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Hoe toekomstvast
is de gemeentelijke
midofficearchitectuur?
Het

midofficeconcept
van GEMMA

Bij het realiseren van de elektronische overheid spelen de
gemeenten een voorhoederol. Richtinggevend daarbij is GEMMA,
de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten, met daarin
centraal het midofficeconcept. De vraag rijst hoe toekomstvast dit
concept is.

Adrie Spruit
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1. Dienstverlening
draait om mensen,
de geactualiseerde
visie van de commissie-Jorritsma,
VNG, 2010.
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De overheid in Nederland wil een elektronische
overheid worden. Dat is een overheid die haar
diensten via internet aanbiedt, die haar interne
processen zoals het behandelen van aanvragen
zo veel mogelijk elektronisch uitvoert en die haar
gegevens inclusief documenten elektronisch
opslaat en bewaart. Aan dit streven heeft de
Nederlandse overheid doelstellingen gekoppeld
zoals verbetering van de dienstverlening, administratieve lastenverlichting, efficiënter werken en
ook het verkleinen van de afstand tot de burger.
Om dat laatste te bereiken is het landelijk beleid
dat gemeenten zich ontwikkelen tot de meest
nabije overheid voor zowel burgers als bedrijven.1
Bij het realiseren van de elektronische overheid
spelen de gemeenten daarom een voorhoederol.
Met zo’n honderdzeventigduizend ambtenaren
vormen de gemeenten de meest omvangrijke
bestuurslaag van Nederland. Het realiseren van
de elektronische gemeente is dan ook een grote
operatie. Richtinggevend daarbij is GEMMA
(GEMeentelijke Model Architectuur), de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten, met
daarin centraal het midofficeconcept. Dit concept
staat model voor de inrichting van de informatievoorziening van meer dan vierhonderd gemeenten, maar is ook leidend voor de gemeentelijke

softwaremarkt met daarin tientallen leveranciers.
Een concept dat bij de grootste bestuurslaag zo
centraal en in de schijnwerpers staat, roept ook
vragen op. Is het wel toekomstvast? Doe je er als
gemeente goed aan om er fors in te investeren?
Waarom is het koppelen van systemen toch nog
steeds lastig? En botst het niet met serviceoriëntatie en daarmee zelfs met NORA, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur? Op
deze vragen gaat dit artikel in. Daarbij blijkt dat
de gemeentelijke informatievoorziening nog voor
enkele grote uitdagingen staat.

Het midofficeconcept
Rond de laatste eeuwwisseling kregen de frontoffices van gemeenten een meer klantgeoriënteerd
karakter. Na eerst diensten en afdelingen met
eigen loketten, ontstonden er centrale publieksbalies, kregen gemeenten een centraal telefoonnummer en realiseerden gemeenten hun aanwezigheid
op internet met per gemeente één website. Per
kanaal dus een centrale en op de klant gerichte
ingang.
In 2002 stelde het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties in het rapport ‘Architectuur Elektronische overheid’ echter wel vast
dat de vakafdelingen van overheidsorganisaties –

Samenvatting
Bij het realiseren van de elektronische gemeente is GEMMA (GEMeentelijke
Model Architectuur) leidend, met daarin centraal het midofficeconcept. De
midoffice is geen organisatorische eenheid en ook geen applicatie, en is niet strijdig
met serviceoriëntatie. Tot de uitdagingen behoren het afstemmen van termen en
begrippen in wetten, het ontwikkelen van landelijk afgestemde informatiemodellen
en het standaardiseren van systeemfuncties.

KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse
Gemeenten, ondersteunt gemeenten bij het
verbeteren van de kwaliteit van hun dienstverlening en interne organisatie. Naast
afdelingen die gericht zijn op organisatieontwikkeling kent KING een afdeling e-Dienstverlening. Deze afdeling is verantwoordelijk
voor GEMMA, oftewel de GEMeentelijke
ModelArchitectuur. GEMMA is de landelijke
referentiearchitectuur voor het inrichten van
zowel de bedrijfsprocessen als de informatievoorziening van gemeenten. KING heeft
die verantwoordelijkheid overgenomen van
EGEM i-teams, het ICTU-programma voor
de elektronische gemeente dat per eind 2009
is geëindigd.
GEMMA sluit aan op NORA, de landelijke
referentiearchitectuur voor de gehele overheid. Waar NORA in hoofdzaak bestaat uit
architectuurprincipes, is GEMMA daarvan
een op de gemeentelijke praktijk gerichte
uitwerking. GEMMA is direct toepasbaar en
dat zien we terug in de inhoud van GEMMA,
waaruit hier een greep:

