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Knooppunten en echt samenwerken

 

Op veel plaatsen in de overheid wordt tussen organisaties, 

samengewerkt. Daarbij worden gegevens en informatie uitgewisseld, gemeenschappelijke 

infrastructuren en applicaties gebruikt en afspraken gemaakt. Dat uit zich in allerlei relaties die 

tussen die organisaties liggen. Die relaties zijn bestuurlijk, organis

en technisch van aard. Hoe meer organisaties of organisatieonderdelen met anderen gaan 

uitwisselen, des te meer relaties er ontstaan.

 

Zo’n situatie kan zich al snel ontwikkelen tot een gordiaanse knoop. Om die reden is er 

aantal gevallen gekozen voor een ontkoppeling door het inschakelen van een intermediair

knooppunt genoemd. Deze intermediair handelt een flink deel van de complexiteit af waardoor de 

organisaties zich meer kunnen focussen op hun kant van de

kunnen hebben’ aan de eigenaardigheden van de overzijde.

 

Er zijn allerlei functies die je handig bij zo’n intermediair zou kunnen neerleggen en iedere intermediair die nu 

bestaat heeft daarin zijn eigen mix. Sterker nog,

wielen uitgevonden. Dit zien we nog steeds

op de tekentafel liggen. Slim hergebruik is helemaal niet

intermediairs goed met elkaar in gesprek te komen en elkaar te verstaan.

 

Daarbij komt bovendien dat er nogal wat organisaties zijn die noodgedwongen met meerdere 

intermediairs te maken hebben. En dat vergroot de complexiteit die juist met behulp van de 

intermediairs moest worden verkleind. Een goed voorbeeld daarvan speelt zich

in gemeenteland waar men met heel veel verschillende domeinen en sectoren in de overheid en 

daarbuiten moet samenwerken, en dus ook met evenzoveel intermediairs te maken kan 

krijgen, die soms ook nog dezelfde gegevens leveren uit dezelfde 

dat domein.  

 

Om hieraan wat te doen is het allereerst nodig dat intermediairs vergelijkbare dingen op een vergelijkbare manier 
gaan doen, dat ze gaan aansluiten bij een gemeenschappelijke aanpak.
Daarmee kunnen ze van elkaar leren en zullen ze ook makkelijker van elkaar slimme diensten gaan 
hergebruiken. Sterker nog, ze zullen hun diensten op herbruikbare manier ontwikkelen. Bovendien 
zullen ze ook gaan samenwerken zodat de achter hen georganiseerde organisaties daadwerkelijk 
ontzorgd worden van de complexiteit die in die spaghetti van uitwisselingen en 
samenwerkingsverbanden is ontstaan en nog steeds groeit
binnenring van de overheidsbrede samenwerking. 
 
Een referentie-architectuur voor zo’n intermediair zou moeten beschrijven welke functies nou juist daar goed 
belegd zijn. Ze zou moeten beschrijven hoe onderlinge samenwerking tussen die intermediairs geregeld kan 
worden. Ze zou moeten beschrijven hoe je een knooppunt toekomstvast organiseert. 
hoe je kunt voorkomen dat weliswaar op technisch niveau een vereenvoudiging wordt bereikt, maar deze op 
juridisch niveau blijft bestaan (omdat bijvoorbeeld gegevensleveringen altijd contractueel end
NORA katern over knooppunten kan zo’n referentiearchitectuur bevatten en daarmee allerlei ontwikkelingen 
helpen vlottrekken en sturen. Het vormt daarmee ook een uitwerking van principes als serviceorientatie en 
ontkoppeling. 
 
Tot een werkend stelsel gaan komen is de
die daarmee gemoeid zijn, o.a. door dit soort intermediairs. Dat we slimme informatiediensten ontwikkelen en 
minder gegevens gaan rondpompen kan doordat slim hergebruik tussen interme
is dan voor alle gegevensafnemers afzonderlijk
Echte adoptie van standaarden voor sector
soepeler dan wanneer alle organisaties dat zelfstandig moeten doen. Ontzorgen en versnellen zijn de termen die 
hier van belang zijn en waar een compactere overheid veel baat bij kan hebben.
 
