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 Deel 1:
Applicatie
Landschap

Deze factsheet is gemaakt voor mensen die  
op hoofdlijnen willen begrijpen hoe het 
Uitvoeringsplatform (UP) van Dienst Regelingen is 
opgebouwd en werkt. Het UP is: Het geheel aan 
informatiesystemen dat de primaire processen van 
Dienst Regelingen ondersteunt.

De factsheet bestaat uit drie delen:
1. In het eerste deel staat het applicatielandschap 

centraal. Dit deel beschrijft de mix van ICT 
voorzieningen die samen de kern van het UP 
vormen, en die de uitvoering van primaire 
processen ondersteunen. In deze kern komt de 
vernieuwing van het applicatielandschap van  
DR tot uitdrukking. 

2. In het tweede deel komt het configuratielandschap 
aan bod. Hierin beschrijven we welke 
mogelijkheden DR heeft om de werking van het 
applicatielandschap te configureren.

3. In het derde deel beschrijven we de belangrijkste 
concepten. Deze concepten hebben DR en DICTU 
geïnspireerd om het UP vorm te geven. Ze geven de 
ideeën, beelden en visie weer die leidend zijn in de 
vernieuwing van processen en systemen van DR. 

Welkom!

Configureren

 

 Deel 2:
Configuratie
Landschap

Klik hieronder en navigeer door Deel 1-2-3
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Het applicatielandschap is de mix van ICT 
voorzieningen die samen de kern van het UP 
vormen, en die de uitvoering van primaire 
processen ondersteunen. In deze kern komt de 
vernieuwing van het applicatielandschap van DR het 
meest tot uitdrukking. Naast de kern bestaat het UP 
ook uit een veelheid van reeds bestaande ICT 
voorzieningen die in deze factsheet soms worden 
benoemd, maar niet nader toegelicht. 

Het applicatielandschap is hiernaast in miniatuur 
weergegeven, en kan vergroot worden door erop te 
klikken. De linker figuur (Figuur 1a) geeft de globale
structuur van de kern van het UP weer. Het benoemt 
de belangrijkste onderdelen en functies van het UP 
waarvoor ICT voorzieningen zijn ingezet. De rechter
figuur (Figuur 1b) geeft dezelfde structuur weer, 
maar daar zijn de gebruikte ICT voorzieningen 
bovenop weergegeven. 

Figuur 1a en 1b. 

In de volgende pagina’s geven we per onderdeel 
van de kern van het UP een nadere toelichting. 
Daarbij worden de gebruikte afkortingen ook 
toegelicht.

Deel 1:  Applicatielandschap

Klik             voor een vergroting
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Figuur 1a. Figuur 1b.

1. Interactie

3.
Regel

executie

4.
Dynamische

dialoog

5.
Document
generatie

8. Services

9. Data- en documentopslag

2. Zaakm
anagem

ent

7. M
onitoring en Verantw

oording

Deel 1:  Applicatielandschap

Onderstaande figuren zijn beide interactief (klikbaar) en verwijzen naar de verschillende paragrafen.

10. Integratie
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In de dienstverlening van DR vindt interactie plaats 
tussen klanten van DR en het UP, en ook tussen 
medewerkers van DR en het UP. Beide participeren 
vanuit hun eigen rol en belang aan hetzelfde proces.

Om deze interacties te ondersteunen heeft DR het 
Medewerkersportaal ontwikkeld, en wordt 
momenteel het Klantportaal ontwikkeld. Beide 
portalen zijn ontwikkeld met behulp van LifeRay, 
het huidige standaard portaal ontwikkelhulpmiddel 
van DICTU. 

Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid 
dat klanten van DR via andere middelen dan het 
klantportaal met het UP interacteren, zoals portalen 
van andere instanties, apps op smartphones of 
tablets. Om deze reden is de interactie met het UP 
vanuit portalen alleen mogelijk via daartoe 
bestemde services. Dit zorgt ervoor dat de 

functionaliteit van het UP (‘know en flow’) niet 
verknoopt raakt met de portalen (‘share’). Het 
‘know-flow-share’ concept lichten we in deel
drie toe.

De onderstaande figuur geeft op hoofdlijnen weer 
hoe de interactie van de portalen met services 
werkt. 

Figuur 2.

