-iFocus (eContent Manager) 9 1 19 5 % 
7 GX (WebManager) 7 0 14 4 % 
8 Brein (WebGen) 6 0 12 3 % 
9 GemeenteWeb (SiteManager) 4 2 10 3 % 
 Open Source (MMbase) 2 6 10 3 % 

 
Tabel 3 :  Top-10 content management systemen (bron: M&I/Argitek & EGEM) 
 
 
Het totaaloverzicht van alle genoemde content management systemen ziet eruit als volgt uit: 
 
 

 
Figuur 15 :  Totaaloverzicht content management systemen (bron: M&I/Argitek & EGEM) 
 

* PepperStream biedt twee verschillende content management systemen aan, Seneca SmartSite en het eigen 
Container, beide als ASP-dienst. Welke hiervan gebruikt wordt, is niet vermeld. 

 
 
Onder ‘overig’ vallen alle producten die slechts één of twee keer genoemd werden. Een overzicht hiervan 
is weergegeven in tabel 4. 
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13 The Factor-E 
Publish HQ 

1%
12 PepperStream* 1%

14 Vincis 
CastManage 

1%

15 Overig 21%



Marktverkenning mid office systemen 

 

52 

 
ActOne (Mardoek) InfoProjects (Iprox) Open Source (Web-in-a-Box)* 
Acuity (EasyWeb) Maassen Consulting (EasySite) PlanConsult (cmsNET) 
AME (WebTools) MediaSurface (CMS) Planteq (CMS) 
Aralto (MyAdmin) Sogeti (Comet) 
DSD (Publicanda) 

Microsoft (Content Management 
Server) Terrazur (Applify) 

EastSite (Coherence2) NIC (IBS) Tridion (Dialogue Server) 
Elegia (CMS) Novell (SilverStream) VNG (RedBike) 
Evendi (SiteFeeling) Open Source (Ariadne) 
Grip (maatwerk) Open Source (Cognito) 

Waxtrapp (Content 
Management) 

Hippo (CMS) Open Source (MamboServer) Web3 (PSHE) 
IBM (maatwerk) Open Source (PostNuke) Wester & De Boer (webCMS) 
Ibuildings (Web CMT) Open Source (Typo3) ZeelandNet (CMS) 

 
Tabel 4 :  Overige content management systemen (bron: M&I/Argitek & EGEM) 
 

* Web-in-a-Box (WIAB) is een bepaalde variant van het open source CMS MMbase. 
 
 
Drie van de gegeven antwoorden konden wij helaas niet echt plaatsen, te weten ’Open4Support’, ‘Ordina 
(voorheen Devote)’ en ‘TriCat’. Met de eerste wordt waarschijnlijk een open source product bedoeld, 
terwijl de tweede (mogelijk) en derde (waarschijnlijk) refereren aan maatwerkoplossingen. Wat opvalt bij 
het totaaloverzicht is dat er sprake is van een duidelijke top-5, elk met een aandeel van meer dan 10% in 
onze steekproef en dus gezamenlijk verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale ‘markt’. 
Daarnaast springt het hoge aantal leveranciers (37 van de 51) met slechts één of twee vermeldingen in het 
oog. Met 73% van de genoemde leveranciers en een gezamenlijk aandeel van 21% komt dit opvallend 
dicht in de buurt van de welbekende 80/20-regel, welke geacht wordt in veel situaties op te gaan 
(bijvoorbeeld: 80% van de omzet wordt gerealiseerd door 20% van het klantenbestand). 

4.1.2 Web intake 

De vraag die betrekking had op het web intake gedeelte van de enquête (zie bijlage 2 voor de 
gemeentelijke vragenlijst, inclusief een verklaring van de gehanteerde begrippen) luidde als volgt:  
 

 

Als uw gemeente een web intake systeem gebruikt of overweegt, gelieve te vermelden welk(e) 
product(en) het meest gebruikt of overwogen worden. Ingeval van maatwerk volstaat de 
implementatiepartner. 
 

Meerdere (decentrale) pakketten mogelijk; alleen die pakketten met een hoog gebruikersvolume 
noemen. Enkele bekende producten zijn: Adobe LiveCycle Forms, Centric PKO4all, CapGemini Web 
Intake Systeem (WIS), Ebase Technology Universal Form Server (UFS), Kodision KODE, Seneca 
Dynamische Formulieren Server (DFS), Verity Liquid Office, XL21, etc. 
 

 
Van de in totaal 184 gemeenten die de enquête retourneerden, blijken er 30 een apart web intake systeem 
te gebruiken. Nog eens 39 gemeenten vermeldden bovendien de web intake functionaliteit van hun 
content management systeem als zodanig te benutten, of in ieder geval een product van dezelfde 
leverancier als waarvan ze hun CMS betrekken. Dit onderscheid werd niet overal even duidelijk 
aangegeven omdat in een aantal gevallen slechts de leverancier werd genoemd, zonder het specifieke 
product. Derhalve is verondersteld dat de betreffende gemeenten voor wat betreft web intake 
functionaliteit hun content management systeem aanwenden. Dat de keuze van een web intake systeem 
kan worden beïnvloed door het content management systeem mag blijken uit het feit dat vier gemeenten 
expliciet vermeldden deze in samenhang te beschouwen en bij de selectie van een content management 
systeem de eventuele aanwezigheid van web intake functionaliteit als criterium mee te nemen. 
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Omdat de enquête zowel betrekking had op de vraag welk product in gebruik was, alsook welk(e) 
product(en) overwogen werd(en), is bij de eindtelling een wegingsfactor toegepast middels de volgende 
formule: totaal = (gebruikt  * 2) + overwogen. Deze formule is totstandgekomen op basis van de 
constatering dat het gemiddeld aantal overwogen pakketten iets meer dan 2 bedraagt. Voor web intake 
systemen ziet de top-10 eruit zoals weergegeven in tabel 5. Hierbij is de score in de voorlaatste kolom dus 
totstandgekomen op basis van de voornoemde formule. 
 

# Leverancier Gebruikt Overwogen Gewogen % 
1 Pink Roccade (Web@Once) 9 3 21 11 % 
2 Centric contentmodules 6 8 20 10 % 
3 CapGemini (WIS) 3 12 18 9 % 
4 Seneca (SmartSite Forms/DFS) 6 4 16 8 % 
5 Segment (SIMform/DigiForm) 5 4 14 7 % 
6 Brein (FormGen) 6 1 13 7 % 
7 XL21 (Digitaal Loket) 3 3 9 5 % 
8 Inter Access (WEB+) 4 0 8 4 % 
 The DOC-iFocus (eFormulieren) 3 2 8 4 % 

10 BCT (CORSA/FORM) 3 1 7 4 % 
 GX (WebManager) 3 1 7 4 % 

 
Tabel 5 :  Top-10 web intake systemen (bron: M&I/Argitek & EGEM) 
 

Het totaaloverzicht van alle genoemde web intake systemen ziet er als volgt uit: 
 

 
Figuur 16 :  Totaaloverzicht  web intake systemen (bron: M&I/Argitek & EGEM) 
 

* Omdat niet overal even duidelijk is vermeld welk specifiek product er precies bedoeld werd, zijn de 
vermeldingen voor de Seneca producten SmartSite Forms en Dynamische Formulieren Server (DFS) 
samengevoegd. Hetzelfde geldt voor de vermeldingen van de Segment producten SIMform en DigiForm en de 
vermeldingen van de GemeenteWeb producten VIP Totaal en Formulierengenerator. 

 

Onder ‘overig’ vallen alle producten die slechts één of twee keer genoemd werden. Een overzicht hiervan 
is weergegeven in tabel 6. 
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Acuity (EasyWeb) Grip (maatwerk) PlanConsult (cmsNET) 
AME (maatwerk) Hippo (CMS) Planteq (CMS) 
Attitude 1 Ibuildings (Web CMT) 
Bwise (Digitale Gemeente) Imtech ICT Public 2 

Wester & De Boer 
 (webCMS) 

Innovero (FormDesk) Microsoft (InfoPath)  
 
Tabel 6 :  Overige web intake systemen (bron: M&I/Argitek & EGEM) 
 
1 Attitude levert een drietal content management systemen: ClickWise (WebGenie), MacroMedia (Contribute) en 

Merant (Collage). Welke hiervan gebruikt wordt, is niet vermeld. 
 
2 Imtech ICT Public levert een formulierenoplossing van Ebase Technology (Universal Forms Server). 
 
Wat opvalt bij het totaaloverzicht van web intake systemen is dat 4 leveranciers uit de top-5 ook in de 
top-5 van content management systemen vertegenwoordigd zijn. Met uitzondering van eerste plaats, die 
in beide gevallen bezet wordt door Pink Roccade, is de volgorde echter totaal anders. Bovendien betreft 
het, wederom met uitzondering van Pink Roccade, verschillende producten. Dit zou een bevestiging 
kunnen zijn van de hiervoor reeds geponeerde veronderstelling dat web intake en content management 
systemen tot op zekere hoogte samenhangen. Mogelijk wordt bij de keuze van een CMS de aanwezigheid 
van web intake functionaliteit dus als criterium meegewogen. 
 
Bij web intake is sprake van een top-6 die gezamenlijk verantwoordelijk is voor iets meer dan de helft 
van de ‘markt’. De verschillen tussen de aandelen zijn echter beduidend kleiner dan bij content 
management en verspringen bovendien geleidelijker. Verder is de hoge positie van CapGemini met WIS 
in zoverre opmerkelijk dat deze heel hoog staat ondanks dat slechts enkele gemeenten deze oplossing 
daadwerkelijk gebruiken. Dit wordt echter gecompenseerd door het hoge aantal gemeenten dat deze 
oplossing zegt te overwegen. Wanneer er geen onderscheid gemaakt zou zijn tussen gebruikt en 
overwogen, zou WIS zelfs bovenaan hebben gestaan. Of de mate waarin gemeenten vermelden WIS te 
overwegen uitsluitend te maken heeft met functionaliteit of wellicht mede of zelfs voornamelijk met de 
propositie waarbij het product kosteloos verstrekt wordt (zie paragraaf 5.2.5), doet in het kader van deze 
marktverkenning echter niet terzake. 

4.1.3 Brokers 

De vraag die betrekking had op het broker gedeelte van de enquête (zie bijlage 2 voor de gemeentelijke 
vragenlijst, inclusief een verklaring van de gehanteerde begrippen) luidde als volgt:  
 

 

Als uw gemeente de ontvangen berichten elektronisch verwerkt middels een broker of dit overweegt, 
graag vermelden welk(e) product(en) en eventuele adapters het meest gebruikt of overwogen worden. 
Bij maatwerk volstaat de implementatiepartner. 
 

Meerdere (decentrale) pakketten mogelijk; alleen die pakketten met een hoog gebruikersvolume 
noemen. Enkele bekende producten zijn:, BCT / OraVision, Business Review Engage!, Centric Mid 
Office, Circle Software / GX / Pallas Athena, eMAXX Mid Office, ICT Solutions IMF, Inter Access 
WEB+, LogicaCMG WebGem, Microsoft BizTalk, Oracle InterConnect, Pink Roccade Mid Office, 
Siebel Public Service, TransFlow COSA, etc. 
 

 
Van de in totaal 184 gemeenten die de enquête retourneerden, menen er 40 brokerfunctionaliteit te 
gebruiken voor de verwerking van ontvangen berichten. Naast echte message- en integratie brokers 
werden echter verschillende gerelateerde applicaties als case handling-, workflow management- en 
document management systemen genoemd. Dit bevestigt de veronderstelling dat dergelijke pakketten zich 
in toenemende mate op het domein van het workflow management begeven (zie paragraaf 2.3). 
Bovendien blijkt hieruit dat, al naar gelang de inrichting van de applicatiearchitectuur, dergelijke 
systemen in meer of mindere mate invulling kunnen geven aan de functionaliteiten van, of althans 
eenzelfde resultaat kunnen bewerkstelligen als een broker. 
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Omdat de enquête zowel betrekking had op de vraag welk product in gebruik was, alsook welk(e) 
product(en) overwogen werd(en), is bij de eindtelling een wegingsfactor toegepast middels de volgende 
formule: totaal = (gebruikt  * 2) + overwogen. Deze formule is totstandgekomen op basis van de 
constatering dat het gemiddeld aantal overwogen pakketten iets meer dan 2 bedraagt. Voor brokers ziet de 
top-10 eruit zoals weergegeven in tabel 7. Hierbij is de score in de derde kolom dus totstandgekomen op 
basis van de voornoemde formule. 
 
 

# Leverancier Gebruikt Overwogen Gewogen % 
1 eMAXX (Mid Office) 4 22 30 16 % 
2 Pink Roccade (Basisregistratie) 6 17 29 15 % 
3 Centric (Mid Office) 4 16 24 13 % 
4 Oracle (InterConnect) 4 9 17 9 % 
5 Circle Software / GX / Pallas Athena 5 4 14 8 % 
6 BCT (CORSA) 3 6 12 7 % 
7 Brein (InProces) 3 4 10 5 % 
8 Inter Access (WEB+)* 4 1 9 5 % 
9 BCT / OraVision * 1 6 8 4 % 

10 eiStream 2 1 5 3 % 
 
Tabel 7 :  Top-10 brokers (bron: M&I/Argitek & EGEM) 
 

* Bij Inter Access (WEB+) wordt als broker Oracle InterConnect gebruikt, evenals.in de combinatie van 
BCT/OraVision  

 
 
Het totaaloverzicht van alle genoemde brokers ziet eruit zoals is weergegeven in figuur 10. 
 
 

 
Figuur 17 :  Totaaloverzicht brokers (bron: M&I/Argitek & EGEM) 
 

* Bij Inter Access (WEB+) wordt als broker Oracle InterConnect gebruikt, evenals.in de combinatie van 
BCT/OraVision  

 
 
Onder ‘overig’ vallen alle producten die slechts één of twee keer genoemd werden. Een overzicht hiervan 
is weergegeven in tabel 8. 

7 

8 

9 

10 

1 

2

3 

4
5 

6 

11 

12 1 eMAXX 
Mid Office

16%

7 Brein 
InProces 

5%2 Pink Roccade 
Basisregistratie 

15%

8 Inter Access* 
WEB+ 

5%
3 Centric 

Mid Office 
13%

9 BCT/OraVision* 4%

4 Oracle 
InterConnect 

9% 10 eiStream 3%

6 BCT 
CORSA 

7%

12 Overig 11%
5 Circle Software 

Verseon 
8%

11 Decos 
Document 

3%



Marktverkenning mid office systemen 

 

56 

 
AME (maatwerk) DataBalk (DISKIS) Microsoft (BizTalk) 
Business Review (Engage!) GemeenteWeb (VIP Totaal) Siebel 
Certeza (SH Message Broker) GouwIT (Mid Office) TransFlow (inmiddels COSA) 
Circle (DocMan) Hummingbird Vicrea Solutions 

 
Tabel 8 :  Overige brokers (bron: M&I/Argitek & EGEM) 
 
 
Voor wat betreft de vraag van de enquête die betrekking had op brokers dient allereerst te worden 
opgemerkt dat ondanks de bijgevoegde begrippenlijst niet alle respondenten deze vraag blijkbaar op de 
juiste wijze hebben geïnterpreteerd. Daardoor is in het brokeroverzicht een enigszins vertekend beeld 
ontstaan. Onder de genoemde pakketten bevinden zich namelijk een aantal case handling-, alsmede 
workflow- en document management pakketten, welke volgens de door ons gehanteerde definitie strikt 
genomen geen brokers zijn. Zoals reeds betoogd in paragraaf 2.3 betreft het hier applicaties die weliswaar 
qua functionaliteit een gedeeltelijke overlap vertonen met echte message- of integratiebrokers, maar hier 
geenszins aan gelijk gesteld kunnen worden. De enige echte brokers in de top-10 zijn eMAXX en Oracle 
InterConnect (die ook bij Inter Access en BCT/OraVision gebruikt wordt), terwijl dit bij de ‘overigen’ 
slechts geldt voor  Engage!, de Certeza SH Message Broker en Microsoft BizTalk. 
 
In het totaaloverzicht valt op dat er sprake is van een duidelijke top-3 met een gezamenlijk 
‘marktaandeel’ van bijna 50%. Het verschil wordt overigens met name gemaakt door het aantal keer dat 
de betreffende brokers als overwegingen worden opgegeven; het aantal vermeldingen waarbij een 
bepaalde broker ook daadwerkelijk gebruikt wordt ontloopt elkaar voor de top-8 namelijk niet zo veel. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het beeld enigszins vertekend is doordat er zowel pure brokers 
tussen staan als oplossingen waarvan de brokers slechts een onderdeel vormen. Zo wordt dus voor zowel 
de oplossing van BCT/OraVision als die van Inter Access gebruik gemaakt van de Oracle InterConnect 
broker. Wanneer de betreffende marktaandelen bij elkaar opgeteld worden, zou Oracle zelfs bovenaan 
zijn geëindigd. 
 
Evenals WIS, dat zijn hoge positie in de web intake top-10 vooral ontleent aan een hoog aantal 
vermeldingen waarbij gemeenten zeggen het betreffende product te overwegen, wordt eMAXX in de 
markt gepositioneerd als een soort open source product. Of en zo ja in hoeverre dit inderdaad van invloed 
is op de hoge positie van eMAXX valt echter nog te bezien. Het verschil met de nummers 2 en 3, 
respectievelijk Pink Roccade en Centric, is immers gering. Aan de andere kant behoeft het feit deze twee 
partijen een speciale positie innemen op de gemeentelijke markt echter geen betoog. De constatering dat 
beide consequent hoog scoren in de hier gepresenteerde overzichten draagt daar slechts aan bij. 

4.2 Enkele gemeenten 

Teneinde de kans op een hoge respons te vergroten is bewust gekozen om de enquête zo kort mogelijk te 
houden. Desalniettemin kunnen de verstrekte antwoorden als selectiecriterium fungeren bij het bepalen 
van de gemeenten die wellicht interessant zijn om te interviewen. Er is daarbij in de eerste plaats 
natuurlijk gekozen voor gemeenten die aangaven inmiddels van een mid office systeem gebruik te maken. 
Daarnaast is getracht om in het kader van het onderscheid tussen kleinere en grote gemeenten (met name 
met betrekking tot de rol van het gegevensmagazijn en document- en workflow management systeem; zie 
paragraaf 2.4) hieromtrent een evenwichtige verdeling te bewerkstelligen, alsmede om voor zoveel 
mogelijk van de hooggenoteerde web intake systemen en brokers tenminste één gemeente te interviewen. 
Al met al is dit redelijk gelukt (zie tabel 9). Als doelstelling van de interviews gold steeds het verkrijgen 
van inzicht in de manier waarop de betreffende gemeente invulling gaf aan het mid office concept. 
Hoewel de interviews redelijk ongestructureerde waren, werden zijn in de meeste gevallen de volgend 
zaken aan de orde gesteld: 
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• De algemene visie op het mid office concept, alsmede de betreffende ambities. 
• Welke specifiek oplossingen voor welke functionaliteit gebruikt worden (bevestiging enquête). 
• Hoelang deze al in gebruik zijn en hoe tevreden men is over product(en) en leverancier(s). 
• Welke producten elektronisch kunnen worden aangevraagd en hoe deze verwerkt worden. 
• Welke back office systemen (inclusief eventuele koppelingen) daarbij betrokken zijn. 
• Hoe de interne organisatie en technische architectuur eromheen is ingericht. 
• De perceptie van EGEM en haar rol in het algemeen en voor deze materie in het bijzonder 
 
 

Functionaliteit
Gemeente Content management Web intake Broker 

Almere 
(165.000 inwoners) 

Seneca 
SmartSite 

eMAXX 
Mid Office 

eMAXX 
Mid Office 

Amsterdam 
(737.000 inwoners) 

Open Source 
MMbase 

o.a. Kodision 
KODE Onbekend 

Arnhem 
(142.000 inwoners) 

EastSite 
Coherence2 

Inter Access 
WEB+ 

Oracle 
InterConnect 

Beverwijk 
(36.000 inwoners) 

GemeenteWeb 
SiteManager 

GemeenteWeb 
VIP Totaal N.V.T. 

Dordrecht 
(120.000 inwoners) 

Waxtrapp 
ASP-dienst 

CapGemini* 
WIS 

Oracle 
InterConnect 

Groningen 
(177.000 inwoners) Onbekend Centric 

contentmodules 
Centric 
Mid Office 

Helmond 
(84.000 inwoners) 

Centric 
Web4all 

CapGemini* 
WIS 

Oracle 
InterConnect 

Heusden 
(43.000 inwoners) In overweging XL21 

Digitaal Loket 
eiStream 
WFM-systeem 

Maastricht 
(122.000 inwoners) 

GX 
WebManager 

Bwise 
Digitale Gemeente 

Oracle 
InterConnect 

Tiel 
(41.000 inwoners) 

ActOne 
Mardoek 

Inter Access 
WEB+ 

Oracle 
InterConnect 

Veere 
(22.000 inwoners) 

Pink Roccade 
Web@Once 

Pink Roccade 
Web@Once 

Pink Roccade 
Basisregistratie 

Velsen 
(68.000 inwoners) 

Green Valley 
Discovery Server 

Green Valley 
Disc. Server Forms 

eMAXX 
Mid Office 

Zoetermeer 
(113.000 inwoners) 

Segment 
SIMsite 

Centric 
contentmodules 

Centric 
Mid Office 

 
Tabel 9 :  Geïnterviewde gemeenten (bron: M&I/Argitek) 
 

* WIS is ontwikkeld in Dordrecht maar is inmiddels ondergebracht bij de WIS User Group (WUG); het 
exclusieve implementatierecht ligt voorlopig bij CapGemini (zie paragraaf 5.2.5). 

4.2.1 Almere 

Gemeente Almere (www.almere.nl) gebruikt al sinds begin 2000 het content management systeem 
SmartSite. Men is hier niet helemaal tevreden over, maar vooralsnog is er geen directe aanleiding om het 
te vervangen. Almere had reeds voordat de VIND beschikbaar kwam een eigen product-diensten 
catalogus ontwikkeld, welke nog steeds in gebruik is. Het beheer hiervan (productomschrijvingen en 
dergelijke) vind plaats middels SmartSite. Destijds is via ‘handwerk’ ook een aantal formulieren 
ontwikkeld dat nog steeds gebruikt wordt omdat ze nog voldoen. Naast verschillende elektronische 
formulieren worden er ook diverse in PDF- of Wordformaat aangeboden. 
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Men heeft er bewust voor gekozen om op de website van Almere geen via een login en wachtwoord 
afgeschermd gedeelte in te richten. Op ieder elektronisch formulier moet de aanvrager verschillende 
NAW-gegevens en een sofi-nummer verstrekken, die met het GBA vergeleken worden om te zien of de 
aanvraag ontvankelijk is. Dit geschiedt echter niet automatisch, zodat ook bij een typefout het formulier 
gewoon verzonden kan worden. Wanneer DigiD eenmaal operationeel wordt, zal hier wel gebruik van 
gemaakt gaan worden. In afwachting daarvan is voor deze oplossing gekozen. Op dit moment vindt bij 
geen van de producten waarvoor via het elektronisch loket een formulier wordt aangeboden, de 
verwerking geautomatiseerd plaats. De ingevulde gegevens komen als E-mail binnen, waarna de aanvraag 
volgens de normale procedure in het back office verwerkt wordt. 
 
Bij één product (melding openbare ruimte) worden de gegevens al wel automatisch doorgegeven aan het 
back office, in dit geval de Melddesk applicatie van Beheervisie. Hiertoe is door eMAXX, de mid office 
leverancier waarvan gemeente Almere ‘launching customer’ was (zie paragraaf 5.2.10), een koppeling 
met Melddesk gerealiseerd (op dataniveau via JDBC). In een testomgeving is voor het aanvragen van een 
GBA-uittreksel de volledig automatische verwerking al wel succesvol ingericht, inclusief een koppeling 
met de BNG-internetkassa. Hiertoe is in samenwerking met Centric een koppeling gerealiseerd met 
PIV4all, waarbij Centric hier een soort ‘black box’ voor heeft geplaatst die middels Webservices 
(XML/SOAP) te benaderen is. De uitrol van het mid office project heeft bij gemeente Almere wegens 
interne problemen enige vertraging opgelopen. Uiteindelijk wil men op termijn een situatie creëren zoals 
weergegeven in figuur 18. 
 
 

 
Figuur 18 :  Toekomstige mid office architectuur Almere (bron: gemeente Almere) 
 
 
Voor wat betreft de rol van EGEM is men de mening toegedaan dat deze, een enkele uitzondering 
wellicht daargelaten, zich vooral moet laten leiden door de wensen van gemeenten. Er wordt beaamd dat 
dit echter in toenemende mate het geval is. Men constateert dat steeds vaker met name clusters van 
gemeenten bij EGEM aanschuiven om hun mening en wensen met betrekking tot bepaalde zaken kenbaar 
te maken, een ontwikkeling die van harte wordt toegejuicht. 
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4.2.2 Amsterdam 

Gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl) heeft een groot aantal stadsdelen en diensten. Een zestal 
stadsdelen (andere stadsdelen volgen op termijn) neemt thans deel aan het gezamenlijke elektronische 
dienstverleningsproject ‘Amsterdam Loket’. Amsterdam Loket maakt gebruik van een portal (BEA), een 
zoekmachine (Verity), een content management systeem (de WIAB-variant van MMbase), een product-
diensten catalogus (PIGA), een mail routering systeem (KANA) en een formulierengenerator (Kodision). 
Dit alles is gepositioneerd op een gemeenschappelijke infrastructuur (E-net), waarbij BEA WebLogic als 
applicatieserver wordt ingezet. Er is onder meer voorzien in een koppeling met Atlas Amsterdam, waarbij 
locaties op een kaart worden getoond, en de BNG-internetkassa. 
 
Via het Amsterdam Loket kunnen momenteel ongeveer twintig verschillende producten en diensten 
worden aangevraagd. De bijbehorende formulieren kennen een dusdanige opzet dat ze de aanvrager 
stapsgewijs door de aanvraag loodsen (met behulp van de ‘beslisbomen’ van het kennissysteem KODE 
van Kodision; zie paragraaf 5.2.16). De meest aangevraagde producten betreffen met name uittreksels 
(GBA en burgerlijke stand), verhuizingen, rijbewijzen en kapvergunningen. Middels workflow worden de 
aanvragen vervolgens in behandeling. genomen Momenteel wordt er nog niet gekoppeld met 
procesapplicaties, behalve bij de Dienst Belastingen. Wel kunnen ambtenaren, ondernemers en burgers 
online de status van aanvragen volgen. Voor burgers is hiertoe een via login afgeschermde ‘Mijn Loket’-
omgeving aanwezig. 
 
Loket Amsterdam omvat een Ondernemersloket (stadsdeel Oost/Watergraafsmeer), een Startersloket, een 
Servicedesk Bedrijven Amsterdam (Economische Zaken en stadsdeel Zeeburg), een Woonloket 
(Informatiecentrum Parkstad), een Loket Belastingen (Dienst Belastingen) en een Zorgloket. Loket 
Amsterdam zal bovendien worden uitgebreid met de Vacatureservice Amsterdam, een initiatief van 
gemeente Amsterdam en het Centrum Werk en Inkomen (CWI). In het najaar van 2004 worden ook een 
aantal formulieren van de Dienst Belastingen toegevoegd aan het Loket Amsterdam. Het zal dan mogelijk 
zijn om zaken als hondenbelasting, toeristenbelasting en dergelijke via het elektronische loket te regelen. 
Nu reeds kunnen ondernemers inzage krijgen en wijzigingen doorvoeren in de WOZ-gegevens van de 
eigen vastgoedobjecten (WOZ-online), waarbij de authenticatie plaatsvindt middels certificaten. Op 
termijn wordt WOZ-online opengesteld voor iedereen, waarbij het de bedoeling is dat beide doelgroepen 
(burgers en bedrijven) de door Dienst Belastingen geregistreerde informatie kunnen verifiëren. In dat 
kader zal in het najaar van 2004 een koppeling worden gerealiseerd met DigiD, de voormalige NAV. 

4.2.3 Arnhem 

Voor wat betreft content management maakt gemeente Arnhem (www.arnhem.nl) gebruik van het content 
management systeem van EastSite (Coherence2). Hoewel dit systeem uitsluitend gebruikt wordt ten 
behoeve van de vormgeving en publicatie van content op de website en het intranet, zijn de ervaringen 
ermee positief; men ziet in ieder geval geen aanleiding om op korte termijn van content management 
systeem te veranderen. Voor wat betreft web intake heeft Arnhem recentelijk, na een Europees 
aanbestedingstraject, gekozen voor de WEB+ mid office oplossing van Inter Access (zie paragraaf 
5.2.15). Bij de uiteindelijke selectie van de leverancier heeft de prijs voor ongeveer de helft meegewogen. 
De andere helft betrof vooral criteria met betrekking tot de functionaliteit en het vertouwen dat men in de 
betreffende leverancier had. Voorlopig is een vijftal producten uit de product-diensten catalogus van 
WEB+, die is gebaseerd op VIND 1.2 met alle bijbehorende functionaliteiten zoals vraagpatronen, 
geselecteerd om in de eerste fase van deze pilot volledig elektronisch te gaan aanbieden en verwerken. 
Het betreft: 
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1 Aangeven binnengemeentelijke verhuizing 
2 Aanvragen verschillende uittreksels 
3 Indienen bezwaarschrift WOZ en andere belastingen 
4 Aanmelden hondenbelasting 
5 Aanvragen vergunning OGOG (oneigenlijk gebruik openbare grond) 
 
De geselecteerde producten hebben dus betrekking op een drietal back office systemen: GBA (1 en 2), 
belastingen (3 en 4) en vergunningen (5). Hiervoor gebruikt gemeente Arnhem respectievelijk PIV4all 
(Centric), HIS4all (Centric) en DIVweb (Pink Roccade). In totaal moet voor de gehele WEB+ uitrol 
volgens de huidige specificaties een vijftiental adapters worden gerealiseerd, waaronder bijvoorbeeld ook 
naar het document management systeem DocMan (Circle Software). Dat men hieromtrent ambitieus is 
mag blijken uit het feit dat het de intentie is om door middel van elk van deze adapters een 
lees/schijfkoppeling te realiseren. 
 
Voor de geselecteerde producten moet het straks voor de aanvrager mogelijk zijn om via het web inzicht 
te krijgen in de status van de aanvraag. Hierbij heeft men ervoor gekozen deze informatie te ontsluiten 
binnen de ‘digitale kluis’-omgeving, omdat deze extra is beveiligd. Deze digitale kluis is een 
gepersonaliseerd gedeelte van de website waarin een burger in één oogopslag zicht heeft op al zijn of haar 
aanvragen en gegevens. Bovendien heeft Arnhem ervoor gekozen om de aanvrager van een product bij 
elke statusverandering een E-mail notificatie te sturen, zo deze heeft aangegeven daar prijs op te stellen. 
Op 1 januari 2005 moet één en ander operationeel zijn. Er is bewust gekozen voor deze datum omdat dan 
de nieuwe release van WEB+ (2.3) uitgebracht wordt, met daarin ten opzichte van versie 2.2 additionele 
functionaliteit zoals een koppeling met DigiD en de BNG-internetkassa. Voor wat betreft dit laatste heeft 
Arnhem ervoor gekozen om ook niet-gegarandeerde betalingswijzen aan te bieden, zoals door middel van 
een creditcard. 
 