De huidige poging om in relatie tot Digikoppeling 3.0 te komen tot een architectuurschets voor de overheidsbrede 
gegevensuitwisseling kan landen in zo’n katern. 
RINIS en JustID en anderen kunnen bij 
natuurlijk evident. En omdat het hier om boven
ketenbesturing ook zeer zichtbaar. Immers, de besturing van de interm
besturing van de samenwerking zelf. Dit nieuwe katern zou de verbinding vormen tussen enerzijds het sturen van 
die samenwerking en anderzijds de inhoudelijke complexiteit daarvan door juist aan te geven hoe je het kunt 
organiseren. En dat is waar – gezien de sterke ontwikkeling juist op het gebied van intermediairs 
in de toekomst grote behoefte aan is. 
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Knooppunten en echt samenwerken 

Op veel plaatsen in de overheid wordt tussen organisaties, en ook met de private sector

samengewerkt. Daarbij worden gegevens en informatie uitgewisseld, gemeenschappelijke 

infrastructuren en applicaties gebruikt en afspraken gemaakt. Dat uit zich in allerlei relaties die 

tussen die organisaties liggen. Die relaties zijn bestuurlijk, organisatorisch, juridisch, semantisch 

. Hoe meer organisaties of organisatieonderdelen met anderen gaan 

uitwisselen, des te meer relaties er ontstaan. 

Zo’n situatie kan zich al snel ontwikkelen tot een gordiaanse knoop. Om die reden is er 

aantal gevallen gekozen voor een ontkoppeling door het inschakelen van een intermediair

. Deze intermediair handelt een flink deel van de complexiteit af waardoor de 

organisaties zich meer kunnen focussen op hun kant van de samenwerking en minder ‘boodschap 

kunnen hebben’ aan de eigenaardigheden van de overzijde. 

Er zijn allerlei functies die je handig bij zo’n intermediair zou kunnen neerleggen en iedere intermediair die nu 

bestaat heeft daarin zijn eigen mix. Sterker nog, iedere intermediair heeft in belangrijke mate daarin zijn eigen 

wielen uitgevonden. Dit zien we nog steeds vaak gebeuren bij de nieuwe intermediairs die worden gevormd of 

op de tekentafel liggen. Slim hergebruik is helemaal niet altijd vanzelfsprekend. Het is zelfs lastig om 

goed met elkaar in gesprek te komen en elkaar te verstaan. 

Daarbij komt bovendien dat er nogal wat organisaties zijn die noodgedwongen met meerdere 

intermediairs te maken hebben. En dat vergroot de complexiteit die juist met behulp van de 

intermediairs moest worden verkleind. Een goed voorbeeld daarvan speelt zich bijvoorbeeld 

in gemeenteland waar men met heel veel verschillende domeinen en sectoren in de overheid en 

daarbuiten moet samenwerken, en dus ook met evenzoveel intermediairs te maken kan 

krijgen, die soms ook nog dezelfde gegevens leveren uit dezelfde bronnen voor gebruik binnen 

Om hieraan wat te doen is het allereerst nodig dat intermediairs vergelijkbare dingen op een vergelijkbare manier 
gaan doen, dat ze gaan aansluiten bij een gemeenschappelijke aanpak. 

eren en zullen ze ook makkelijker van elkaar slimme diensten gaan 
hergebruiken. Sterker nog, ze zullen hun diensten op herbruikbare manier ontwikkelen. Bovendien 
zullen ze ook gaan samenwerken zodat de achter hen georganiseerde organisaties daadwerkelijk 
ntzorgd worden van de complexiteit die in die spaghetti van uitwisselingen en 

en nog steeds groeit. Ze vormen daarmee gezamenlijk de 
binnenring van de overheidsbrede samenwerking.  

ntermediair zou moeten beschrijven welke functies nou juist daar goed 
Ze zou moeten beschrijven hoe onderlinge samenwerking tussen die intermediairs geregeld kan 

Ze zou moeten beschrijven hoe je een knooppunt toekomstvast organiseert. Ze zou kunnen beschrijven 
hoe je kunt voorkomen dat weliswaar op technisch niveau een vereenvoudiging wordt bereikt, maar deze op 
juridisch niveau blijft bestaan (omdat bijvoorbeeld gegevensleveringen altijd contractueel end

n over knooppunten kan zo’n referentiearchitectuur bevatten en daarmee allerlei ontwikkelingen 
helpen vlottrekken en sturen. Het vormt daarmee ook een uitwerking van principes als serviceorientatie en 

ot een werkend stelsel gaan komen is deels afhankelijk van het effectief ondersteunen van al die uitwisselingen 
door dit soort intermediairs. Dat we slimme informatiediensten ontwikkelen en 

minder gegevens gaan rondpompen kan doordat slim hergebruik tussen intermediairs makkelijker te organiseren 
gegevensafnemers afzonderlijk. Dat leidt tot het bereiken van doelen uit het iOverheid