• standaard (functionele) specificaties voor
e-formulieren;
• e-processtandaarden met procesmodellen
voor alle dienstverleningsprocessen, zoals
vergunningverlening, subsidieverlening en
meldingen;
• de informatiemodellen RSGB voor basisgegevens en RGBZ voor zaakgegevens
(voluit respectievelijk het Referentiemodel
Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens
en het Referentiemodel Gemeentelijke
Basisgegevens-Zaken);
• de koppelingsstandaard StUF (Standaard
Uitwisselings Formaat) voor het tussen
systemen uitwisselen van gegevens en het
leveren van (web)services.
De GEMMA-standaard StUF heeft inmiddels
een overheidsbrede betekenis. Het College
Standaardisatie voor de overheid heeft StUF
geplaatst op de Comply-or-explain-lijst met
open standaarden voor de overheid (www.
open-standaarden.nl).
Meer informatie over KING en GEMMA is te
vinden op www.kinggemeenten.nl.

tezamen de backoffice vormend – nog steeds naar
sectoren, en dus niet klantgeoriënteerd, waren
georganiseerd. Aan de orde was dan ook de vraag
hoe dat op te lossen. De backoffice kantelen naar
een klantgerichte oriëntatie zou een te complexe
en tijdrovende reorganisatie vergen, zo was de
conclusie. In het genoemde rapport adviseerde
het ministerie daarom de backoffice ‘niet te kantelen, maar te koppelen’.
Een elektronische midoffice zou moeten zorgen voor dat koppelen. Dat is dan ook wat het
gemeentelijke midofficeconcept doet: het ontsluit
en verbindt de voorheen verkokerde sectorale

afdelingen met de rest van de organisatie, waaronder de frontoffice. Met als resultaat dat gegevens en systeemfuncties die voorheen verstopt
zaten in die afdelingen beschikbaar komen voor
zowel gebruik naar de klant als voor organisatiebrede sturing, bewaking en ondersteuning van
de dienstverleningsprocessen (behandelen van
aanvragen, leveren van producten). Een elektronische midoffice verbetert dan ook zowel de interne
werkprocessen als de dienstverlening aan de
klant. De GEMMA-informatiearchitectuurplaten
laten zien welke informatiefuncties daarvoor
nodig zijn.
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De GEMMA-informatie
architectuurplaat
Figuur 1 is een plaat uit de GEMMA Informatiearchitectuur 1.0 zoals gepubliceerd in december
2009. Daarin staat de bovenste helft voor de lokale
gemeentelijke informatievoorziening en de onderste helft voor de omgeving van een gemeente met
informatievoorzieningen van ketenpartners en
algemene e-overheidsvoorzieningen zoals DigiD en

de landelijke basisregistraties.
In de bovenste laag zien we een gemeentelijke
front-, mid- en backoffice:
• De frontoffice bevat functies en oplossingen
voor het aannemen en uitvoeren van klantcontacten plus de kanalen waarlangs burgers, bedrijven
en instellingen contact met de gemeente hebben.
• De backoffice bevat de sectorspecifieke oplossingen op afdelingsniveau.
• De midoffice ten slotte bevat alle generieke oftewel sectoroverstijgende functies en oplossingen.
Deze zijn beschikbaar voor de gehele gemeentelijke organisatie. Ook vinden we hier de centrale
verbindingsfunctie (in ICT-termen een broker)
die functies en systemen zowel intern als extern
koppelt.
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en
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partners

verbinden

ontsluiting
landelijke
basisgegevens

zaakgegevens
partners

landelijke
basisgegevens

gemeenschappelijke
diensten

instelling

frontoffice

midoffice (generieke i-functies landelijk
en andere overheidsorganisaties)
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overige organisaties federatieve overheid, waaronder ketenpartners en aanbieders landelijke voorzieningen