Met betrekking tot EGEM ziet men vooral een rol weggelegd als katalysator van het proces dat ertoe 
moet leiden dat leveranciers van back office applicaties deze open maken. Hierbij wordt met name 
gedacht aan het verlenen van medewerking voor het realiseren van de betreffende adapters. 

4.2.4 Beverwijk 

Gemeente Beverwijk (www.beverwijk.nl) gebruikt al enige tijd naar volle tevredenheid het content 
management systeem SiteManager van GemeenteWeb. De product-diensten catalogus (PDC) die in 
gebruik is, maakt een onderdeel uit van het door gemeente Beverwijk gebruikte VIP Totaal (zie paragraaf 
5.2.12), het web intake systeem van GemeenteWeb waarover men ook zeer te spreken is. Omdat men 
vooralsnog slechts een beperkt aantal elektronische formulieren via de website aanbiedt, is het beheer 
hiervan, evenals dat van de PDC, ondergebracht bij één gemeentelijke medewerker. De product-diensten 
catalogus en de formulierengenerator worden overigens door GemeenteWeb gehost, waarbij het beheer 
plaatsvindt via een webinterface. 
 
Op dit moment is op de website van Beverwijk slechts een beperkt aantal elektronische formulieren 
beschikbaar. Het betreft hier een vijftal uittreksels, te weten: bevolkingsregister (GBA), geboorteregister, 
echtscheidingsregister, huwelijksregister en overlijdensregister. Door middel van een koppeling met de 
BNG-internetkassa bestaat bij het aanvragen van de betreffende producten ook de mogelijkheid om de 
bijbehorende leges direct online te betalen. Voor elk van deze producten is het formulier ontworpen met 
de formulierengenerator die onderdeel uitmaakt van VIP Totaal. Hiermee heeft men de oude papieren 
formulieren eigenlijk gewoon nagemaakt. Momenteel vindt er nog geen geautomatiseerde verwerking van 
de aanvragen plaats; iedere aanvraag komt op het algemene E-mail adres van de gemeente binnen, waarna 
deze vervolgens op de traditionele manier in het back office wordt verwerkt. 
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Per 1 december 2004 zal echter het gehele proces rondom GBA-uittreksels volledig geautomatiseerd zijn. 
Hoewel de aanvraag nu reeds elektronisch kan worden ingediend, zal dan ook de verwerking ervan 
automatisch plaatsvinden. Hiertoe is een koppeling gerealiseerd met de GBA-applicatie Cipers (Pink 
Roccade). Daarbij zal zelfs de mogelijkheid geboden worden het betreffende uittreksel digitaal 
aangeleverd te krijgen. Beverwijk is hiermee de eerste gemeente in Nederland die deze dienst gaat 
aanbieden. Hiertoe wordt aan het elektronische uittreksel een digitaal waarmerk toegevoegd via de 
WebSign-dienst van GemNet (in samenwerking.met D-soft, Ivory en Pink Roccade). Het waarmerk 
betreft een PKIoverheid certificaat. Op dit moment is gemeente Beverwijk in gesprek met een aantal 
partijen, met name scholen in het voortgezet onderwijs, teneinde hen ertoe te bewegen het digitale 
uittreksel ook te gaan accepteren. 
 
Hoewel gemeente Beverwijk de activiteiten van EGEM in het algemeen en de inspanningen om te komen 
tot een vorm van standaardisatie in het bijzonder waardeert, heeft men hieromtrent geen specifieke 
gedachten of aanbevelingen. 

4.2.5 Dordrecht 

Gemeente Dordrecht (www.dordrecht.nl) gebruikt sinds eind 2001 het content management systeem van 
Waxtrapp. Hoewel men slechts beperkt invulling geeft aan de functionaliteiten van dit systeem, 
uitsluitend ten behoeve van de vormgeving van en de publicatie van content op de website en het intranet, 
zijn de ervaringen ermee zeer positief. Op dit moment wordt nog geen gebruik gemaakt van een portal, 
maar op termijn wordt daar zeker toe overgegaan. De product-diensten catalogus (PDC) wordt in 
Dordrecht beheerd vanuit het zelf ontwikkelde WIS, dat inmiddels verkrijgbaar is als open source en 
waarvan CapGemini voorlopig het exclusieve implementatierecht heeft verworven (zie paragraaf 5.2.5). 
De PDC zelf is ook in eigen beheer totstandgekomen, maar volledig gebaseerd op VIND. In de 
tweeënhalf jaar dat deze inmiddels in gebruik is, is gebleken dat de aanvankelijke structuur van de 
vraagpatronen (menu, levensgebeurtenis, et cetera) nog steeds voldoet. 
 
Via het web intake systeem WIS kunnen inmiddels meer dan 100 verschillende producten en diensten 
worden aangevraagd middels bijbehorende formulieren, voor het grootste deel met statusvolging. De top-
10 van de meest aangevraagde producten omvat uittreksels GBA en burgerlijke stand, het maken van een 
afspraak (overwegend met Burgerzaken), meldingen openbare ruimte, doorgeven verhuizing, diverse 
producten Bijzondere Bijstand, hondenbelasting, WOZ-informatie en het aanvragen van een PINcode. 
Hiermee kunnen burgers voortaan in combinatie met hun sofi-nummer op basis daarvan inloggen bij een 
gepersonaliseerd deel van het elektronisch loket. De GBA-gegevens in het gegevensmagazijn worden dan 
reeds in een eventuele aanvraag ingevuld. Zodra DigiD beschikbaar komt, zal Dordrecht daarop 
aansluiten. Thans wordt overwogen om dan ook het digitale kluis concept te gaan aanbieden, waarin kan 
worden aangegeven of de aanwezige gegevens accuraat zijn. Een koppeling naar de BNG-internetkassa is 
reeds aanwezig. Voor producten waartoe deze mogelijkheid bestaat, is in de procesdefinitie een stap 
opgenomen waarin de financiële afdeling na ontvangst van de betaling de status moet wijzigen om de 
verdere verwerking in gang te zetten. 
 
Als broker wordt in Dordrecht Oracle InterConnect ingezet (zie paragraaf 5.2.19). Omdat men met name 
Centric back office applicaties heeft, die een gesloten karakter hebben en moeilijk te benaderen zijn, 
wordt de broker nog niet voor daadwerkelijke afhandeling van aanvragen gebruikt; deze worden nog 
steeds handmatig in het back office ingevoerd. In een testomgeving is echter wel sprake van verregaande 
orkestratie door de broker. Het betreft de hierbij de producten aanvragen GBA-uittreksel en doorgeven 
adreswijziging, waarvoor een koppeling met Centric PIV4all (lezen en schrijven) is gerealiseerd. In 
tegenstelling tot de meeste Centric adapters, waartoe de screenscraping oplossing van Engage! (zie 
paragraaf 5.2.11) wordt gebruikt, zijn hierbij de contentmodules van Centric benut. In het Centric web 
intake concept (zie paragraaf 5.2.6) is voor ieder product namelijk een zogenaamde contentmodule 
beschikbaar die zowel het bijbehorende formulier als de betreffende business logica bevat. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van stored procedures die dus ook door Oracle InterConnect kunnen worden 
aangeroepen. 
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Men benadrukt het belang van het opslaan van zaakinformatie (dossiervorming) in het mid office. Voor 
het beheren van zaakdossiers is in WIS een aparte functie ontwikkeld. Gemeente Dordrecht ziet voor 
EGEM met name een rol weggelegd als woordvoerder namens gemeenten in de problematiek met 
betrekking tot het ontsluiten (openstellen) van gesloten back office applicaties. Omdat men vindt dat de 
rol van het gegevensmagazijn in de gemeentelijke mid office discussie wordt onderbelicht, is hierover 
contact gelegd met EGEM; idealiter zouden alle gemeenten een identiek gegevensmagazijn moeten 
hebben, gebaseerd op hetzelfde datamodel en dezelfde basisregistraties. 
 
 

 
Figuur 19 :  Mid office architectuur Dordrecht (bron: gemeente Dordrecht) 

4.2.6 Groningen 

Gemeente Groningen (www.groningen.nl) heeft in haar programma Stad & Stadhuis een hoog 
ambitieniveau geformuleerd voor de publieke dienstverlening. Momenteel is men enkele concrete 
beleidsuitgangspunten met betrekking tot elektronische dienstverlening aan het formaliseren en in de 
praktijk invulling aan het geven. Er lopen reeds verschillende initiatieven, onder meer op het gebied van 
meldingen, afspraken maken, verhuizingen, parkeervergunningen, aangifte overlijden, grofvuil en WOZ-
gegevens. Sinds kort ontwikkelt eMAXX (zie paragraaf 5.2.10) voor gemeente Groningen mid office 
functionaliteit (op JBoss), waarbij invulling zal worden gegeven aan de architectuur zoals in figuur 20 is 
weergegeven. 
 
Alle loketten worden volgens een gemeenschappelijke 3-tier netwerkinfrastructuur (Gronet2) via de 
website ontsloten. Gemeente Groningen maakt onder meer gebruik van een content management systeem 
(op ColdFusion), een product-diensten catalogus (StadsBron, gebaseerd op PIGA), een kennissysteem 
voor wet- en regelgeving (Reporter en Centric PKO4all,), gegevensmagazijnen (Pink Roccade BGM en 
het eigen BGC) en datadistributievoorzieningen (Pink Roccade BRS en Centric DDS4all). De 
ontwikkeling van mid office functionaliteit heeft bij de verschillende diensten verder plaatsgevonden door 
de leveranciers van de back office applicaties, zoals Centric voor het Virtueel Loket Bouwen en Wonen 
(VLBW). Groningen heeft voor de aanvraag van bouwvergunningen eerst de betreffende kennisbomen 
ontwikkeld in PKO4all en vervolgens de registratie van de aanvraag in BWT4all ontsloten, waarbij ook 
WFM4all wordt ingezet en inmiddels ook statusvolging mogelijk is. 
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Figuur 20 : Mid office architectuur Groningen (bron: gemeente Groningen) 

4.2.7 Helmond 

Gemeente Helmond (www.helmond.nl) gebruikt sinds een jaar of twee het content management systeem 
Web4all van Centric, waarover men niet uitgesproken tevreden is. Desgevraagd wordt als nadeel met 
name de gebruiksvriendelijkheid genoemd, alsmede het feit dat er slechts één website tegelijk mee 
beheerd kan worden. Voor web intake functionaliteit maakt Helmond gebruik van het bij gemeente 
Dordrecht ontwikkelde WIS (zie paragraaf 5.2.5), waarvan men ook de product-diensten catalogus (PDC) 
benut. Vooralsnog worden er op de website van Helmond nog geen elektronische formulieren 
aangeboden (wel een aantal PDF-formulieren), omdat men momenteel nog aan het testen is met de 
koppeling tussen de formulieren en de PDC. Wel is reeds een zestal formulieren ontworpen, namelijk 
voor de overeenkomstige producten die voor de pilotfase van dit project zijn geselecteerd. Het betreft: 
 
• Aanvraag GBA-afschrift • Aangifte binnengemeentelijke verhuizing
• Aanvraag uittreksel burgerlijke stand • Aangifte buitengemeentelijke verhuizing 
• Aanvraag geheimhouding persoonsgegevens • Aangifte overlijden 

 
Op termijn worden hier nog andere producten aan toegevoegd, waarvoor de formulieren momenteel 
ontworpen worden. Bovendien zal het dan ook mogelijk worden om elektronisch een afspraak te maken, 
bijvoorbeeld met burgerzaken. Voor de bovenstaande producten zal ook de verwerking in het back office 
geautomatiseerd worden uitgevoerd. Omdat het allemaal GBA-gerelateerde producten betreft, is hiertoe 
slechts één adapter, namelijk met de GBA-applicatie (Centric PIV4all), vereist. Deze is inmiddels 
gerealiseerd (lezen/schrijven) op basis van de screenscraping oplossing van Engage! (zie paragraaf 5.2.11. 
Met de ingebruikname van de DigiD authenticatievoorziening zal hiervan ook gebruikt gemaakt gaan 
worden; het systeem is hier al wel op ingericht. Ook is reeds in een koppeling naar de BNG-internetkassa 
voorzien, zowel voor gegarandeerde als niet-gegarandeerde betalingen. 
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Hoewel men over het algemeen zeer tevreden is over WIS, met name over de ‘voorkant’, is men niet 
geheel gelukkig met de screenscraping oplossing aan de ‘achterkant’. Dit wordt nu niet bepaald de 
mooiste oplossing gevonden; het werkt en daar is alles dan ook mee gezegd. Door middel van een 
voorbeeld waarbij een zekere H. (Hans) Pieterse een GBA-uittreksel aanvraagt, terwijl er via het 
opgegeven adres en dergelijke slechts ene J. (Johannes) Pieterse bekend is, wordt betoogd dat zulks bij 
een niet-geautomatiseerde verwerking gewoon genegeerd kon worden, terwijl dit bij een volledig 
geautomatiseerde verwerking onherroepelijk tot afwijzing leidt. Dit wordt echter onderkend als een 
inherente bijwerking die niet opweegt tegen de voordelen ervan. 
 
Voor wat betreft de rol van EGEM is men de mening toegedaan dat er teveel theoretisch (zoals met 
betrekking tot refrentiemodellen en dergelijke) en te weinig echt praktisch werk wordt verricht. Dit geldt 
echter niet voor de werkgroep ‘koppelvlakken’, waarvan men in gespannen afwachting van de resultaten 
is en hoopt dat deze zo spoedig mogelijk gerealiseerd zullen kunnen worden. 
 
 

 
Figuur 21 : Mid office architectuur Helmond (bron: gemeente Helmond) 

4.2.8 Heusden 

Op dit moment gebruikt gemeente Heusden (www.heusden.nl) nog geen content management systeem. 
Men heeft inmiddels wel een programma van eisen opgesteld, maar momenteel wordt wat dat betreft nog 
slechts naar één aspect gekeken. Het betreft hier echter wel een fundamentele keuze, namelijk: open 
source of niet. 
 
De operationele projectorganisatie rondom elektronische dienstverlening bij de gemeente Heusden, 
bestaat naast leidinggevenden uit een webmaster, een ‘techneut’, een specialist op het gebied van 
administratieve organisatie (AO) en iemand die verantwoordelijk is voor zaken als documenten en 
opmaak. Deze groep fungeert tevens gezamenlijk als beheerorganisatie voor bijvoorbeeld content en 
formulieren. Het project rondom elektronische dienstverlening in Heusden is alweer enige tijd gaande en 
heeft de afgelopen tijd nogal wat publiciteit gekregen. Het betreft immers een nogal ambitieus en tot de 
verbeelding sprekend project. Hoofdaannemer van het Heusdense traject was Atos Origin. Het web intake 
gedeelte werd ingevuld met een product van exclusieve partner XL21, Digitaal Loket (zie paragraaf 
5.2.2). De product-diensten catalogus die in Heusden gebruikt wordt is de standaard VIND, met alle 
bijbehorende vraagpatronen (zoekterm, menu, thema, levensgebeurtenis en open vraag). Momenteel 
wordt van de volgende producten een digitale aanvraag ondersteund: 
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• Doorgeven verhuizing (binnenland) • Afspraak maken aanvragen paspoort 
• Doorgeven verhuizing (buitenland) • Aanvraag uittreksel/afschrift 
• Hondenbelasting (hond aanmelden) • Indienen bezwaarschrift 
• Hondenbelasting (hond afmelden) • Aanvraag circusvergunning 
• Melding woonomgeving  • Aanvraag terrasvergunning 
• Aanvraag uittreksel GBA • Aanvraag kapvergunning 
• Aanvraag bewijs van in leven zijn • Aanvraag ventvergunning 
• Aanvraag bewijs van Nederlanderschap • Aanvraag inritvergunning 
• Afspraak maken aanvragen identiteitskaart • Aanvraag straatfeestvergunning 

 
Voor elk van deze producten, alsmede voor nog enkele andere waaronder de bouwvergunning, is het 
mogelijk om via de BNG-internetkassa te betalen en online de status van de aanvraag in te zien. Hiertoe 
dient de aanvrager zich echter wel eerst aan te melden in de ‘Mijn Loket’-omgeving. De eerste keer wordt 
hiertoe een authenticatieproces doorlopen, waarbij de verstrekte gegevens worden vergeleken met het 
GBA-replica (Pink Roccade gegevensmagazijn) in het mid office. Daarna wordt er een PINcode naar het 
domicilieadres gestuurd. Daarmee kan dan voortaan worden ingelogd. Indien een niet-anonieme (dat wil 
zeggen ingelogde) burger een aanvraag doet, worden alle bekende gegevens direct vooringevuld. 
 
De bij de voornoemde producten betrokken back office applicaties, waarmee dus reeds koppelingen 
gerealiseerd zijn, betreffen: GBA (Pink Roccade), financieel (CODA) en milieu (De Straat). Voor de 
bouwvergunning is gekoppeld met een applicatie van REM. De GBA-koppeling is op applicatieniveau 
(lezen/schrijven), terwijl de koppeling met het financiële systeem via het gegevensmagazijn verloopt 
(dataniveau; lezen/schrijven). Voor workflow management wordt een pakket van eiStream gebruikt. 
Bovendien wordt er Microsoft software ingezet voor .NET-ontsluiting van gegevens, onder meer ten 
behoeve van het automatisch verzenden van een bericht inzake een melding woonomgeving naar een 
buitendienst medewerker (via i-Mode). Indien mogelijk kan de melding dan direct worden verholpen. 
 
Desgevraagd wordt het belang van het bewerkstelligen van open standaarden zoals StUF benadrukt en 
adapters ten behoeve van het ontsluiten van gesloten back office applicaties. Hiertoe ziet men ook een rol 
weggelegd voor EGEM, bijvoorbeeld door dit proces te coördineren en een overlegsituatie te creëren 
waarin gemeenten en leveranciers van back office applicaties dit in gezamenlijkheid ter hand kunnen 
nemen. 

4.2.9 Maastricht 

Gemeente Maastricht (www.maastricht.nl) gebruikt het content management systeem WebManager van 
GX. Op 1 januari 2002 is Maastricht een mid office traject gestart met BCT/OraVision (zie paragraaf 
5.2.3). Op 1 mei 2003 is dit project opgeleverd. Sindsdien is eigenlijk maar voor één product het web 
intake proces ingericht (met behulp van de Digitale Gemeente oplossing van Bwise) met een elektronisch 
formulier: het aanvragen van een GBA-uittreksel. Voor de andere producten worden vooralsnog PDF-
formulieren aangeboden. Kort daarop heeft de gemeente Maastricht namelijk besloten om de 
doorontwikkeling van het mid office project voor onbepaalde tijd op te schorten. Men wil allereerst het 
front office en de architectuur op orde brengen, alvorens het mid office traject eventueel wordt 
voortgezet. Hiermee kiest Maastricht en andere aanpak dan sommige andere gemeenten, die een mid 
office project vooral aangrijpen om eerst het back office te structureren of juist het front office meenemen 
in een dergelijk traject. 
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Onder hoofdaannemer BCT is destijds een mid office systeem ingericht rond de InterConnect message 
broker van Oracle (door onderaannemer OraVision) en een Progress Oracle databaseserver, aangevuld 
met diverse producten uit de CORSA-suite van BCT. Als workflow management systeem wordt 
bijvoorbeeld CORSA/FLOW gebruikt, terwijl CORSA/CASE als case handling systeem fungeert. 
Tezamen met enkele andere CORSA-modules levert dit de volgende functionaliteiten: postmanagement, 
dossier- en archiefbeheer, digitalisering van documenten, digitale opslag en ontsluiting voor 
eindgebruikers, procesmanagement, archiefoverdracht naar de provincie, E-mail registratie en -distributie, 
integratie met primaire applicaties, vastgoed informatie systeem, alsmede bibliotheek- en relatiebeheer. 
Omdat het VIAG-referentiemodel door OraVision is geadopteerd, vormt dit model het uitgangspunt van 
de met BCT bij gemeente Maastricht gerealiseerde oplossing. 
 
Ten behoeve van front-end (portal) en management rapportage functionaliteit wordt ook Bwise gebruikt. 
Dat wil men sowieso behouden, ondanks dat men wellicht naar een andere mid office leverancier wil 
overschakelen; eMAXX wordt als overweging genoemd, maar ook niet meer dan dat. In totaal heeft de 
gemeente Maastricht voor 1500 werkplekken licenties van Bwise en de CORSA-suite. Voor integratie 
met het front office wordt gebruik gemaakt van Webservices (Java, J2EE). 

4.2.10 Tiel 

Gemeente Tiel (www.tiel.nl) gebruikt sinds twee jaar naar volle tevredenheid het content management 
systeem Mardoek van ActOne, zowel voor de website als voor het intranet. Via dit CMS kunnen 
eenvoudig websites ontworpen worden die aan de ‘Drempels Weg’-normen voldoen. Gemeente Tiel is 
dan ook genomineerd voor een Drempels Weg Award. Met behulp van Mardoek heeft men ook 
grotendeels zelf de product-diensten catalogus (PDC) ontworpen en vindt ook het beheer hiervan plaats. 
Om deze PDC via het web te ontsluiten wordt VIND-functionaliteit (zoeken op trefwoord, 
levensgebeurtenis et cetera.) gebruikt die geïncorporeerd is in Mardoek. Op termijn zal de huidige PDC 
echter vervangen worden door die van Inter Access WEB+ (zie paragraaf 5.2.15), met de bijbehorende 
vraagpatronen. De keuze WEB+ is enkele maanden geleden gemaakt. Afgezien van een korte periode 
waarin de capaciteit van Inter Access voor wat betreft beschikbare medewerkers wellicht enigszins te 
wensen over liet, zijn de ervaringen tot op heden positief. 
 
Voor de aanloopperiode met WEB+ is een tweetal producten gekozen: de bouwvergunning en het inzien 
van de WOZ-taxatiegegevens (met foto’s van de referentieobjecten) in combinatie met een bezwaarschrift 
hierop. Opmerkelijk genoeg heeft gemeente Tiel er dus voor gekozen om, in tegenstelling tot de meeste 
gemeentelijke pilots, bij de eerste proefproducten dus ook de relatief zware bouwvergunning mee te 
nemen. Voor de bouwvergunning is zowel het zogeheten 'informeel vooroverleg' (waarmee een initiële 
indicatie van onder andere de ontvankelijkheid kan worden verkregen) als de daadwerkelijke aanvraag 
beschikbaar, inclusief statusindicatie. Op dit moment bevatten de formulieren voor deze producten nog 
geen intelligentie, maar op termijn is dit wel de bedoeling. Hoewel thans nog druk bezig met het 
ontwerpen van de processen, hoopt men deze producten begin volgend jaar operationeel te hebben. 
 
Ten behoeve van de authenticatie worden de login gegevens rechtstreeks gematcht met het GBA 
(Procura). Gemeente Tiel kiest er bewust voor om het mid office zo leeg mogelijk te houden, dus zonder 
GBA-replica (gegevensmagazijn) maar uitsluitend met business rules. In de koppeling met Procura wordt 
voorzien (alleen lezen), evenals met de applicatie WAVE van REM Automatisering (lezen/schrijven), 
Centric HIS4all (lezen/schrijven) en BCT/CORSA (lezen/schrijven). Bij HIS4all wordt op basis van de 
screenscraping oplossing van Engage! (zie paragraaf 5.2.11) een virtuele gebruiker gesimuleerd die zowel 
gegevens uit het back office kan lezen als hierin kan muteren. Bij de overige koppelingen wordt gebruik 
gemaakt van XML. Men wil op termijn graag aansluiten op DigiD, waarvoor in WEB+ 2.3 een 
standaardkoppeling beschikbaar is, evenals voor de BNG-internetkassa. Hoewel de huidige 
proefproducten van deze laatste nog geen gebruik maken, wil men de elektronische dienstverlening 
uiteindelijk gaan uitbreiden zodat dit wel een issue wordt. Omdat de nieuwe release aanstaande is, vindt 
thans overleg hieromtrent plaats met Inter Access. 
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Figuur 22 : Mid office architectuur Tiel (bron: gemeente Tiel) 

4.2.11 Veere 

Gemeente Veere (www.veere.nl) is een echte ‘Pink gemeente’ en gebruikt derhalve al vanaf het begin 
(1999) het content management systeem Web@Once en de Gemeentelijke Product Catalogus (GPC) van 
Pink Roccade. Hoewel men tot de release van 2003 niet 100% tevreden was, koos men er toch bewust 
voor om liefst zoveel mogelijk applicaties van één leverancier, in casu Pink Roccade, te betrekken. 
Hieraan lagen vooral overwegingen rondom de integratie met de verschillende back office applicaties ten 
grondslag. Als positief aspect van dit CMS wordt de relatieve eenvoud genoemd, waarmee de website aan 
de ‘Drempels Weg’ normen kan worden aangepast. 
 
Momenteel biedt Veere uitsluitend een aantal PDF-formulieren aan op de website. Zij is onlangs door 
Pink Roccade uit een honderdtal aanmeldingen geselecteerd om een zogenaamd verbeterproject te gaan 
uitvoeren. Hierbij is het vooralsnog de bedoeling ongeveer 10 producten te selecteren die middels 
elektronische formulieren zullen worden gaan aangeboden. Voor twee van deze producten zal uiteindelijk 
de afhandeling ook daadwerkelijk (vrijwel) volledig elektronisch worden ingericht. Hiervoor heeft men 
gekozen voor het GBA-uittreksel en de binnengemeentelijke verhuizing, inclusief authenticatie- (DigiD) 
en betalingsvoorziening (BNG-internetkassa). Voor wat betreft de overige producten is op dit moment 
nog geen keuze gemaakt. Onderdeel van dit project is het nog dit jaar inrichten van een gegevensmagazijn 
op basis van Pink Roccade BRS (zie paragraaf 5.2.20). De verschillende authentieke registraties worden 
naar dit gegevensmagazijn gerepliceerd (eerste fase). In de daaropvolgende tweede fase zal de data in het 
gegevensmagazijn ontsloten worden naar andere front- en back office systemen, om te beginnen met een 
third-party milieu applicatie. Hoewel Pink Roccade één van de pleitbezorgers van StUF is, heeft zij 
gemeente Veere uiteindelijk aangeraden deze koppeling niet middels StUF te realiseren omdat het slechts 
een read-only koppeling betreft. 
 
Aangaande de rol van EGEM ziet men vooral een rol met betrekking tot  het bewerkstelligen van een 
stukje bewustwording en kennisoverdracht. Omdat de contouren hiervan zich nu reeds aftekenen, zou 
hiermee wellicht voorkomen kunnen worden dat er straks op het gebied van elektronische dienstverlening 
naast een kleine kopgroep en een relatief groot peloton ook een groepje achterblijvers ontstaat. Men ziet 
voor EGEM dus vooral een rol als bezemwagen die zorgt dat de achterblijvers niet te laat binnenkomen. 
Bovendien zou hij bijvoorbeeld best eens een seminar, workshop of andere vorm van kennisoverdracht 
rondom dit thema (web intake et cetera) zien, al was het alleen maar om tot een eenheid van taal te 
komen. 
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4.2.12 Velsen 

Gemeente Velsen (www.velsen.nl) gebruikt al sinds twee jaar voor zowel haar website als intranet het 
content management systeem (CMS) Discovery Server van Green Valley, waarover men redelijk tevreden 
is. Als voordeel van dit CMS wordt met name de koppeling met eMAXX genoemd en als nadeel de 
gebrekkige helpdesk en organisatie, zoals met betrekking tot updates. Hierbij dient wel te worden 
aangetekend dat dit in de loop van de tijd wel is verbeterd. Met de naburige gemeenten Beverwijk, 
Uitgeest en Heemskerk (regio IJmond) is echter overeengekomen om verregaand samen te gaan werken 
op het gebied van automatisering. Onderdeel hiervan vormt het in 2006 invoeren van een gezamenlijk 
CMS, waarvoor op dit moment MMbase het meest kansrijk lijkt. Hierover worden ook contacten 
onderhouden met EGEM. Op het gebied van automatiseringsbeleid zal door de betrokken partijen 
voortaan gezamenlijk worden opgetreden, dus ook met betrekking tot eventuele beslissingen  aangaande 
mid office oplossingen. 
 
Voor wat betreft web intake functionaliteit is anderhalf jaar geleden een pilot gestart met hetzelfde Green 
Valley. Gemeente Velsen zou hierbij als proeftuin gaan fungeren voor de formulierengenerator van 
Discovery Server (zie paragraaf 5.2.13). Vooralsnog is dit echter niet van de grond gekomen. Voor enkele 
producten zijn inmiddels wel formulieren beschikbaar (binnengemeentelijke verhuizing en GBA-
uittreksel), of komen binnenkort beschikbaar (inzage, voormelding en bezwaarschrift WOZ-beschikking, 
alsmede het maken van een afspraak met Burgerzaken). Het betreft hier echter steeds hard gecodeerde 
formulieren, welke dus niet met de formulierengenerator maar door medewerkers van Green Valley zijn 
ontwikkeld. Om het productassortiment via de website te ontsluiten en te doorzoeken is de PDC-module 
van Green Valley in gebruik, waarvan onlangs een nieuwe versie is geïnstalleerd. De in de vorige release 
reeds beschikbare PDF-formulieren (ongeveer 50) zijn ook nu nog online beschikbaar. 
 
Gemeente Velsen maakt sinds een maand of zes gebruik van de eMAXX mid office oplossing (zie 
paragraaf 5.2.10), waarover men zeer te spreken is. Desgevraagd wordt deze leverancier als ‘kundig, 
voortvarend en bereid tot meedenken’ bestempeld. Voor authenticatie zal op termijn via eMAXX op 
DigiD worden aangesloten. Vooralsnog geschiedt authenticatie echter middels controle van een viertal 
persoonsgegevens op de GBA-replica in het gegevensmagazijn (Pink Roccade). Men heeft ervoor 
gekozen om in de proefperiode met de voornoemde producten nog geen statusinformatie te verschaffen. 
Wel is reeds een koppeling met de BNG-internetkassa aanwezig (uitsluitend ten behoeve van 
gegarandeerde betalingen), welke eveneens door eMAXX is verzorgd. Ook is al een koppeling met het 
BAVAK afsprakensysteem gerealiseerd (lezen/schrijven). 
 
Op 22 september 2004 is aan gemeente Velsen het eerste Nederlandse PKIoverheid SSL-certificaat 
uitgereikt door DigiNotar. Met dit certificaat wordt als het ware een uniek zegel aan de website 
toegevoegd dat bezoekers de zekerheid biedt dat zij ook daadwerkelijk de Velsense website bezoeken en 
niet een schijnwebsite. Tevens wordt met SSL een beveiligde verbinding tot stand gebracht, zodat de 
communicatie tussen de bezoeker en de website onleesbaar wordt voor onbevoegden. Voor wat betreft de 
rol van EGEM onderkent men dat zij goed bezig is, zowel op het gebied van architecturen als 
standaarden. Vooral het tweesporenbeleid, waarbij enerzijds pragmatisch te werk wordt gegaan maar 
anderzijds ook meer fundamentele zaken niet geschuwd worden, verdient lof.  
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Figuur 23 :  Mid office architectuur Velsen (bron: gemeente Velsen) 

4.2.13 Zoetermeer 

Gemeente Zoetermeer (www.zoetermeer.nl) gebruikt pas sinds een jaar het content management systeem 
van Segment. Daarvoor gebruikte men SmartSite, maar dit voldeed niet aan de eisen. Hoewel niet alles 
meteen werkte, is men momenteel redelijk tevreden over het product. SIMsite wordt eigenlijk alleen 
gebruikt voor de tekstuele content en de look-and-feel (middels stylesheets) van zowel de website als het 
intranet. Voor het beheer van de gemeentelijke productcatalogus wordt gebruik gemaakt van de OPUS 
product-diensten catalogus van Segment. Aanvankelijk begon men de elektronische dienstverlening door 
het aanbieden van PDF-formulieren op de website, waarvan er nu ook nog een aantal dienstdoen. Als 
‘Centric gemeente’ (met Procura GBA als buitenbeentje) maakt Zoetermeer al sinds twee jaar gebruik van 
de Centric oplossing (PKO4all, DDS4all, en dergelijke), waarbij voor web intake functionaliteit de 
Centric contentmodules worden toegepast (zie paragraaf 5.2.6). 
 