Deel 1:  Applicatielandschap
Interactie

Klik             voor een vergroting
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Figuur 2.

Het Klantportaal 
vraagt om een zaak te 

starten voor een 
bekende klant die een 

dienst (bijvoorbeeld 
subsidie  Jonge 
Landbouwers)  

wil afnemen.

Als reactie daarop krijgt 
het Klantportaal een link 
naar de dialoog die hoort 
bij de eerste actie van die 
dienst (bijvoorbeeld 
“Aanvragen”).

De klant wordt door het Klantportaal 
geleid naar de applicatie die achter deze 

link zit:  een scherm (dynamische dialoog) 
waarmee hij zijn aanvraag kan doen.

De medewerker wordt door het Medewerkersportaal  
toegeleid naar de applicatie die achter deze link zit:   
een scherm (dynamische dialoog) waarmee hij  
zijn beoordeling kan uitvoeren. 

De Aquima runtime omgeving verzorgt de dynamische dialoog als 
zelfstandige webapplicatie, die in een willekeurig portaal getoond 
kan worden.

Het Klantportaal 
volgt deze link

Het Medewerkersportaal 
volgt deze link

Het zaakmanagement (verderop uitgebreid toegelicht) levert services om zaken, of acties binnen zaken, te starten. Twee van deze 
services zijn ‘StartZaak’ en ‘StartZaakActie’. Deze services geven aan de portalen een link (URL) terug naar een dialoogscherm 
(dynamische dialoog) waarmee invulling wordt gegeven aan de actie die plaats moet vinden (bv. aanvragen, beoordelen,…).

Het Medewerkersportaal 
vraagt (via de takenlijst) om 

een actie binnen een lopende 
zaak te starten (bijvoor-

beeld: Beoordelen van 
aanvraag subsidie Jonge 

Landbouwers).

Als reactie daarop krijgt het 
Medewerkersportaal een link 
naar de dialoog die hoort bij 
de betreffende actie 
(Beoordelen) voor die dienst 
(Jonge Landbouwers).

De medewerker ziet een taak in de 
takenlijst verschijnen en pakt deze op.

De klant ziet in het Klantportaal de 
aangeboden diensten en kiest er één.

Inhoud Deel 1-2-3 6 van 33
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Met het begrip dynamische dialoog bedoelen we: 
een dialoog met klant of medewerker die gestuurd 
wordt door regels (criteria) en bekende gegevens. 
Door gebruik te maken van reeds bekende gegevens 
zorgt de dynamische dialoog ervoor dat er geen 
gegevens aan een klant of medewerker worden 
gevraagd die al bekend zijn. 

Regelexecutie staat voor het evalueren van regels 
die gelden voor de dienst die verleend wordt 
(bijvoorbeeld subsidie voor investeringen in 
milieuvriendelijke maatregelen). De regels worden 
in de dynamische dialoog direct geëvalueerd, 
waardoor in de interactie met klanten en 
medewerkers direct kan worden teruggekoppeld of 
er sprake is van recht op een subsidie, wat de 

hoogte ervan is, etc. Directe levering van de dienst 
(beschikking, betaling) is mogelijk als de wet- en 
regelgeving dat toestaat. 

Document generatie staat voor het automatisch 
genereren van de inhoud van documenten die 
horen bij het primaire proces 
(ontvangstbevestigingen, beschikkingen, 
afwijzingsbrieven e.d.).

Aquima Runtime verzorgt in het UP zowel de 
dynamische dialoog, de regelexecutie als de 
documentgeneratie. In het schema hiernaast wordt 
een voorbeeld gegeven van de wijze waarop een 
dynamische dialoog (inclusief regelexecutie en 
documentgeneratie) tot stand komt en werkt. 

Figuur 3.

Klik             voor een vergroting
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Figuur 3.

Register gegevens worden benaderd om 
reeds bekende gegevens te gebruiken. De 
koppeling met registers loopt via daarvoor 
bestemde (register)services, zoals 
bijvoorbeeld 
Selecteer 
Relatie.

Met Aquima Studio configureert de modelleur de 
regels, de dialoogflow, de schermen, de documenten 
en de koppelingen met diverse services.

Configuratie van de dialoog

Link van dialoog  
behorende bij bepaalde actie 

Dialoog behorende bij 
bepaalde actie

Voor elke dialoog 
wordt een technische 
sessie gemanaged.