Figuur 1. De actuele GEMMA Basisplaat Informatiearchitectuur op conceptueel niveau

Hoe maakt een gemeente haar eigen architectuurplaat?
Veel gemeenten maken op basis van GEMMA een eigen informatiearchitectuurplaat.
Twee zaken zijn daarbij van belang:
1. Klakkeloos overnemen werkt niet. Op lokaal niveau is elke situatie weer anders.
GEMMA, waaronder het midofficeconcept en de bijbehorende platen, is de referentie. Maar de gemeentelijke ambities, de bestaande werkprocessen en het al aanwezige
applicatielandschap spelen ook een rol. Het vraagt dan ook nadenken om van GEMMA
– waar nodig – bij de organisatie passend maatwerk te maken.
2. Bij een architectuurplaat horen afspraken over wat je bedoelt te zeggen met de plaat
en wat je waar intekent. Onder andere de spelregels daarvoor zijn beschreven in de
KING-publicatie ‘Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente?’ (te
vinden op www.kinggemeenten.nl als een van de GEMMA-documenten in de categorie
‘Informatiearchitectuur algemeen’).

De opstellers van het al genoemde BZK-rapport
hebben het begrip ‘midoffice’ destijds ‘geleend’
uit de wereld van organisatiestructuren. Daarbij
vinden in de frontoffice de klantcontacten plaats,
zitten in de backoffice de specialisten van de
sectorale vakafdelingen en vinden we in de mid
office generalisten voor coördinatie, waaronder het
verbinden van de front- met de backoffice. Het
BZK-rapport gebruikte de term ‘midoffice’ voor het
benoemen van een elektronische omgeving met
dezelfde functie, namelijk verbinden en coördineren. Zo ontstond het midofficeconcept voor het
inrichten van elektronische overheidsorganisaties.
Vanaf 2003 is dit concept voor de gemeentelijke
bestuurslaag uitgewerkt tot een midofficearchitectuur, eerst door het ICTU-programma EGEM en
sinds begin 2010 door het toen opgerichte KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten, kortweg
KING. In de context van de elektronische overheid is de gemeentelijke midoffice daarmee een
centrale ICT-omgeving en geen organisatorische
eenheid. GEMMA, de al genoemde gemeentelijke
referentiearchitectuur, bevat onder andere een
proces- en een informatiearchitectuur, maar doet
geen uitspraken over de organisatiestructuur van
een gemeente.

De midoffice is een concept en
geen applicatie
Samengevat is de gemeentelijke midoffice een
concept voor:
• het ontsluiten van gegevens in voorheen sectorale
afdelingssystemen naar de rest van de organisatie;
• het beschikbaar krijgen van generieke informatiefuncties voor de hele organisatie, zoals zaken
beheer, document- en dossierbeheer en klantcontactenbeheer;

• het onderling verbinden van systemen, zowel
intern als extern.
Dit is het concept, niet meer en niet minder, en
binnen GEMMA is dat een eenduidige en vooralsnog stabiele kern. Hoe dat concept op systeemniveau wordt ingevuld met aan te schaffen applicaties is een ander verhaal. Daarbij zien we in de
praktijk verschillende (software)varianten.
Op de markt van gemeentelijke midofficesoftware treffen we een grote variëteit aan systemen
aan, van zogenoemde midofficesuites of all-inonesystemen met functionaliteit voor zakenbeheer,
documentbeheer en klantcontactenbeheer in één
systeem, tot onderling gekoppelde dedicated systemen voor elk van deze functies. Daaruit kiezen
gemeenten hun oplossingen. Een grote gemeente
met eigen expertise op het gebied van systeemintegratie zal daarbij eerder uitkomen op dedicated
best-of-breed systemen dan een kleine gemeente
met minder kennis. Zo’n gemeente laat de koppelingsproblematiek liever aan de leverancier over
en kiest dan voor een midofficesuite oftewel een
all-in-oneoplossing met alle midofficefuncties
in één geïntegreerd pakket (met als verwarrende
bijkomstigheid dat leveranciers de term ‘zaken
systeem’ gebruiken voor zowel midofficesuites als
enkelvoudige systemen voor zakenbeheer).
Veel discussies over de midoffice gaan in essentie
over voor- en nadelen van een midofficesuite versus gekoppelde afzonderlijke systemen, dus niet
over het midofficeconcept maar over de softwarevarianten waarmee je het concept kunt invullen.
Overigens verschilt een goede all-in-oneoplossing
minder van gekoppelde afzonderlijke systemen
dan men zou denken. Om flexibel te kunnen koppelen moet een goede suite bestaan uit duidelijk
afgebakende functionele eenheden (modules) die
qua functionaliteit maximaal onafhankelijk zijn
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Het midofficeconcept en
serviceoriëntatie zijn geen strijdige
architecturen