Indertijd is men in het kader van het interne pilot project Digitale Dienstverlening gestart met een online 
dienst waarbij de status van een ingediende bouwaanvraag via het web gevolgd kon worden. De aanvraag 
zelf was dus niet elektronisch. De statusinformatie komt uit het gegevensmagazijn; via een read-only 
koppeling met BWT4all wordt deze informatie ieder uur geactualiseerd. Het andere product in deze pilot 
betrof de aanvraag van een GBA-uittreksel, die wel elektronisch kan worden ingediend,. Hiertoe is ook 
een koppeling met de BNG-internetkassa. In afwachting van de ingebruikname van DigiD worden login 
gegevens nu nog vergeleken met het GBA-replica (gegevensmagazijn), dat ieder uur geactualiseerd wordt 
(read-only koppeling met Procura). Men heeft er bewust voor gekozen de afhandeling van een aanvraag 
niet volledig geautomatiseerd te laten verlopen. Elektronische aanvragen belanden in een soort 
vergaarbak, alwaar ze tweemaal per dag opgehaald worden en verder in het back office worden verwerkt. 
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Figuur 24 :  Mid office architectuur Zoetermeer (bron: gemeente Zoetermeer) 
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Binnenkort wordt de elektronische dienstverlening uitgebreid met nog eens drie producten: het aanvragen 
van een visakte, marktvergunning en sondering. Ook hierbij zullen de aanvragen door een medewerker uit 
de vergaarbak worden opgehaald. Voor de aanvraag sondering (het opvragen van de bodemgesteldheid 
van een specifieke locatie, bijvoorbeeld om te weten welk soort heipalen men nodig heeft) is overwogen 
om de aanvrager via het GIS zelf het betreffende kaartje toe te laten voegen. Hier is echter vanaf gezien 
uit angst voor fouten (verkeerde heipalen). Deze taak komt nu toe aan de back office medewerker die de 
aanvragen ophaalt en het juiste kaartje bijvoegt op basis van de opgegeven postcode. Een ambitieus 
project waarbij via PKI een elektronisch GBA-uittreksel wordt uitgegeven zoals binnenkort bij gemeente 
Beverwijk (zie paragraaf 4.2.4) verkeert momenteel in de brainstormfase. Over de Centric oplossing is 
men in zoverre tevreden dat het aan de initiële verwachtingen voldoet. Men vindt de term mid office 
hiervoor echter niet op zijn plaats, omdat er geen sprake is van brokertechnologie. Als nadeel wordt 
genoemd dat voor ieder additioneel product dat men elektronisch wil gaan aanbieden een nieuwe 
contentmodule moet worden aangeschaft met daarin de betreffende business rules. Men pleit dan ook 
voor een meer generieke oplossing hiervoor. 

4.3 Conclusies 

Onderstaande tabel 10 resumeert de inventarisatie van de vraagzijde van de markt betrekking tot mid 
office systemen voor gemeenten. De weergegeven percentages reflecteren het relatieve aandeel in de 
totaalscore bij het desbetreffende onderdeel van de enquête. 
 
 

 

Top-10 content management 
 

Top-10 web intake Top-10 brokers 

 1 Pink Roccade 
 Web@Once 13% 

 1 Pink Roccade 
 Web@Once 11% 

 1 eMAXX 
 Mid Office 16% 

 2 Seneca 
 SmartSite 12% 

 2 Centric 
 contentmodules 10% 

 2 Pink Roccade1 
 CiVision Basisregistratie 15% 

 3 Segment 
 SIMsite  11% 

 3 CapGemini 
 WIS 9% 

 3 Centric 
 Mid Office 13% 

 4 Centric 
 Web4all 10% 

 4 Seneca 
 SmartSite Forms & DFS 8% 

 4 Oracle 
 InterConnect 9% 

 5 Green Valley 
 Discovery Server 10% 

 5 Segment 
 SIMform & DigiForm 7% 

 5 Circle Software 
 Verseon 8% 

 6 The DOC-iFocus 
 eContent Manager 5% 

 6 Brein 
 FormGen 7% 

 6 BCT2 
 CORSA 7% 

 7 GX 
 WebManager 4% 

 7 XL21 
 Digitaal Loket 5% 

 7 Brein2 
 InProces 5% 

 8 Brein 
 WebGen 3% 

 8 Inter Access 
 WEB+ 4% 

 8 Inter Access3 
 WEB+ 5% 

 9 GemeenteWeb 
 SiteManager 3% 

 The DOC-iFocus 
 eFormulieren 4%  9 BCT/OraVision3 4% 

 Open Source 
 MMbase 3% 

 10 BCT 
 CORSA/FORM 4%  10 eiStream2 3% 

  GX 
 WebManager 4%  

 
Tabel 10 :  Top-10 overzicht 10 per functionaliteit (bron: M&I/Argitek & EGEM) 
 
1 De oplossing van Pink Roccade is gebaseerd op een gegevensmagazijn met een datadistributievoorziening (het 

genoemde product) in plaats van procesorkestratie met een broker. 
 
2 BCT, Brein en eiStream leveren respectievelijk een document management, case handling en workflow 

management systeem 
 

3 Bij Inter Access (WEB+) wordt als broker Oracle InterConnect gebruikt, evenals.in de combinatie van 
BCT/OraVision 
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Elektronische dienstverlening is voor gemeenten momenteel een belangrijk aandachtspunt. Hierbij is het 
mid office als architectuurconcept in opkomst. Deze inventarisatie naar de gemeentelijke status van mid 
office systemen in het algemeen en web intake systemen laat echter zien dat er weliswaar veel 
belangstelling is voor dit onderwerp, maar nog weinig sprake van eenheid van taal hieromtrent. De 
klaarblijkelijke verwarring rondom het begrip broker, waardoor het betreffende overzicht in paragraaf 
4.1.3 enigszins vertekend is, mag hiertoe als illustratie dienen. Bovendien wordt het gebrek aan 
eenduidigheid in het rond deze materie gehanteerde begrippenkader en de verschillende invulling die hier 
mogelijk aan gegeven wordt door één van de respondenten expliciet genoemd. 
 
Desalniettemin is het mid office als architectuurconcept bij gemeenten dus in opkomst. Wij hebben echter 
de indruk dat dit vooral een aanbodgedreven oorzaak heeft; de meeste gemeenten kiezen niet bewust voor 
een mid office architectuur, maar schrijven een tender uit voor het doen realiseren van elektronische 
dienstverlening. Gezien de huidige, doorgaans beperkte budgettaire ruimte wordt vooral bij kleinere 
gemeenten de mate waarin oplossingen voortborduren op de reeds aanwezige infrastructuur hierbij als een 
belangrijke, zij het mogelijk niet altijd doorslaggevende factor gezien. Het zijn immers niet uitsluitend 
grote gemeenten die het mid office concept inmiddels hanteren. Bij deze marktverkenning kwam een 
tweetal gemeenten naar voren waarbij de betreffende Coördinator I&A weliswaar pleitte voor een mid 
office oplossing, maar dit door de Raad als te duur terzijde werd geschoven; via een minder ‘mooie’ 
oplossing kon dezelfde functionaliteit immers goedkoper worden gerealiseerd. Dit mag tevens als 
illustratie dienen voor de problematiek die kan voorvloeien uit de mogelijke discrepantie tussen 
voorkeuren en ambities van ICT-verantwoordelijken enerzijds en beslissingsbevoegden anderzijds. 
 
Het voortborduren op de bestaande infrastructuur is met name voor kleinere gemeenten eenvoudiger. De 
voordelen van een zware mid office infrastructuur zijn voor kleinere gemeenten, met een beperkt aantal 
doorgaans bovendien relatief eenvoudige back office systemen immers minder evident. Bij kleinere 
gemeenten worden productaanvragen meestal in één afdeling verwerkt, vaak met eenvoudige 
kantoorautomatisering. Veel aanvragen vallen in één proceslijn met één procesapplicatie. Omdat zij 
derhalve nauwelijks hoeven te koppelen, kunnen zij volstaan met een lichte mid office oplossing als een 
workflow management systeem in plaats van een broker om de elektronische dienstverlening in de 
organisatie te formaliseren. Grote gemeenten hebben vergeleken met kleinere echter vaak meer 
verschillende back office systemen, die doorgaans ook complexer zijn. Bij grote gemeenten worden 
aanvragen in een heterogene omgeving verwerkt met meerdere afdelingen en procesapplicaties, die 
meestal verticaal zijn ingericht (langs productgroepen) en bovendien verschillende methoden van 
communicatie en gegevensopslag hanteren. Derhalve doen zich bij kleinere gemeenten niet of in mindere 
mate de problemen voor die een zware mid office infrastructuur voor grote gemeenten juist zo 
aantrekkelijk maakt. Ook het beschikbare budget speelt hierbij een rol. 
 
Niet alleen het aantal en de complexiteit van de aanwezige front- en back office systemen is hierbij van 
belang, maar ook de verscheidenheid aan leveranciers. Gemeenten met een groot aantal back office 
systemen van dezelfde leverancier zullen minder moeite hebben een infrastructuur voor elektronische 
dienstverlening in te richten dan gemeenten met slechts een beperkt aantal van verschillende leveranciers. 
Eén en ander vindt zijn oorsprong in het feit dat veel leveranciers vaak weer een net iets andere 
communicatiewijze hanteren (bestandsformaat, syntax en semantiek en dergelijke). Eén en ander hangt 
mede af van de mate waarin men de elektronische aanvragen ook daadwerkelijk geautomatiseerd wil 
afhandelen. Door de huidige tendens richting open standaarden heeft deze problematiek echter al aan 
belang ingeboet. Dat neemt niet weg dat open standaarden nog niet volledig en door alle leveranciers 
ondersteund worden. Hoewel ook hieromtrent al een voorzichtige kentering waargenomen kan worden, 
zal dit nog wel enige tijd vergen. 
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Tenslotte kan ook de aard en omvang van de transacties in dit kader nog genoemd worden. Hoewel 
kleinere gemeenten in principe goeddeels dezelfde producten en diensten leveren als grotere, zal de 
frequentie hiervan echter lager liggen. De meeste gemeenten die reeds voor geheel of gedeeltelijke 
geautomatiseerde afhandeling van elektronische aanvragen via een mid office hebben gekozen, hebben 
voor de pilotfase ogenschijnlijk een aantal eenvoudige producten geselecteerd. Een enkele uitzondering 
daargelaten worden complexe producten zoals de zware bouwvergunning, waarbij meerdere back office 
systemen zijn betrokken, nog niet ondersteund, nog afgezien van het feit dat zulks zonder ‘echte’ broker 
helemaal niet mogelijk is. Het zijn echter juist dergelijke eenvoudige, hoogfrequente producten als het 
doorgeven van een verhuizing of aanvragen van een uittreksel waar veel burgers direct bij gebaat zijn. 
Dergelijke producten vormen dan ook het spreekwoordelijke ‘laaghangend fruit’ waarmee door een 
geringe investering maximaal resultaat bereikt kan worden. 
 
Opvallend was dat bij de enquête verschillende gemeenten aangaven voor een specifiek product 
‘hetzelfde product als gemeente X’ te willen aanschaffen. Blijkbaar hebben succesvolle gemeentelijke 
implementaties een sterke uitstraling naar andere gemeenten. Eén en ander kan te maken hebben met het 
reeds eerder gesignaleerde probleem aangaande de keuze tussen een beproefde oplossing (proven 
technology/supplier) of niet-beproefde oplossingen. De meeste mid office producten ontstaan immers bij 
een gemeentelijke launching customer, zoals eMAXX bij Almere, WIS bij Dordrecht, WEB+ bij 
Apeldoorn en XL21 bij Enschede. Vooralsnog is er echter nog onvoldoende sprake van kritische massa 
om van echt beproefde pakketten te spreken, hoewel dit voor sommige leveranciers inmiddels mogelijk 
wel opgaat. 
 
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat veel gemeenten de web intake functionaliteit van hun content 
management systeem aanwenden voor het creëren, publiceren en beheren van formulieren. Hieruit zou 
geconcludeerd kunnen worden dat de keuze van een content management systeem mede beïnvloed wordt 
door de eventuele aanwezigheid van web intake functionaliteit. Een viertal gemeenten vermeldde 
bovendien expliciet deze in samenhang te beschouwen. Dat wil zeggen dat zij dit bij de selectie van een 
content management systeem meewegen. De overeenkomsten tussen content en formulieren zijn reeds 
eerder onderstreept. De gehele processen rondom het ontwerpen, beheren en publiceren van content 
(content management systeem), webformulieren (web intake systeem) en productomschrijvingen 
(product-diensten catalogus) vertonen sterke parallellen met elkaar. Een formuliertype is in feite een 
bijzonder contenttype (zie paragraaf 2.2.1) en hetzelfde geldt voor productomschrijvingen. Bovendien 
geschiedt het gehele ontwerp-, beheer- en publicatieproces voor zowel formulieren en content als 
productomschrijvingen bij de meeste pakketten via een vergelijkbare interface. De formulieren en 
productomschrijvingen kunnen derhalve heel goed in een content management systeem worden beheerd. 
Sommige gemeenten beheren het echter in het mid office systeem, zoals gemeente Dordrecht (zie 
paragraaf 4.2.5). 
 
Tenslotte dient hier nogmaals het belang van open standaarden benadrukt te worden. Eén van de meest 
geuite problemen door gemeenten die reeds met het mid office concept aan de slag zijn, is de moeite die 
zij ondervinden hun back offices te ontsluiten. Het gebrek aan openheid van die back office systemen, in 
de vorm van beschikbare open koppelvlakken (adapters) en standaards komt dan ook regelmatig terug. De 
meeste geïnterviewde gemeenten zien hier bovendien een rol weggelegd voor EGEM, hetzij als stuwende 
kracht, hetzij als voorwaardenscheppende facilitator. Het creëren en bewaren van een krachtenbundeling 
aan de vraagzijde van de mid office markt is dan ook zeker een voorwaarde voor het migreren naar open 
standaarden. Dit moet echter niet uitsluitend worden opgevat als een middel om leveranciers te overtuigen 
van de ernst van de behoefte van gemeenten, maar ook om hen een voldoende voorspelbare en 
omvangrijke markt te bieden om in te investeren. Ook om een goede opdrachtgever te zijn, zullen 
gemeenten, waar nodig gezamenlijk, moeten blijven investeren in inhoudelijke kennis van de betreffende 
standaarden. 
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5 MARKTVERKENNING: AANBODZIJDE 
Gezien de toenemende belangstelling van gemeenten voor elektronische dienstverlening in het algemeen 
en mid office oplossingen in het bijzonder, hebben zich de afgelopen tijd een aantal nieuwe leveranciers 
op deze markt begeven. Daarnaast hebben diverse bestaande leveranciers hun productaanbod (mid office 
oplossingen) of marktfocus (lokale overheden) hiertoe uitgebreid of juist vernauwd. Dit betreft zowel 
leveranciers van deel- als totaaloplossingen. Al met al is de markt weinig transparant. In dit hoofdstuk 
wordt getracht hier een aanzet toe te geven door middel van een inventarisatie van de aanbodzijde van de 
gemeentelijke markt voor mid office oplossingen. Hierbij wordt volledigheid echter geenszins 
verondersteld. In paragraaf 5.1 worden eerst enkele procedurele aspecten van de inventarisatie belicht. 
Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 ingezoomd op een aantal specifieke leveranciers. 

5.1 Inventarisatie 

Ten behoeve van deze inventarisatie wordt de gemeentelijke markt voor mid office oplossingen 
gedefinieerd als leveranciers van totaaloplossingen, web intake systemen, brokers, adapters en 
aangrenzende applicaties. Dergelijke aangrenzende applicaties omvatten producten die weliswaar web 
intake en/of broker functionaliteit bieden, maar zich niet zozeer als zodanig naar gemeenten profileren. 
Voor de inventarisatie is een E-mail enquête gehouden waarbij 59 leveranciers van dergelijke producten 
zijn aangeschreven. De enquête had betrekking op de functionaliteit van de geleverde producten en 
eventuele gemeentelijke referenties, alsmede op eventuele concurrerende leveranciers. De volledige 
vragenlijst is opgenomen in bijlage 2, evenals de distributielijst met daarop alle leveranciers waarnaar 
deze is uitgegaan. 
 
In aanvulling op de enquête is een aantal leveranciers benaderd om hun product(en) en visie op het mid 
office concept in een persoonlijk gesprek te komen toelichten. Hierbij in de eerste plaats getracht 
leverancier te benaderen van producten die op basis van de geretourneerde documentatie functioneel of 
technisch interessant leken. Bovendien hebben is getracht om zoveel mogelijk leveranciers uit te nodigen 
die hoog scoorden bij de inventarisatie van de vraagzijde (zie paragraaf 4.1). Op enkele uitzonderingen na 
is het redelijk gelukt om voor elk van de betreffende productgroepen (content management systemen, web 
intake systemen en brokers) vrijwel de hele top-10 te interviewen (zie tabel 11). 
 
 

Top-10 CMS Top-10 web intake Top-10 brokers 
 Pink Roccade  Pink Roccade  eMAXX 
 Seneca  Centric  Pink Roccade 
 Segment  CapGemini (WIS)  Centric 
 Centric  Seneca  Oracle 
 Green Valley  Segment  Circle Software 
 The DOC-iFocus  Brein  BCT 
 GX  XL21 (via Atos Origin)  Brein 
 Brein  Inter Access  Inter Access 
 GemeenteWeb  The DOC-iFocus  BCT/OraVision 

  Open Source (n.v.t)  BCT  eiStream (via Atos Origin) 
  GX  

 
Tabel 11 :  Geïnterviewde top-10 leveranciers (bron: M&I/Argitek) 
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In sommige gevallen is echter niet de betreffende leverancier zelf benaderd, maar bijvoorbeeld een 
(implementatie)partner. Hierbij spelen ook praktische overwegingen een rol, bijvoorbeeld omdat de 
leverancier niet in Nederland is gevestigd zoals het Engelse Ebase Technology (benaderd via Imtech ICT 
Public). Bovendien kan een dergelijke partij soms meer inzicht verschaffen in de aandachtspunten van 
gemeenten, omdat zij dergelijke implementatietrajecten vaak van dichterbij heeft meegemaakt. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de implementatiepartners Atos Origin (XL21), Inter Access (Oracle) en Simac 
DataCollect (Verity). Uiteindelijk hebben 34 leveranciers daadwerkelijk een ingevulde vragenlijst 
geretourneerd. Verschillende leveranciers gaven bovendien te kennen deze enquête niet op zich van 
toepassing te achten (zoals BMC Interface en Lemax), of zich nauwelijks op de gemeentelijke markt te 
richten (zoals ICT Solutions). 

5.2 Enkele leveranciers 

In deze paragraaf worden de resultaten van de enquête toegelicht, uitgesplitst naar leverancier. Een aantal 
leveranciers levert namelijk meerdere relevante producten die qua functionaliteit niet tot dezelfde 
functionele categorie (content management, web intake of broker) behoren. Derhalve is ervoor gekozen 
de resultaten niet uit te splitsen naar functionaliteit, zoals bij de inventarisatie van de vraagzijde van de 
markt, maar naar leverancier. Gezien de vraagstelling die aan deze marktverkenning ten grondslag ligt 
(zie paragraaf 1.2), zal indien van toepassing met name op de web intake functionaliteit van de besproken 
producten worden geconcentreerd. Ook adapters behoren volgens de alhier gehanteerde definitie tot het 
mid office domein. In aanvulling op de enquête is alle leveranciers dan ook gevraagd een additioneel 
adapteroverzicht in te vullen. Het betreffende overzicht is opgenomen in bijlage 2. Slechts een beperkt 
aantal leveranciers heeft ook daadwerkelijk een ingevuld overzicht geretourneerd. Omdat het 
desalniettemin een indicatie geeft van de momenteel reeds beschikbare adapters, is voor die leveranciers 
die dit wel gedaan hebben het desbetreffende overzicht opgenomen in de aan hen gewijde paragraaf. 
 
Het dient opgemerkt te worden dat niet alle leveranciers die in deze paragraaf behandeld worden ook 
daadwerkelijk zijn geïnterviewd (een overzicht van de geïnterviewde leveranciers is opgenomen in 
bijlage 3). Voor de niet geïnterviewde leveranciers waren wij dus volledig aangewezen op de door hen 
verstrekte informatie (antwoorden op de enquête en de eventueel bijgevoegde documentatie), zomogelijk 
aangevuld met ander materiaal (met name van hun websites). Omdat het niveau van de verstrekte 
informatie sterk uiteenloopt, van globaal tot zeer gedetailleerd, verschilt ook het niveau waarop de 
betreffende producten besproken worden. Tenslotte nog het volgende: hoewel dit wel een specialiteit van 
M&I/Argitek is, heeft er geen productevaluatie in het lab plaatsgevonden. Derhalve zijn wij gehouden aan 
de antwoorden en documentatie die de leveranciers ons middels de enquête, interviews en eventuele 
additionele informatieverzoeken hebben verschaft. Dit heeft tot gevolg dat de producten uitsluitend 
worden besproken in termen van ‘deze functionaliteit lijkt bij deze leverancier relatief uitgebreid’ en niet 
in termen van ‘dit is functioneel goed/slecht’. 

5.2.1 Adobe 

Het NASDAQ-genoteerde Adobe is een grote Amerikaanse leverancier van (standaard)software op het 
gebied van elektronische documenten en digitale beeldbewerking. Sinds haar oprichting in 1982 is Adobe 
uitgegroeid tot één van ´s werelds grootste softwareleveranciers, met wereldwijd 26 vestigingen, zo’n 
3500 medewerkers en een omzet van bijna $ 1.300.000.000 Men richt zich met name op de sectoren 
financieel, industrie en overheid, hoewel er in Nederland vooralsnog geen gemeentelijke referenties zijn. 
Het assortiment van Adobe omvat een breed scala producten met betrekking tot elektronische 
documenten en formulieren. In het kader van deze marktverkenning zijn echter vooral Adobe LiveCycle 
Forms (voorheen Form Server) en enkele gerelateerde producten relevant. 
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Met behulp van de Adobe LiveCycle Designer bijvoorbeeld is men in staat om via een grafische interface 
en drag-and-drop functionaliteit eenvoudige tot zeer complexe formulieren te ontwerpen. Bestaande 
formulieren uit Microsoft Word en InfoPath kunnen hierin worden geïmporteerd. Door middel van een 
library is hergebruik van componenten zoals veldblokken, scripts en functionaliteit ten behoeve van het 
aanroepen van Webservices mogelijk. Als gevolg van scheiding van vorm en inhoud kan de presentatie 
van een formulier snel worden aangepast middels zogenaamde masterpages (design templates) of XML-
stylesheets. In de Designer is voor het onderhanden formulier naast een preview- tevens een XML-source 
tabblad aanwezig, waarop dus desgewenst ook harde code kan worden ingevoerd. 
 
Met Adobe LiveCycle Forms kunnen de ontworpen formulieren zowel naar HTML- als naar PDF-formaat 
gegenereerd worden. De voor PDF’s benodigde Reader is volgens Adobe net zo’n universele client als de 
voor HTML benodigde webbrowser. In tegenstelling tot wat de naam wellicht doet vermoeden, bevat de 
Reader echter weldegelijk functionaliteit voor het invullen van elektronische formulieren. Deze is echter 
niet standaard beschikbaar, maar kan via aan een formulier toegevoegde gebruiksrechten voor de 
gebruiker worden ontsloten. Om deze aan het formulier te kunnen toevoegen, dient de ontwerper wel over 
het separate product Adobe LiveCycle Reader Extensions te beschikken. Op alle clients wordt validatie, 
calculatie en dynamische publicatie (Webservices) en presentatie op basis van locale logica via scripting 
ondersteund. 
 
 

 
Figuur 25 :  Adobe LiveCycle Forms (bron: Adobe) 
 
 
Ieder formulier resulteert in een output als XML-file. In de Designer kunnen hiertoe links tussen 
bestaande XML-schema’s en formuliervelden worden aangebracht. In sommige gevallen zal men echter 
nog steeds papieren formulieren willen blijven ondersteunen, bijvoorbeeld omdat er een zogenaamde 
‘natte’ handtekening verlangd wordt. Met de Barcoded Paper Forms plug-in (ten behoeve van 
formulierontwerp) in combinatie met de voornoemde Reader Extensions Server (ten behoeve van het 
activeren van de invulfunctionaliteit op de client) biedt Adobe de mogelijkheid om de in een papieren 
formulier besloten informatie toch digitaal te ontvangen middels een barcode. De met de gratis Reader op 
het formulier ingevulde informatie wordt hiertoe omgezet naar een meegeprinte tweedimensionale 
barcode, welke met behulp van een scanner kan worden uitgelezen en als XML-file kan worden verwerkt. 



Marktverkenning mid office systemen 

 

77 

5.2.2 Atos Origin / XL21 

Atos Origin is een grote internationale ICT-dienstverlener met een notering aan de beurs van Parijs. Zij is 
wereldwijd in meer dan vijftig landen actief met in totaal meer dan 47.000 medewerkers, waarvan zo’n 
9.000 in Nederland. Atos Origin richt zich met name op de branches financiële dienstverlening en 
assurantiën, consumer packed goods en retail, procesindustrie (met name farmaceutische en  
(petro)chemische industrie), telecommunicatie en de publieke sector. In het kader van deze 
marktverkenning zijn met name de projecten die Atos Origin voor gemeenten Enschede, Heusden (zie 
paragraaf 4.2.8) en Veldhoven zijn uitgevoerd interessant. Hierbij worden technologie van eiStream 
(workflow en business process management), XL21 (web intake) en Microsoft (.NET-ontsluiting naar 
burgers en medewerkers) ingezet als best-of-breed mid office oplossing, waarbij Atos Origin als 
systeemintegrator optreedt. Zij hanteert hiertoe een Generiek Workflow Model gebaseerd op het 
Referentiemodel Elektronisch Loket van OL2000. Andere partners van Atos Origin op het gebied van 
workflow zijn FileNet, BCT, StaffWare en Pallas Athena. Vooralsnog is daarmee echter nog geen 
ervaring opgedaan bij gemeenten. Voor wat betreft workflow management werkt XL21 bijvoorbeeld ook 
samen met COSA. 
 
XL21 is voortgekomen uit de projectorganisatie die verantwoordelijk was voor de E-loketten van de 
superpilot bij de gemeente Enschede. In het kader hiervan is voor meer dan 120 zogenaamde Griffieren, 
een soort transactiemodules voor één specifiek gemeentelijk product, een Functioneel Ontwerp gemaakt 
volgens de richtlijnen van het OL2000-model. Deze FO’s zijn echter eenvoudig aan te passen met 
Microsoft Visio of InfoPath. Daarnaast worden Griffieren ook ingezet als instrument om tijdens een 
aanvraag beslissingen te nemen over die aanvraag, welke normaal gesproken door back office 
medewerkers of -systemen worden genomen. Griffieren worden volledig in XML vastgelegd en bevatten 
tevens de bij de betreffende producten behorende formulieren, waarvan de look-and-feel middels 
stylesheets kan worden veranderd (scheiding van vorm en inhoud). Een Griffier resulteert altijd in een 
XML output. Bbeschikbare Griffieren zijn onder meer huursubsidie berekenen en aanvragen, diverse 
klachten en meldingen en verschillende uittreksels. Alle Griffieren en bijbehorende FO’s zijn en worden 
door XL21 aan EGEM ter beschikking gesteld, zodat gemeenten hier vrij over kunnen beschikken. 
Voor invoervalidatie is echter wel altijd een round-trip naar de server vereist. Binnen een Griffier zijn 
beslisregels gedefinieerd die bepalen of een aanvraag ontvankelijk is, welke dan via Webservices naar het 
back office wordt overgebracht. De functionaliteit die in het kader van de superpilot is ontwikkeld, is nu 
verzelfstandigd tot het product Digitaal Loket, dat inmiddels volledig is omgezet naar .NET. Koppelingen 
met DigiD en de BNG-internetkassa zijn beschikbaar. Door middel van login via DigiD wordt toegang 
verschaft tot de ‘Mijn Loket’-omgeving voor het raadplegen van de eigen dossiers en correspondentie, 
alsook de status van uitstaande aanvragen. Hierbinnen wordt men tevens pro-actief geattendeerd op het 
verlopen van paspoort en rijbewijs en kan men bovendien aangeven op de hoogte gehouden te willen 
worden van (zelf)bepaalde aanvragen die voor een (zelf)bepaald gebied gedaan worden. 
 
XL21 levert met Digitaal loket een web intake oplossing, waarbij in toenemende mate ook mid office 
(workflow management) functionaliteit wordt geïncorporeerd. Op verzoek van gemeente Eindhoven is 
bijvoorbeeld voorzien in het afhandelen van klachten in het kader van APV en wordt momenteel gewerkt 
aan een module om bezwaarschriften af te handelen. Digitaal Loket kent een 3-tier architectuur met een 
Microsoft SQL database. De productcatalogus, de beheeromgeving OMA21 en de ontwikkelomgeving 
FOX21 (Visio) zijn ook als ASP-dienst beschikbaar. Met behulp van OMA21 (‘Onderhoud, Monitoring 
en Administratie’) kan het gehele Digitaal Loket, inclusief de organisatie eromheen worden beheerd, het 
gebruik gemonitord en de aanvragen en afspraken gemanaged. Bij de Enschede superpilot is tevens een 
zoekmethodiek ontwikkeld die in het huidige product is geïncorporeerd. Op basis van vraagpatronen (er 
kan gezocht worden via een menu, trefwoord, open vraag en productenlijst, alsmede op 
levensgebeurtenis) kunnen burgers een product vinden en de betreffende Griffier aanroepen. 
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Figuur 26 :  XL21 Digitaal Loket (bron: XL21) 

5.2.3 BCT/OraVision 

BCT is een Nederlandse leverancier van oplossingen op het gebied van relatiebeheer, workflow-, content- 
en document management. Sinds haar oprichting in 1989 is zij uitgegroeid tot één van de grotere 
leveranciers van met name document management systemen voor Nederlandse gemeenten. BCT levert 
met de productgroep CORSA talrijke producten en modules op voornoemde gebieden waarvan er een 
aantal relevant zijn in het kader van deze marktverkenning, zoals CORSA/DMS (DMS), 
CORSA/CONNECT (ontsluiting van gegevens uit third-party applicaties), CORSA/CASE (CHS), 
CORSA/FORM (web intake), CORSA/FLOW (WFM) en WEBpublicator (CMS). 
 