Gegevens behorende bij het betreffende dienstverleningsdomein 
(hier: subsidies) worden gestructureerd opgeslagen (database) en 
ontsloten via services.

Documenten die gegenereerd worden (ontvangs-
bevestiging, beschikking) worden opgeslagen in en 
ontsloten uit Hummingbird (eDocs) via services. 

Aquima slaat een profile (snapshot 
van in dialoog gebruikte gegevens) 
op van elke dialoog.

Sessie

Haal 

Session 

Store

Generieke Register Services
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Het UP is voor het grootste deel opgebouwd als een 
service georiënteerd platform. De services die 
geleverd worden zijn gebouwd conform de 
Integratie Architectuur van DICTU. Technisch 
betekent dit dat de services zijn gerealiseerd als 
webservices volgens de SOAP standaard (een Open 
Standaard).

Het UP kent verschillende categorieën van services. 
De categorieën verschillen van elkaar in functionele 
betekenis, niet in technische implementatie (het 
gaat in alle gevallen om SOAP services). Een deel 
hiervan is nieuw in het UP, een deel betreft echter 
ook bestaande services en functionaliteit. 

Figuur 4.

Klik             voor een vergroting
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Zaak Management Services
StartZaak, StartZaakActie, SluitZaak, 

SluitZaakActie, HaalRelatiezaken, 
HaalRelatieDiensten, …

Generieke Register Services
ERB: SelecteerRelatie

I&R: ...
Geo Register: ...

GDI: HaalGDIAntwoorden
...

Domein ...

Domein Deelnames

Domein Vergunningen

Domein Subsidies
Services

RegistreerSubsidieVerzoek, RaadpleegSubsidieVerzoek, 
WijzigSubsidieVerzoek, IntrekkenSubsidieVerzoek, 

NeemSubsidieVerzoekInBehandeling, 
RegistreerVaststelVerzoek, BeoordeelSubsidieVerzoek, 
RegistreerVaststelVerzoek, RaadpleegVaststelVerzoek, 

BeoordeelVaststelVerzoek,
......

Technisch  
facilitaire services

HaalSessionStore,  
HaalDossierID,

… 

Business Services
eDocs: RegistreerDocumenten, 

HaalDocumenten
TAN: TANVolgnummerVerlening, 

TANControleVerlening
FAP/VERA/ORKA: ...

....

Zaakmanagement services  
(uitsluitend voor managen zaken)

Register services (Gegevensgericht. Generiek (bruikbaar voor 
alle dienstverlening van DR) of domeinspecifiek (gericht op 
domein van dienstverlening).)

Business services (Functionaliteit-gericht, 
bijvoorbeeld voor betalen, innen, 
ondertekenen, archiveren, …)

Technische services (Ondersteuning van  
technische / facilitaire voorzieningen)

Figuur 4.
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Een zaak ontstaat naar aanleiding van een verzoek 
van een klant voor dienstverlening (dienstverzoek), 
bijvoorbeeld een verzoek om subsidie Investeringen 
in milieuvriendelijke maatregelen. Elke zaak wordt 
vastgelegd, evenals alle acties die in de zaak 
plaatsvinden (zaakacties). Zo ontstaat een audittrail 
van alles wat klanten en DR doen in de 
dienstverlening, ongeacht of het gaat om subsidies, 
vergunningen, registraties, etc. 

De audit trail is eenvoudig in te zien vanuit de 
Gebruikersondersteuning UP (GUP) applicatie. Deze applicatie 
ondersteunt de gebruikers bij diverse raadpleeg acties (waaronder 
deze), en bij het namens een klant indienen van een aanvraag.

Figuur 5 - GUP
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SluitZaak
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Erkenningen

Deelnames
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Subsidies
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Management

In het UP zijn Zaakmanagement services beschikbaar om 
zaken te managen. Deze services worden o.a gebruikt 
door Klantportaal en Medewerkersportaal om zaken of 
zaakacties te starten. Met Oracle BPEL (Business Process 
Execution Language) worden de taken geadministreerd 
die in het Medewerkersportaal verschijnen.

