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Jan-Willem Sieben MBA en ir. Bram van Zeist

De belangrijkste doelstellingen van het programma ‘e-overheid’ zijn het vergro-
ten van de dienstverlening, het verlagen van administratieve lastendruk en het 
verbeteren van de efficiëntie van bedrijfsvoering bij overheden. Alle overheden 
hebben uitgesproken hieraan deel te nemen, zo ook de provincies. Dit betekent 
voor provincies dat zij zowel technisch, organisatorisch als procesmatig maatre-
gelen moeten nemen. Onder andere moeten de IT-architectuur en de IT-midde-
len worden aangepast. Dit artikel gaat in op de consequenties, de overwegin-
gen en de mate waarin provincies gereed zijn om de nodige aanpassingen te 
realiseren. Begin 2010 heeft KPMG hiertoe een onderzoek uitgevoerd bij vijf van 
de twaalf provincies.

Inleiding

Al in 1994 is Nederland, als één van de eerste Europese landen, begonnen met e-over-
heidsprogramma’s. Dit heeft onder andere geresulteerd in verregaande digitalisering van 
overheidsprocessen zoals de aangifte inkomstenbelasting, elektronische aangifte bij 
politie en douane en de afdracht van sociale lasten voor werknemers. Uiteindelijke doel-
stelling van al deze programma’s is het verlagen van de administratieve lastendruk bij 
burgers en bedrijfsleven, maar ook het efficiënter maken van overheidsprocessen en over-
heidsorganisaties.

Een belangrijk programma binnen de e-overheidsinitiatieven is het ‘Nationaal Uitvoe-
ringsprogramma dienstverlening en e-overheid’, kortweg NUP. Het NUP realiseert 
samenhang tussen alle initiatieven op e-overheidsgebied. Het is een lijst van negentien 
IT-bouwstenen en zes voorbeeldprojecten. Deze voorzieningen vormen gezamenlijk de 
basisinfrastructuur voor de realisatie van de e-overheid.

Ook de Nederlandse provincies hebben zich aan het NUP gecommitteerd en dat heeft 
een aantal consequenties. Ten eerste dient er binnen de provincies gewerkt te worden 
aan de invulling en realisatie van deze negentien bouwstenen en voorbeeldprojecten. 
Daarnaast is het aansluiten van deze e-overheidscomponenten van provincies op die van 
hun ketenpartners (gemeenten, waterschappen, ministeries) voor de uitvoering van hun 
beleids- en bestuurstaken belangrijk voor het slagen van e-overheidsinitiatieven. De 
basisinfrastructuur die dit mogelijk maakt wordt in het NUP vastgelegd. 
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beleidsnotities, -nota’s en -plannen aan activiteiten en afspraken 
bevatten, kan wel worden gesteld dat de overheid stap voor stap 
de plannen concreet heeft gemaakt en naar een overheidsbrede 
set van technologieën, programma’s, afspraken en organisaties 
heeft toegewerkt.

De belangrijkste doelstellingen van e-overheid zijn:
administratieve lastenvermindering voor bedrijven en bur- •

gers;
het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening van de  •

overheid;
het vergroten van het aanbod aan digitale diensten. •

Een nevendoel is daarbij het efficiënter en veiliger maken van de 
overheidsprocessen door digitale uitwisseling van gegevens en 
het doorvoeren van een hogere mate van procesautomatisering 
van overheidsketens. Het huidige e-overheidsprogramma bevindt 
zich in een fase waarin een aantal bouwstenen wordt onderkend 
en gerealiseerd binnen een generieke e-overheidsarchitectuur, 
de NORA. Deze bouwstenen worden projectmatig opgebouwd 
en geïmplementeerd in de verschillende functionele overheids-
ketens en binnen de regionale overheden, zoals de provincies.

Dit betekent veel voor de provincieorganisaties. Dit 
artikel gaat in op de consequenties voor provincies 
van het NUP, de mate van gereedheid van de pro-
vincies en de overwegingen die ten grondslag liggen 
aan veranderingen in de ICT-voorzieningen en de 
organisatie.

Eerst wordt nader ingegaan op de consequenties van NUP voor 
het inrichten van de IT-functie bij provincies, en dan in het 
bijzonder op de architectuur. Vervolgens wordt het belangrijk-
ste architectuurprincipe dat hieruit volgt, te weten service-
oriëntatie, vertaald naar consequenties voor de provincies 
inzake processen, techniek en organisatie. 