van elkaar oftewel onderling maximaal zijn ontkoppeld. Alleen op die manier zijn suites open systemen, die ook op moduleniveau kunnen koppelen
en gegevens of services kunnen leveren.

In de kern houdt serviceoriëntatie in dat men
interacties tussen actoren organiseert als diensten
oftewel services. Per interactie is er een actor die
een dienst vraagt (service request of een abonnement) en afneemt en een actor die een dienst
aanbiedt en levert. Actoren kunnen organisaties of
organisatieonderdelen zijn, maar ook informatiesystemen, modules van deze systemen of – op een
nog lager niveau – kleine onderling samenwerkende softwarecomponenten. We onderscheiden

De ontwikkeling van de midofficearchitectuur in vogelvlucht
De gemeentelijke elektronische midoffice ontstond uit
de behoefte de sectorale afdelingen in de backoffice te
ontsluiten naar en te verbinden met de kanalen in de
frontoffice. Zonder zo’n midoffice is daarvoor een groot
aantal operationele verbindingen nodig. Figuur a toont
die situatie.
frontoffice

De eerste variant met elektronische voorzieningen
in de midoffice was de dunne midoffice. Naast een
broker als verbindingsfunctie bevatte deze zowel
een gemeenschappelijk zakenmagazijn als een
gemeenschappelijk gegevensmagazijn (zie figuur c).
Onder andere door gezamenlijke aanbestedingen
voor software2 evolueerde de dunne midoffice tot
een dikke midoffice. Naast het zaken- en gegevensmagazijn bevat deze ook functies voor klantcontactenbeheer, contentbeheer (website), documentbeheer plus een functie procesorkestratie voor het
elektronisch aansturen van zaken en de werkprocessen daarvoor (zie figuur d).
De GEMMA Basisplaat Informatiearchitectuur van
de laatste generatie (zie figuur 1) kent nog steeds
een indeling naar drie kolommen, maar toont nu
ook de externe omgeving.

backoffice
Onderwijs
Parkeren
Bouwen

burger

Belastingen
Bedrijven

bedrijf

Openbare werken
Sociale Dienst
Burgerzaken

2. De Andez-aanbestedingen 1 en 2.

Figuur a. Een veelvoud aan verbindingen
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De eenvoudigste midofficevariant is de Alt-Tabmidoffice. Medewerkers in een frontofficerol of
bijvoorbeeld een coördinatorrol op concernniveau
werken wel met geautomatiseerde systemen, maar
generieke gemeenschappelijke systemen ontbreken nog. De medewerkers schakelen zelf (zie
figuur b) met de Alt-Tab-toetsencombinatie tussen
de verschillende sectorale backofficesystemen.
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frontoffice
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backoffice
Onderwijs
Parkeren
Bouwen
Belastingen

burger
ambtenaar

Bedrijven
bedrijf

Openbare werken
Sociale Dienst
Burgerzaken

Figuur b. De Alt-Tab-midoffice

daarom drie niveaus waarop men serviceoriëntatie
kan toepassen:
1. Het organisatieniveau. Alle werkprocessen
zijn gericht op het leveren van diensten, intern
aan andere organisatieonderdelen, aan andere
organisaties (waarmee men dus samenwerkt) of
aan klanten.
2. Het niveau van extern gerichte functionaliteit
van informatiesystemen. Die functionaliteit
bestaat uit de verzamelingen van services die
het systeem kan leveren aan werkprocessen of
aan andere systemen. Waar mogelijk worden
services gestandaardiseerd en hergebruikt.