Zaakmanagement is volledig 
generiek in het UP, en werkt 

identiek voor alle processen en 
vanuit alle portalen, ongeacht  

het product van dienstverlening 
(subsidies, vergunningen, ...),  

de regels en de gegevens. 
Zaakmanagement verbindt alle 

processen in het UP en maakt 
uniform en locatieonafhankelijk 

werken mogelijk.

Figuur 6.

Figuur 7.
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Data - Vaste structuur

Dit geldt voor de ‘generieke’ registers (relatieregister, dieren 
register, perceelsregister, etc.), het zaakregister en de domeinspeci-
fieke registers (subsidies, vergunningen, etc.). Deze data ligt vast in 
relationele (tabel)structuren in Oracle databases.

Data - Flexibele structuur

Dit is nodig om een modelleur in Aquima Studio de vrijheid te 
geven regelingspecifieke attributen toe te voegen, zonder dat er 
technische datamodellen hoeven wijzigen. De opslag gebeurt in 
de vorm van een Aquima profile (of dossier), een XML bestand 
dat wordt gekoppeld aan de zaakactie waarin deze informatie 
gegenereerd / gebruikt is. Deze structuur bevat de 
regelingspecifieke grondslag voor beslissingen, en daarmee 
belangrijke audit informatie. 

Alle data en documenten die het UP gebruikt of 
genereert worden opgeslagen. De wijze van opslag 
van data heeft invloed op de wendbaarheid van het 
UP. Wendbaarheid is een belangrijke drijfveer achter 
het UP. Daarom is de wijze van data-opslag op twee 
manieren uitgewerkt (vaste structuur, flexibele
structuur).

Documenten worden opgeslagen in het bestaande 
Document Management Systeem Hummingbird/
eDocs.

Documenten (ontvangstbevestiging, beschikking, brief 
aanvullende info, …) worden als PDF bestand gegenereerd door 
Aquima Runtime. De documenten worden opgeslagen in 
Hummingbird (eDocs). Ook door klant aangeleverde digitale 
documenten worden in Hummingbird opgeslagen. Van daaruit 
worden ze gebruikt door Aquima Runtime, Klantportaal of andere 
toepassingen. Registreren en ophalen van documenten gebeurt via 
services. Documenten worden gekoppeld aan de zaakactie waarin 
ze gegenereerd (of door klant ge-upload) worden.

Inhoud Deel 1-2-3 13 van 33

Deel 1:  Applicatielandschap
Data- en documentopslag

Uitvoeringsplatform | Applicatielandschap | Data- en documentopslag



Onder monitoring verstaan we het volgen van de 
procesuitvoering op operationeel / tactisch niveau, 
met de bedoeling te kunnen bijsturen in het proces 
waar nodig. Onder verantwoording verstaan we 
gedefinieerde, formele verslaglegging over de 
uitvoeringsprocessen aan EU, opdrachtgevers e.d. 
Monitoring en verantwoording zijn verschillende 
dingen en worden ook op verschillende wijzen 
opgelost. 

Figuur 8.

Klik             voor een vergroting
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Zaak DataWarehouse Relatieregister

...

Financiële 
administratie

SAS

OBI
(DashboardsRapportages)

SubsidieVerzoek

ZaakActie

SubsidieVerzoek
Component

Voor monitoring is de gestructureerde informatie uit het zaakregister  
en een domeinregister (bijvoorbeeld subsidies) de belangrijkste input.

Voor verantwoording is de gestructureerde 
informatie uit zaak-/domeinregister 
belangrijk, maar ook de informatie uit 
andere bronnen (met name de financiële 
administratie). 

Voor het samenbrengen van 
data en de daadwerkelijke 
verantwoording spelen data 
warehouses en analyse/
selectie (o.a. met behulp van 
SAS) een belangrijke rol

De dashboards en rapportages 
zorgen voor de opmaak van data  
als tabellen, grafieken e.d.

Via het Medewerkersportaal zijn de 
dashboards en rapportages te benaderen.

Verantwoording geschiedt aan betrokkenen in vastgesteld 
formaat (kruisjestabel, maandrapportage, ...)

Voor monitoring wordt een standaardoplossing 
gebruikt: Oracle Business Intelligence (OBI). 

Hiermee worden dashboards ingericht die via het 
Medewerkersportaal te benaderen zijn.