Doelstellingen van e-overheid

De Nederlandse overheid is sinds 1994 bezig met elektronische 
overheidsdienstverlening. Er wordt sindsdien op alle overheids-
niveaus beleid gemaakt op dit terrein. De start van het e-over-
heidsprogramma kan het best worden gemarkeerd met het 
verschijnen van het Nationaal Aktieprogramma Elektronische 
Snelwegen (NAP), geïnitieerd door het ministerie van Econo-
mische Zaken. Al snel werd dit beleidsterrein overgeheveld naar 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
([Till96]). De opvolgers van het NAP kregen namen als ‘de digi-
tale delta’ (1999), ‘beleidsnota contract met de toekomst’ (2000) 
en, meest recent, Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid 
(NUP, 2008). Zonder nu in detail te vermelden wat deze 

Figuur 1. E-loket ‘Antwoord voor bedrijven’ (www.antwoordvoorbedrijven.nl).

De overheid maakt stap voor stap de 
plannen voor e-overheid concreet
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Via dit e-loket kunnen bedrijven informatie over wetten en 
regelingen, subsidies en belastingen eenvoudig vinden en raad-
plegen. Wanneer gekeken wordt naar de meldingsplicht van 
vervuilde grond, kan een bedrijf dat gevestigd is in de provincie 
Utrecht eenvoudig ‘geloodst’ worden naar de relevante e-for-
mulieren van de provincie Utrecht (zie figuur 2).

Om dit mogelijk te maken, dienen de provincies zich dus ken-
baar te maken bij het e-overheidsprogramma dat dit e-loket 
realiseert. Dit is een (eenvoudig) voorbeeld van e-overheids-
dienstverlening waarbij provincies een rol spelen. Er zijn uiter-
aard andere en complexere vormen. Een samenstel van eind-
doelen, instrumenten en beleidsterreinen is opgesteld in een 
routeplanner e-provincie. 

Gecontroleerd bouwen aan e-overheid door 
middel van architectuur

Het realiseren van de bouwstenen van e-overheid vereist een 
gemeenschappelijk kader voor alle overheidsorganisaties. Dit 
kader moet standaarden, principes en afspraken bevatten op 

De impact van e-overheid op provincies

De twaalf Nederlandse provincies hebben de doelstellingen van 
e-overheid onderschreven en zich gecommitteerd aan de doel-
stellingen en het implementeren van de bouwstenen van het 
NUP. Voor alle regionale overheden (gemeenten, provincies, 
waterschappen) is er een prioritering van bouwstenen opge-
steld, zodat voor de provincies duidelijk is waar in de beleids-
vorming rekening mee dient te worden gehouden. Voor de 
provincies zijn e-overheidsthema’s als basisregistratie, trans-
parantie van bestuur, webrichtlijnen en één gemeenschappe-
lijke IT-referentiearchitectuur belangrijk. Deze thema’s zijn 
vervat in een aantal projecten die centraal, vanuit het Interpro-
vinciaal Overleg, worden aangestuurd.

Een voorbeeld van een keten e-overheids-
programma met provinciale relevantie

Een voorbeeld van e-overheidsprogramma’s waarbij provincies 
een belangrijke rol spelen, is het overheidsloket ‘Antwoord voor 
bedrijven’ (http://www.antwoordvoorbedrijven.nl). Zie figuur 1.

Figuur 2. Stapsgewijs op weg naar het gezochte e-formulier.
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gegevens die door een burger of bedrijf aan de overheid wor-
den verstrekt, slechts eenmaal verstrekt dienen te worden. Dat 
betekent dat andere overheden, of processen binnen dezelfde 
provincie, deze informatie op een eenduidige plek terug moe-
ten kunnen vinden. Voor de gehele Nederlandse e-overheid 
zijn hiertoe basisregistraties ingericht, waarbij wettelijk 
bepaald wordt welke informatie waar bewaard wordt. Enkele 
basisregistraties zijn GBA (Gemeentelijke Basis Administra-
tie) voor burgeradministratie, basisregistratie voertuigen van 
het RDW voor voertuiggegevens en het kadaster voor perceel-
gegevens.

proces-, informatie- en technisch gebied. Voor de Nederlandse 
overheid is hiervoor de Nederlandse Overheids Referentie 
Architectuur (NORA) opgesteld. NORA is sinds 2007 verplicht 
gesteld als de standaardarchitectuur voor e-overheid1. NORA 
biedt een raamwerk dat het maken van afspraken tussen orga-
nisaties makkelijker, en op sommige punten zelfs overbodig, 
maakt. NORA is een overzicht van algemeen geaccepteerde 
principes (uitgangspunten) voor de inrichting van processen 
en systemen met het oog op interoperabiliteit.

De Provinciale Enterprise Referentie 
Architectuur – PETRA

Van de NORA zijn enkele referentiearchitecturen voor regio-
nale of functionele overheden afgeleid. Dit worden ook wel de 
‘dochters’ van NORA genoemd. Principes uit de NORA gelden 
voor haar dochters en worden zoveel mogelijk een-op-een over-
genomen. Voor de rijksoverheid heet deze afgeleide referentie-
architectuur ‘MARIJ’, voor de gemeenten ‘GEMMA’, voor de 
waterschappen ‘WILMA’ en voor de provincies ‘PETRA’. Voluit 
heet de provincievariant ‘Provinciale Enterprise Referentie 
Architectuur’. Al deze referentiearchitecturen gaan uit van de 
in figuur 4 weergegeven NORA-driedeling in frontoffice, 
bedrijfs proces en dataopslag.