frontoffice

midoffice

3. Het niveau van de interne constructie van informatiesystemen. Een informatiesysteem kan
men ook intern organiseren als een verzameling van services en onderling samenwerkende
componenten. De softwarebouwer kan dat
doortrekken naar zelfs softwarecomponenten op
microniveau. Op het hoogste niveau bestaat het
resultaat van die samenwerkende componenten
en services weer uit de services die het systeem
als geheel extern levert (het hiervoor benoemde
niveau 2). In een optimale servicegeoriënteerde
softwareomgeving worden ook de interne services
maximaal gestandaardiseerd en hergebruikt.

servicebus: onderlinge
gegevensuitwisseling
binnen de e-overheid

backoffice
Onderwijs

Kadaster

Parkeren
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Bouwen

Gebouwen

servicebus
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Sociale Dienst

gegevensmagazijn

Inkomen
GBA

Burgerzaken

Figuur c. De dunne midoffice
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Figuur d. De dikke midoffice
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Bij serviceoriëntatie in de midoffice gaat het in
eerste instantie vooral om niveau 2. Twee kanten
van serviceoriëntatie blijken dan samen te vallen
met wat voor de midoffice al karakteristiek was:
• de service broker voor het koppelen van systemen vult de verbindingsfunctie van de midoffice
in;
• gestandaardiseerde services zijn al maximaal
generiek en daarom bij uitstek geschikt voor het
invullen van generieke midofficefunctionaliteit.

In de GEMMA-informatiearchitectuur zien we
in de midoffice van de plaat op systeemniveau
(figuur 2) een broker en een servicecatalogus.
Ook de generieke services voor de hele organisatie krijgen daar hun plek. Maar services met een
zuiver sectorspecifiek karakter tekenen we in de
backoffice. De midoffice verdwijnt dus niet met
de invoering van serviceoriëntatie. Integendeel,
naarmate er meer generieke en herbruikbare services voor de hele organisatie beschikbaar komen,
raakt de midoffice juist meer gevuld. En de backoffice wordt dunner. Want waar mogelijk wordt
sectorale functionaliteit vervangen door generieke
en gestandaardiseerde functionaliteit. Ook dat
hoort bij het midofficeconcept. De elektronische
backoffice verdwijnt echter niet. Sectorspecifieke
functionaliteit blijft bestaan, als sectorale services

gemeente

leveren

kanaalintegratie (scannen, data-invoer)

publ. van publ.
content met CMS
mijngemeente.nl

identificatie, login en toegangsrechten

instelling

midoffice (generieke applicaties)

e-formulieren
en e-betalen

bedrijf

gemeentelijke website

burger

productencatalogus (publicatie)

frontoffice

klantcontactensysteem
(CRM)

zakenmagazijn

Document
Mgt.System
(DMS)
Record Mgt.
Application
(RMA)

Onderwijs
Parkeren
Bouwen

product- formulierencatalogus generator
(beheer)
Content
Mgt.System
(CMS)

zakensysteem

backoffice
(sectorspecifiek)

zaaktypencatalogus
Workflow Busin.Proc.
Mgt.System Mgt.System
(WfM)
(BPM)

servicecatalogus
broker

webservices
leveren
gegevens
gegevensmagazijn

Belastingen
sectorBedrijven
specifiekeOpenbare werken
applicaties Sociale Dienst
Burgerzaken

sectorale
ketengegevens
BAG-applicatie
Burgerzakensysteem
Interne
lokale organisatie
basisgegevens

gemeentelijke servicebus (GSB)
Digikoppeling en overige aansluittechnieken
Digikoppeling en overige aansluittechnieken
landelijke voorzieningen

landelijke
websites
burger

...

informatie / april 2011

bedrijf

14

landelijke
verwijsindexen en
dossiervoorzieningen
landelijke
contentsystemen
overheidsinformatie
landelijke
authenticatie en
machtigingsvoorzieningen

instelling

frontoffice

broker
serviceregister
digikoppeling

terugmeldvoorzieningen
basisregistraties
ontsluitingsvoorzieningen
basisregistraties

landelijke
basisregistraties

zakensystemen
sectorale
ketens

midoffice (generieke externe
informatie- en verbindingsvoorzieningen)

backoffice

overige organisaties federatieve overheid plus landelijke infrastructuur e-overheid