Voor verantwoording worden tevens standaard 
oplossingen gebruikt. Verantwoording is complexer 
omdat er meer databronnen een rol spelen die niet 
allemaal eenvoudig te ontsluiten zijn.

Figuur 8.
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Het Configuratielandschap bestaat uit alle ICT 
voorzieningen waarmee de werking van het 
Applicatielandschap geconfigureerd kan worden. 
Met deze voorzieningen kan Dienst Regelingen 
nieuwe dienstverlening configureren op het UP. In 
de figuur hiernaast staan de belangrijkste 
configuratiemogelijkheden benoemd, met daarbij 
weergegeven met welke ICT voorzieningen het 
configureren ondersteund wordt. 

In de volgende pagina’s lichten we de 
configuratiemogelijkheden en de middelen die 
daarvoor beschikbaar zijn per onderdeel toe.

Deel 2:  Configuratielandschap

Figuur 9.

Klik             voor een vergroting
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 Een dynamische dialoog die plaatsvindt in een 
proces wordt geconfigureerd (of gemodelleerd) 
met behulp van de modelleeromgeving van 
Aquima: de Aquima Studio.

In de Aquima Studio kan de modelleur alle 
aspecten van de dynamische dialoog (regels, 
dialogen, documenten) modelleren. De figuur 
links (van www.aquima.com) geeft aan welke 
aspecten gemodelleerd kunnen worden. 
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De interactie met klanten 
en medewerkers in het proces (de 

dynamische dialoog) wordt door de 
modelleur gemaakt, gebruik makend van 

het domeinmodel, regels en 
documenten.

Aan de basis van alles 
wat gemodelleerd kan worden 

ligt het domeinmodel. Dit is een 
entiteitenmodel waarin alle 

gegevensdefinities  
vastliggen.

Documenten  
kunnen op basis van templates 

gemodelleerd worden. De inhoud 
is regelgebaseerd.

Aquima wordt in het UP 
niet gebruikt voor het ondersteunen 

van processturing en het uitdelen 
van taken.

De modelleur 
kan een mapping 

(“vertaling”) modelleren tussen het 
domeinmodel en webservices die de 

gegevens in de uitvoering leveren. 
Hiermee wordt aan registers 

gekoppeld.

De modelleur kan regels 
modelleren in diverse vormen (regels, 

expressies, beslistabellen). Deze regels 
kunnen worden toegepast in alle dialogen 

(schermen) en documenten.

Figuur 10. Beslistabel in Aquima Studio

Uitvoeringsregel in Aquima Studio
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Elke zaak in het UP volgt een geconfigureerd 
standaard procesmodel (een zogenaamd 
‘prototypisch proces’, zie de Concepten voor 
toelichting). Een voorbeeld van een dergelijk 
standaard procesmodel is de “Subsidie 2-traps met 
loting”. Diverse diensten die DR levert (zoals alle 
categorieën subsidie voor investeringen in 
milieuvriendelijke maatregelen) volgen dit 
standaard proces.

Deze configuratie is vastgelegd in stuurtabellen in 
het UP. Deze stuurtabellen kunnen gevuld en 
onderhouden worden met de Modelbeheer UP 
applicatie (gerealiseerd in Oracle APEX). 

De configuratie van een standaard procesmodel bevat 
alle mogelijke acties binnen het model (de modelacties), 
en de toegestane vervolgacties na een (afgeronde) actie. 
Zie de screenshots als voorbeeld.

Model

Modelactie

Vervolgacties

Modelacties

Figuur 12.

Figuur 11.
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Een specifieke dienst die DR levert (zoals subsidie 
voor Investeringen in milieuvriendelijke 
maatregelen - categorie 3) moet ook geconfigureerd 
worden. Belangrijk daarbij is het koppelen van de 
dienst aan het standaardproces dat daarbij hoort. 
Op de screenshot hiernaast is te zien dat de dienst is 
gekoppeld aan het model Subsidie 2 traps met 
loting. Dat betekent dat deze dienst verleend gaat 
worden volgens dat standaard proces. Daarnaast 
kent een dienst ook nog specifieke configuratie. In 
dit voorbeeld is te zien dat o.a. het beschikbare 
budget, en het minimum en maximum uit te keren 
subsidiebedrag zijn geconfigureerd. Het 
configureren van een dienst wordt ondersteund 
door de Regelingbeheer UP applicatie.