Echte adoptie van standaarden voor sector-overstijgende uitwisseling gaat op het niveau van intermediairs veel 
soepeler dan wanneer alle organisaties dat zelfstandig moeten doen. Ontzorgen en versnellen zijn de termen die 

en waar een compactere overheid veel baat bij kan hebben. 

e poging om in relatie tot Digikoppeling 3.0 te komen tot een architectuurschets voor de overheidsbrede 
gegevensuitwisseling kan landen in zo’n katern. De opgedane ervaringen bij IPO, Nictiz, BKWI, Inlichtingenbureau, 
RINIS en JustID en anderen kunnen bij elkaar worden gebracht. De relaties met het katern verbinden zijn daarbij 

uurlijk evident. En omdat het hier om boven-organisatie-samenwerking gaat is de relatie met het katern 
etenbesturing ook zeer zichtbaar. Immers, de besturing van de intermediair heeft kenmerken die lijk

. Dit nieuwe katern zou de verbinding vormen tussen enerzijds het sturen van 
die samenwerking en anderzijds de inhoudelijke complexiteit daarvan door juist aan te geven hoe je het kunt 

gezien de sterke ontwikkeling juist op het gebied van intermediairs 

met de private sector, 

samengewerkt. Daarbij worden gegevens en informatie uitgewisseld, gemeenschappelijke 

infrastructuren en applicaties gebruikt en afspraken gemaakt. Dat uit zich in allerlei relaties die 

atorisch, juridisch, semantisch 

. Hoe meer organisaties of organisatieonderdelen met anderen gaan 

Zo’n situatie kan zich al snel ontwikkelen tot een gordiaanse knoop. Om die reden is er in een 

aantal gevallen gekozen voor een ontkoppeling door het inschakelen van een intermediair, ook wel 

. Deze intermediair handelt een flink deel van de complexiteit af waardoor de 

samenwerking en minder ‘boodschap 

Er zijn allerlei functies die je handig bij zo’n intermediair zou kunnen neerleggen en iedere intermediair die nu 

iedere intermediair heeft in belangrijke mate daarin zijn eigen 

gebeuren bij de nieuwe intermediairs die worden gevormd of 
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Daarbij komt bovendien dat er nogal wat organisaties zijn die noodgedwongen met meerdere 

intermediairs te maken hebben. En dat vergroot de complexiteit die juist met behulp van de 

bijvoorbeeld af 

in gemeenteland waar men met heel veel verschillende domeinen en sectoren in de overheid en 

daarbuiten moet samenwerken, en dus ook met evenzoveel intermediairs te maken kan 

bronnen voor gebruik binnen 

Om hieraan wat te doen is het allereerst nodig dat intermediairs vergelijkbare dingen op een vergelijkbare manier 

eren en zullen ze ook makkelijker van elkaar slimme diensten gaan 
hergebruiken. Sterker nog, ze zullen hun diensten op herbruikbare manier ontwikkelen. Bovendien 
zullen ze ook gaan samenwerken zodat de achter hen georganiseerde organisaties daadwerkelijk 

. Ze vormen daarmee gezamenlijk de 

ntermediair zou moeten beschrijven welke functies nou juist daar goed 
Ze zou moeten beschrijven hoe onderlinge samenwerking tussen die intermediairs geregeld kan 

Ze zou kunnen beschrijven 
hoe je kunt voorkomen dat weliswaar op technisch niveau een vereenvoudiging wordt bereikt, maar deze op 
juridisch niveau blijft bestaan (omdat bijvoorbeeld gegevensleveringen altijd contractueel end-to-end blijven). Een 

n over knooppunten kan zo’n referentiearchitectuur bevatten en daarmee allerlei ontwikkelingen 
helpen vlottrekken en sturen. Het vormt daarmee ook een uitwerking van principes als serviceorientatie en 

els afhankelijk van het effectief ondersteunen van al die uitwisselingen 
door dit soort intermediairs. Dat we slimme informatiediensten ontwikkelen en 
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die samenwerking en anderzijds de inhoudelijke complexiteit daarvan door juist aan te geven hoe je het kunt 
gezien de sterke ontwikkeling juist op het gebied van intermediairs – momenteel en 