Figuur 2. De GEMMA Basisplaat Informatiearchitectuur op applicatie- oftewel systeemniveau

Serviceoriëntatie en StUF
StUF (Standaard Uitwisselings Formaat), de
XML-berichtenstandaard van GEMMA, ondersteunt ook berichtenuitwisseling op basis van
webservices. Op het niveau van protocolbindingen
is StUF daartoe gebaseerd op de Digikoppelingstandaarden (voorheen Overheids Service Bus),
namelijk de WUS-familie (WSDL, UDDI en
SOAP) en ebMS (ebXML). StUF sluit daarmee
aan op de overheidsbrede infrastructuur voor
webservices.
Inmiddels koppelt een deel van de systemen op
de markt met webservices aan bijvoorbeeld landelijke e-overheidsvoorzieningen. Maar ook met
StUF in de niet-webservicesvariant zet men al
een stap in de richting van serviceoriëntatie. Want
het standaardiseren van berichten, en daarmee
de koppelvlakken tussen systemen, is een van de
fundamentele principes van een servicegeoriënteerde architectuur. Zo biedt StUF gemeenten
binnen het midofficeconcept een groeipad naar
serviceoriëntatie.

Uitdagingen voor de toekomst
Een van de belangrijkste probleemgebieden binnen de huidige gemeentelijke informatievoorziening is het koppelen van systemen. Dit ondanks
het bestaan van StUF. In StUF, hoe succesvol ook,
zitten nog vrijheidsgraden. Die vrijheidsgraden
zijn nodig en worden gebruikt om de technische
en functionele verschillen tussen systemen op te
vangen. Die verschillen, veroorzaakt door de nog
beperkte standaardisatie van de functionaliteit van
systemen, zijn het achterliggende probleem.

Standaardiseren van systeemfuncties
Op het laagste detailniveau, de zogenoemde verticale sectormodellen, bevat een standaard-StUFbericht alle belangrijke gegevens voor een sector of
aandachtsgebied. In de praktijk ontstaan op StUF
gebaseerde koppelvlakken door een selectie daaruit. Die selectie is dus hetgeen in een concrete
situatie tussen twee systemen, bijvoorbeeld een
zakensysteem en een documentbeheersysteem,
wordt uitgewisseld. En dat wordt weer – mede
– bepaald door de functionaliteit en daarmee
de functionele afbakening van elk van de systemen. Juist die functionaliteit is in GEMMA wel
benoemd, maar nog onvoldoende gedetailleerd en
gestandaardiseerd. Daardoor zijn de op de markt
beschikbare gemeentelijke midofficesystemen, ook

al voldoen ze aan StUF, vaak toch niet plug-andplay, dus zonder aanvullend maatwerk, koppelbaar.
We zullen dit langs twee sporen moeten oplossen:
1. Verdergaand specificeren en standaardiseren
van de functies van systemen, een soort topdown aanpak, van grof naar fijn, van hoofdinformatiefuncties naar informatiefuncties op
detailniveau, met informatiefuncties die maximaal ontkoppeld zijn wat betreft functionele
afhankelijkheden.
2. Uitwerken van op StUF gebaseerde koppelvlakken – met standaardberichten en -services
– voor meer combinaties van – gestandaardiseerde – systemen.
De sporen 1 en 2 ontmoeten elkaar waar de functionaliteit van een systeem uiteindelijk zal bestaan
uit de verzameling van services die het systeem
kan leveren.
KING ontwikkelt al StUF-koppelvlakken en
werkt inmiddels ook aan de detaillering en standaardisatie van de functies van voor gemeenten
belangrijke systemen. Maar de algehele problematiek zullen we moeten oplossen in een samenspel
van landelijke partijen: KING met de GEMMAstandaarden, de leveranciers met op standaarden
gebaseerde software en vooral ook de software
inkopende gemeenten. Want uiteindelijk zullen zij,
uitgerust met de juiste kennis voor goed opdrachtgeverschap, de bepalende en sturende factor zijn.