Figuur 13 - RUP
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Rapportages/Dashboards

Virtuele datastructuur
(vertaal-laag)

Fysieke datastructuur
(vertaal-laag)

Functioneel 
configureren

Configureren in OBI gebeurt op twee niveaus: 

Op functioneel niveau kan een modelleur / functioneel beheerder 
zelf rapportages en dashboards configureren (die benaderbaar 
zijn via het Medewerkersportaal). Deze rapportages en dashboard 
worden gebouwd bovenop een reeds geconfigureerde ‘vertaal-laag’ 
(zie onder).

Technisch
configureren

Figuur 14.

Op technisch niveau wordt een soort ‘vertaal-laag’ geconfigureerd. 
Het biedt aan degenen die functioneel rapportages en dashboards 
modelleren eenvoudige ‘virtuele’ datastructuren om dat te kunnen 
doen, en het vertaalt die datastructuren naar bevragingen op de 
echte, fysieke datastructuren (meestal tabellen in een database). 
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Voor het configureren van Monitoring en 
Verantwoording worden diverse middelen gebruikt 
die allemaal te scharen zijn onder de algemene 
noemen: Business Intelligence technologie. 

Voor Verantwoording worden bestaande middelen 
van DR gebruikt (datawarehouse, SAS voor data 
analyse en –rapportage). Deze geven specifieke 
functionarissen van DR de mogelijkheid om data te 
extraheren uit systemen en te combineren tot 
rapportages.

Monitoring is een integraal onderdeel van het 
“hart” van het UP. Het is mogelijk om real time inzicht 
te verkrijgen in het verloop van processen. Het 
configureren van de middelen (rapportages, 
dashboards) om processen te monitoren gebeurt  
met Oracle Business Intelligence (OBI). OBI is voor 
DR reeds bestaande technologie. De wijze van 
configureren met OBI leggen we aan de hand van de 
figuur hiernaast verder uit.

Deel 2:  Configuratielandschap 
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Figuur 15.
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Het UP is gebaseerd op een mix van een aantal basisconcepten. De belangrijkste concepten staan hieronder opgesomd en worden in de volgende pagina’s  
stuk voor stuk uiteengezet:



DR hanteerde in de afgelopen jaren een lineair 
procesmodel voor haar dienstverlening. 
Modernisering en digitalisering vonden vooral aan 
de ‘voorkant’ plaats. Het ging uit van een duidelijk 
begin en einde van het proces, en stond daarin 
relatief weinig dynamiek toe. Het was daarmee 

optimaal uitgerust om klantaanvragen, die in ‘ruwe’ 
papieren vorm binnenkomen, in grote aantallen te 
verwerken. Het doel was daarbij om van stap naar 
stap de kwaliteit van de ingewonnen gegevens te 
verbeteren, zodat er uiteindelijk een formele 
beslissing over genomen kon worden. 

Inwinnen Registreren
Beoordelen 
& Beslissen

Effectueren

Figuur 16.

Terug naar inhoudsopgave Deel 3
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Figuur 17.

Terug naar inhoudsopgave Deel 3
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DR beschouwt de digitale dienstverlening tegenwoordig 
als integraal geheel. De digitale klantinteractie heeft als 
doel hebben verlenen van de gevraagde dienst, niet 
het inwinnen van gegevens.

Het dienstverleningsproces is er op gericht om het 
volledige proces te doorlopen en alles in één 
contactmoment af te handelen. Nadat de klant heeft 
aangegeven heeft welke dienst hij wil afnemen 
(linksboven in figuur rechts), worden in het proces direct 
de bijbehorende criteria en reeds bekende gegevens 
bepaald. Aan de hand daarvan wordt gekeken of er nog 
extra klantinput nodig is, om ontbrekende gegevens in 
te vullen. Zijn alle gegevens bekend, dan kan aan de 
hand van de criteria worden bepaald of de klant in 
aanmerking komt voor de gevraagde dienst. Zo ontstaat 
een dynamische dialoog, afhankelijk van de geldende 
criteria en eventueel reeds bekende gegevens.

Een soortgelijke dynamische dialoog ontstaat met de 
medewerker die zaken moet beoordelen. Klant en 
medewerker zijn beide gelijkwaardige actoren in het 
uitvoeringsproces.