Bij de mid office oplossing van BCT, The Document Store, worden een aantal CORSA modules ingezet 
om de volgende functionaliteit te verwezenlijken: digitale archivering, document-, record-, workflow- en 
content management (inclusief web intake). De visie van BCT wordt weergegeven door figuur 27. In dit 
concept kan voor dataopslag gekozen worden tussen een Oracle-, Progress- of SQL Server database. 
Communicatie met het mid office geschiedt via XML. Uitgangspunt van dit concept is dat documenten 
uit alle applicaties in principe beheerd worden binnen The Document Store en dat alle applicaties en 
processen deze al dan niet via WFM-routing gebruiken. 
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Het archiefformaat van TDS is in principe PDF, de transport- respectievelijk publicatieformaten in 
principe XML en HTML. Ten behoeve van digitale archivering zijn een aantal standaardinterfaces 
beschikbaar, zoals Open Document Management API (ODMA; voor bijvoorbeeld MS Office Suite en 
Visio bestanden) en MAPI (voor de meeste E-mail applicaties). Via CORSA/XTRACTOR kunnen 
bovendien diverse andere documentformaten worden geïmporteerd. Voor het ontsluiten van de 
documenten uit TDS naar verticale (back office) applicaties zijn ook een aantal standaardkoppelingen op 
applicatieniveau (zoals MAPI, DEVA en RIVA) en op dataniveau beschikbaar. In het laatste geval kan 
hetzij asynchroon met een database worden gecommuniceerd via bijvoorbeeld AS400- of Oracle-scripts 
of via een message queue of Enterprise Service Bus (ESB) op basis van standaarden als StUF en XML, 
hetzij synchroon door de database direct te benaderen (ondersteund worden onder meer Oracle, DB2, 
Progress, SQL Server en Access). 
 
 

 
Figuur 27 :  BCT The Document Store (bron: BCT) 
 
 
BCT biedt third-party broker functionaliteit via Progress (Sonic MQ) of Oracle (InterConnect). Zo wordt 
met bijvoorbeeld OraVision een best-of-breed mid office oplossing aangeboden. OraVision is een 
Nederlandse ICT-dienstverlener gespecialiseerd in EAI (Enterprise Application Integration) gebaseerd op 
Oracle technologie. Een andere kerncompetentie van OraVision is Java (J2EE). Voor de gezamenlijke 
mid office oplossing richt OraVision op basis van het EAI platform van Oracle een centrale hub in met 
Oracle InterConnect. Via XML vindt berichtenuitwisseling plaats die beheerd wordt door de Oracle 
Advanced Queuing (AQ) message handler (CORSA/CASE kan via de AQ-interface XML-berichten 
versturen). Opslag vindt plaats in een Oracle DBMS. Deze wordt in het mid office geplaatst als een 
zogenaamde Operational Data Storage (ODS), een datawarehouse als geconsolideerde laag bovenop de 
verticale (back office) applicaties. 
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Bij de gezamenlijke mid office oplossing van OraVision en BCT worden ook CORSA/FLOW, 
CORSA/CASE en CORSA/DMS (respectievelijk ten behoeve van workflow management, case handling 
en document management) ingezet, terwijl de front office (portal) en management rapportage middels 
oplossingen van BWise worden ingevuld. Koppeling met het front office vindt plaats door middel van 
Webservices. Ook is er een CORSA/STUF beschikbaar. Dit betreft een koppeling met het GBA, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van StUF-BG. Hiervoor bestaat een samenwerking met zowel Pink Roccade als 
Centric. Een aantal andere adapters, onder meer naar het GBA-systeem van Procura, zijn ook reeds 
gerealiseerd. 
 
 

 
Figuur 28 :  BCT/OraVision architectuur (bron: OraVision) 

5.2.4 Brein 

Brein is een Nederlands softwarebedrijf dat sinds haar oprichting in 1996 gestaag is uitgegroeid tot 
inmiddels 25 medewerkers. Zij levert voornamelijk maar niet uitsluitend aan de gemeentelijke markt, 
waarvoor ook een aantal specifieke producten zijn ontwikkeld. In het kader van deze marktverkenning 
zijn met name de producten WebGen (content management systeem), FormGen (web intake systeem) en 
InProces (case handling systeem) relevant. WebGen en FormGen worden beide bij meer dan 20 
gemeenten gebruikt, tegenover InProces momenteel bij 8. InProces (dat is ontwikkeld in samenwerking 
met de gemeenten Winterswijk, Lichtenvoorde, Slochteren en Blaricum) bestaat echter nog geen jaar. Om 
de gemeentelijke producten via het web te ontsluiten levert Brein tevens de op VIND gebaseerde product-
diensten catalogus GemPro. 
 
Bij de gemeenten waar de Brein producten in samenhang worden gebruikt zijn inmiddels diverse 
producten via het web beschikbaar, waaronder een evenementenvergunning, een kapvergunning en het 
aanvragen van subsidies. Aan een bouwvergunning wordt momenteel gewerkt. Voor de meeste producten 
kan de aanvrager de status van de afhandeling via het web opvragen. Een koppelingen met de BNG-
internetkassa is reeds gerealiseerd en ook in een koppeling met DigiD is reeds voorzien. Het beheer 
(creëren en aanpassen) van formulieren en processen vindt volledig plaats in een thin client omgeving via 
het web. De mogelijkheden tot het zelf definiëren en eventueel aanpassen van de styling van de 
formulieren hierin zijn echter beperkt. Wel is het mogelijk om eenvoudige intelligentie aan de 
formulieren toe te voegen, waarbij validatie overwegend lokaal kan plaatsvinden. Alle reeds gerealiseerde 
en nog te realiseren ‘bouwstenen’ (formulieren, processen en adapters) worden via een soort marktplaats 
beschikbaar gesteld, inclusief de broncode. 
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Figuur 29 :  Brein InProces (bron: Brein) 
 
 
Een ingevuld formulier resulteert in een XML-bericht dat via messaging (SMTP) aan bijvoorbeeld een 
workflow systeem kan worden aangeleverd. Dit kan in principe ieder systeem zijn dat SMTP-berichten 
ondersteunt. De workflow van InProces maakt gebruik van XPDL. De gehele applicatie is via het web te 
benaderen, zodat het mogelijk is om externe partijen (zoals brandweer en politie, maar ook burgers) in het 
proces op te nemen. Op dit moment vindt een studie plaats of men voor de formulieren gebruik zal gaan 
maken van Xforms. Database-integratie vindt standaard plaats middels ODBC. In afwachting van de 
ingebruikname van DigiD zijn voor de authenticatie reeds koppelingen gerealiseerd met Pink Roccade 
BRS en Centric PIV4all (beide read-only). 
 
Adapters 

Producten Applicaties Gemeenten Functionaliteit Integratie Standaarden 

Login via GBA Pink Roccade BRS 
Centric PIV4all 

Blaricum 
Lichtenvoorde 
Slochteren 

Lezen Database HTTP, ODBC 

Login via DigiD Pink Roccade BRS 
Centric PIV4all In pilotfase Lezen API HTTP, ODBC 

Alle producten 
(web intake) 

Alle applicaties die 
SMTP ondersteunen 

Blaricum 
Lichtenvoorde 
Slochteren 
Winterswijk 

- Messaging SMTP 

Alle producten 
(web intake) 

Alle applicaties die 
SMTP ondersteunen - - Messaging XML, SMTP 

 
Tabel 12 :  Overzicht adapters Brein (bron: Brein) 
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5.2.5 CapGemini 

CapGemini is een grote internationale ICT-dienstverlener met een beursnotering in Parijs. Met 
wereldwijd zo’n 50.000 medewerkers werd in 2003 bijna 6 miljard euro omgezet. Zij richt zich met haar 
dienstverlening op een vier sectoren: financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening (telecom- en 
reisbranche), publieke dienstverlening (onderwijs, gezondheidszorg en overheden) en energie, handel en 
industrie. In het kader van deze marktverkenning is met name het product Web Intake Systeem (WIS) 
interessant, waarvoor CapGemini exclusief de implementaties doet. WIS is ontwikkeld bij de gemeente 
Dordrecht, maar de eigendomsrechten zijn door haar overgedragen aan de WIS User Group (WUG). De 
WUG, die bestaat uit alle gebruikers van WIS en wordt voorgezeten door een adviesraad waarin 
bijvoorbeeld ook EGEM en CapGemini zitting hebben, initieert en stimuleert de verdere ontwikkeling 
van het systeem. Alle ontwikkelde processen en producten zijn en worden bovendien aan de WUG ter 
beschikking gesteld. Huidige referenties zijn de gemeenten Dordrecht (zie paragraaf 4.2.5), Helmond (zie 
paragraaf 4.2.7), Rotterdam, Schoonhoven en Dongen. 
 
Aan de aanschaf van WIS zijn geen kosten verbonden, aan de implementatie door CapGemini wel. WIS 
is dan ook geen echt product, maar ook geen echt maatwerk; eerder een soort ‘confectie op maat’. Het 
systeem maakt gebruik van de VIND product-diensten catalogus. De vraagtrechters (zoals thema’s en 
levensgebeurtenissen) en productbeschrijvingen worden in WIS beheerd via het web. Aan producten 
kunnen formulieren en afhandelingmechanismen worden gekoppeld. Met de formulierengenerator 
kunnen, eveneens via het web, formulieren worden ontworpen of aangepast. De formulieren kunnen 
slechts beperkte business logica (validaties op één enkel veld en bovendien uitsluitend op de server) en 
geen intelligentie (routing door het formulier, zoals het dynamisch aanpassen van de presentatie op basis 
van reeds gegeven antwoorden) bevatten. Bovendien is er geen repository voor het hergebruik van 
veldblokken. Voor authenticatie kunnen burgers een PINcode aanvragen. Na login kan een aanvrager de 
status inzien en zijn de GBA-gegevens automatisch beschikbaar in formulieren. Op termijn wordt 
aangesloten op DigiD. In een koppeling met de BNG-internetkassa is reeds voorzien. 
 
Het mid office voorziet naast statusvolging ook in functionaliteit ten behoeve van dossiervorming. Een 
gegevensmagazijn garandeert de beschikbaarheid van back office gegevens. In het mid office bevindt 
zich tevens de broker die het berichtenverkeer tussen het front- en het back office regelt. Vooralsnog 
wordt hiertoe Oracle InterConnect gebruikt, maar ook Microsoft BizTalk, de open source broker Proteus 
en het integratieplatform van BEA worden door CapGemini overwogen. WIS is weliswaar geen kant-en-
klaar product, maar kan afhankelijk van de zwaarte van de implementatie inmiddels redelijk snel worden 
uitgerold. Eén en ander wordt met name bepaald door de inrichting van het mid office; alleen 
statusvolging en geen business process management zoals in Dordrecht of intensievere procesorkestratie 
zoals bijvoorbeeld in Helmond. Voor de opslag van documenten en dergelijke, maar bijvoorbeeld ook de 
PL/SQL-procedures, is een Oracle database vereist. De benodigde Apache webserver moet dus ook 
MODPL/SQL ondersteunen. Ingevulde formuliergegevens worden met de XML SDK (Software 
Development Kit) als XML-document opgeslagen. 
 
Gaandeweg zijn voor de integratie met diverse back office applicaties reeds adapters ontwikkeld. 
Bijvoorbeeld met Centric PIV4all (lezen en schrijven, inmiddels voor 8 verschillende transacties) en 
BWT4all (lezen en schrijven, 4 transacties, verwachte oplevering in november). Daarnaast is ook al 
gekoppeld met Pink Roccade (DIVweb) en GouwIT en zijn er nog enkele adapters in ontwikkeling (onder 
andere op het gebied van Zorg en Belastingen en met het CORSA DMS van BCT). Voor de integratie met 
Centric applicaties wordt de screenscraping oplossing van Engage! gebruikt. Dit is echter wel 
onderhoudsintensief doordat steeds aangepast moet worden aan nieuwe releases. CapGemini kijkt dan 
ook met belangstelling naar de ontwikkelingen omtrent STuF-BG. Vanwege het belang van standaarden 
op het gebied van procesmodellering (zoals BPEL of XPDL), waarvoor vooralsnog weinig aandacht lijkt, 
is men hierover in gesprek met EGEM. 
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Figuur 30 :  Web Intake Systeem WIS (bron: CapGemini) 
 
Adapters 

Producten Applicaties Gemeenten Functionaliteit Integratie Standaarden 

Uittreksel GBA Centric PIV4all Helmond Lezen/schrijven Screenscraping Webservices 
(XML/SOAP) 

Binnenverhuizing Centric PIV4all Helmond Lezen/schrijven Screenscraping Webservices 
(XML/SOAP) 

Vervolginschrijving Centric PIV4all Helmond Lezen/schrijven Screenscraping Webservices 
(XML/SOAP) 

Melding overlijden Centric PIV4all Helmond Lezen/schrijven Screenscraping Webservices 
(XML/SOAP) 

Aanvraag 
geheimhouding Centric PIV4all Helmond Lezen/schrijven Screenscraping Webservices 

(XML/SOAP) 

 
Tabel 13 :  Overzicht adapters CapGemini (bron: CapGemini) 

5.2.6 Centric 

Centric is een Nederlandse leverancier van ICT-oplossingen en -diensten die met ruim 2500 medewerkers 
een omzet van bijna € 235.000.000 realiseert. Centric heeft traditioneel een sterke positie op de markt 
voor lokale overheden, maar is daarnaast onder meer actief in sectoren als transport, zorg en bouw. In het 
kader van deze marktverkenning is met name Centric Mid Office relevant, maar ook de hieraan 
gerelateerde producten DDS4all (datadistributievoorziening met veel referenties) en PKO4all (ter 
ondersteuning van beslissingsprocessen). Bovendien levert Centric met Web4all een CMS dat een top-5 
positie in de respons bij het desbetreffende onderdeel van de enquête heeft. Gemeentelijke referenties zijn 
voor al deze producten ruim aanwezig (onder meer gemeente Zoetermeer, zie paragraaf 4.2.13). 
 
Web4all is modulair van opzet (algemene en productspecifieke modules) en levert zowel CMS- als 
portalfunctionaliteit voor inter-, intra- en extranet. Bovendien bevat het functionaliteit ten behoeve van 
het beheer van VIND. Voor wat betreft de vraagpatronen (hoe burgers producten lokaliseren) kan 
gekozen worden voor de standaard VIND-functionaliteit (trefwoord, levensgebeurtenis etc.), maar ook 
voor een vraaggerichte benadering. Met behulp van het kennissysteem PKO4all, dat werkt met 
beslisbomen, kunnen burgers via een reeks vragen een product selecteren. Hoewel PKO4all wordt 
geïntegreerd in het mid office, vereist het echter wel een aparte licentie. Naast een runtime- is er ook een 
ontwikkellicentie waarmee men zelf beslisbomen kan definiëren. 
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Voor ieder product is of wordt door Centric een aparte zogenaamde contentmodule gemaakt, welke de 
bijbehorende procesbeschrijving bevat, alsmede het formulier dat als content in het front office wordt 
gepubliceerd (via Content Description Language oftewel CDL, een hiertoe door Centric ontwikkelde 
XML-variant). Beschikbare contentmodules zijn onder meer binnen- en intergemeentelijke verhuizing 
(met adapter), wijziging naamsgebruik (met adapter), notificatie reisdocumenten, bouwaanvraag (met 
adapter), WOZ-beschikking en -taxatie, GBA-uittreksel (met adapter) en klachten en meldingen (met 
adapter). Met de Centric Mid Office Director (aparte licentie) kunnen contentmodules ontwikkeld of 
aangepast worden. 
 
Het Centric mid office is gebaseerd op Microsoft technologie (.NET) voor wat betreft de producten Mid 
Office en PKO4all, terwijl de datadistributievoorziening DDS4all gebruik maakt van Oracle technologie. 
De betreffende producten zijn in principe onafhankelijk van elkaar en kunnen derhalve ook separaat 
worden ingezet. Hoewel veel business logica in de contentmodules is opgenomen, is mede door middel 
van de Mid Office component ‘procescontrol’ in beperkte mate sprake van procesorkestratie, waarbij als 
uitgangspunt is genomen het Referentiemodel Elektronisch Loket van OL2000. Via de berichtenservice 
kan vanuit de procescontrol bijvoorbeeld ook een E-mail of SMS-bericht verstuurd worden naar een 
burger die de betreffende gegevens heeft verstrekt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een statuswijziging. 
Daarnaast maken de contentmodules gebruik van deze berichtenservice, bijvoorbeeld voor notificatie met 
betrekking tot het verstrijken van de geldigheidsduur van reisdocumenten. Binnen het mid office concept 
van Centric vervult bovendien het gegevensmagazijn (op basis van datadistributie middels DDS4all) 
bovendien een centrale rol. 
 
 

 
Figuur 31 :  Centric Mid Office en aanverwante producten (bron: Centric) 
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Communicatie van front office applicaties met het mid office geschiedt via XML en vice versa via CDL. 
Hiertoe zijn echter wel adapters vereist die CDL kunnen interpreteren. Met back office applicaties 
communiceert het mid office op basis van XML. Ook hiertoe zijn adapters vereist. De 
informatiearchitectuur van het mid office is gebaseerd op het GFO-zaken. Dit Gemeentelijk Functioneel 
Ontwerp is door Centric uitgebreid met enkele extra functies, waaronder de zogenaamde ‘applicatieloze 
formulieren’. Hierbij vindt de afhandeling van een aanvraag in de zakenmodule zelf plaats, omdat er geen 
specifiek back office systeem voor is. Back office medewerkers kunnen hiertoe deze module benaderen 
en de aanvraag verwerken. In de zakenmodule worden zaakdossiers gevormd met alle relevante 
zaakgegevens, waaronder statusinformatie. Ten behoeve van de uitwisseling van basisgegevens wordt een 
datadistributiesysteem zoals Centric DDS4ll gebruikt. DDS4all gebruikt hiervoor inmiddels naast StUF-
BG ook XML, bijvoorbeeld voor communicatie met het Mid Office. Ten behoeve van statusvolging, 
inzage in dossiers en andere vormen van gepersonaliseerde dienstverlening kunnen burgers inloggen in de 
‘Mijn Loket’-omgeving. Een koppeling met DigiD is beschikbaar, evenals met de BNG-internetkassa. Op 
korte termijn zal ook gebruik gemaakt kunnen worden van PKI-technieken. 
 
Adapters 

Producten Applicaties Gemeenten Functionaliteit Integratie Standaarden 

Uittreksel GBA Centric PIV4all Almere (test) 
Tilburg Lezen/schrijven Database Webservices 

(XML/SOAP) 

Binnenverhuizing Centric PIV4all Almere (test) Lezen/schrijven Database Webservices 
(XML/SOAP) 

Buitenverhuizing Centric PIV4all Almere (test) Lezen/schrijven Database Webservices 
(XML/SOAP) 

Naamswijziging Centric PIV4all Almere (test) Lezen/schrijven Database Webservices 
(XML/SOAP) 

Inzien WOZ-beschikking, 
-aanslag en -taxatieverslag 

Centric GISVG, 
VGS4U, GHS4all 
en HIS4all 

o.a.: Nijmegen 
Leeuwarden en 
Echt-Slusteren 

Lezen Database, API Webservices 
(XML/SOAP) 

Indienen bezwaarschrift 
WOZ-beschikking via 
dialoog (incl. status) 

Centric GISVG, 
VGS4U, GHS4all 
en HIS4all 

o.a.: Nijmegen 
Leeuwarden en 
Echt-Slusteren 

Lezen/schrijven Database, API Webservices 
(XML/SOAP) 

Bouwvergunning (status) Centric BWT4all Zoetermeer 
Groningen Lezen Database Webservices 

(XML/SOAP) 
Aanvragen vergunning 
via dialoog Centric BWT4all Groningen Lezen/schrijven Database, API Webservices 

(XML/SOAP) 

Klachten & meldingen Centric KMS4all Den Haag Lezen/schrijven Database Webservices 
(XML/SOAP) 

Mutatie persoonsgegevens Centric DDS4all Zoetermeer Lezen Database Webservices 
(XML/SOAP) 

 
Tabel 14 :  Overzicht adapters Centric (bron: Centric) 

5.2.7 Certeza 

Certeza is een Nederlandse ICT-dienstverlener en levert bovendien een zestal standaardapplicaties. 
Daarvan zijn er vier in het kader van deze marktverkenning relevant: CertaSite CMS, CertaForms (web 
intake systeem), CertaConnect (toolkit voor het ontwikkelen van adapters) en de SH Message Broker van 
het Indiase Seven Hills. Vooralsnog zijn de gemeentelijke referenties voor deze producten echter beperkt; 
op dit moment worden CertaSite en CertaForms toegepast voor de website van de Gedeputeerde Staten 
van Groningen. 
 
De CertaForms formulierengenerator stelt de gebruiker in staat om door middel van een wizard interface 
eenvoudige webformulieren (HTML) te ontwerpen. Hierbij is het mogelijk om met behulp van criteria 
beperkingen op een bepaald veld te definiëren die voor verzending gevalideerd worden (PHP-scripting). 
Ook bestaat de mogelijkheid om lokale files op het formulier in te laden. Hoewel de opties voor styling 
beperkt zijn, is previewfunctionaliteit aanwezig voor zowel de formulier lay-out als de gegenereerde 
HTML-code. Ook het gebruik van tabellen en helpteksten (tot op veldniveau) wordt door CertaForms 
ondersteund. De op een formulier ingevulde gegevens kunnen als versleuteld E-mail bericht, database 
record (MySQL) of XML-file weggestuurd worden. CertaForms wordt echter uitsluitend als ASP-dienst 
aangeboden, evenals CertaSite CMS. 
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De SH Message Broker is volledig gebaseerd op Java technologie. Beheer en configuratie vindt plaats via 
een webinterface. Dit betreft met name het instellen van zogenaamde berichtenbronnen en de 
bijbehorende doelen. Ondersteunde bronnen zijn file, FTP, HTTP, SMTP, POP3 (mail), Jabber (instant 
messaging), DbMonitor, DbResultSet, Filtered, Expanded, JMS en SOAP. Ondersteunde doelen zijn file, 
FTP, HTTP, SMTP (mail), Jabber (instant messaging), database (MySQL) en JMS. Transport van een 
specifiek bericht, van een bron naar het desbetreffende doel, vindt hetzij rechtsreeks plaats (van één bron 
naar één doel), hetzij via zogenaamde switches met daarbij de mogelijkheid om een bericht van één bron 
naar meerdere doelen te sturen. De SH Message Broker is standaard uitgerust met de switches 
Comparison, Regex, SubString en XML. Om de koppeling tussen de SH Message Broker en de 
verschillende front- en back office applicaties te bewerkstelligen zijn adapters nodig. Voor het 
ontwikkelen van dergelijke adapters levert Certeza een op OpenAdapter (open source product) 
gebaseerde toolkit, CertaConnect. 
 
 

 
Figuur 32 : SH Message Broker (bron: Certeza) 

5.2.8 Circle Software / GX / Pallas Athena 

Het in 1986 opgerichte Circle Software is een zelfstandige Nederlandse softwareontwikkelaar en 
implementatiepartner op het gebied van document-, record-, workflow- en content management. De 
softwareontwikkeling beperkt zich tot het domein van document- en records management. Circle 
Software realiseert met 70 medewerkers een omzet van ongeveer € 6.000.000. Tot de ruim 150 klanten, 
voornamelijk uit de publieke sector, behoren zo’n 120 gemeenten. Het VIAG-referentiemodel vormt het 
uitgangspunt van haar visie op productontwikkeling in het kader van de elektronische overheid. Middels 
een drietal generieke componenten wordt aan dit model invulling gegeven, welke als een best-of-breed 
mid office oplossing gepositioneerd wordt. Dit betreft de producten Verseon (voorheen CIOS, object- en 
document management systeem van Circle Software), FLOWer (case handling systeem van Pallas 
Athena) en WebManager (content management systeem van GX). Deze combinatie wordt op dit moment 
gebruikt door de gemeenten Amstelveen, Harderwijk en Vlissingen. 
 
Voor web intake en content management wordt gebruik gemaakt van WebManager, voor document- 
(DSP) en records management (ReMANO) van Verseon. Met Verseon Studio (thans VB, nieuwe release 
in .NET) beschikt zij bovendien over een krachtige objectgeoriënteerde omgeving  voor object- en 
procesmodellering met UML. Verschillende modellen zijn reeds ontwikkeld (waaronder diverse klachten 
en meldingen, kapvergunning en aanvraag invalidenparkeerkaart) of zijn op dit moment in ontwikkeling 
(zoals parkeervergunning, grof vuil en bezwaarschrift WOZ-beschikking). Workflow en 
procesmanagement vinden bij de gezamenlijke oplossing goeddeels in FLOWer plaats. Ook het beheer 
van statusinformatie gebeurt met FLOWer, maar is ook met behulp van Verseon en WebManager te 
raadplegen. Vanuit WebManager is integratie met VIND, DigiD en de BNG-internetkassa aanwezig. 
Bovendien kunnen burgers eenvoudig de status van hun aanvraag inzien en toegang krijgen tot hun 
dossier(s). 
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Figuur 33 :  Invulling VIAG-model met Verseon, FLOWer en WebManager (bron: Circle Software) 
 
 
Integratie vindt plaats via het Verseon Message Channel, een Enterprise Application Integration (EAI) 
architectuur op basis van XML-berichten en adapters. Hierbij stuurt een externe applicatie een XML-
bericht (zowel files als records worden ondersteund, maar bijvoorbeeld ook MS Message Queue), waarna 
deze zonodig via XSLT-translatie naar het voor de Verseon API vereiste formaat wordt omgezet. Voor 
asynchrone communicatie wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde listener, welke periodiek de 
message queue checkt. Synchrone communicatie daarentegen vindt plaats via de zogeheten Gateway. 
Voor alle opeenvolgende stappen in dit proces (verzending, translatie en verwerking) is een uitvaloptie 
voor foutieve berichten gedefinieerd. Ten behoeve van integratie met webapplicaties is een SOAP 
transportadapter beschikbaar om via Webservices XML-berichten uit te wisselen. Daarnaast beschikt 
Verseon over een optionele Webpublishing module. Omdat deze eveneens met SOAP (HTTPS) werkt, 
kan ook op een externe webserver worden gepubliceerd. 
 
Adapters 

Producten Applicaties Gemeenten Functionaliteit Integratie Standaarden 
Naturalisatie Stad Amsterdam GBS Leeuwarden Lezen Database XML/SOAP 
Adresonderzoek Circle Verseon Amsterdam Schrijven API - 
Subsidiebeheer FileNet Leiden Lezen/schrijven Screenscraping - 

 
Tabel 15 :  Overzicht adapters Pallas Athena (bron: Pallas Athena) 

5.2.9 The DOC-iFocus 

The DOC-iFocus is een Nederlands softwarebedrijf dat is ontstaan uit de samenvoeging van iFocus en 
The DOC. Reeds daarvoor was iFocus sterk gericht op de gemeentemarkt en ook nu nog vallen de 
desbetreffende producten onder het iFocus-deel van de organisatie, waar met 8 medewerkers een omzet 
van ronde de € 750.000 wordt gerealiseerd. iFocus levert en aantal producten waarvan in het kader van dit 
onderzoek vooral eContent Manager (CMS), eFormulieren (web intake systeem) en eBalie (datagerichte 
mid office oplossing rondom een gecentraliseerde database) relevant zijn. Deze producten zijn in het 
algemeen overigens relatief goedkoop 
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eBalie bestaat uit een aantal aparte iFocus modules: de eContent Manager (content management en 
applicatiebeheer), de eFormulieren module (web intake), de eBasis Website (front office; portal inclusief 
een product-diensten catalogus) en de eBalie module (back office; applicatie voor overzicht op aanvragen 
en hun status, alsmede het genereren van correspondentie). Aangevuld met een tool ten behoeve van 
management rapportage is dit alles gesitueerd rondom een centrale geïntegreerde database (soort 
datawarehouse) gebaseerd op een zeer compleet datamodel. Het geheel vormt een sterk geïntegreerde mid 
office omgeving met gegevensmagazijn die zich goed leent voor toepassing bij kleinere gemeenten. 
Doordat in de database daadwerkelijk transacties worden gedaan, fungeert deze feitelijk als een soort 
universele back office die desondanks eenvoudig is aan te passen. Hiertoe wordt voor datagerelateerde 
zaken MS Access als ontwikkeltool gebruikt. 
 
 

 
Figuur 34 :  The DOC-iFocus eBalie (bron: The DOC-iFocus) 
 
Het aanvragen van producten en diensten via de website geschiedt middels daaraan gekoppelde 
formulieren, waaraan ook de mogelijkheid tot het bijvoegen van lokale bestanden (documenten, 
afbeeldingen) is toe te voegen. Bij het ontwerpen van de formulieren kan eenvoudige single-field 
validatie functionaliteit worden geïncorporeerd, alsmede de mogelijkheid tot het op basis van gegeven 
antwoorden dynamisch aanpassen van de route die een aanvrager door het formulier aflegt. In een 
koppeling met de BNG-internetkassa is eveneens voorzien. Op het moment zijn reeds adapters 
beschikbaar voor PIV4all, PIMMS4U en GISVG van Centric, alsmede voor CORSA van BCT. Met 
behulp van de codegenerator kunnen echter additionele adapters worden gecreëerd. 
 
Vooralsnog wordt bij de verwerking van een aanvraag geen gebruik gemaakt van workflow. In de 
volgende release zal hiervoor echter wel functionaliteit aanwezig zijn, zij het slechts beperkt. Via de 
eBalie module hebben medewerkers inzicht in uitstaande aanvragen en hun status. De aanvragen fungeren 
als een soort zaakdossiers waarin ook informatie over de doorlopen processen en ondernomen acties 
wordt opgeslagen. Op basis van een unieke code kunnen aanvragers de status via de website inzien. 
Vanuit eBalie kan bovendien automatisch zaakgerelateerde correspondentie worden gegenereerd. 



Marktverkenning mid office systemen 

 

89 

5.2.10 eMAXX 

eMAXX is een relatief klein Nederlands softwarebedrijf (20 fte) dat in 1999 is afgesplitst van de 
Technische Universiteit Twente. Zij richt zich vooral op de financiële en agrarische sector, maar heeft 
ook een redelijke positie op de (semi)overheidsmarkt, waaronder bij gemeenten. Met het product Mid 
Office biedt eMAXX een complete mid office oplossing aan met een zeer geavanceerde broker, standaard 
web intake functionaliteit en behoorlijk veel beschikbare adapters. De Mid Office oplossing is volledig 
gebaseerd op J2EE en wordt gepositioneerd als een open source product, dat zowel via het internationale 
Objectweb consortium als via www.midoffice.org kosteloos beschikbaar wordt gesteld. Het product kent 
inmiddels een tiental gemeentelijke implementaties in verschillende vorderingsstadia: Almelo, 
Groningen, Almere (zie paragraaf 4.2.1), Hoorn, Ede, Nijmegen, Velsen (zie paragraaf 4.2.12), 
Noordoostpolder en Haarlem. Echter, vooral doordat een groot aantal gemeenten in de respons op de 
enquête aangaf dit product in overweging te hebben, eindigde het eMAXX Mid Office  bovenaan voor 
wat betreft het onderdeel broker. 
 
Het eMAXX Mid Office wordt gekenmerkt door een klassieke 3-tier architectuur met een strikte 
scheiding van presentatie, logica en data. Voor de presentatielaag kan de eMAXX portal module gebruikt 
worden die ook standaard web intake functionaliteit biedt (eenvoudige formulierengenerator), maar deze 
kan zonodig vervangen worden door een third-party product aan het eMAXX Mid Office te koppelen. 
Koppeling met andere systemen vindt altijd plaats middels een zogenaamde connector, zonodig 
aangevuld met een adapter. Op dit moment is al voorzien in connectors die communiceren via HTTP(S), 
XML en SOAP. Als een te koppelen systeem geen van deze standaarden ondersteunt, kan middels een 
adapter de benodigde transformatie en/of translatie worden uitgevoerd. Inmiddels zijn voor verschillende 
systemen en formaten al dergelijke adapters ontwikkeld (zie tabel 16). De logicalaag vormt het hart van 
de mid office oplossing omdat hierin het feitelijke procesverloop plaatsvindt; gegevens worden 
opgeslagen, gemuteerd of verwijderd, processen gestart, transacties verwerkt en functies in andere 
modules of systemen aangestuurd. Deze laag bestaat uit vier componenten: een broker, diverse 
(optionele) functionele modules, de voornoemde adapters en een component voor gegevensuitwisseling 
met databases (RPC’s, ODBC en JDBC). 
 