Een overheidsbreed kader voor informatiemodellen
Standaardisatie op semantisch niveau is de andere
grote uitdaging. Het is een randvoorwaarde voor
het succesvol kunnen koppelen van systemen
en gaat in die zin nog vooraf aan het standaardiseren van functionaliteit. Op dit moment bevat
GEMMA twee in het gemeentelijke veld goed
geaccepteerde informatiemodellen: het RSGB
(Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke
Basisgegevens) voor basisgegevens en het RGBZ
(Referentiemodel Gemeentelijke BasisgegevensZaken) voor zaakgegevens. StUF is daarop weer
gebaseerd.
Het RSGB dekt behalve de basisgegevens voor de
gemeentelijke bestuurslaag ook een belangrijk deel
af van de basisgegevens voor de gehele Nederlandse overheid. Dit zijn de basisgegevens in de
bekende landelijke basisregistraties, bijvoorbeeld
de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).
Maar voor veel andere terreinen van de overheid,
waaronder verschillende sectoren, zijn óf nog geen
informatiemodellen op- en vastgesteld, óf er zijn
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en voorlopig ook in de vorm van nog niet uitgefaseerde sectorale legacysystemen.
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wel informatiemodellen maar ze sluiten niet op
elkaar aan. Gemeenten hebben daar last van, want
bij een klantgerichte benadering is het kunnen
combineren van informatie uit verschillende sectoren essentieel. Dat iemand werkeloos is (Werk en

Inkomen) kan bijvoorbeeld te maken hebben met
opleiding (Onderwijs) of gezondheid (Zorg). Bij
een gemeente komt informatie uit verschillende
sectoren dus bij elkaar. Dat geeft echter problemen als informatiemodellen onderling niet op
elkaar zijn afgestemd. Dergelijke problemen moet
de overheid niet telkens lokaal en ad hoc oplossen, maar per geval eenmalig en goed regelen op
landelijk niveau.
Dat kan met een overheidsbreed kader waarbinnen alle informatiemodellen van de overheid in
de juiste samenhang een plek krijgen. Dat hoeft

Nijmegen: praktijkvoorbeeld van GEMMA en serviceoriëntatie
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Met honderdzestigduizend inwoners is Nijmegen de tiende gemeente van Nederland. De gemeentelijke organisatie is sterk in beweging. Om te voorkomen dat ICT daarbij
een bottleneck wordt, heeft Nijmegen gekozen voor een
servicegeoriënteerde benadering met GEMMA als referentie. Men sluit daarbij aan op het thema ‘groeipad naar
serviceoriëntatie’ in de GEMMA-informatiearchitectuur.
Uitgangspunt is ook het Strategisch Informatieplan
Gemeente Nijmegen. Daarin is vastgelegd dat landelijke
architecturen zoals GEMMA en ook NORA het inrichtingskader vormen voor de gemeentelijke informatievoorziening. Nijmegen combineert deze landelijke referenties
met de eigen ambities tot zowel een visie als een aanpak.
Belangrijke onderdelen daarvan zijn het verbeteren van
de (digitale) dienstverlening en het verhogen van de efficiency. Daartoe heeft men de afgelopen jaren nieuwe
systemen voor zowel de front- als de midoffice in gebruik
genomen. Maar men heeft ook vastgesteld dat er voortdurend software met nieuwe mogelijkheden op de markt
komt. Een voorbeeld daarvan zijn gehoste oplossingen ‘in
de cloud’. Om, waar dat nuttig is, snel op dat soort ontwikkelingen te kunnen inspelen is een flexibele inrichting
van de eigen informatievoorziening nodig. Mede daarom
heeft men gekozen voor serviceoriëntatie.
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Hoofd- en ventweg
Onderdeel van de Nijmeegse strategie is dat men bewust
werkt met tijdelijke oplossingen. De markt van gemeentelijke software is nog sterk in ontwikkeling. Vindt men
bepaalde software nog onvoldoende volwassen, dan kiest
Nijmegen eerst voor een snel in te passen eenvoudig
systeem, om later alsnog over te stappen naar een meer
volwassen systeem. Men noemt dit de hoofd-en-ventwegbenadering. Tijdelijke oplossingen (‘wegwerpsoftware’)
bevinden zich op de ventweg (een ventweg is een secundaire weg die parallel loopt aan een hoofdweg). Meer
duurzame oplossingen krijgen een plek op de hoofdweg.
Dat kunnen volwassen midofficesystemen zijn, maar ook