DR hanteert voor het onderkennen, 
beschrijven en beheren van deze regels 

een methodische aanpak 
(Regelbeheersing). Vanuit diverse 

bronnen (wetten, jurisprudentie,  
beleid, etc.) wordt via een stapsgewijze 

afleiding (bedrijfsregels -> uitvoerings-
regels) de input voor het inrichten van 

een regeling bepaald. Deze activiteit zal 
voor het inrichten van elke regeling 

moeten plaatsvinden. Regelingen zijn 
immers uniek.

De regels per individuele regeling moeten 
kunnen landen in een stabiele structuur 
van de uitvoering als geheel. Deze 
structuur is meer gebaseerd op 
bedrijfsconcepten (zoals bijvoorbeeld alle 
in dit document beschreven concepten), 
en daarvan afgeleid benodigde  
uitvoeringsbouwblokken (zoals een rule 
engine, registers, een DMS, etc.).

In de uitvoering komt alles samen tot één werkend geheel, en krijgt alles een concrete invulling. De uitvoeringsregels zijn 
vertaald naar gemodelleerde ‘executie’regels in de gekozen rule engine (Aquima), koppelingen naar te gebruiken 
registers zijn aanwezig als services, gebruikers hebben procedures over hoe te werken met het systeem als geheel, etc.

Systemen waarvan het gedrag te sturen is door apart te beheren regels noemen we regelgebaseerd.

   Beleid
                               ‘Inrichten Regeling’                                                                  ‘Inrichten Uitvoering’ 

   Uitvoering
 

Bedrijfsregels

Uitvoeringsregels

BedrijfsConcepten

Uitvoeringsbouwblokken

Figuur 18.

Terug naar inhoudsopgave Deel 3
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KNOW FLOW

SHARE

Dynamiek in  
Wet & Regelgeving

Dynamiek in  
Organisatie

Dynamiek in  
Techniesche innovatie

Know 
De ‘know’ gaat over de kennis die 

taakondersteunend is aan de uitvoering. 
Bijvoorbeeld: alle regels op basis 

waarvan iemand subsidie krijgt. Het 
scheiden van know van andere 

taakgebieden maakt dat DR makkelijker 
kan omgaan met veranderingen in 

wet- en regelgeving en beleid.

Deze gebieden werken altijd in samenhang. De uitdaging is om ze te laten samenwerken en tegelijkertijd zoveel mogelijk van elkaar los te 
koppelen. Dit wordt vaak ‘loosely coupled’ genoemd. Deze gebieden moeten onafhankelijk van elkaar kunnen ‘bewegen’. Het tempo en 

de richting van deze beweging ligt grotendeels in handen van DR (know, flow), en deels in die van de technologiepartners (share).

DR onderkent drie essentiële taakgebieden voor ICT ondersteuning: know - flow - share. Deze gebieden hebben een eigen dynamiek. Het is belangrijk 
om deze dynamiek per taakgebied te kunnen managen, zo onafhankelijk mogelijk van de andere taakgebieden en van ICT keuzes.

Flow 
De ‘flow’ gaat over de procesondersteuning en –
sturing in de uitvoering. Bijvoorbeeld: de volgorde 
van stappen in een uitvoeringsproces, en het 
toekennen van taken aan medewerkers. Het 
scheiden van flow van andere taakgebieden 
maakt dat DR makkelijker kan omgaan met 
organisatie- en procesveranderingen.  

Share 
Dit is een verzamelnaam voor gedeelde technische 
services via welke klanten en medewerkers in 
processen samenwerken. Voorbeelden: portalen, 
mail, chat, webservices. Ontwikkelingen hierin 
gaan snel en moeten bij DR ingepast kunnen 
worden zonder impact op know of flow.  

Figuur 19.

Terug naar inhoudsopgave Deel 3
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‘End-to-end’ processen zijn processen die vanaf het begin tot en 
met de volledige levering van een product lopen. Het patroon van 
een ‘end-to-end’ proces wordt een prototypisch proces genoemd. 
Een voorbeeld van een prototypisch proces is ‘Subsidie 2-traps met 
Loting’.

Patronen van procesonderdelen kunnen in diverse prototypische 
processen voorkomen. Voorbeelden hiervan binnen subsidieproces-
sen zijn Aanvraag - Verlening, Aanvraag - Vaststelling - Betaling.