 

 
Figuur 35 :  eMAXX Mid Office (bron: eMAXX) 
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De eMAXX broker kan gezien worden als een echte enterprise application integration (EAI) broker met 
een service bus en ondersteunt zowel workflow (tussen mensen en applicaties) als business process 
management (BPM; tussen applicaties onderling). De BPM-processen zijn gemodelleerd in BPEL, een 
standaard voor Webservices orkestratie die zowel door IBM, Microsoft, Oracle als anderen wordt 
ondersteund. De door eMAXX ontwikkelde BPEL-engine (open source) is voorzover wij weten zelfs 
uniek in de wereld. Voor het modelleren van de processen in BPEL levert eMAXX een eigen tool 
(eveneens open source), maar zijn ook third-party producten beschikbaar. Een functionele module bevat 
bepaalde additionele, niet-essentiële logica die vanuit een processtap kan worden aangeroepen. Alle 
ontwikkelde modules zijn en worden aan de gemeenschap ter beschikking gesteld. Op dit moment zijn 
voor de gemeentelijke markt onder meer de volgende modules beschikbaar: basisregistraties personen, 
adressen en bedrijven, geografische informatie, product-diensten catalogus, digitale kluis, 
statusinformatie en online betalen (BNG-internetkassa). 
 
Adapters 

Producten Applicaties Functionaliteit Integratie Standaarden 
Uittreksel GBA Centric PIV4all Lezen/schrijven Messaging SOAP 
Binnenverhuizing Centric PIV4all Lezen/schrijven Messaging SOAP 
Diversen CentricADR4all Lezen/schrijven Database JDBC 
Diversen Centric BBT4all Lezen Database JDBC 
Diversen Centric DDS4all Lezen/schrijven Messaging StUF-BG 
Diversen Centric BWT4all Lezen Database JDBC 
Diversen Pink CGM personen Lezen/schrijven Database ODBC 
Diversen Pink CGM basisobjecten Lezen/schrijven Database ODBC 
Uittreksel GBA Pink Roccade Cipers Lezen/schrijven Messaging StUF-BG 
Binnenverhuizing Pink Roccade Cipers Lezen/schrijven Messaging StUF-BG 
Vergunningen Pink Roccade DIVweb Lezen/schrijven Messaging XML over HTTP 
Betalingen BNG-internetkassa Lezen/schrijven Messaging SOAP 
Web intake Green Valley Lezen/schrijven Messaging SOAP 
Formulier genereren Green Valley Lezen/schrijven Messaging Webservices (XML/SOAP) 
Web intake Seneca SmartSite Lezen/schrijven Messaging SOAP 
Web intake MMbase Lezen/schrijven Messaging SOAP/Java/J2EE 
Web intake Ariadne Lezen Messaging XML over HTTP 
Web intake Segment SIMform Lezen Messaging SOAP 
Web intake Loket Enschede Lezen/schrijven Messaging XML over HTTP 
Web intake eMAXX Portal Lezen/schrijven Messaging SOAP 
Web intake Ebase Technology UFS Lezen/schrijven Messaging SOAP 
Web intake Microsoft InfoPath Lezen/schrijven Messaging SOAP 
Web intake IBM WebSphere Portal Lezen/schrijven Messaging SOAP 
GEO ArcIMS Lezen Messaging XML over HTTP 
Mail management TIGA Lezen/schrijven Messaging XML over HTTP 
Meldingen BeheerVisie Melddesk Lezen/schrijven Database JDBC 
Mail management MailMarshall Schrijven Messaging SMTP 
WOZ TOG Vastgoed&Belasting Lezen/schrijven Messaging SOAP 
Milieuvergunning GMIS Lezen Database JDBC 
Milieuvergunning Prebear Lezen Database JDBC 
Diversen Telios platform Lezen/schrijven Messaging SOAP 
Diversen ING Way2Pay Lezen/schrijven Messaging XML over HTTP 
Sportreserveringen Vconsyst Winconsyst Lezen/schrijven Messaging SOAP 
Afspraken BAVAK Lezen/schrijven Messaging XML over HTTP 
Diversen T&T Compet&t VOA Lezen/schrijven Messaging XML over HTTP 
Diversen Zetes Smartcard - - Java/J2EE 
Diversen DigiD - - - 
Diversen Circle Software DocMan Lezen/schrijven Messaging XML over HTTP 
Workflow Diverse WFM-pakketten Lezen/schrijven Messaging XML 
Diversen Oracle Lezen/schrijven - JDBC 
Diversen MS SQL Lezen/schrijven - JDBC 
Diversen Microsoft SharePoint Lezen/schrijven Messaging XML over HTTP 

 
Tabel 16 :  Overzicht adapters eMAXX (bron: eMAXX) 
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5.2.11 Engage! 

Met het product Engage! biedt Engage! (voorheen Business Review) naar eigen zeggen een compleet 
framework voor applicatie-integratie; onderzoeksbureau Gartner heeft Engage! onlangs getypeerd als een 
‘Composite Application Development Suite’. Voor front office functionaliteit (web intake) zijn in 
Engage! separate modules beschikbaar, gebaseerd op een generieke formulieren repository met business 
rules die HTML met Javascripts genereren. Door de scheiding van businesslogica (business rules) en 
presentatielogica (validatie van constraints op en afhankelijkheden tussen velden) kunnen deze dus ook 
op de client worden uitgevoerd. Elk van deze modules (tot voor kort bekend als Digitale Diensten) bevat 
de interface (formulieren) en procesbeschrijvingen behorend bij één specifiek gemeentelijk product 
(bijvoorbeeld het aanvragen van een bouwvergunning). Op basis van de procesbeschrijvingen wordt de 
aanvraag in het mid office verder verwerkt.  
 
De message broker van Engage! (Civic Services Bus, voorheen bekend als Digitaal Loket) bevat onder 
meer de functionaliteiten message queuing, workload balancing, procesorkestratie en routering, translatie 
en transformatie en transactie management, alsmede interfaces voor bestaande of nieuwe databases ten 
behoeve van caching van back office gegevens (gegevensmagazijn). De basis van de broker wordt 
gevormd door een eigen 4GL-ontwikkelomgeving. De workflow richt zich met name op processen met 
een hoog volume, terwijl gemeenten vooral behoefte hebben aan een meer casegerichte workflow die juist 
gekenmerkt wordt door een laag volume. Voor wat betreft de integratie met back office systemen 
(Engage! Technology Adapters) wordt gekoppeld via Webservices en screenscraping. Van dit laatste 
maken ook CapGemini en Inter Access gebruik bij gemeenten als Helmond, Ridderkerk en Rotterdam. 
Op deze manier is bijvoorbeeld al een koppeling gerealiseerd met Centric applicaties als PIV4all, FIS4all 
en BWT4all. 
 
 

 
Figuur 36 :  Engage! (bron: Engage!) 
 
 
Hoewel het dus ook als complete mid office oplossing kan worden ingezet (zoals bij de gemeente Bergen, 
NH), wordt Engage! in de gemeentelijke markt vooral gebruikt als aanvulling op third-party web intake 
en/of broker producten. Hierbij verzorgt zij dus uitsluitend adapter- en eventueel ook 
brokerfunctionaliteit. In dit kader worden onder meer partnerships onderhouden met CapGemini en Inter 
Access. In verschillende andere, niet-gemeentelijke markten verzorgt Engage! systeem- en supply chain 
integraties (‘procescontrole over een keten heen’). In 2004 is bovendien voor de VNG voor de centrale 
database met gemeentegegevens een webinterface gerealiseerd. 
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Adapters 

Producten Applicaties Gemeenten Functionaliteit Integratie Standaarden 

Uittreksel GBA Centric PIV4all 

Bergen (NH) 
Helmond 
Ridderkerk 
Rotterdam 

Lezen Screenscraping Webservices 
(XML/SOAP) 

Binnenverhuizing Centric PIV4all Helmond Lezen/schrijven Screenscraping Webservices 
(XML/SOAP) 

Lichte 
bouwvergunning Centric BWT4all Helmond Lezen/schrijven Screenscraping Webservices 

(XML/SOAP) 
Inzage WOZ-
beschikking Centric GISVG Bergen (NH) Lezen Screenscraping Webservices 

(XML/SOAP) 
Inzage 
belastingaanslag Centric GISVG Bergen (NH) Lezen Screenscraping Webservices 

(XML/SOAP) 
Financiële 
afhandeling Centric FIS4all Bergen (NH) Lezen Screenscraping Webservices 

(XML/SOAP) 

 
Tabel 17 :  Overzicht adapters Engage! (bron: Engage!) 

5.2.12 GemeenteWeb 

GemeenteWeb is een Nederlands softwarebedrijf dat is voortgekomen uit het overleg ‘De ronde tafel van 
grote gemeenten op internet’. De hieruit voortgevloeide Stichting GemeenteWeb is sinds 2001 
overgegaan in de BV GemeenteWeb. Het mag geen verbazing wekken dat bedrijf zich uitsluitend richt op 
gemeenten. Naast diensten op het gebied van training, consultancy, webredactie en de detachering van 
webmasters levert GemeenteWeb ook verschillende softwareproducten voor de gemeentelijke markt. Met 
uitzondering van het raadsinformatiesysteem (RIS) zijn eigenlijk al deze producten relevant in het kader 
van dit onderzoek: SiteManager (CMS), VIP Webbased (product-diensten catalogus), 
Formulierengenerator (formulierontwerp) en VIP Totaal (compleet web intake systeem). 
 
De product-diensten catalogus (PDC) VIP Webbased is gebaseerd op VIND 1.2 en wordt door 
GemeenteWeb ASP-dienst aangeboden. Het beheer van de catalogus vindt derhalve plaats via een 
webinterface. Aan de producten kunnen formulieren gekoppeld worden. Ontwerp van deze formulieren 
vindt plaats met Formulierengenerator, dat net als VIP Webbased als ASP-dienst wordt geleverd. 
Momenteel zijn er al zo’n 80 gemeentelijke standaardformulieren beschikbaar. Referenties zijn onder 
andere gemeenten Beverwijk, Huizen en Olst-Wijhe; inmiddels maken bijna 50 gemeenten gebruik van 
de verschillende VIP-diensten. Gemeente Beverwijk (zie paragraaf 4.2.4) bijvoorbeeld experimenteert 
momenteel met het leveren van digitaal ondertekende GBA-uittreksels. Hiertoe is onder meer een 
koppeling gerealiseerd tussen VIP Totaal en het betreffende back office (GBA) systeem. 
 
Het VIP Totaal product bestaat uit een viertal componenten: Workflowbeheer, Loket, Statusbeheer en 
Balie. Workflowbeheer omvat, naast de functionaliteit van Webbased en Formulierengenerator, ook de 
mogelijkheid om workflow aan de producten uit de catalogus toe te voegen. Aldus wordt een zekere mate 
van brokerfunctionaliteit in het product geïncorporeerd. Hiertoe onderhoudt GemeenteWeb echter ook 
partnerships met onder meer Pallas Athena, hoewel desgewenst ook met andere leveranciers een 
koppeling kan worden gerealiseerd. Zo is VIP Totaal bijvoorbeeld reeds succesvol gekoppeld aan het 
Pink Roccade gegevensmagazijn. 
 
Het onderdeel Loket wordt in de website van de gemeente geïntegreerd teneinde burgers in staat te stellen 
elektronisch producten aan te vragen. Naast een login functie waarmee de status van de aanvraag gevolgd 
kan worden, is ook voorzien in een koppeling met de BNG-internetkassa. Via Statusbeheer worden 
medewerkers in kennis gesteld van de af te handelen stappen in het aanvraagproces. Bovendien verschaft 
het inzicht in het totaal aantal lopende aanvragen en de status van de betreffende processen. Balie 
tenslotte vormt de ingang van het systeem voor baliemedewerkers. Aldus kunnen zij inzicht verkrijgen in 
de status van lopende aanvragen en via de PDC en de bijbehorende formulieren aanvragen uitzetten. 
Bovendien verschaft de Balie component toegang tot die processtappen waar baliemedewerkers 
verantwoordelijk voor zijn met de bijbehorende werkinstructies. 
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5.2.13 Green Valley 

Green Valley is een Nederlands softwarebedrijf dit is opgericht in 1995. Sindsdien is het bedrijf dusdanig 
hard gegroeid dat het over de periode 1998-2002 tot de zogenaamde fast 50 behoorde. Met haar enterprise 
content management (ECM) oplossingen richt zij zich met name op de sectoren bedrijfsleven, 
gezondheidszorg en overheden. In het kader van dit onderzoek zijn vooral de producten Discovery Server 
(CMS) en het bijbehorende, maar ook afzonderlijk verkrijgbare, Discovery Server Forms (web intake) 
relevant. Onderdeel van deze module is ook een op VIND gebaseerde product-diensten catalogus. Met 
ongeveer 60 implementaties is Discovery Server één van de meest gebruikte content management 
systemen bij gemeenten, zoals ook uit de resultaten van onze enquête blijkt (zie paragraaf 4.1.1) 
 
 

 
Figuur 37 :  Green Valley Discovery Server positionering (bron: Green Valley) 
 
 
De web intake functionaliteit Discovery Server is ondergebracht in de standaard meegeleverde Forms 
module. Niet alle gemeenten waar Discovery Server is geïmplementeerd maken echter ook gebruik van 
deze functionaliteit. Daarnaast hebben zich onlangs de eerste gemeenten gemeld die overwogen de web 
intake module onafhankelijk aan te schaffen. Bij de aanschaf van Discovery Server wordt de keuze 
geboden tussen twee verschillende tools om formulieren te ontwerpen: de Designer en de Builder. Met de 
Designer kunnen via een webinterface relatief eenvoudige formulieren met beperkte business logica 
(validaties) en zonder intelligentie (routing door het formulier, zoals het dynamisch aanpassen van de 
presentatie op basis van reeds gegeven antwoorden) worden ontworpen. 
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De Builder daarentegen is een what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG) editor, waarmee meer 
complexe formulieren met intelligentie en uitgebreide business logica ontworpen kunnen worden. Alle 
validaties bij Discovery Server Forms vinden echter plaats op de server. Eén van de eisen van het 
Drempels Weg programma is immers dat er geen verlies van functionaliteit mag optreden als bijvoorbeeld 
op de client de scripting niet werkt. Het opmaken van formulieren geschiedt middels templates 
(stylesheets), het beheer van de formulieren (waaronder functionaliteit ten behoeve van versiebeheer en 
workflow) volledig via Discovery Server. Een ingevuld formulier resulteert in een output als XML. Voor 
verschillende andere formaten zijn adapters meegeleverd, zoals StUF-BG en SOAP, terwijl voor 
database-integratie gebruikgemaakt wordt van ODBC en JDBC. Zo is Discovery Server Forms reeds bij 
enkele gemeenten met succes gekoppeld aan de Centric mid office oplossing (XML), het eMAXX Mid 
Office (SOAP) en het Pink Roccade gegevensmagazijn (StUF-BG), bijvoorbeeld ten behoeve van het 
ontsluiten van statusinformatie naar het front office. Ook een koppeling met de BNG-internetkassa is 
aanwezig. Het pakket is al volledig ingericht op authenticatie middels DigiD, maar in afwachting daarvan 
is ook een eigen authenticatiemechanisme beschikbaar. 

5.2.14 Imtech ICT Public (Ebase Technology) 

Imtech is een Nederlandse technische dienstverlener op het gebied van ICT, elektrotechniek en 
werktuigbouw met een beursnotering in Amsterdam. Met ongeveer 13.000 medewerkers werd over het 
afgelopen jaar een omzet van € 2 miljard gerealiseerd. Zij richt zich primair op de sectoren utiliteitsbouw, 
industrie, infrastructuur, telecom en de maritieme sector. De divisie ICT kent echter een 
werkmaatschappij (Public) die zich toelegt op (lokale) overheden. Imtech ICT Public is distributeur en 
implementatiepartner van de formulieroplossing Universal Forms Server (UFS) van het Engelse Ebase 
Technology, die onder meer gebruikt wordt bij de Roteb (reinigingsdienst) in Rotterdam en de Dienst 
Justitiële Inrichtingen. Grote klanten buiten de overheid zijn onder andere AXA en Vodafone. Imtech ICT 
Public is daarnaast value added reseller (VAR) van diverse leveranciers van content management- en mid 
office oplossingen, zoals SmartSite, eMAXX en Microsoft. Voor verschillende producten van de 
betreffende leveranciers zijn reeds koppelingen met Universal Forms Server gerealiseerd. 
 
UFS is een geavanceerd web intake systeem waarmee via de meegeleverde Designer eenvoudige tot 
complexe formulieren ontworpen kunnen worden. Deze tool kent een what-you-see-is-what-you-get 
(WYSIWYG) interface met drag-and-drop functionaliteit. Door middel van een repository kunnen 
componenten zoals veldblokken of scripts worden hergebruikt. Hoewel het product in Engeland met meer 
gemeentelijke standaardformulieren wordt geleverd, is ook een aantal Nederlandse formulieren 
beschikbaar (onder andere een bouwvergunning). Op basis van uitgevoerde projecten wordt deze 
bibliotheek echter uitgebreid, waarbij klanten aldus over elkaars formulieren kunnen beschikken en deze 
naar wens kunnen aanpassen. In aanvulling hierop is een samenwerking gestart met SDU Uitgevers om de 
rechtsgeldigheid (redactiefunctie) van formulieren te waarborgen; Imtech ICT Public exploiteert de 
aangeleverde formulieren met UFS en stelt deze aan haar klanten beschikbaar. De look-and-feel van een 
formulier wordt gecreëerd op basis van JSP-, CSS- of HTML-templates (scheiding van vorm en inhoud). 
Andere features zijn tussentijds opslaan en multi-language support. 
 
Met UFS kunnen intelligente formulieren ontworpen worden waarbij veld(blokk)en verborgen of juist 
getoond kunnen worden op basis van verstrekte gegevens. Hierbij wordt, evenals bij validatie, het gebruik 
van multi-field criteria ondersteund. De mogelijkheden tot lokale validaties (Javascript) zijn echter 
beperkt; het meeste vergt een server round-trip. Op de server wordt hiertoe een eigen scripttaal gebruikt, 
de zogenaamde form processing language (FPL, een eenvoudige validatietaal gebaseerd op Java die uit te 
breiden is met Java functies). Het product is geheel ontwikkeld in Java en draait dus op elke J2EE 
applicatieserver. Standaard worden de volgende adapters geleverd: ODBC en JDBC inclusief stored 
procedures, Webservices, messaging (zoals IBM MQ), JSM, XML, PDF en SMTP. Via drag-and-drop 
kunnen data-items aan een formulierveld worden gekoppeld. Het registreren van de betreffende 
databronnen in UFS kan men echter niet zelf doen; dit wordt meestal in het aan het begin van het 
implementatietraject gedaan door specialisten. Recentelijk is ook een workflow module met 
rapportagefunctionaliteit beschikbaar gekomen.  
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Figuur 38 :  Ebase Technology Universal Forms Server (bron: Ebase Technology) 

5.2.15 Inter Access 

Inter Access is sinds 1980 actief als ICT-dienstverlener en leverancier van zowel standaardapplicaties als 
maatwerkoplossingen. Met ruim 1100 medewerkers werd in het boekjaar 2003 een omzet gerealiseerd 
van € 137.000.000. De strategische focus van Inter Access betreft de sectoren overheid, handel en 
industrie. Alle producten en oplossingen van Inter Access zijn gebaseerd op technologie van HP, IBM, 
Microsoft, Oracle en SAP; oplossingen voor de lokale overheid worden bij voorkeur met Oracle 
technologie ontwikkeld. In het kader van deze marktverkenning is met name het product WEB+ Suite 
relevant, omdat hierin web intake-, broker-, werkstroomafhandeling- en adapterfunctionaliteit zijn 
verenigd en het bovendien specifiek ontwikkeld is voor de gemeentelijke markt. Veel elementen van het 
VIAG-referentiemodel zijn terug te vinden in de opzet van de WEB+ Suite, omdat Inter Access nauw 
betrokken is geweest bij de totstandkoming hiervan. Het product wordt in principe als ASP-dienst 
geleverd, afhankelijk van de functionaliteit voor maximaal €1 per inwoner per jaar, inclusief exploitatie 
en beheer. Echter, ook exploitatie op de eigen infrastructuur is mogelijk. Enkele gemeentelijke referenties 
voor deze oplossing zijn Arnhem (zie paragraaf 4.2.3), Haarlemmermeer, Tiel (zie paragraaf 4.2.10) en 
Ridderkerk, alwaar WEB+ rees live wordt ingezet. 
 
In de woorden van Inter Access is de WEB+ Suite een onder architectuur ontwikkeld geïntegreerd 
gemeentelijk E-loket voor procesmatige afhandeling van klantgerichte processen dat opgebouwd is uit 
een aantal onderdelen. Het WEB+ Intake Systeem omvat naast de formulierengenerator ook de modules 
Balie, Medewerker, Applicatiebeheerder en Mid office. De module Balie biedt front office medewerkers 
voor de kanalen balie, brief, E-mail en telefoon dezelfde functionaliteit als waartoe burgers toegang 
hebben via het kanaal Internet. De module Medewerker is vergelijkbaar met een workflow management 
applicatie (werkvoorraad, processtappen, werkinstructies) in de zin dat het de back office medewerkers 
ondersteunt bij het afhandelen van de aanvragen die via de voornoemde kanalen binnenkomen. Met de 
module Applicatiebeheerder kunnen onder meer producten, processen, formulieren en documenttemplates 
via een webinterface zonder programmeren worden beheerd. De module Mid office tenslotte omvat de 
broker ten behoeve van het berichtenverkeer. Hierbij conformeert Inter Access zich aan de mogelijkheden 
van Oracle InterConnect (zie paragraaf 5.2.19). 
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De product-diensten catalogus van het web intake systeem van WEB+ is vergelijkbaar met VIND 1.2. Bij 
het creëren van formulieren is hergebruik van componenten mogelijk middels een repository, terwijl ook 
validatie met Javascripts wordt ondersteund. Een aantal eenvoudige validaties worden zelfs meegeleverd 
(waaronder postcode, adres, sofi-nummer en datum), evenals 70 gemeentelijke standaardformulieren. Dit 
jaar zijn de loketten Burgerzaken, Bouwvergunningen en Werk&Inkomen beschikbaar gekomen, met in 
totaal circa 50 gemeentelijke producten inclusief de bijbehorende formulieren en procesbeschrijvingen 
(zoals uittreksel GBA, binnengemeentelijke verhuizing, bouwvergunning en inzage en bezwaarschrift 
WOZ-beschikking). Op korte termijn komen hier nog eens 50 processen bij, welke allemaal ter 
beschikking van de WEB+ gebruikersgroep worden gesteld. Iedere aanvraag resulteert in een XML-
bericht aan de broker, waarvoor gebruik wordt gemaakt van Oracle InterConnect. Inmiddels wordt voor 
basale routeringsprocessen in het mid office Oracle BPEL (een standaard voor Webservices orkestratie 
die zowel door IBM, Microsoft, Oracle als anderen wordt ondersteund.) toegepast. Gemeente Ridderkerk 
is hiermee inmiddels operationeel. 
 
Inter Access heeft zichzelf ten doel gesteld zoveel mogelijk gebruik te maken van open standaarden, ook 
voor de koppelingen met back office applicaties. Zij participeert actief in de totstandkoming hiervan en 
heeft in overleg met gemeenten en marktpartijen inmiddels een aantal koppelingen gerealiseerd, 
waaronder met verschillende GBA-, BWT-, GIS- en financiële applicaties. Voor een aantal gesloten back 
office applicaties (zie tabel 18) is bijvoorbeeld een koppeling gerealiseerd via screenscraping met 
Engage! (enigszins oneerbiedig aangeduid als ‘digitale type Miep’, in figuur 39 weergegeven als DTM). 
Ook zijn er al koppelingen met de BNG-internetkassa en DigiD gerealiseerd, evenals met Pink Roccade 
DIVweb (lezen/schrijven via XML-messaging) hoewel deze laatste nog nergens wordt toegepast. Waar 
dit aan het product bijdraagt, wordt gebruik gemaakt van open source technieken; zo is WEB+ 
beschikbaar op Linux en gebruikt het daarnaast een Apache webserver. De database- en applicatieserver 
zijn echter standaard van Oracle, aangezien men voor een grootschalige ASP-omgeving onvoldoende 
vertrouwen heeft in open source varianten. De Oracle database doet bij WEB+ dienst als 
gegevensmagazijn (operational data storage; in figuur 39 weergegeven als ODS) dat voor 24/7 
dienstverlening via XSQL door het mid office benaderd kan worden. 
 
 

 
Figuur 39 :  Inter Access WEB+ (bron: Inter Access) 
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Adapters 

Producten Applicaties Gemeenten Functionaliteit Integratie Standaarden 

Uittreksel GBA Centric PIV4all Arnhem 
Ridderkerk Lezen/schrijven Screenscraping  

Binnenverhuizing Centric PIV4all Arnhem 
Ridderkerk Lezen/schrijven Screenscraping  

Info huursubsidie Esri ARcIMS Tiel Lezen/schrijven - XML 

Bouwvergunning 
Centric BWT4all 
Centric ADR4all 
REM Wave 

Ridderkerk 
Tiel 
Haarlemmermeer 

Lezen/schrijven 
Screenscraping (BWT4all) 
Screenscraping (ADR4all) 
Messaging (Wave) 

 
 
XML 

Bezwaarschrift 
WOZ-beschikking Centric HIS4all Arnhem 

Tiel Lezen/schrijven Lezen/schrijven  

Aanvraag 
leerlingenvervoer 

Circle DocMan 
BCT CORSA Ridderkerk Lezen/schrijven Screenscraping  

Hondenbelasting Centric HIS4all Tiel Lezen/schrijven Screenscraping  
Reclamevergunning Esri ARcIMS Ridderkerk Lezen/schrijven - XML 

Informatie WOZ Centric HIS4all 
Centric ADR4all 

Arnhem 
Tiel 

Lezen (HIS4all) 
Lezen/schrijven 

Screenscraping (HIS4all) 
Database (ADR4all) 

 
XSQL (ADR4all) 

Diverse producten Circle DocMan 
BCT CORSA Ridderkerk Lezen/schrijven Screenscraping (DocMan) 

Messaging (CORSA) 
 
XML (CORSA) 

Diverse producten Novell GroupWise 
MS Exchange 

Arnhem 
Tiel Schrijven Messaging SMTP 

Diverse producten Decade Ridderkerk Schrijven Messaging XML 

 
Tabel 18 :  Overzicht adapters Inter Access (bron: Inter Access) 

5.2.16 Kodision 

Kodision is een zelfstandige Nederlandse leverancier van kennissystemen. Het bedrijf is in 1999 
opgericht en realiseert inmiddels met 15 medewerkers een omzet van ongeveer € 1.000.000. Met het 
product Knowledge On Demand (KODE) kunnen de kennisexpertise, bedrijfsprocessen en business rules 
van een organisatie vertaal worden naar kennisintensieve interactieve toepassingen voor onder meer 
internet-, extranet-, callcenter- en balieomgevingen en back office afdelingen. Andere producten van 
Kodision zijn Matching (voor het matchen van vraag en aanbod) en KIM (voor klachten- en 
meldingenmanagement). De kennissystemen van Kodision worden onder andere toegepast bij 
uitgeverijen, verzekeringsmaatschappijen, uitzendorganisaties en juridische dienstverleners. Tot de 
gemeentelijke klanten van Kodision behoren onder andere Eindhoven, Weert en Amsterdam (zie 
paragraaf 4.2.2). 
 
 

 
Figuur 40 :  Kodision KODE (bron: Kodision) 
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Het hart van het product KODE wordt gevormd door de Composer, waarin via een eenvoudige grafische 
interface de bedrijfsregels, -processen en -expertise kunnen worden vastgelegd in een soort beslisbomen 
(ja/nee). Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het opstellen van modellen ten behoeve van 
vraag/antwoordinteractie, validatie en het dynamisch presenteren van schermen, webpagina’s en 
formulieren. Vooralsnog is de Belastingdienst echter de enige klant van Kodision met een Composer 
licentie, zodat zij zelf additionele modellen kan opstellen of bestaande modellen kan wijzigen. Andere 
klanten geven er de voorkeur aan Kodision hiervoor in te schakelen. In totaal zijn er van KODE een 
kleine twintig licenties verkocht aan uiteenlopende klanten in verschillende sectoren. 
 
Bij het creëren van formulieren is hergebruik van componenten zoals een NAW-blok mogelijk middels 
een repository, waarin ook delen van KODE-modellen kunnen worden opgeslagen. Deze kunnen 
vervolgens vanuit andere modellen weer worden aangeroepen. In totaal zijn ruim dertig 
standaardformulieren beschikbaar, waaronder diverse vergunningen (onder andere uitstal,- kap-, film-, 
bouw-, object-, evenementen en uitstalvergunning), honden- en toeristenbelasting, GBA-uittreksel en 
verhuizing, alsmede verschillende meldings-, klachten-, reactie- en bezwaarformulieren. Omdat er geen 
gebruik wordt gemaakt van scripts bevatten de formulieren echter geen locale business logica; alle 
controles vinden derhalve plaats op de server. Door middel van een plugin kunnen formulieren wel als 
PDF-document gegenereerd worden. 
 
Bij de gemeente Amsterdam is in aanvulling op KODE specifieke functionaliteit ontwikkeld die 
uiteindelijk heeft geresulteerd in de verzelfstandiging van het product KIM. KIM is een webapplicatie 
ontwikkeld in KODE en biedt onder meer beperkte, zij het harde, workflow functionaliteit en kan dus 
worden gebruikt voor het routeren van aanvragen. Door het ontbreken van een echte workflow 
ontwikkelomgeving is één en ander echter weinig flexibel. Daarnaast biedt KIM mogelijkheden voor 
document handling en tracking & tracing van aanvragen (statusinformatie). Zowel KODE en KIM zijn 
gebaseerd op .NET technologie. Pakketten waarmee Kodision reeds gekoppeld is, zijn onder meer SAP, 
StaffWare en BizTalk. 

5.2.17 LogicaCMG 

LogicaCMG is een grote internationale ICT-dienstverlener die is voortgekomen uit een fusie van CMG 
met Logica eind 2002. Verdeeld over 34 verschillende landen heeft zij ongeveer 20.000 medewerkers. 
LogicaCMG richt zich op vrijwel alle sectoren, waaronder transport, financiële dienstverlening, industrie, 
telecom en overheid. Recentelijk heeft zij onder de naam WebGem een mid office oplossing 
geïntroduceerd die is gebaseerd op het e-Platform van LogicaCMG en is toegespitst op de gemeentelijke 
markt. Dit e-Platform wordt al zo’n 5 jaar gebruikt als gereedschap om een integratieplatform tussen 
front- en back office en de daarop gebaseerde digitale diensten tot stand te brengen. Het e-Platform is 
volledig gebaseerd op J2EE. Vooralsnog kent WebGem echter nog geen gemeentelijke implementaties. 
Wel is voor gemeente Ede al een demonstratieomgeving opgeleverd, waarin een parkeervergunning 
elektronisch kan worden aangevraagd. Hiervoor is onder meer een koppeling gemaakt met Centric 
PVS4all. 
 
