
Roadmap Digitale Agenda 
2020 
Adviesgroep informatievoorziening – 18 november 



Aanleiding 
• Gebrek aan overzicht van alles dat er binnen 

de Digitale Agenda 2020 gebeurt. 

 

Ambitie 
• Gemeenten inzicht bieden in de 

ontwikkelingen die op ze af komen, en ze 
ondersteunen bij het maken van keuzes. 
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Waar komen we vandaan? 
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Roadmap: Najaar 2016 
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https://www.kinggemeenten.nl/king/themas/digitale-agenda-2020/catalogus


Ontwikkelpad 

• Volgende week: Logisch ontsluiten van alle 
lopende projecten binnen de Digitale Agenda 

• Januari 2017: Versie 0.9 van het Platform 
DA2020 

• Maart 2017: Versie 1.0 van Platform DA2020 

• Daarna: Een doorlopend ontwikkelpad  
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Functionaliteiten V1.0 (maart) 

• Verzamelpunt voor alle info over Digitale Agenda 

• Wat komt er op gemeenten af? Nu en in de toekomst. 
(strategisch) 

• Hoe kunnen ze hier (vanuit DA2020) mee aan de slag? 

– Uitgangspunten (tactisch) 

– Producten en diensten (operationeel) 

 

• Standaard: agenda, nieuws, etc.. 

 

 

 Alle informatie vanuit meerdere perspectieven 
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Platform DA2020  
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Blockchain, 

Zelfrijdende 

auto’s 

Dienstverlening 

à la Bol.com 

GIBIT, 

Leveranciers-

management 

Monitor 

Doelgerichte 

Digitalisering, 

Digitale Aangifte 

Overlijden 
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afdwingbaar 
interbestuurlijk 

kader 

centrale digitale 
services (atomair) 

authentieke 
bronnen verrijkt 

per niveau 

centraal 
informatiebeheer 

(services) 

één portaal 

gebruikersbeheer, 
rollen en 

mandaten 

identificatie (e-ID) 
authenticatie 

Informatie-
veiligheid 

interbestuurlijk 
beveiligd 
platform 

generieke 
componenten 

open data 

open standaarden 
voor gelinkte 
overheden 

(OSLO) 

producten en 
dienstencatalogus 

alles digitaal eigenaarschap 

interbestuurlijke 
samenwerking 

klant steeds 
centraal 

no vendor  

Lock-in 
no legacy rule 

only once 
proces-

optimalisatie 
ifv kerntaken 

regelgeving 
denkt 

digitaliserend 

samenwerking 
publieke en 

private sector 

schaalgrootte 

catalogus met 
herbruikbare 
componenten 

impactanalyse en 
-toets opzetten 

Leveranciers- 
management 

Account- 
management 

roadmap 

Uitgangspunten 

Ondersteunings- 
principes  

Producten 

politiek 
engagement 

Model van de Zuiderburen 

Ondersteuning 



Strategie/beleid Informatie- en 
technologieontwikkelingen 

Ondersteuning 

1.  afdwingbaar interbestuurlijk 
kader 

14. authentieke bronnen verrijkt per 
niveau 

26. catalogus met herbruikbare 
componenten 

2. alles digitaal 15. centraal informatiebeheer 
(services) 

27. impactanalyse en -toets 
opzetten 

3. eigenaarschap 16. centrale digitale services 
(atomaire) 

28. procurement 

4. interbestuurlijke 
samenwerking 

17. één portaal 29. profielen 

5. klant steeds centraal 18. gebruikersbeheer, rollen en 
mandaten 

30. roadmap 

6. no vendor lock-in 19. identificatie (e-id) & authenticatie 

7. no legacy rule 20. informatieveiligheid 

8. only once 21. interbestuurlijk beveiligd platform 

9. politiek engagement 22. generieke componenten 

10. procesoptimalisatie i.f.v. 
kerntaken 

23. open data 

11. regelgeving denkt 
digitaliserend 

24. open standaarden gelinkte 
overheden 

12. samenwerking publiek & 
privaat 

25. producten en dienstencatalogus 

13. schaalgrootte 

Resultaat – 79 inzichten werden 30 
(referentie)architectuurprincipes 



Informatie per project 
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Algemeen Technisch 
(aansluiten) 

Gebruik 

Beschrijving Technische 
informatie 

Organisatie- 
perspectief 

Planning Stappen in 
implementatieproces 

Waar vind ik 
ondersteuning? 

Technische 
randvoorwaarden 

Eigenschappen / 
tags 

Bestuurlijke 
randvoorwaarden 

Zwaarte van project 
op organisatie / op 
budget 

Projectkosten 

Wat missen jullie? 



Discussie? 

• Hoe ver gaan we in het op maat 
aanbieden van informatie? 

– Koppelen met informatie MDD en WSJG 

– Collectiviseringsprofielen 

• Hoeveel diepgang bieden we per 
project? Nadruk op overzicht, of 
diepgang, of beide? 
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