Werken met procespatronen maakt het voor DR mogelijk om de 
veelheid aan uitvoeringsprocessen beheersbaar te houden, en 
specifieke processen snel in te richten. Door standaardisatie op een 
beperkt aantal prototypische processen wordt onnodige diversiteit 
voorkomen.”
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Figuur 20.
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Dienst Regelingen voert ruim 180 regelingen uit. Dit 
leidt, via uitvoeringsprocessen, tot producten zoals 
beschikkingen, betalingen en vergunningen. Omdat 
elke regeling uniek is heeft DR in potentie ruim 180 
verschillende uitvoeringsprocessen. In die 
uitvoeringsprocessen zijn patronen te ontdekken.



Service

De implementatie van 
een service is vervangbaar zonder 

dat de afnemers daar last 
van hebben.

Services kunnen (inter)nationaal  
gestandaardiseerd zijn. Dat bevordert 

hergebruik en  maakt vervangbaarheid  
nog makkelijker.

Services zijn modulair,  
en samen te stellen  
tot nieuwe services.

Services worden ‘losjes 
gekoppeld’. Dit voorkomt  

verstrengeling van functionaliteit die 
veranderen moeilijk maakt.

De afnemer van een service  
kent alleen de toegevoegde waarde,  

niet hoe deze  
gerealiseerd wordt.

In het UP is ervoor gekozen om de functionaliteit op 
te bouwen als een geheel aan samenwerkende 
services. Zowel op functioneel niveau als op 
technisch niveau (service oriëntatie).

Een service is een gedefinieerd stukje toegevoegde 
waarde. Elke service kent een leverancier en één of 
meer afnemers.

Werken met services heeft een aantal voordelen die 
bijdragen aan flexibiliteit / wendbaarheid van (de 
functionaliteit van) DR (zie figuur hieronder). 

Figuur 21.

Terug naar inhoudsopgave Deel 3
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Figuur 22.

Event-orientatie betekent het kijken naar 
gebeurtenissen waarop een systeem moet kunnen 
reageren.

In het UP zijn de belangrijkste gebeurtenissen 
onderkend als ‘triggers’ in het nieuwe procesmodel 
(zie figuur hiernaast).

Een klant kan een verzoek tot dienstverlening  
doen, wijzigen of intrekken. Hierop moet DR reageren  

in haar dienstverleningsprocessen.

Criteria  kunnen wijzigen (bijvoorbeeld 
nieuwe regelgeving). Hierop moet DR reageren via 

Regelbeheersing. Dit heeft invloed op 
dienstverleningsprocessen.

Bij DR bekende gegevens 
kunnen wijzigen. DR moet hierop reageren  

door de impact hiervan te bepalen op 
haar dienstverlening.

Een klant kan informatie geven aan DR. DR 
moet hierop reageren door direct in de klantdialoog 

te acteren met deze input.
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De Rijksoverheid werkt toe naar een situatie waarin 
burgers en bedrijven niet langer te maken hebben 
met een specifiek onderdeel van de Rijksoverheid, 
maar met de Rijksoverheid als geheel. Dit betekent 
dat overheidsorganisaties zoals Dienst Regelingen 
hun diensten ook via andere overheidskanalen aan 
moeten kunnen bieden. Omgekeerd moet DR 
wellicht diensten van andere instanties gaan 
aanbieden via het Klantportaal. DR is zodoende 
zowel dienstverlener als dienstaanbieder.

Deze wijze van dienstverlening kun je vergelijken 
met het ‘in de etalage leggen’ van diensten. In die 
etalage liggen diensten van uiteenlopende 

dienstverleners met als gemeenschappelijk kenmerk 
dat ze afkomstig zijn van de Rijksoverheid. De 
diensten kunnen een plaats krijgen in elke etalage 
van de Rijksoverheid. Het zijn bouwstenen waarmee 
een aanbieder van diensten – de ‘etaleur’ – aan de 
slag kan. 

In het Uitvoeringsplatform komt dit concept tot 
uiting in de wijze waarop we het Klantportaal en de 
dienstverlening losjes hebben gekoppeld. Het 
Klantportaal is de etalage, de diensten die DR 
verleent de producten. DR is de ‘etaleur’ van het 
eigen Klantportaal.
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