WebGem bestaat globaal gezien uit drie componenten: een dienstenplatform, een integratieplatform en 
verschillende zogenaamde elektronische diensten. Elektronische diensten omvatten de specifieke 
producten (kapvergunning, GBA-uittreksel en dergelijke) die voor web intake worden aangeboden. Alle 
elektronische diensten die ontwikkeld worden, zullen aan een op te richten community (user group) 
beschikbaar worden gesteld. Bij afname van WebGem wordt tevens de broncode meegeleverd. Het 
intellectueel eigendom blijft echter bij LogicaCMG. Het dienstenplatform bevat een aantal 
standaardvoorzieningen waarmee elektronische dienstverlening gerealiseerd kan worden, zoals web 
intake (formulieren), authenticatie- en betalingsvoorzieningen. Als product-diensten catalogus wordt 
PIGA van InfoProjects in WebGem geïntegreerd. De vraagpatronen hierin komen goeddeels overeen met 
die van VIND en het beheer vindt plaats via een met het e-Platform meegeleverde tool. Aan ieder product 
kan aldus een formulier worden toegewezen. Op basis van configuratieregels is het mogelijk de routing 
die een aanvrager door een formulier aflegt te wijzigen (intelligentie). 
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WebGem wordt standaard geleverd met functionaliteit die een zogeheten digitale kluis realiseert, waarin 
burgers na authenticatie (WebGem is voorbereid op DigiD, tot de ingebruikname daarvan wordt op de 
LRD gecontroleerd) zijn/haar GBA-gegevens, lopende aanvragen en de status daarvan kan inzien. Er is 
bovendien een koppeling met de Gemeenschappelijke Kassa Infrastructuur (GKI) van InterPay aanwezig, 
waartoe ook de BNG-internetkassa behoort. Het integratieplatform bevat bovendien voorzieningen om 
koppelingen te realiseren met andere systemen. WebGem ondersteunt verschillende open standaarden 
zoals XML, Webservices (SOAP), Javascripts en ODBC. Voor GBA-koppelingen volstaat in de meeste 
gevallen het standaard VOA-bericht. Voor een aantal producttypen, zoals document- en content 
management systemen en datawarehouses, zijn al interfaces met enkele specifieke pakketten beschikbaar. 
Niet al deze pakketten zijn echter even gangbaar bij gemeenten. LogicaCMG raadt aan om in het mid 
office een abstract van de aanwezige back office gegevens (gegevensmagazijn) in te richten, liefst in een 
Oracle omgeving. Hierdoor de betreffende data 24/7 beschikbaar. Via polling- en trigger mechanismen 
wordt het gegevensmagazijn met het back office gesynchroniseerd. De message broker omvat Advanced 
Queing en Process InterConnect van Oracle. 
 
 

 
Figuur 41 :  Logica CMG WebGem (bron: LogicaCMG) 

5.2.18 Microsoft 

Microsoft is een grote Amerikaanse softwareleverancier. Zij levert, naast een aantal ‘enabling’ producten 
ten behoeve van mid office en aanverwante systemen, enkele specifieke producten die invulling geven 
aan de functionaliteiten die hier tot het domein van het mid office systeem worden gerekend. Die 
producten zijn in het kader van deze marktverkenning dus met name relevant. Het betreft hier de 
producten Content Management Server (CMS), InfoPath (web intake) en BizTalk (applicatie-integratie 
broker). Een voorbeeld van de wijze waarop deze producten in de mid office omgeving gepositioneerd 
worden, is weergegeven in figuur 42. Hoewel in het algemeen de meeste ICT-oplossingen, ook voor de 
gemeentelijke markt, wel op enigerlei wijze van Microsoft technologie gebruik (kunnen) maken, is geen 
van deze producten specifiek gericht op of geschikt voor de gemeentelijke markt. Van de genoemde 
producten werd alleen de gemeente Deventer als referentie opgegeven (BizTalk). 
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Figuur 42 :  Positionering Microsoft producten in mid office omgeving (bron: Microsoft) 
 
 
Met behulp van InfoPath kan men via een what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG) editor middels 
drag-and-drop functionaliteit complexe formulieren ontwerpen, inclusief uitgebreide logica (validaties, 
overwegend op de client) en intelligentie (mogelijkheid tot het op basis van gegeven antwoorden 
dynamisch aanpassen van de route die een aanvrager door een formulier aflegt). Op de achtergrond wordt 
voor het betreffende formulier een XML-schema gegenereerd. Voor scripting is een script editor (Jscript 
en VBscript) geïntegreerd. Bovendien worden functionaliteiten als het bijvoegen van bestanden, offline 
invullen en  tussentijds opslaan, het dynamisch publiceren van waarden (bijvoorbeeld de opties in een 
pulldown menu vanuit een database of reeds eerder ingevulde gegevens) en versiebeheer geboden. 
InfoPath is volledig ingericht op communicatie via XML en Webservices. Nadeel is echter wel dat het 
een specifieke W32-client vereist en dus niet via een generieke client (bijvoorbeeld een webbrowser) 
werkt. 
 
BizTalk fungeert in het Microsoft platform als integratiebroker en is volledig gebaseerd op .NET 
technologie. Aldus kan het beschouwd worden als die invulling die Microsoft geeft aan het Service 
Oriented Architecture (SOA) concept, het huidige paradigma in business process management (BPM) en 
enterprise application integration (EAI) dat is gebaseerd op het W3C XML Schema en Webservices. 
BizTalk verbindt systemen door middel van business processen en functionaliteit om informatie uit te 
wisselen tussen verschillende applicaties middels adapters. Omdat applicaties immers vaak met 
verschillende bestandsformaten en -structuren werken, bevat het ook translatie- en 
transformatiefunctionaliteit. Microsoft levert zelf een tiental adapters (onder andere file, FTP, HTTP, 
SQL, MQ Series en SAP). Verschillende bedrijven leveren echter gezamenlijk nog honderden andere 
adapters. 
 
BizTalk kent een tweetal hoofdcomponenten: een process execution engine (orkestratie van business 
processen, toepassen van business logica, aanroepen applicaties) en een messaging hub (berichtenverkeer 
tussen applicaties, zonodig dus met translatie en transformatie). Business processen vormen een 
elementair onderdeel van het SOA concept en derhalve ook van BizTalk. Omdat processen steeds 
complexer worden, bleek er behoefte aan een instrument om deze eenduidig en interoperabel te 
modelleren via een grafische interface. Hiertoe hebben Microsoft, IBM en BEA een Business Process 
Execution Language for Webservices (BPEL4WS, kortweg BPEL) ontwikkeld. In BPEL kunnen  de 
afzonderlijke activiteiten die tezamen complexe business processen vormen op een uniforme en 
gestructureerde manier worden beschreven in een zogenaamde BPEL instruction set. Dit is een XML-
weergave van het proces waarvan de orkestratie plaatsvindt middels Webservices. 
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Figuur 43 :  Berichtenverkeer via Microsoft BizTalk (bron: Microsoft) 

5.2.19 Oracle 

Ook Oracle is een grote Amerikaanse softwareleverancier. Zij levert, naast een aantal ‘enabling’ 
producten ten behoeve van mid office en aanverwante systemen, een aantal specifieke producten die 
invulling geven aan de functionaliteiten die hier tot het domein van het mid office systeem worden 
gerekend. Die producten zijn in het kader van deze marktverkenning dus met name relevant. Het betreft 
hier de producten InterConnect (broker) en BPEL Process Manager (business process management, 
BPM). De Oracle InterConnect broker wordt bij diverse gemeentelijke mid office projecten ingezet omdat 
deze door zowel CapGemini, Inter Access als OraVision gebruikt wordt voor de realisatie van hun 
respectievelijke mid office oplossingen. Referenties zijn dus onder andere Arnhem (zie paragraaf 4.2.3), 
Dordrecht (zie paragraaf 4.2.5), Haarlemmermeer, Helmond (zie paragraaf 4.2.7), Rotterdam en Tiel (zie 
paragraaf 4.2.10). 
 
Op basis van het Oracle 10gAS Integration Platform, ook wel bekend als InterConnect, wordt een centrale 
hub ingericht die dienst doet als message broker ten behoeve van asynchroon berichtenverkeer. Hierbij is 
sprake van een zogenaamde hub-and-spokes architectuur, waarin de broker als hub (‘as’) centraal staat 
met de verschillende (front- en back office) applicaties als spokes (‘spaken’) eromheen. Het 
berichtenverkeer vindt volledig plaats in XML. Het voordeel van asynchroon over synchroon 
berichtenverkeer is dat de zender en de ontvanger van een bericht niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd in 
de lucht hoeven te zijn. Met name voor gemeenten waarin de back office applicaties niet permanent 
beschikbaar zijn, biedt dit het voordeel dat het elektronische loket aldus toch 24/7 geopend kan zijn. Een 
ander voordeel is dat via asynchroon berichtenverkeer de back office systemen niet te hoeven worden 
ingericht op de piekbelasting van het front office, omdat het mid office als buffer fungeert en de berichten 
gedoseerd aan kan bieden. Het principe van een centrale hub leent zich overigens bij uitstek voor het 
ontsluiten van specifieke informatie over processen en informatiestromen, bijvoorbeeld ten behoeve van 
CRM. 
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De broker biedt hiertoe een aantal functionaliteiten. Message queuing en distibutie wordt geleverd door 
de Oracle Advanced Queuing (AQ) component. Deze zorgt onder meer voor gegarandeerde eenmalige 
aflevering, publish- en subscribe functionaliteit en het zonodig bufferen van berichten. Omdat 
verschillende applicaties vaak verschillende berichtformaten vereisen, wordt functionaliteit voor 
transformatie en translatie geboden. Hiertoe worden in een zogenaamde common view alle mogelijke 
berichten (business events) en bijbehorende objecten (business objects) gedefinieerd, waarna de 
specifieke views van de te integreren applicaties worden gemapt op de common view. Eén en ander 
geschiedt met een grafische modelleringstool (iStudio) waarin metadata wordt aangemaakt die de 
adapters aanstuurt die de daadwerkelijke transformatie en/of translatie uitvoeren. 
 
Zoals gezegd geschiedt alle communicatie binnen de broker middels XML. De adapters zorgen voor de 
translatie- en/of transformatieslag om de koppeling met applicaties te bewerkstelligen. Er zijn inmiddels 
voor een groot aantal systemen adapters beschikbaar. Samen met het uitwisselen van berichten 
(messaging) vormen business processen de belangrijkste pijlers onder applicatie-integratie. Hiermee 
worden immers de business rules toegepast. Het beschrijven van eenvoudige business processen kan in 
iStudio met behulp van routingregels. Voor meer complexe business processen heeft Oracle sinds enige 
tijd een Business Process Management (BPM) module gebaseerd op BPEL (Business Process Execution 
Language), een nieuwe industriestandaard voor het doen samenwerken (orkestreren) van de services die 
samen deel uit maken van een business proces; als zodanig is BPEL een belangrijk onderdeel van het 
Service Oriented Architecture (SOA) concept. 
 
 

 
Figuur 44 :  Berichtenverkeer via Oracle InterConnect (bron: Oracle) 



Marktverkenning mid office systemen 

 

103 

5.2.20 Pink Roccade 

Pink Roccade is een Nederlandse ICT dienstverlener die zich op verschillende sectoren richt maar 
traditioneel een sterke positie heeft op de markt voor lokale overheden. Op de Nederlandse markt voor 
gemeentelijke automatiseringsproducten zijn Pink Roccade en Centric van oudsher de grote spelers. Pink 
Roccade levert een aantal producten die in het kader van deze marktverkenning relevant zijn, waaronder 
het content management systeem Web@Once. Dit CMS staat in het totaaloverzicht van de resultaten voor 
dit betreffende onderdeel van de gemeente-enquête immers bovenaan (zie paragraaf 4.1.1). Daarbij levert 
dit CMS ook web intake functionaliteit, hetgeen door de meeste gemeenten die Web@Once gebruiken 
ook als zodanig benut wordt. Mede als gevolg hiervan staat dit product eveneens bovenaan in het 
totaaloverzicht van de resultaten voor dat betreffende onderdeel van de gemeente-enquête (zie paragraaf 
4.1.2). Naast Web@Once bovendien de producten CiVision Gegevensmagazijn en Basisregistratie hier 
van belang. Omdat zij de basis vormen van de mid office oplossing van Pink Roccade en als zodanig 
hoog in het totaaloverzicht van de resultaten voor het onderdeel ‘broker’ van de gemeente-enquête staan 
(zie paragraaf 4.1.3. Voor elk van deze producten zijn derhalve vele referenties voorhanden, waaronder 
gemeente Veere (zie paragraaf 4.2.11). 
 
De mid office oplossing van Pink Roccade concentreert zich rond een gegevensmagazijn (CiVision 
Gegevensmagazijn) en een datadistributiesysteem (ook wel basisregistratiesysteem [BRS]; CiVision 
Basisregistratie). Overigens is de gehele CiVision productlijn gebaseerd op SAP-technologie. Bij de 
totstandkoming ervan heeft Pink Roccade de VNG Functionele Architectuur en dan in het bijzonder het 
GFO-zaken, als uitgangspunt genomen. Bovendien is zij één van de grootste pleitbezorgers van de StUF-
BG standaard. Alle communicatie tussen het gegevensmagazijn, datadistributiesysteem en de 
verschillende back offices vindt dan ook plaats middels StUF-BG. CiVision Basisregistratie ken een 
vijftal modules: Personen, Niet-natuurlijke personen, Adressen, Verblijfsobjecten en Kadastrale objecten. 
Naast deze gegevensgroepen zijn nog drie additionele modules beschikbaar met specifieke functionaliteit: 
Basis (voor berichtenverkeer tussen procesapplicaties, maar bijvoorbeeld ook de koppeling met VOA), 
Basis Extra (voor  koppelingen met third-party applicaties op basis van StUF-BG) en Kwaliteit (voor het 
meten en optimaliseren van de kwaliteit van de basisgegevens) 
 
 

 
Figuur 45 :  Datadistributie via StUF-BG (bron: Pink Roccade) 
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In het hart van de mid office oplossing bevindt zich dus een gegevensmagazijn; hieruit kunnen aanvragers 
bijvoorbeeld ook de statusinformatie van hun lopende aanvragen betrekken. In de visie van Pink Roccade 
wordt workflow dan ook niet in het mid office, maar daarbuiten geplaatst. Er is derhalve ook geen sprake 
van enige mate van procesorkestratie door een broker, maar eerder van een soort verticale 
procesapplicaties waarbij het front office direct wordt verbonden met het back office. In feite is er dan 
ook geen sprake van web intake functionaliteit als zodanig, maar komt een burger via de user interface 
van het front office rechtstreeks in het back office terecht. In de visie van Pink Roccade wordt een 
fundamenteel onderscheid gemaakt tussen gegevensverwerkende processen enerzijds en dossiervormende 
processen anderzijds. 
 
Adapters 

Producten Applicaties Gemeenten Functionaliteit Integratie Standaarden 

Uittreksel GBA  Pink Roccade Cipers 

Beverwijk 
Groningen 
Velsen 
Zwolle 

Schrijven Messaging StUF-BG 

Verhuizing  Pink Roccade Cipers 
Groningen 
Velsen 
Zwolle 

Schrijven Messaging StUF-BG 

 
Tabel 19 :  Overzicht adapters Pink Roccade(bron: Pink Roccade) 

5.2.21 Segment Interactieve Media 

Segment Interactieve Media, kortweg Segment, is een in 1994 opgerichte Nederlandse Application 
Service Provider (ASP) op het gebied van webdiensten voor gemeenten. Zij levert in totaal negen 
verschillende producten, allemaal specifiek gericht op gemeenten, waarvan er een aantal in het kader van 
deze marktverkenning relevant zijn. Het betreft SIMsite (CMS), SIMform en DigiForm (web intake 
systemen) en SIMplug (adapters). Met het content management systeem SIMsite staat Segment op de 
derde plaats in de desbetreffende top-10 uit de enquête (zie paragraaf 4.1.1) en is bovendien de hoogst 
genoteerde ASP (de enige andere ASP in de top-10 is GemeenteWeb op een gedeelde tiende plaats). 
Hoewel zij zich voor geen van haar producten in het bijzonder op kleinere gemeenten richt, zorgt het 
ASP-karakter van de dienstverlening wel voor enige mate van oververtegenwoordiging van deze groep; 
de grootste gemeenteklant van Segment is Breda. 
 
Met het product SIMform staat Segment bovendien op de vijfde plaats in de web intake top-10 uit de 
enquête en is daarin naast Inter Access WEB+ met een gedeelde achtste plaats de enige ASP (zie 
paragraaf 4.1.2). SIMform is een relatief eenvoudige formuliereneditor waarmee men formulieren kan 
ontwerpen om bijvoorbeeld aan de producten in OPUS, de product-diensten catalogus (PDC) van 
Segment, toe te wijzen. Ook deze PDC wordt door Segment centraal gehost, dus zonder enige vorm van 
lokale programmatuur. Het beheer van OPUS, dat volgens opgave van Segment inmiddels bijna 300 
producten bevat en daarmee dus uitgebreider is dan VIND, vindt eveneens plaats middels een 
webinterface. De opmaak van de formulieren geschiedt door middel van stylesheets. Via een repository is 
bovendien reeds een aantal standaard gemeenteformulieren beschikbaar. Op de formulieren wordt het 
gebruik van basale validaties ondersteund; van intelligentie (de mogelijkheid tot het op basis van gegeven 
antwoorden dynamisch aanpassen van de route die een aanvrager door een formulier aflegt) is echter nog 
geen sprake. 
 
Ten behoeve van gemeente Almelo, dat SIMsite en SIMform wil gaan gebruiken in combinatie met het 
mid office systeem van eMAXX, vindt momenteel overleg plaats om de Segment programmatuur te 
koppelen aan enkele systemen van Pink Roccade. Voor het realiseren dergelijke koppelingen treedt 
Segment altijd in overleg met de desbetreffende leverancier met als uiteindelijke doel het opleveren van 
een interface naar het betreffende systeem. Onder de naam SIMplug wordt een verzameling van deze 
inmiddels gerealiseerde interfaces ook als een apart product in de markt gezet. Hiermee kan dus een 
directe koppeling van het front office naar het back office worden gerealiseerd. Op dit moment worden 
bijvoorbeeld al dergelijke koppelingen geleverd voor XML, SOAP, RSS en StUF. 
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5.2.22 Seneca 

Seneca is een Nederlandse softwareleverancier die zich hoofdzakelijk richt op de onderwijs- en 
zorgsector, alsmede op de (semi)overheid. Met circa 80 werknemers levert zij een aantal producten die 
overwegend betrekking hebben op content management. In het kader van deze marktverkenning zijn 
vooral de producten SmartSite (CMS), SmartSite Forms en Dynamische Formulieren Server (web intake) 
relevant. Daarnaast levert zij via PepperStream een ASP-versie van SmartSite. De niet-ASP versie van 
content management systeem SmartSite staat in de resultaten van het desbetreffende deel van de 
gemeente-enquête op de tweede plaats (zie paragraaf 4.1.1). Voor wat betreft web intake levert Seneca 
naast de CMS-module SmartSite Forms dus ook het product Dynamische Formulieren Server (DFS), dat 
in het kader van de superpilot bij de gemeente Den Haag is ontwikkeld. Bij elk van de gemeentelijke 
superpilots (naast Den Haag ook nog Enschede en Eindhoven/Helmond) was het streven om zo veel 
mogelijk platformonafhankelijke oplossingen te realiseren op basis van open standaarden. De 
achterliggen de gedachte hierbij was dat de aldus gerealiseerde toepassingen ook bij andere gemeenten 
inzetbaar zouden zijn. Het eigendomsrecht van de DFS berust dan ook bij gemeente Den Haag, die 
hiertoe van Seneca de beschikking heeft gekregen over alle broncode en documentatie. Via EGEM zal dit 
product te zijner tijd kosteloos aan andere gemeenten beschikbaar gesteld worden. 
 
DFS genereert formulieren op basis van de gegevenselementen zoals uitgewerkt in het GFO-zaken (zie 
figuur 13 in paragraaf 3.3). Via een generieke repository is hergebruik van componenten als veldblokken 
mogelijk. De formulieren kunnen relatief eenvoudige logica (validatie via restricties op de veldtypes), 
alsmede bepaalde intelligentie bevatten; afhankelijk van de ingevoerde gegevens kunnen velden, 
onderdelen en pagina's van een formulier niet of juist wel getoond worden. Hiertoe wordt gebruik 
gemaakt van Javascripts. Daarnaast is tussentijds opslaan van de gegevens op een formulier mogelijk met 
behulp van een username/password mechanisme. DFS kent twee verschillende modi voor 
formulierpresentatie; de standaard modus laat alle velden in één keer zien, terwijl de wizard modus het 
formulier in tabbladen verdeelt die corresponderen met de gedefinieerde pagina's. De mogelijkheid om 
lokale bestanden naar een formulier te uploaden wordt door DFS ondersteund. Verwerking geschiedt door 
het geschikte berichtformaat in te stellen op basis van de aanwezige berichttypen: E-mail (HTML, tekst of 
XML), pure XML, print en SOAP. DFS heeft daarnaast een standaard interface waarin een aantal 
‘stekkers’ naar directory services als NDS en LDAP gedefinieerd kunnen worden, bijvoorbeeld om 
bepaalde gegevens van een aanvrager reeds op het formulier te zetten. 
 
 

 
Figuur 46 : Seneca Dynamische Formulieren Server (bron: Seneca) 
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5.2.23 Simac DataCollect (Verity) 

Simac Techniek is een Nederlandse beursgenoteerde ICT-dienstverlener met ongeveer 700 medewerkers 
in de Benelux, Tsjechië en Slowakije. De werkmaatschappij Simac DataCollect is gespecialiseerd in het 
automatiseren van documenten, formulieren en de bijbehorende processen en levert in dat kader onder 
meer het web intake systeem LiquidOffice van het Amerikaanse Verity. Dit pakket wordt onder andere 
gebruikt bij zorg- en onderwijsinstellingen en in de financiële en industriële sector. Hoewel de overheid 
eveneens een doelgroep vormt, zijn er vooralsnog geen gemeentelijke referenties voor dit product 
beschikbaar. 
 
LiquidOffice is geheel gebaseerd op Java-technologie en bestaat grofweg uit vier componenten: een Form 
Designer, een Form Server, een Process Manager en een Web Desktop. De Form Designer omvat een 
uitgebreide what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG) editor ten behoeve van het ontwerpen van 
relatief eenvoudige tot zeer complexe formulieren. Via een drag-and-drop interface kunnen de 
beschikbare componenten op het formulier geplaatst worden, waarbij het door middel van een library 
mogelijk is om (groepen van) componenten te hergebruiken. Vervolgens kunnen de specifieke 
eigenschappen van de componenten worden ingesteld, zoals onder meer ten behoeve van validatie. 
Hiervoor kunnen bijvoorbeeld ook Javascripts worden gebruikt, die desgewenst op de client kunnen 
worden uitgevoerd. Het valideren op basis van meerdere velden tezamen wordt hierbij ondersteund. De 
aldus ontworpen formulieren kunnen worden geëxporteerd naar HTML-, PDF- of InfoPath-formaat. 
 
 

 
Figuur 47 : Verity LiquidOffice (bron: Verity) 
 
 
LiquidOffice is geheel gebouwd rondom open standaarden, voornamelijk XML. Omdat Verity één van de 
initiatiefnemers van de op XML gebaseerde Xforms-standaard is (versie 1.0 is inmiddels ter goedkeuring 
aangeboden), zal deze te zijner tijd ook native in het product worden geïncorporeerd. Daarnaast bevat 
LiquidOffice standaard een aantal zogenaamde connect agents (onder andere XML, ODBC en JDBC), 
alsmede bijvoorbeeld een SOAP API om koppelingen te realiseren met externe databronnen en 
applicaties. Bij het product wordt een Software Development Kit (SDK) meegeleverd met daarin onder 
meer een aantal gedocumenteerde API’s en de mogelijkheid om zelf connect agents te ontwikkelen. 
Tevens is er met de Advanced Process Manager een optionele workflow module beschikbaar en is 
voorzien in een koppeling met een LDAP-directory ten behoeve van single sign-on functionaliteit. 



Marktverkenning mid office systemen 

 

107 

5.3 Conclusies 

Ten behoeve van de inventarisatie van de aanbodzijde van de markt is een enquête gehouden onder meer 
dan 50 leveranciers van mid office producten (zowel totaal- als deeloplossingen). Het betrof zowel de 
functionaliteit van hun producten, eventuele gemeentelijke referenties en concurrerende leveranciers. In 
aanvulling hierop is een aantal leveranciers gevraagd hun specifieke product(en) en visie op het mid 
office concept in een gesprek toe te lichten. Deze verkenning is ondernomen om enige transparantie in de 
markt te brengen. Volledigheid werd hierbij echter geenszins verondersteld. 
 
Bovendien geldt hierbij het volgende voorbehoud: hoewel zulks wel een specialiteit van M&I/Argitek is, 
heeft er geen productevaluatie in een laboratoriumopstelling plaatsgevonden. Derhalve zijn wij gehouden 
aan de antwoorden en documentatie die de leveranciers ons middels de enquête, interviews en eventuele 
additionele informatieverzoeken hebben verschaft. Dit heeft tot gevolg dat de producten uitsluitend 
worden besproken in termen van ‘de functionaliteit lijkt bij deze leverancier relatief uitgebreid’ en niet in 
termen van ‘dit is functioneel goed/slecht’. Tabel 20 resumeert voor elk van de hiervoor besproken 
leveranciers welke functionaliteit geleverd wordt met welk specifiek product. Dit is op de volgende wijze 
weergegeven: 
 

 geeft aan dat een bepaalde functionaliteit niet geleverd wordt door de betreffende leverancier. 
 geeft aan dat een bepaalde functionaliteit wel geleverd wordt door de betreffende leverancier. 
 geeft aan dat een bepaalde functionaliteit bij de betreffende leverancier relatief uitgebreid lijkt. 

 
Omdat de relevantie van content management systemen zich hier goeddeels beperkt tot het al dan niet 
aanwezig zijn van web intake functionaliteit, is de content management functionaliteit zelf als zodanig 
geen onderwerp van dit onderzoek geweest. Derhalve wordt in de desbetreffende kolom slechts 
aangegeven of de functionaliteit geleverd wordt (middels een ). In een aantal gevallen is bovendien 
onvoldoende informatie verstrekt om een afgewogen oordeel te geven over het al dan niet uitgebreid 
aanwezig lijken van bepaalde functionaliteit; in die gevallen is met een  volstaan. Tenslotte dient hierbij 
nog aangemerkt te worden dat er tussen de verschillende leveranciers, die weliswaar een bepaalde 
functionaliteit leveren maar waarbij deze niet als relatief uitgebreid wordt aangemerkt, echter nog 
behoorlijk grote verschillen zitten. Dit is met name het geval bij web intake functionaliteit. 
 
Als brokers zijn uitsluitend ‘echte’ message- (berichtencentrales) en integratiebrokers (zoals bijvoorbeeld 
de EAI-oplossingen BEA WebLogic en IBM WebSphere, welke laatste bijvoorbeeld ook in Amsterdam 
wordt gebruikt) beschouwd, dus inclusief procesorkestratie. Hoewel bepaalde applicaties, waaronder 
workflow- en document management alsook case handling systemen, dus ook in bepaalde mate 
brokerfunctionaliteit kunnen leveren, worden deze hier als zodanig buiten beschouwing gelaten. De 
weergegeven percentages reflecteren de relatieve ‘marktaandelen’ in de respons van de overeenkomstige 
onderdelen van de inventarisatie van de vraagzijde. 
 
Gezien de toenemende belangstelling van gemeenten voor elektronische dienstverlening in het algemeen 
en mid office oplossingen in het bijzonder hebben zich de afgelopen tijd een aantal nieuwe leveranciers 
op deze markt begeven. Daarnaast hebben diverse leveranciers hun productaanbod (mid office 
oplossingen) of marktfocus (lokale overheden) hiertoe uitgebreid of juist vernauwd. Dit betreft zowel 
leveranciers van deel- als totaaloplossingen.  
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 Functionaliteit 

Leverancier Content management Web intake Broker 

Adobe   LiveCycle Forms 2%  
Atos Origin / XL21  XL21 (OMA21)  XL21 (Digitaal Loket) 5%  
BCT / OraVision  BCT (WEBpublicator)  BCT (CORSA/FORM) 4%  Oracle (InterConnect)* 4% 

Brein  WebGen 3%  FormGen 7%  
CapGemini   WIS 9%  Oracle (InterConnect)* 
Centric  Web4all 10%  Contentmodules 10%  Mid Office 13% 
Certeza  CertaSite  CertaForms  SH Message Broker 
Circle Software / GX 
/ Pallas Athena  GX (WebManager) 4%  GX (WebManager) 4%  Circle Software 

    (Verseon Message Channel) 
The DOC-iFocus  eContent Manager 5%  eFormulieren 4%  eBalie 
eMAXX   Mid Office 3%  Mid Office 16% 
Engage!   Engage!  Engage! 

GemeenteWeb  SiteManager 3%  Formulierengenerator 3% 
    & VIP Totaal  

Green Valley  Discovery Server 10%  Discovery Server Forms 3%  
Imtech ICT Public  (Seneca) SmartSite  Ebase Technology (UFS)  
Inter Access   WEB+ 4%  Oracle (InterConnect) 5% 

Kodision   KODE  
LogicaCMG   WebGem  Oracle (InterConnect)* 

Microsoft  Content Management Server  InfoPath  BizTalk 
Oracle   GemKis  InterConnect 9% 
Pink Roccade  Web@Once 13%  Web@Once 11%  (Basisregistratie) 15% 
Segment  SIMsite 11%  SIMform & DigiForm 7%  
Seneca  SmartSite 12%  SmartSite Forms & DFS 8%  
Simac DataCollect   Verity (Liquid Office)  
 
Tabel 20 :  Overzicht van functionaliteit per leverancier (bron: M&I/Argitek) 
 

* De  is in de veronderstelling dat het Oracle InterConnect inclusief BPEL-functionaliteit betreft. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Marktverkenning: vraagzijde 

De inventarisatie van de vraagzijde van de markt is uitgevoerd door middel van een E-mail enquête onder 
alle gemeenten. Er werd gevraagd te vermelden welke content management systemen, web intake 
systemen en brokers het meest gebruikt of overwogen worden. De respons op de enquête was relatief 
hoog: 184 gemeenten hebben uiteindelijk de enquête geretourneerd (ruim 38%), waaronder 20 gemeenten 
met meer dan 100.000 inwoners. Van die 184 gemeenten, blijken er 162 een content management systeem 
te gebruiken en 30 een web intake systeem, terwijl er 40 gebruik menen te maken van 
brokerfunctionaliteit voor de verwerking van ontvangen berichten. Naast de echte message- en 
integratiebrokers werden echter ook diverse workflow- en document management, alsmede enkele case 
handling systemen genoemd, waardoor een enigszins vertekend beeld ontstaat. 
 
Tabel 21 resumeert de bevindingen van de marktinventarisatie van de vraagzijde. De weergegeven 
percentages reflecteren de ‘marktaandelen’ in de betreffende onderdelen van de enquête. 
 