standaardoplossingen die beschikbaar komen op landelijk niveau (e-overheidsvoorzieningen zoals de landelijke
basisregistraties) of binnen een samenwerkingsverband
(zoals van GovUnited, waarbij Nijmegen is aangesloten).
Ton van Gemert, bij de gemeente Nijmegen hoofd van de
afdeling Informatie, zegt daarover: ‘De afgelopen jaren
is dankbaar gebruikgemaakt van de mogelijkheden die
een ventwegbenadering biedt. Nu is de gemeentelijke
organisatie toe aan een volgende stap. De producten van
gemeentelijke softwareleveranciers zijn de afgelopen jaren
volwassener geworden. De komende tijd zal daarom bij
ons een verschuiving plaatsvinden van vent- naar hoofdweg. Door onze serviceoriëntatie kunnen we dat relatief
eenvoudig en beheersbaar uitvoeren. De ventweg blijven
we overigens wel houden als middel om snel en flexibel in
te kunnen spelen op nieuwe of specifieke wensen.’
GEMMA blijft leidend
Bij die serviceoriëntatie volgt Nijmegen GEMMA.
Ad Gerrits, informatiearchitect bij de gemeente
Nijmegen, zegt daarover: ‘Wij zijn bezig zaakgericht
werken, een van de thema’s binnen de GEMMAinformatiearchitectuur, in te voeren. Daarbij passen we
het GEMMA-informatiemodel RGBZ (Referentiemodel
Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) toe, evenals de
GEMMA Zaaktypencatalogus, met daarin inrichtingsparameters voor zaakgericht werken. In onze informatiearchitectuur zijn de informatiefuncties uit de GEMMAarchitectuurplaten duidelijk herkenbaar. De in die platen
zichtbare generieke midofficevoorzieningen krijgen bij ons
steeds meer invulling. Nu al leidt het gebruik en hergebruik van de functionaliteit van die voorzieningen tot kortere doorlooptijden van onze ICT-projecten. Het toepassen van GEMMA levert ons dus echt iets op. Onze eigen
Nijmeegse enterprisearchitectuur zullen we regelmatig
bijstellen, maar met GEMMA in een belangrijke rol. Ons
uitgangspunt blijft dat we GEMMA volgen, tenzij.’

overigens niet te betekenen dat letterlijk alles op
elkaar wordt afgestemd, maar wel daar waar informatiemodellen elkaar in werkprocessen raken en
er zonder afstemming problemen ontstaan. Omdat
deze problematiek de grenzen van de gemeentelijke bestuurslaag ruim overschrijdt, is een landelijke
partij nodig die dat gaat regelen en die waar nodig
de afstemming tussen sectoren en bestuurslagen
stimuleert en coördineert.

komen van wetgeving. Als termen in wetten
telkens net iets anders betekenen, dan is het lastig
dat in de onderliggende architectuurlagen alsnog
recht te trekken. De Rijksoverheid zou wetgeving
moeten gaat zien als een architectuurlaag boven
de bedrijfsarchitectuurlaag van alle afzonderlijke
overheidsorganisaties. Dat vergt de invoering van
werken onder architectuur bij wetgevingsprocessen, het opnemen van termen en begrippen met
hun definities in een overheidsbreed woordenboek en hergebruik van de inhoud. Afstemming
van begrippen en termen, en daarmee dus van

Architectuur en wetgeving
Veel problematiek ontstaat al bij het tot stand
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de objecten en subjecten waarop
wetgeving zich richt, moet een
standaardonderdeel van wetgeving
worden.

»Een van de belangrijkste

probleemgebieden binnen de
huidige gemeentelijke informatie
voorziening is het koppelen van
systemen

Tot slot
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Dit alles samenvattend kunnen we stellen dat het
succesvol koppelen van informatiesystemen begint
met afgestemde termen en begrippen in wetten en
met op landelijk niveau afgestemde informatiemodellen. Daarnaast is de gemeentelijke bestuurslaag
zelf aan zet voor het standaardiseren van de functies van systemen. Want als die verschillen, valt
niet te verwachten dat we hetgeen zich tússen die
systemen afspeelt wél kunnen standaardiseren.
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