 

 

Top-10 content management 
 

Top-10 web intake Top-10 brokers 

 1 Pink Roccade 
 Web@Once 13% 

 1 Pink Roccade 
 Web@Once 11% 

 1 eMAXX 
 Mid Office 16% 

 2 Seneca 
 SmartSite 12% 

 2 Centric 
 contentmodules 10% 

 2 Pink Roccade1 
 CiVision Basisregistratie 15% 

 3 Segment 
 SIMsite  11% 

 3 CapGemini 
 WIS 9% 

 3 Centric 
 Mid Offce 13% 

 4 Centric 
 Web4all 10% 

 4 Seneca 
 SmartSite Forms & DFS 8% 

 4 Oracle 
 InterConnect 9% 

 5 Green Valley 
 Discovery Server 10% 

 5 Segment 
 SIMform & DigiForm 7% 

 5 Circle Software 
 Verseon 8% 

 6 The DOC-iFocus 
 eContent Manager 5% 

 6 Brein 
 FormGen 7% 

 6 BCT2 
 CORSA 7% 

 7 GX 
 WebManager 4% 

 7 XL21 
 Digitaal Loket 5% 

 7 Brein2 
 InProces 5% 

 8 Brein 
 WebGen 3% 

 8 Inter Access 
 WEB+ 4% 

 8 Inter Access3 
 WEB+ 5% 

 9 GemeenteWeb 
 SiteManager 3% 

 The DOC-iFocus 
 eFormulieren 4%  9 BCT/OraVision3 4% 

 Open Source 
 MMbase 3% 

 10 BCT 
 CORSA/FORM 4%  10 eiStream2 3% 

  GX 
 WebManager 4%  

 
Tabel 21 :  Top-10 overzicht per functionaliteit (bron: M&I/Argitek & EGEM) 
 
1 De oplossing van Pink Roccade is gebaseerd op een gegevensmagazijn met een datadistributievoorziening (het 

genoemde product) in plaats van procesorkestratie met een broker. 
 
2 BCT, Brein en eiStream leveren respectievelijk een document management, case handling en workflow 

management systeem 
 

3 Bij Inter Access (WEB+) wordt als broker Oracle InterConnect gebruikt, evenals.in de combinatie van 
BCT/OraVision 
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6.2 Marktverkenning: aanbodzijde 

Ten behoeve van de inventarisatie van de aanbodzijde van de markt is een enquête gehouden onder meer 
dan 50 leveranciers van mid office producten (zowel totaal- als deeloplossingen). Het betrof zowel de 
functionaliteit van hun producten, eventuele gemeentelijke referenties en concurrerende leveranciers. In 
aanvulling hierop is een aantal leveranciers gevraagd hun specifieke product(en) en visie op het mid 
office concept in een gesprek toe te lichten. Deze verkenning is ondernomen om enige transparantie in de 
markt te brengen. Volledigheid werd hierbij echter geenszins verondersteld. 
 
Bovendien geldt hierbij het volgende voorbehoud: hoewel zulks wel een specialiteit van M&I/Argitek is, 
heeft er geen productevaluatie in een laboratoriumopstelling plaatsgevonden. Derhalve zijn wij gehouden 
aan de antwoorden en documentatie die de leveranciers ons middels de enquête, interviews en eventuele 
additionele informatieverzoeken hebben verschaft. Dit heeft tot gevolg dat de producten uitsluitend 
worden besproken in termen van ‘de functionaliteit lijkt bij deze leverancier relatief uitgebreid’ en niet in 
termen van ‘dit is functioneel goed/slecht’.  
 
Omdat de relevantie van content management systemen zich hier goeddeels beperkt tot het al dan niet 
verschaffen van web intake functionaliteit, is de content management functionaliteit zelf als zodanig geen 
onderwerp van onderzoek geweest. Derhalve wordt in de betreffende kolom slechts aangegeven of de 
functionaliteit aanwezig is (middels een ). In een aantal gevallen is bovendien onvoldoende informatie 
verstrekt om een afgewogen oordeel te geven over het al dan niet uitgebreid aanwezig zijn van bepaalde 
functionaliteit. In die gevallen is met een  volstaan. 
 
Als brokers zijn uitsluitend ‘echte’ message- (berichtencentrales) en integratiebrokers (zoals ook in de 
EAI-oplossingen BEA WebLogic en IBM WebSphere, welke laatste bijvoorbeeld in Amsterdam gebruikt 
wordt) beschouwd, dus inclusief procesorkestratie. Hoewel bepaalde applicaties, zoals workflow- en 
document management alsook case handling systemen, in enige mate brokerfunctionaliteit kunnen 
leveren, worden deze hier als zodanig dus buiten beschouwing gelaten. De weergegeven percentages 
reflecteren de relatieve ‘marktaandelen’ in de respons van de overeenkomstige onderdelen van de 
inventarisatie van de vraagzijde. 
 
Tabel 22 resumeert voor elk van de besproken leveranciers welke functionaliteit geleverd wordt met welk 
specifiek product. Dit is op de volgende wijze weergegeven: 
 

 geeft aan dat een bepaalde functionaliteit niet geleverd wordt door de betreffende leverancier. 
 

 geeft aan dat een bepaalde functionaliteit wel geleverd wordt door de betreffende leverancier. 
 

 geeft aan dat een bepaalde functionaliteit bij de betreffende leverancier relatief uitgebreid lijkt. 
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 Functionaliteit 

Leverancier Content management Web intake Broker 

Adobe   LiveCycle Forms 2%  
Atos Origin / XL21  XL21 (OMA21)  XL21 (Digitaal Loket) 5%  
BCT / OraVision  BCT (WEBpublicator)  BCT (CORSA/FORM) 4%  Oracle (InterConnect)* 4% 

Brein  WebGen 3%  FormGen 7%  
CapGemini   WIS 9%  Oracle (InterConnect)* 
Centric  Web4all 10%  Contentmodules 10%  Mid Office 13% 
Certeza  CertaSite  CertaForms  SH Message Broker 
Circle Software / GX 
/ Pallas Athena  GX (WebManager) 4%  GX (WebManager) 4%  Circle Software 

    (Verseon Message Channel) 
The DOC-iFocus  eContent Manager 5%  eFormulieren 4%  eBalie 
eMAXX   Mid Office 3%  Mid Office 16% 
Engage!   Engage!  Engage! 

GemeenteWeb  SiteManager 3%  Formulierengenerator 3% 
    & VIP Totaal  

Green Valley  Discovery Server 10%  Discovery Server Forms 3%  
Imtech ICT Public  (Seneca) SmartSite  Ebase Technology (UFS)  
Inter Access   WEB+ 4%  Oracle (InterConnect) 5% 

Kodision   KODE  
LogicaCMG   WebGem  Oracle (InterConnect)* 

Microsoft  Content Management Server  InfoPath  BizTalk 
Oracle   GemKis  InterConnect 9% 
Pink Roccade  Web@Once 13%  Web@Once 11%  (Basisregistratie) 15% 
Segment  SIMsite 11%  SIMform & DigiForm 7%  
Seneca  SmartSite 12%  SmartSite Forms & DFS 8%  
Simac DataCollect   Verity (Liquid Office)  
 
Tabel 22 :  Overzicht van functionaliteit per leverancier (bron: M&I/Argitek) 
 

* De  is in de veronderstelling dat het Oracle InterConnect inclusief BPEL-functionaliteit betreft. 

6.3 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de enquêtes en de daaropvolgende gesprekken met gemeenten en leveranciers worden de 
volgende conclusies en aanbevelingen geformuleerd: 
 
Kennisuitwisseling 
 

Er is bij gemeenten nog nauwelijks sprake van eenheid van taal rondom het mid office. Zij hebben dan 
ook behoefte aan een seminar over dit thema. Ook leveranciers hebben echter behoefte aan uniform 
taalgebruik, alsook aan een eenduidige informatiearchitectuur voor het mid office. EGEM zou dan ook 
bewustwording en kennisuitwisseling met betrekking tot het mid office concept kunnen bevorderen, 
bijvoorbeeld via een seminar. 
 

NB: dit rapport bevat een beschrijving van het mid office concept, waarbij tevens een criteriumlijst is 
opgesteld (zie bijlage 4). Verder heeft EGEM onlangs een woordenboek elektronische dienstverlening 
gepubliceerd; het initiatief 'ABC van de ICT' is sinds september 2004 via de Kennisbank op de website 
van EGEM toegankelijk. 
 
Succesvolle gemeentelijke implementaties hebben een sterke uitstraling naar andere gemeenten. Dit kan 
mede te maken hebben met het gegeven dat er nog nauwelijks sprake is van echt beproefde mid office 
oplossingen. Een groot deel is immers ontstaan bij een gemeentelijke launching customer (zoals eMAXX 
in Almere, WIS in Dordrecht, XL21 in Enschede en DFS in Den Haag). In sommige gevallen is wel 
sprake van beproefde leveranciers. Niettemin hebben met name kleinere gemeenten onderling nauwelijks 
contact over het thema mid office, hoewel daar wel behoefte aan blijkt. Hier ligt wellicht een rol voor 
EGEM. 
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Voordat tot een mid office wordt overgegaan, willen gemeenten vaak eerst orde op zaken stellen in het 
front- en/of back office. Doorgaans is web intake (front office) een beter beginpunt dan datadistributie 
(back office), hoewel gemeenten wel eerst hun back office (registraties) op orde moeten brengen alvorens 
aan de slag te kunnen met web intake en statusvolging. Dit betreft bijvoorbeeld het opnemen van de 
benodigde unieke kenmerken (sleutels) in de betrokken (basis)registraties. 
 
Web intake 
 

Steeds meer gemeenten doen ervaring op met web intake. Dit betreft echter vaak relatief eenvoudige 
producten als verhuizingen en uittreksels. Het zijn daarentegen juist die eenvoudige, hoogfrequente 
producten waar veel burgers direct bij gebaat zijn (‘laaghangend fruit’). Er zijn echter nog weinig 
gemeenten waar een product ook elektronisch kan worden geleverd.  
 
Veel gemeenten maken gebruik van hun CMS voor web intake functionaliteit, welke doorgaans beperkt 
is. Er komen echter steeds meer web intake systemen met uitgebreidere functionaliteit en het aantal kant-
en-klare formulieren voor gemeenteproducten, al dan niet met procesbeschrijving, neemt ook toe. EGEM 
zou deze kant-en-klare formulieren op een abstract niveau (metadata, semantiek) kunnen verzamelen om 
hergebruik ervan te bevorderen. 
 
Gegevensdistributie 
 

Hoewel gemeenten beter bekend zijn met het GFO-basisgegevens en het gegevensmagazijn dan het GFO-
zaken en het zakenmagazijn, wordt aangegeven dat basisregistraties, datadistributie en het 
gegevensmagazijn in de mid office discussie een onderbelicht aspect vormen. Men vraagt zich af of de 
nadruk in het mid office ligt op records of documenten (dossiers), of wellicht beide. Er wordt zelfs 
geopperd dat alle gemeenten eenzelfde gegevensmagazijn dienen te hebben, gebaseerd op hetzelfde 
datamodel en dezelfde basisregistraties 
 
In het kader van de mid office discussie zou EGEM het belang, de mogelijkheden en implicaties van 
bepaalde fundamentele keuzen kunnen benadrukken, zoals aangaande het gegevensmagazijn en 
gegevensdistributie, zakenmagazijn en zaakafhandeling, applicatie-integratie, open standaarden voor 
berichtenuitwisseling, adapters en de presentatielaag in het front office. De keuzen hangen nauw met 
elkaar samen en kunnen bovendien een grote invloed hebben op de aard en complexiteit van de te 
realiseren mid office architectuur. Ze bepalen mede de aard van de oplossing (all-in-one of best-of-breed), 
leverancier (commercieel of open source) en implementatiepartner. 
 
Kleine en grote gemeenten 
 

Kleine gemeenten kunnen elektronische aanvragen afhandelen met een relatief lichte mid office 
oplossing. Omdat zij nauwelijks hoeven te koppelen met procesapplicaties in hun back office kunnen zij 
volstaan met een workflow management systeem in plaats van een broker. Dit systeem kan ook integreren 
met de kantoorautomatisering, waarin de verwerking deels kan plaatsvinden. Bij middelgrote gemeenten 
met meer procesapplicaties kan het ook integreren met een document management systeem en een 
eventueel gegevensmagazijn en basisregistratiesysteem. 
 
Grote gemeenten kunnen de elektronische aanvragen afhandelen met een zwaardere mid office oplossing. 
Omdat zij moeten koppelen met verschillende procesapplicaties in hun back office, hebben zij een broker 
nodig. Vaak zullen back office afdelingen echter ook macht willen houden over hun applicaties. Er kan 
eveneens onderscheid gemaakt worden tussen leveranciers van (deel)oplossingen voor kleine gemeenten 
enerzijds en grote gemeenten anderzijds. Het aantal totaaloplossingen is vooralsnog echter beperkt. 
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Implementatie 
 

Hoewel het welslagen van een mid office implementatie mede afhangt van de architectuur vormt 
‘techniek’ slechts een onderdeel; veel factoren zijn organisatorisch. Bij gemeenten dient dus een discussie 
vooraf te gaan over verschillende bestuurlijke, organisatorische en financiële aspecten, maar ook over 
wet- en regelgeving en juridische vereisten (zoals aan authenticatie, privacy, beveiliging en betalingen). 
EGEM zou dit kunnen benadrukken. 
 
Voordat tot een mid office wordt overgegaan, willen gemeenten vaak eerst orde op zaken stellen in het 
front- en/of back office. Doorgaans is web intake (front office) een beter beginpunt dan datadistributie 
(back office), hoewel gemeenten wel eerst hun back office enigszins op orde dienen te brengen alvorens 
aan de slag te kunnen met web intake en statusvolging. Dit betreft bijvoorbeeld het opnemen van de 
benodigde unieke kenmerken (sleutels) in de betrokken (basis)registraties. 
 
Gemeenten wordt aangeraden om de bestaande applicatie- en gegevensarchitectuur, alsmede reeds 
aanwezige koppelingen, beschikbare kanalen en eventueel ook processen te inventariseren. Dit kan 
helpen bij het maken van enkele fundamentele keuzen ten aanzien van het mid office, alsmede bij het 
identificeren van kansen voor regie of zelfs standaardisatie van applicaties. Deze hebben interne 
procesmatige samenhang, zodat wordt aanbevolen om ook de gegevensstromen in beeld te brengen. 
 

NB: in dit rapport worden een aantal aspecten van de verschillende architectuurlagen (business-, proces-, 
applicatie-, gegevens- en technische infrastructuur) besproken op basis waarvan gemeenten per product 
de haalbaarheid kunnen onderzoeken. 
 
Adapters 
 

Vooralsnog slagen gemeenten er immers niet in om leveranciers standaarden op te leggen en heeft men 
moeite met het verkrijgen van adapters, met name voor de procesapplicaties van Centric en Pink Roccade. 
Ook leveranciers ondervinden weinig medewerking. Hoewel het aantal adapters toeneemt, is het aanbod 
vooralsnog beperkt. Voor EGEM zien gemeenten vooral een rol weggelegd als katalysator en 
woordvoerder in de problematiek aangaande het ontsluiten van gesloten back office applicaties door het 
realiseren van de betreffende adapters. Ook leveranciers hebben behoefte om op korte termijn 
gezamenlijk bepaalde standaarden voor relevante koppelvlakken nader uit te werken, bij voorkeur onder 
regie van EGEM. 
 

NB: omwille van transparantie hieromtrent geeft dit rapport, voorzover beschikbaar, per leverancier een 
overzicht van de reeds gerealiseerde adapters. 
 
Een krachtenbundeling aan de vraagzijde van de markt is een noodzakelijke voorwaarde voor het 
migreren naar open standaarden. Dit moet echter niet uitsluitend worden opgevat als middel om 
leveranciers te overtuigen van de gemeentelijke behoeften, maar ook om hen een voldoende grote en 
voorspelbare markt te bieden om in te investeren. Als goede opdrachtgevers zullen gemeenten, waar 
nodig in gezamenlijkheid, moeten blijven investeren in inhoudelijke kennis van standaarden. Gemeenten 
werken nog onvoldoende samen met de andere klanten van hun leverancier, hoewel het nut hiervan wordt 
ingezien. EGEM zou het opdrachtgeverschap van gemeenten kunnen versterken. 
 
Open standaarden 
 

Gemeenten hebben behoefte aan het snel doorontwikkelen van berichtuitwisselingsstandaarden. Dit 
betreft zowel standaarduitwisselingsformaten als sectormodellen. Na afronding van StUF2 dienen de 
sectormodellen te worden vertaald naar XML en het GFO-basisgegevens te worden aangepast tot een 
actueel objectenmodel voor een samenhangend stelsel van basisregistraties. De elementen van het GFO-
basisgegevens zijn bij gemeenten onderwerp van discussie. 
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EGEM zou het belang van open berichtuitwisselingsstandaarden kunnen benadrukken, waarbij de 
semantiek voor wat betreft webformulieren, het gegevensmagazijn en adapters voor back office 
applicaties voorop dient te staan. Ook leveranciers geven aan behoefte te hebben aan één standaard XML-
bericht voor ieder type transactie (vergelijkbaar met HL-7 in de medische sector). Een aantal leveranciers 
heeft reeds gezamenlijk een aantal de facto standaarden afgesproken. 
 
Marktsituatie 
 

Gemeenten ontplooien, mede onder invloed van DigiD en het actieprogramma ‘Andere Overheid’, in 
toenemende mate initiatieven op het gebied van elektronische dienstverlening, waarbij het mid office als 
architectuurconcept in opkomst is. Sommigen hebben recent een mid office systeem aangeschaft (zoals 
Arnhem en Tiel), andere zijn momenteel bezig met de aanbesteding daarvan (zoals Heerlen). 
 
Gezien de belangstelling van gemeenten voor elektronische dienstverlening in het algemeen en mid office 
oplossingen in het bijzonder heeft zich de afgelopen tijd een aantal nieuwe leveranciers op deze markt 
begeven. Daarnaast hebben diverse leveranciers hun productaanbod (mid office oplossingen) of 
marktfocus (lokale overheden) hiertoe uitgebreid of juist vernauwd. Dit betreft zowel leveranciers van 
deel- als totaaloplossingen. 
 
Een aantal leveranciers heeft een uitstekende visie op het mid office en de onderliggende architectuur, 
maar wacht nog af welke oplossingen gemeenten gaan kiezen.Er zijn er echter nog nauwelijks open 
source web intake systemen of brokers beschikbaar. Sommige leveranciers wekken bovendien de indruk 
een open source propositie voornamelijk te gebruiken voor marketingdoeleinden. Er is al met al nog 
weinig transparantie in de gemeentelijke markt voor mid office oplossingen, die derhalve gebaat zou zijn 
bij een objectieve evaluatie, bijvoorbeeld in een laboratoriumopstelling. 
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Bijlage 2: Enquête 

Vragenlijst (gemeenten) 

Geachte heer/mevrouw, 
 
In opdracht van EGEM (www.egem.nl) onderzoeken wij de status van mid office systemen* (* zie begrippen 
onderaan) bij gemeenten. In dat kader verzoeken wij u onderstaande drie vragen kort te beantwoorden. De 
verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 
Aangezien wij op korte termijn moeten rapporteren, ontvangen wij uw antwoord graag vóór 8 september per E-mail 
(egem@argitek.nl) of via bijgaand formulier. Onder de respondenten worden tien boeken van M&I/Argitek verloot. 
Bij voorbaat dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
Prof. dr. ir. Wouter J. Keller 
M&I/Argitek 
 
 
1)  Als uw gemeente een content management systeem* gebruikt/overweegt, gaarne vermelden welk(e) 
product(en) het meest gebruikt/overwogen worden. Bij maatwerk volstaat de implementatiepartner. 
 

Meerdere (decentrale) pakketten mogelijk; alleen die pakketten met een hoog gebruikersvolume noemen. 
Enkele bekende producten zijn: Centric Web4all, Green Valley Discovery Server, Microsoft CMS2002, 
MMbase, Pink Roccade Web@Once, Segment SIMsite, Smartsite DWS, Stellent, Typo3, Zope, etc. 
 
2)  Als uw gemeente een web intake systeem* gebruikt/overweegt, gaarne vermelden welk(e) product(en) het 
meest gebruikt/overwogen worden. Bij maatwerk volstaat de implementatiepartner. 
 

Meerdere (decentrale) pakketten mogelijk; alleen die pakketten met een hoog gebruikersvolume noemen. 
Enkele bekende producten zijn: Adobe LiveCycle Forms, Centric PKO4all, CapGemini Web Intake Systeem (WIS), 
Ebase Technology Universal Form Server, Kodision KODE, Seneca Dynamische Formulieren Server, Verity Liquid 
Office, XL21, etc. 
 
3)  Als uw gemeente de ontvangen berichten elektronisch verwerkt middels een broker* of dit overweegt, 
graag vermelden welk(e) product(en) en eventuele adapters* het meest gebruikt/overwogen worden. Bij 
maatwerk volstaat de implementatiepartner. 
 

Meerdere (decentrale) pakketten mogelijk; alleen die pakketten met een hoog gebruikersvolume noemen. 
Enkele bekende producten zijn: BCT/OraVision, Business Review Engage!, Centric Mid Office, Circle/GX/Pallas 
Athena, eMAXX Mid Office, ICT Solutions IMF, Inter Access WEB+, LogicaCMG WebGem, Microsoft BizTalk, 
Oracle InterConnect, Pink Roccade Mid Office, Siebel Public Service, TransFlow COSA, etc. 
 
4)  Vermeld a.u.b. uw naam, functie, gemeente, telefoonnummer en eventuele opmerkingen/suggesties. 
 

U wordt van harte uitgenodigd eventuele projectdocumentatie bij te voegen.  
 
 
* Wij hanteren de volgende begrippen: 
 
Mid office systeem: combinatie van een web intake systeem* en een broker*, eventueel voorzien van adapters*.  
 

Content management systeem (CMS): ondersteunt het proces rondom het creëren, publiceren en beheren van de 
informatie op een website. Wij zien content management systemen als een uitgaand front office. 
 

Web intake systeem: (ook wel E-loket, formulierengenerator, formulierenserver) applicatie voor de intake 
(creëren, invullen, verwerken) van webformulieren en andere berichten van burgers en bedrijven, incl. 
statusbewaking (wel/niet behandeld etc.) van de E-aanvraag. Berichten kunnen zowel records (transacties) als 
documenten (dossiers) bevatten. Wij zien Web intake systemen als een inkomend front office. 
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Broker: (ook wel integratiebroker) software voor koppeling van berichten tussen front office en back office 
applicaties. Werken vaak samen met web intake systeem. Bevatten postbus (message broker/queuing), workflow- 
(procesorkestratie en routering, vertaling en filtering van de berichten) en dataopslag functionaliteit (caching van 
een beperkte set back office gegevens voor een snelle front office retrieval), alsmede adapters*. 
 

Adapters: (ook wel stekkers, connectors, portlets) verzorgen de aansluiting van de broker* op de front- en back 
office applicaties. Liefst op basis van open standaarden, zowel qua syntax (XML, Webservices, etc) als semantiek 
(StUF-BG, GFO-zaken, etc). 
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Vragenlijst (leveranciers) 

Geachte heer/mevrouw, 
 
In opdracht van EGEM (www.egem.nl) doen wij een snelle marktverkenning naar mid office systemen* en -
leveranciers voor gemeenten, inclusief web intake*- en broker*-functionaliteit, generieke koppelvlakken en 
adapters* voor back office applicaties (* zie begrippen onderaan). 
 
Graag vernemen wij of u dergelijke producten als standaardapplicaties aan gemeenten levert. Indien dit het geval is, 
krijgen wij graag een kort antwoord op de volgende vragen: 
 
1)  Welke specifieke functionaliteit biedt uw mid office oplossing? 
 

Gelieve elektronische folders/handleidingen bij te voegen. 
 
2)  Hoeveel en welke Nederlandse gemeenten gebruiken uw mid office oplossing? 
 

Gelieve eventuele contactpersonen aldaar te vermelden. 
 

3)  Met welke producten van andere leveranciers concurreren uw mid office oplossingen? 
 

Gelieve per product zomogelijk tenminste drie concurrenten te noemen. 
 
Aangezien wij op korte termijn moeten rapporteren, zouden wij graag uw antwoord per ommegaande, doch uiterlijk 
8 september, per E-mail (egem@argitek.nl) ontvangen. Bij voorbaat dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
Prof. dr. ir. Wouter J. Keller 
M&I/Argitek 
 
 
* Wij hanteren de volgende begrippen: 
 
Mid office systeem: combinatie van een web intake systeem* en een broker*, eventueel voorzien van adapters*.  
 

Web intake systeem: (ook wel E-loket, formulierengenerator, formulierenserver) applicatie voor de intake 
(creëren, invullen, verwerken) van webformulieren en andere berichten van burgers en bedrijven, incl. 
statusbewaking (wel/niet behandeld etc.) van de E-aanvraag. Berichten kunnen zowel records (transacties) als 
documenten (dossiers) bevatten. Wij zien Web intake systemen als een inkomend front office. 
 

Broker: (ook wel integratiebroker) software voor koppeling van berichten tussen front office en back office 
applicaties. Werken vaak samen met web intake systeem. Bevatten postbus (message broker/queuing), workflow- 
(procesorkestratie en routering, vertaling en filtering van de berichten) en dataopslag functionaliteit (caching van 
een beperkte set back office gegevens voor een snelle front office retrieval), alsmede adapters*. 
 

Adapters: (ook wel stekkers, connectors, portlets) verzorgen de aansluiting van de broker* op de front- en back 
office applicaties. Liefst op basis van open standaarden, zowel qua syntax (XML, Webservices, etc) als semantiek 
(StUF-BG, GFO-zaken, etc). 
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Vragenlijst (adapters) 

Geachte heer/mevrouw, 

In opdracht van EGEM doen wij een snelle marktverkenning naar mid office systemen en -leveranciers voor 
gemeenten, inclusief web intake- en brokerfunctionaliteit, generieke koppelvlakken en adapters voor back office 
applicaties. Bijgaand sturen wij u een tabel t.b.v. van een overzicht van de beschikbare adapters voor onze 
rapportage. Wij verzoeken u deze in te vullen. 
Aangezien wij op korte termijn moeten rapporteren, zouden wij graag uw antwoord per ommegaande, doch uiterlijk 
30 september, per E-mail (egem@argitek.nl) ontvangen. Bij voorbaat dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
Prof. dr. ir. Wouter J. Keller 
M&I/Argitek 
 
 

Product Applicatie Referenties Functionaliteit 
Dient tbv afhandeling 
Beschrijving product 

Sluit aan op applicatie 
Leverancier, product 

Wordt gebruikt bij 
Gemeenten 

Lezen (L), Schrijven (S) 
Lezen/Schrijven (LS) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
…    

Intelligentie Integratie Standaarden Open source 
Applicatie↔applicatie 
 (A↔A) 
Applicatie↔mens 
 (A↔M) 

Dataniveau (DB) 
Applicatieniveau (API) 
Screenscraping (S) 
Anders (…) 

Webservices (W) 
XML (X) 
StUF-BG (S) 
Anders (…) 

Is als open source 
beschikbaar (J/N) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
…    
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Distributielijst 

Web intake Broker / Adapters CMS / DMS EAI / ESB / EIP / CRM
Certeza 
  Message Broker 
Centric 
  Mid Office 
eMAXX 
Engage! 
GouwIT 
ICT Solutions 
Segment 
  SIMplug 

BEA 
BroadVision 
IBM 
Microsoft 
  BizTalk 
Oracle 
  InterConnect 
Progress 
Siebel 
Software AG 
Tibco 
WebMethods 

WFM / BPM / CHS Overig 

Adobe 
BCT 
  CORSA/FORM 
BMC Interface 
Brein 
  FormGen 
CapGemini 
Centric 
  contentmodules 
Certeza 
  CertaForms 
Cope 
Eforms 
GemeenteWeb 
  Formulierengenerator 
Green Valley 
  Discovery Server Forms 
Idefix 
Imtech ICT Public 
Innovero 
Inter Access  
  WEB+ 
Kodision 
LogicaCMG 
Microsoft 
  InfoPath 
Segment 
  DigiForm 
  SIMform 
Seneca 
  DFS 
  SmartSite Forms 
SignForm 
Simac DataCollect 
Smile 
TeleForm 
The Factor-E 
  Digitale Balie 
The DOC-iFocus 
  eFormulieren 
Triple Interactive 
XL21 

BCT 
  CORSA/CASE 
  CORSA/FLOW 
Brein 
  InProces 
eiStream 
GemeenteWeb 
  VIP Totaal 
Oracle 
  Process Manager  
Pallas Athena 
StaffWare 
TransFlow/COSA 

BCT 
  CORSA/DMS 
  WEBpublicator 
Brein 
  WebGen 
Centric 
  Web4all 
Circle Software 
Documentum 
GemeenteWeb 
  SiteManager 
Green Valley 
  Discovery Server 
GX 
Microsoft 
  CMS 
NIC 
Open Sesame ICT 
Pink Roccade 
  Web@Once 
Segment 
  SIMsite 
Seneca 
  SmartSite 
Stellent 
The Factor-E 
  Publish HQ 
The DOC-iFocus 
  eContent Manager 
Tower 
TriLogic 

Atos Origin 
Bavak 
Bureau van Dijk 
Centric 
  DDS4all 
  PKO4all 
Consilium 
Lemax 
Pink Roccade 
  CiVision Basisregistr. 
WebFlex 

 

ESB: enterprise service bus 
CHS: case handling systeem 
WFM: workflow management 

EIP: enterprise integration platform 
CMS: content management systeem 
BPM: business process management 

EAI: enterprise application integration 
DMS: document management systeem 
CRM: customer relationship management 
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Bijlage 3: Interviews 

Interviews (gemeenten) 

• Almere Dhr. J. Verwaard Beleidsadviseur Informatievoorziening 
• Arnhem Dhr. R. Simons Projectleider mid office 
• Beverwijk Dhr. P. Bakker Teamleider Informatievoorziening 
• Dordrecht Dhr. C. Dekker Informatiearchitect 
• Helmond Mevr. J. Hendriks Beleidsadviseur Informatievoorziening 
• Heusden Dhr. Van de Leur Coördinator I&A 
• Maastricht Mevr. M. den Broeder Sr. Beleidsmedewerker Concernstaf 
• Tiel Dhr. F. Poot Adviseur O&I 
• Veere Dhr. C. de Rijke Beleidsadviseur Informatievoorziening 
• Velsen Dhr. G. Out Beleidsadviseur Informatievoorziening 
• Zoetermeer Dhr. F. Smit ICT-architect 

Interviews (leveranciers) 

• Atos Origin Dhr. M. van Benthem, Dhr. T. Pijpers 
• Brein Dhr. D. Sepp, Dhr. P. de Graaf 
• CapGemini Dhr. S. Wildeboer, Dhr. G. Slot 
• Centric Dhr. R. Bartels 
• Circle Software Dhr. B. Dekkers, Dhr. J. Hamers 
• The DOC-iFocus Dhr. K. van den Tempel 
• eMAXX Dhr. M. Veenhuis 
• GouwIT Dhr. A. van Zundert 
• Green Valley Dhr. R. Boogerd, Dhr. M. van Dijk 
• Imtech ICT Public Dhr. H. Garvelink, Dhr. B. Huisman, Dhr. C. Santos 
• Inter Access Dhr. E. Vergragt 
• Kodision Dhr. S. Beernink 
• LogicaCMG Dhr. E. Kreupeling 
• Oracle Dhr. J. Poortinga 
• Pink Roccade Dhr. M. van den Broek 
• Segment Dhr. F. de Goede, Dhr. A. Vlendré 
• Seneca Dhr.  J. de Jong 
• Simac DataCollect Dhr. P. Bouwman, Dhr. M. Kuiper 
 
In het kader van deze marktverkenning is tevens het seminar ‘Revolutie in formulierstromen’ van Adobe 
bezocht (Amsterdam, 8 september 2004), dat geheel in het teken stond van de verschillende 
formulieroplossingen van Adobe. 



Marktverkenning mid office systemen 

 

126 

Bijlage 4: Taxonomie 

 Mid office systemen 

1 Formulierontwerp en -publicatie 

2 Formulierexecutie en -verwerking 

3 Broker en Business Process Management 

4 Adapters 

5 Datadistributie en gegevensmagazijn 

6 Gebruikersvriendelijkheid en efficiency 

7 Functionele architectuur 

8 Technische architectuur 

9 Kosten en implementatie 

10 Leverancier 
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 1 Formulierontwerp en -publicatie 

1.1 Formulierontwerp 

Templates tbv formulierontwerp. Scheiding vorm en inhoud. Hergebruik van templates. 
Voorbeeldformulieren. Win32- en browserbased. 
1.2 Formulierontwerp (features) 

Beperkte styling. Previews en in-context editing. 
1.3 Integratie met third-party tools voor formulierontwerp 

Integratie met Office suites. 

1.4 Native tool voor ontwerp van formuliertemplates 

1.5 Integratie met third-party tools voor ontwerp van formuliertemplates 

1.6 Ontwerp formulierstructuur 

Gelaagde structuur, platte structuur. 
1.7 Ontwerp formulierintelligentie 

Routecontrole. Validatie. Berekeningen. Scripting. 
1.8 Formulierenrepository 

Generieke formulierenrepository. Hergebruik tot op veldniveau. Metadata. GFO-zaken. 
1.9 Library services tbv formulieren 

Check in/out. Versiebeheer. Zoeken. Indexering. Classificatie in de redactieomgeving. 
1.10 Formulierpublicatie 

Dynamische publicatie. Multi-channeling. Zoekmogelijkheden in de publicatieomgeving: 
beslisbomen, aanklikbare overzichten, etc. Contextgevoelige helpteksten op formulier-, pagina-, 
onderdeel- en veldniveau. Plat formulier, Wizard formulier. Samengestelde formulieren. 
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 2 Formulierexecutie en -verwerking 

2.1 Formulierexecutie (features) 

Tussentijds opslaan. Offline invullen. 
2.2 Formulierexecutie (structuur) 

Ondersteunen dialoog met klant. Checklisten. Indelen van velden in categorieën. 
2.3 Integratie met Office suites 

Bijlagen meesturen. 
2.4 Integratie met databases 

Dynamisch waarden uitlezen en publiceren. Koppelen aan eerdere aanvragen. GBA, BNG, 
Outlook, DocMan, Bavak, etc. 
2.5 Formulierintelligentie 

Routecontrole (client/server). Velden overslaan. Displayafhankelijkheid. 
2.6 Formuliercontrole 

Berekeningen en controles tussen velden. Controle tijdens invullen: volledigheid, juistheid. 
Invoervalidatie per veld. 
2.7 Formulieroutput 

Ingevuld formulier printen, tonen op scherm, E-mailen naar klant. 
2.8 Formulierroutering 

Routering van formulier naar afdeling/rol/naam/etc. van medewerker. 
2.9 Behandelstatusregistratie en -volging 

Door klant. Door medewerker. Via web, E-mail, SMS, I-mode, etc. 
2.10 Archivering 

Dossiervorming van formulier en aanvullende bijlagen inclusief resultaten van de aanvraag en 
procesinformatie. 
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 3 Broker en Business Process Management 

3.1 Intelligente routering 

Gebaseerd op content/rules. Gebaseerd op subject. Publish/subscribe. Request-reply. Store-and-
forward. Fire-and-forget. Conversatie. Multicast. 
3.2 Berichttranslatie en -transformatie 

Transformatie. Translatie. Visuele drag-and-drop mapping. Automatische referenties. Validatie. 
Gebruik van XSLT’s. Opslagdefinities. 
3.3 Repository voor metadata 

Repository. Te configureren. Message schema. Metadata. Translatie informatie. Rules en logica. 
Object informatie. Inclusief proces versies. XML-based. 
3.4 Koppeling met MOM of andere brokers 

Eigen messaging. Compatible met MSMQ, MQseries, JMS. Integratiemogelijkheden met andere 
brokers. 
3.5 Message queuing 

Queuegebruik. Prioriteiten. Queuemanagement. Load balancing. 
3.6 Gegarandeerde aflevering en persistence (asynchroon)  

Persistence levels. Retry: aantal en interval. Gegarandeerde aflevering. Only-once. 
Memory/files/databases. Warehousing. Non-repudiation. 
3.7 Transactionele integriteit (synchroon/asynchroon) 

Transacties, ACID, Bij mislukken transacties. Roll-back. Compensating transactions. Two-phase 
commit. XA-compliance. 
3.8 Broker functionaliteit (synchroon) 

Object Request Broker functionaliteit. Applicatieserver functionaliteit (synchroon). 
3.9 Procesmodellering 

Grafisch. Zonder programmeren. Objectgeoriënteerd. Hoofdfuncties: join, fork, etc. Additionele 
functies. 
3.10 Procesontwerp 

Hergebruik procestemplates. Voorgedefinieerde processen. Geneste processen. Import en export 
van processen. 
3.11 Procesautomatisering 

Volledig geautomatiseerd. Executie engine. Bijsturen lopende processen. Process versioning. 
Kort- en langlopende processen. Eventbased triggering. 
3.12 Proces-logging, -monitoring, -analyse en -optimalisatie 

Logging. Statusobservatie tbv performance. Monitoring op procesniveau. Real-time analyse en 
optimalisatie. Simulatie. Processtatistieken. 
3.13 Workflow 

Front office – back office. Transactiestatus/mail. Monitoring. Mens/machine. 
3.14 Standaarden 

UML, WfMC, XML, BPEL, grafische standaarden. 
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 4 Adapters 

4.1 Database adapters 

Database adapters: native, DB2, Informix, Oracle, SQL Server, Sybase, ODBC, JDBC, flat files, 
comma separated values, tab delimited. 
4.2 Adapters voor applicatieservers en transactiemonitors 

CICS. IMS. Transactiemonitors. Applicatieservers. 
4.3 Integratie op presentatieniveau 

Screenscraping 
4.4 Gemeentelijke adapters 

VOA, etc. 
4.5 Front office adapters 

Adapters voor CMS, DMS, etc. 
4.6 Andere back office adapters 

Adapters voor CRM, Groupware, etc. 
4.7 Software Development Kit voor adapters 

Software Development Kit. Wizard. Voorbeelden. Templates. Proceslogica. Intelligente 
adapters. 
4.8 Adapterfunctionaliteit 

Intelligent (niet statisch). Thick (bevat logica). Bi-directioneel. Validatie. Fout- en exceptie-
afhandeling. Event herkenning. Non-invase. 
4.9 Adapterstandaarden 

JCA. XML-based. Intermediate language (proprietary). 

4.10 Third-party adapters 
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 5 Datadistributie en gegevensmagazijn 

5.1 Natuurlijke personen registratie 

Open en gedocumenteerd (GFO-BG etc.). Schrijven en lezen interne GBA. Lezen landelijke 
GBA, LRD. Distributie van mutaties aan back office applicaties. Controle van mutaties op 
juistheid. Eenmalig onderhoud van gegevens. Matching van gegevens. Brongegevens instelbaar 
per gegevensgroep. 
5.2 Niet-natuurlijke personen registratie 

Open en gedocumenteerd (GFO-BG etc.). Lezen KvK, BBR, etc. Distributie van mutaties aan 
back office applicaties. Controle van mutaties op juistheid. Matching van gegevens. 
Brongegevens instelbaar per gegevensgroep. 
5.3 Gemeentelijke adressenregistratie 

Open en gedocumenteerd (GFO-BG etc.). Lezen BRA. Postcode tabel. Eenmalig onderhoud van 
gegevens. Distributie van mutaties aan back office applicaties. Controle van mutaties op 
juistheid. Matching van gegevens. Brongegevens instelbaar per gegevensgroep. 
5.4 Gemeentelijke gebouwenregistratie 

Open en gedocumenteerd (GFO-BG, GFO-gebouwen, etc.). Lezen BGR. Eenmalig onderhoud 
van gegevens. Distributie van mutaties aan back office applicaties. Controle van mutaties op 
juistheid. Matching van gegevens. Brongegevens instelbaar per gegevensgroep. 
5.5 Gemeentelijke kadastrale registratie 

Open en gedocumenteerd (GFO-BG etc.). Lezen Kadaster. Eenmalig onderhoud van gegevens. 
Distributie van mutaties aan Back Office applicaties. Controle van mutaties op juistheid. 
Matching van gegevens. Brongegevens instelbaar per gegevensgroep. 
5.6 Binnengemeentelijk datadistributie 

Tussen Back Office applicaties. Webservices, StUF-BG, XML, LO3, ODBC, JDBC. 
5.7 Buitengemeentelijk datadistributie 

Afnemersindicatie plaatsen, afnemersindicatie verwijderen, ad-hoc persoonsvraag stellen, ad-
hoc adresvraag stellen, aanmaken vrije berichten. 
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 6 Gebruiksvriendelijkheid en efficiency 

6.1 Klant 

Gemakkelijk te gebruiken, te leren. User Interface: web-enabled, consistentie, grafisch, 
makkelijk wisselen tussen schermen, meertaligheid (NL, Eng). Multichanneling: WWW, PDA, 
SMS, I-mode, etc. Plaats- en tijdsonafhankelijk. Snelheid van schermopbouw.  Contextgevoelige 
helpfunctie (NL, Eng). Drempels Weg. Documentatie (NL, Eng). Shortcuts. Tijdelijk stoppen en 
opslaan van ingevulde gegevens. 
6.2 Tekstuele informatie ontwikkelaar / redacteur 

Gemakkelijk te gebruiken, te leren. User Interface: web-enabled, consistentie, grafisch, 
makkelijk wisselen tussen schermen, meertaligheid (NL, Eng). Plaats- en tijdonafhankelijk. 
Snelheid van schermopbouw.  Contextgevoelige helpfunctie (NL, Eng). Drempels Weg. 
Documentatie (NL, Eng). Shortcuts. 
6.3 Grafisch ontwerper 

Gemakkelijk te gebruiken, te leren. User Interface: web-enabled, consistentie, grafisch, 
makkelijk wisselen tussen schermen, meertaligheid (NL, Eng). Contextgevoelige helpfunctie 
(NL, Eng). Drempels Weg. Documentatie (NL, Eng). Shortcuts. 
6.4 Technisch formulierontwikkelaar 

Gemakkelijk te gebruiken, te leren. 
6.5 Technisch BPM/broker/adapter ontwikkelaar 

Gemakkelijk te gebruiken, te leren. 
6.6 Manager 

Gemakkelijk te gebruiken, te leren. User Interface: web-enabled, consistentie, grafisch, 
makkelijk wisselen tussen schermen, meertaligheid (NL, Eng). Contextgevoelige helpfunctie 
(NL, Eng). Documentatie (NL, Eng).  Vrije memovelden. Lokaal printen. Shortcuts. 
6.7 Functioneel beheerder  

Usser Interface. Tools. Command line. Remote administration. Browser-based. Context-
gevoelige helpfunctie (NL, Eng). Documentatie. 

6.8 Ondersteuning, opleiding, documentatie en helpschermen 

6.9 Installatie, implementatie en configuratie 

6.10 Lokalisatie 

Helpschermen in NL, Eng. Systeemmeldingen in NL, Eng. Documentatie in NL, Eng, per rol 
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 7 Functionele architectuur 

7.1 Flexibele architectuur 

Modulariteit. Component-/service-based. Aanpasbaarheid veldnamen. Flexibel gegevensmodel. 
Etc. 
7.2 Integratie met interne administratiesystemen 

Koppeling (inclusief onderhoud door leverancier) met ERP inclusief financiële systemen, HRM, 
BI/OLAP, etc. 
7.3 Integratie met externe administratiesystemen 

VOA, etc. Koppeling (inclusief onderhoud door leverancier) met applicaties van andere 
leveranciers. 
7.4 Integratie met externe betaalvoorziening 

Koppeling (inclusief onderhoud door leverancier) met BNG-internetkassa, Fortis, ING Twyp, 
Bibit, etc. 
7.5 Integratie met externe authenticatievoorzieningen 

Koppeling (inclusief onderhoud door leverancier) met DigiD, etc. 
7.6 Integratie met content management systemen en productcatalogi 

Koppeling (inclusief onderhoud door leverancier) met Smartsite, VIND, etc. 
7.7 Integratie met documentomgevingen en rapportageoutput 

Microsoft Office, Exchange. DMS. Publiceren van rapportage in XML, PDF, HTML, tekst, 
print. Mail-merge. Rapportage lay-out (scheiding van vorm en inhoud). 
7.8 Gemeentelijke uitwisselingsstandaarden 

StUF-BG, etc. Koppeling (inclusief onderhoud door leverancier) met (invullen). 
7.9 Nederlandse wet- en regelgeving 

Privacywetgeving. Protocollering (voorziening van systematische logging van het 
gebruik van persoonsgegevens per afnemer, per periode, per subject van verstrekking). 
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 8 Technische architectuur 

8.1 N-tier architectuur 

Dunne web client (geen Java). Applicatieserver. Databaseserver. Component-based (Java, 
.NET/COM, CORBA). Client/server. Scripting (Jscript, Javascript, VB/ActiveX, php, etc.). 
8.2 Performance architectuur 

Clustering. Load balancing. Fouttolerantie. Horizontaal schalen (web-/applicatieserver). 
Caching. Connection pooling. Resource management. Responstijd. Aantal concurrent users 
(WWW, W32). 
8.3 Manageability 

Ingebouwde views. Event notificatie. Logging: errors, security, system events, activities. 
Monitoring: processen, queues, connection loads, systeem. Admin console. Systeem 
shutdown/restart. Upgradability. SNMP-support: Tivoli, HP Open View, etc. 
8.4 Authenticatie en encryptie 

Certificaten: server side, client side, persoon. Encryptie: RSA, etc. SSL. Username met 
password. Password rules, expiratie, time-out, etc. 
8.5 Autorisatie 

Autorisatie tot op veldniveau. Access Control Lists (ACL’s) gebaseerd op rollen, gebruikers, 
groepen, taken. Granulariteit: instelling, regio, locatie. 
8.6 Directory services 

Synchronisatie. Bi-directionele integratie. LDAP, JNDI, X.500, iPlanet Directory server, 
Microsoft Active Directory / Exchange, Novell NDS, etc. 
8.7 Database standaarden 

JDBC, ODBC, ADO, OLE-DB, native drivers (DB2, Informix, Oracle, Microsoft SQL Server, 
Sybase, etc.) 
8.8 Multi-domein support 

Meerdere domeinen in één installatie. Delegeren (erven) van rollen en configuraties. Per dienst 
of deelgemeente de gemeente-default overschrijven. 
8.9 Portabiliteit van de productieomgeving 

Server side OS. Database OS. Browser. Client. 
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 9 Kosten en implementatie 

9.1 Licentiestructuur 

Aantal processors/aantal eindgebruikers/aantal geregistreerde klanten/aantal back office 
applicaties/aantal front office applicaties. 
9.2 Kosten software 

Kosten aanschaf licentie, onderhoud en software support op basis van een Total Cost of 
Ownership (TCO) van 5 jaar. 
9.3 Kosten installatie, configuratie en implementatie 

Beschikbare tools, expertise, support, documentatie en bijbehorende tarieven. 
9.4 Kosten aanpassingen en maatwerk 

Beschikbare tools, expertise, support, documentatie en bijbehorende tarieven. 
9.5 Kosten productieprocessen  

Procesinrichting. Hergebruik van gegevens. Gebruiksgemak.Werkstroom. 
9.6 Kosten beheer 

Technisch beheer. Functioneel beheer. 
9.7 Ondersteuning implementatie 

Best practices. FAQ. Valkuilen. Handboek. Projectmanagement en detachering. Conversie 
(tools). 

 



Marktverkenning mid office systemen 

 

136 

 

 10 Leverancier 

10.1 Organisatie leverancier 

Krachtige, op gemeentelijke klanten gerichte organisatie gevestigd in Nederland met één 
aanspreekpunt. 
10.2 Klanten in Nederland  

Aantal gemeenten. Aantal gebruikers per gemeente. Aantal modules per gemeente. 
10.3 Gebruikersgroep in Nederland 

Gebruikersgroep en invloed. 
10.4 Medewerkers in Nederland 

R&D. Support. Gemeente(proces)kundig. FTE’s. 
10.5 Financiële positie 

Omzet en winst in Nederland, Europa, wereldwijd. 
10.6 Business structuur 

Eigenaar/ontwikkelaar (R&D)/supporter/implementator/verkoper. Relatie met gemeenten. 

10.7 Technologie partners in Nederland 

10.8 Contractvoorwaarden 

ESCROW. Inzage in databasemodel. Inzage in broncode. 
 



Marktverkenning mid office systemen 

 

137 

Bijlage 5: Begrippen 

• Adapters: adapters zijn stukjes software die de informatieoverdracht regelen tussen de broker en de 
daarop aangesloten applicaties en systemen. 

 

• Architectuur: de fundamentele organisatie van een systeem zoals uitgedrukt in zijn componenten, 
hun relaties tot elkaar en tot de omgeving, alsmede de extern zichtbare eigenschappen van die 
componenten en de relaties daartussen. In deze definitie wordt architectuur gezien als een systeem dat 
modelleerbaar is; een artefact met componenten. 

 

• Asynchroon berichtenverkeer: asynchroon berichtenverkeer betreft indirecte berichtenuitwisseling 
met een buffer; zender en ontvanger hoeven derhalve niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd ‘in de 
lucht’ te zijn. 

 

• Authenticatie: authenticatie behelst het proces waarbij wordt vastgesteld of iemand een bepaalde 
identiteit terecht claimt. 

 

• Authenticatievoorziening: een authenticatievoorziening biedt functionaliteit voor authenticatie. 
 

• Back office: het back office vormt het hart van een organisatie waar zich, onzichtbaar voor de 
buitenwereld, de primaire (gegevensverwerkende) processen afspelen. 

 

• Back office applicatie: een back office applicatie levert gegevensverwerkende functionaliteit en 
wordt door een mid office systeem uitsluitend als zodanig gebruikt. 

 

• Back office systeem: zie back office applicatie. 
 

• Basisgegevens: basisgegevens zijn gegevens die voor meer dan één proces of product(groep) in een 
organisatie van belang zijn. Als zodanig komen zij in meer dan één productgroep GFO voor. 

 

• Basisregistratie: een basisregistratie is een registratie die uitsluitend basisgegevens bevat. 
 

• Beslisboom: zie vraagtrechter.  
 

• Betaalvoorziening: een betaalvoorziening biedt functionaliteit om elektronisch te betalen of om een 
koppeling met een extern betalingssysteem te realiseren. 

 

• Broker: een broker, ook wel berichtencentrale, message- of integratiebroker genoemd, zorgt ervoor 
dat de juiste berichten in het juiste formaat op het juiste moment via de juiste route bij de juiste 
applicaties terechtkomen. Als zodanig vormt de broker het hart van het mid office. 

 

• Business Process Management (BPM): business process management behelst het routeren van 
elektronische berichten en orkestreren van werkstromen tussen applicaties onderling. 

 

• Case handling systeem (CHS): een case handling systeem is een modern soort workflow management 
systeem dat soortgelijke functionaliteit biedt op basis van een case (zaakitem) als werkobject. 

 

• Closed source software: closed source software is het tegenovergestelde van open source software. 
 

• Collaboratieomgeving: in een collaboratieomgeving staat doorgaans informatie voorop die door 
mensen moet worden geïnterpreteerd, zoals documenten, webpagina’s, E-mails en tekeningen 
(ongestructureerde informatie). 

 

• Content: content omvat informatie (tekst en afbeeldingen maar eventueel ook animatie, audio, video 
en dergelijke) met een bepaalde vormgeving en structuur. 

 

• Content management systeem (CMS): een content management systeem biedt functionaliteit om 
content te ‘begeleiden’ vanaf het moment dat deze wordt gecreëerd in een redactieomgeving tot het 
moment waarop deze in de juiste context (structuur en vormgeving) wordt gepresenteerd in een 
publicatieomgeving. 
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• Contentitem: een contentitem betreft specifieke gerealiseerde content (bijvoorbeeld een specifieke 
advertentie). 

 

• Contenttype: een contenttype is een bepaald soort content (bijvoorbeeld een nieuwsbericht). 
 

• Customer relationship management: customer relationship management behelst het combineren van 
(klant)gegevens uit verschillende (proces)applicaties ten behoeve van het op- en uitbouwen van 
klantrelaties. 

 

• Customer relationship management (CRM) systeem: een customer relationship management 
systeem bidet functionaliteit ten behoeve van customer relationship management. 

 

• Datadistributie: zie gegevensdistributie. 
 

• Datadistributievoorziening: een datadistributievoorziening biedt functionaliteit ten behoeve van 
gegevensdistributie. 

 

• Document management systeem (DMS): een document management systeem levert bepaalde 
functionaliteit voor het invoeren, opslaan, archiveren en ontsluiten van documenten. 

 

• Documentair structuur plan: een plan waarin de wijze is vastgelegd waarop de toegankelijkheid van 
archiefbescheiden is georganiseerd en de wijze waarop deze zijn ingedeeld en gerangschikt. 

 

• Elektronisch loket: een elektronisch loket is de verschijningsvorm van een (overheids)loket waarbij 
de communicatie tussen overheid en burgers/bedrijven verloopt via elektronische kanalen met als doel 
de dienstverlening optimaal af te stemmen op de vraag van die burgers/bedrijven. 

 

• Formulier: een formulier is een voor een gegeven procedure, al dan niet in oplage aangemaakt 
invulmodel, ingericht om gegevens uniform, systematisch en volledig vast te leggen (invullen en 
aanvullen), te lezen, te bewerken, te transporteren, te reproduceren, op te bergen en op te zoeken. In de 
context van dit rapport wordt hiermee, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds een elektronisch 
formulier bedoeld dat ingevuld kan worden in een browser (webformulier). 

 

• Formulierenserver: zie web intake systeem. 
 

• Formulier-item: een formulier-item is een specifiek ingevuld formulier (bijvoorbeeld een ingevulde 
aanvraag voor een GBA-uittreksel). Een formulier-item leidt tot een zaakitem. 

 

• Formuliertype: een formuliertype is een specifiek soort formulier (bijvoorbeeld formulier voor het 
aanmelden van een hond voor de hondenbelasting). 

 

• Front office: het front office vormt de presentatielaag van een organisatie naar de buitenwereld toe; 
alle interactie met die buitenwereld speelt zich in het front office af. 

 

• Front office applicatie: een front office applicatie levert presentatiefunctionaliteit en wordt door een 
mid office systeem uitsluitend als zodanig gebruikt. 

 

• Front office systeem: zie front office applicatie. 
 

• Gegevensdistributie: gegevensdistributie betreft het distribueren van (basis)gegevens tussen 
applicaties en een gegevensmagazijn, alsook tussen applicaties onderling. 

 

• Gegevensmagazijn: Een gegevensmagazijn, dient voor opslag (cache) van gegevens uit de back office 
applicaties. Gegevens worden naar een centrale database gekopieerd, alwaar ze 24/7 read-only 
beschikbaar zijn. Hierbij worden in feite twee typen onderscheiden: 

 

• Een gegevensmagazijn in enge zin bevat uitsluitend basisgegevens uit basisregistraties. 
 

• Een gegevensmagazijn in brede zin kan allerlei gestructureerde gegevens bevatten.  
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• Gemeentelijk functioneel ontwerp (GFO): er zijn ongeveer 25 GFO’s voor verschillende 
beleidsterreinen. Aanvankelijk waren GFO’s vooral gegevenswoordenboeken, maar momenteel zijn 
het meer objectmodellen met gedefinieerde eigenschappen van de objecten die in het model 
voorkomen. Bij die eigenschappen horen weer begrippen en begripsdefinities.  

 

• Gerelateerde applicaties: gerelateerde applicaties betreffen zowel front office applicaties als back 
office applicaties die (deels) bepaalde functionaliteit bieden, zoals ten behoeve van web intake of 
applicatie-integratie, welke als zodanig eigenlijk tot het mid office behoort. 

 

• Gestructureerde gegevens: gestructureerde gegevens betreffen alle gegevens die als database record 
kunnen worden opgeslagen. 

 

• Gestructureerde informatie: zie gestructureerde gegevens. 
 

• Identificatie: identificatie is het proces waarbij de identiteit van een persoon wordt vastgesteld. 
 

• Identificatievoorziening: een identificatievoorziening biedt functionaliteit voor identificatie. 
 

• Intelligente adapter: een intelligente adapter ‘vertaalt’ naast de syntax van een bericht ook (een deel 
van) de semantiek. 

 

• Kanalen: kanalen zijn de verschillende manieren waarop in het front office met de ‘klant’ wordt 
geïnteracteerd, zoals telefoon, balie, website, E-mail en reguliere post. 

 

• Kennissysteem: een kennissysteem is een beslissingsondersteund systeem voor vraagpatronen en 
biedt functionaliteit voor het creëren, beheren en publiceren van beslisbomen en (groepen van) vragen 
over bijvoorbeeld producten en diensten. 

 

• Koppelvlak: een koppelvlak beschrijft de elektronische communicatie tussen twee (of meer) 
applicaties. 

 

• Message queue: een message queue is de wachtrij van berichten voor een procesapplicatie. 
 

• Message queuing: message queuing is een techniek voor asynchroon berichtenverkeer. 
 

• Mid office: het mid office is een verzameling functionaliteiten die de processen en bijbehorende 
applicaties en gegevens in het front office en het back office met elkaar verbindt: een web intake 
systeem, een broker met adapters, een gegevensmagazijn en eventueel een apart zakenmagazijn. 

 

• Mid office systeem: een mid office systeem omvat een web intake systeem, een broker met adapters, 
een gegevensmagazijn, alsmede een apart zakenmagazijn. 

 

• Ongestructureerde gegevens: ongestructureerde gegevens betreffen alle gegevens die niet als 
database record kunnen worden opgeslagen (bijvoorbeeld documenten, tekeningen, geografische 
kaarten en dergelijke). 

 

• Ongestructureerde informatie: zie ongestructureerde gegevens. 
 

• Open source software: open source software heeft twee kenmerken: de broncode is vrij beschikbaar 
en in het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en 
bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer deze mag inzien, gebruiken, 
verbeteren, aanvullen en distribueren. 

 

• Platte presentatie: de platte presentatie is een publicatiemethode voor elektronische formulieren 
waarbij het formulier ineens als geheel aan de gebruiker getoond wordt. 

 

• Portal: een portal biedt functionaliteit waarmee relevante informatie en toepassingen kunnen worden 
aangeboden aan (groepen van) eindgebruikers op een gepersonaliseerde manier. 

 

• Procesapplicatie: een procesapplicatie is een back office applicatie die dient ter ondersteuning van 
één specifiek proces. 

 

• Product-diensten catalogus (PDC): een product-diensten catalogus biedt functionaliteit voor het 
beschrijven en ontsluiten van (groepen van) producten en diensten over het web. 
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• ReMANO: ReMANO is het acroniem voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse 
Overheid en behelst bepaalde softwarespecificaties voor records management. 

 

• Screenscraping: bij screenscraping vindt applicatie-integratie plaats op presentatieniveau; via een 
hiertoe gecreëerde ‘virtuele’ gebruiker wordt data in de applicatie geschreven of eruit gelezen. 

 

• Semantiek: semantiek verwijst naar betekenis (bijvoorbeeld van een elektronisch bericht). 
 

• Sleutels: sleutels zijn unieke identificerende kenmerken op basis waarvan gegevensverzamelingen aan 
elkaar gerelateerd kunnen worden. 

 

• Synchroon berichtenverkeer: synchroon berichtenverkeer betreft directe berichtenuitwisseling; 
zender en ontvanger dienen derhalve tegelijkertijd ‘in de lucht’ te zijn. 

 

• Syntax: syntax verwijst naar vorm (bijvoorbeeld van een elektronisch bericht). 
 

• Thin adapter: een thin adapter fungeert slechts als doorgeefluik van data tussen de broker en de 
aangesloten applicaties en systemen, waarbij uitsluitend de syntax van de berichten wordt ‘vertaald’. 

 

• Transactie: een transactie wordt gezien als reeks processtappen die samen een logische eenheid 
vormen en niet los van elkaar kunnen worden uitgevoerd; een transactie vindt hetzij helemaal, hetzij 
helemaal niet plaats. 

 

• Transactieomgeving: in een transactieomgeving worden over het algemeen gegevens verwerkt op 
basis waarvan bepaalde transacties plaatsvinden en geautomatiseerd beslissingen kunnen worden 
genomen, welke worden opgeslagen in databases (gestructureerde informatie).  

 

• Vraagtrechter: een vraagtrechter is een opeenvolgende reeks gesloten vragen (meestal ja/nee) door 
middel waarvan bijvoorbeeld de gewenste product(groep) in een product-diensten catalogus kan 
worden gelokaliseerd. 

 

• Vraagpatroon: een vraagpatroon behelst alle (zoek)methoden om via interactie het gewenste product 
te lokaliseren in een product-diensten catalogus (zoals via een vraagtrechter, menu, zoekterm, lijst of 
op levensgebeurtenis). 

 

• Webcontent: zie content. 
 

• Web intake: web intake behelst de aanvraag een product middels een webformulier, meestal via een 
elektronisch loket. 

 

• Web intake systeem: ook wel formulierenserver. Een web intake systeem biedt functionaliteit voor 
het ontwikkelen/beheren van webformulieren, het publiceren en vervolgens doen invullen ervan op 
een elektronisch loket, alsmede het verwerken van de ingevulde webformulieren. 

 

• Webformulier: zie formulier. 
 

• Wizard presentatie: de wizard presentatie is een publicatiemethode voor elektronische formulieren 
waarbij het formulier stap voor stap doorlopen wordt; de verschillende onderdelen (pagina’s, 
onderwerpblokken) worden  één voor één aan de gebruiker getoond. 

 

• Workflow management (WFM) systeem: een workflow management systeem biedt functionaliteit 
voor het aansturen van werkstromen tussen applicaties en mensen. 

 

• Xforms: Xforms is een relatief nieuwe formulierenstandaard, een platformonafhankelijke XML-
variant die een markup language voor formulieren biedt. 

 

• Zaak: een zaak bestaat altijd uit een samenhangende hoeveelheid werk die op verzoek van iemand 
wordt uitgevoerd en leidt over het algemeen tot een nauwkeurig gedefinieerd resultaat; voor 
gemeenten zal dit resultaat veelal een beschikking zijn. 

 

• Zaakdossier: een zaakdossier bevat voor één specifieke zaak zowel de gestructureerde gegevens als 
de ongestructureerde gegevens; een zaakdossier heeft voor een zaak zowel betrekking op de inhoud 
als op het proces. 
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• Zaakitem: een zaakitem betreft een specifiek zaak (bijvoorbeeld een specifieke aanvraag voor een 
parkeervergunning). 

 

• Zaaktype: een zaaktype is een bepaald soort zaak (bijvoorbeeld een kapvergunning). 
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