Net als de NORA kent de PETRA een aantal basisprincipes die 
afgeleid zijn van de e-overheidsdoelstellingen zoals we ze eerder 
beschreven. Een voorbeeld van een dergelijk principe is dat 

1 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Kamerstuk 26 643, nr 136. http://www.overheid.nl/op/.
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De invoering van Service Georiënteerde 
Architectuur bij de provincies

De consequentie van het adopteren van een Service Georiën-
teerde Architectuur voor een provincie is ingrijpend. Het bete-
kent een kanteling in het denken over en het ontwikkelen van 
IT-systemen. Tot een aantal jaren geleden was het gebruikelijk 
om voor een specifieke behoefte uit de organisatie een IT-sys-
teem aan te schaffen of te ontwikkelen dat de gewenste functi-
onaliteit bood. Zo is er een landschap aan systemen en appli-
caties ontstaan die elk een deel van de processen van provincies 
ondersteunen. Er zijn applicaties voor contractmanagement 
met leveranciers, voor het opslaan en doorzoeken van docu-
menten en stukken, voor het registreren van medewerkers, etc. 
Deze systemen integreren veelal door uitwisseling van bestan-
den aan elkaar. 

Bij de adoptie van Service Georiënteerde Architectuur wordt 
een aantal zaken anders aangepakt:

Informatie wordt op één plaats opgeslagen en kent één eige- •
naar.

Bedrijfsprocessen, niet applicaties, zijn leidend bij de inrich- •
ting van de informatievoorziening. Dit wordt ook wel ‘zaakge-
richt werken’2 genoemd.

Processen worden opgebouwd uit deelprocesstappen die  •
grotendeels geautomatiseerd worden. 

Deze geautomatiseerde deelprocesstappen worden zo  •
gebouwd, dat hergebruik in andere processen mogelijk is.

Uitwisseling van informatie wordt in berichtvorm uitge- •
voerd en gefaciliteerd door een centraal informatiekoppelvlak. 
Een dergelijk koppelvlak is ook bekend als ‘Enterprise Service 
Bus’.

Dit betekent dat het ondersteunen van bedrijfsprocessen door 
IT fundamenteel verandert. De behoeftestelling kan eenvoudi-
ger, de ontwikkeling van IT-componenten kan sneller en ver-
anderingen zijn sneller doorgevoerd. Het denken in (bedrijfs)
processen wordt leidend bij zowel de gebruiker als de IT-afde-
ling en dit leidt tot een nauwere en betere samenwerking.

Vijf provincies – Drenthe, Zuid-Holland, Groningen, Flevoland 
en Overijssel – hebben in het voorjaar van 2010 een onderzoek 
laten uitvoeren om te bekijken hoe volwassen men is om een 
Service Georiënteerde Architectuur te implementeren. Daar-
naast is binnen dit onderzoek gekeken naar de mate van gereed-
heid om de NUP-component ‘digikoppeling’ te gaan gebruiken. 

2 ‘Zaakgericht werken’ of casemanagement omvat in de meest gehanteerde, 
ruimere definitie meer dan alleen procesgericht denken over informatievoor-
ziening. Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefini-
eerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat, waarvan de kwaliteit en 
de doorlooptijd worden bewaakt. Of in termen van de Algemene wet bestuurs-
recht: een zaak begint met een aanvraag, een verzoek tot het nemen van een 
besluit (AWB 1:3, lid 3) en een zaak is afgehandeld wanneer het bestuursor-
gaan het besluit heeft genomen.

Een ander principe dat in PETRA vermeld wordt, is dat de lei-
dende architectuurstijl (‘pattern’ of ‘bouwwijze’) een ‘service-
georiënteerde architectuur’ is. Dit is een bekend architectuur-
pattern in de ICT, dat uitgaat van een ontkoppeling van infor-
matie, bedrijfsproces en systeem, en het aanbieden van 
functionaliteit in ‘services’ ofwel logische componenten. Hier-
na wordt nader ingegaan op het hoe en waarom van Service 
Georiënteerde Architectuur voor e-overheid.

Service Georiënteerde Architectuur 
als leidende architectuurstijl voor 
e-overheid

In het voorgaande is aangegeven dat referentiearchitecturen 
voor e-overheid gebaseerd zijn op de gedachte van ‘service-
oriëntatie’. Dit is een IT-architectuurstijl die sinds de jaren 
negentig steeds meer in zwang is geraakt bij bouwers en gebrui-
kers van IT. Zo ook bij de provincies, die dit idee hebben vast-
gelegd in PETRA. Dit als logisch gevolg van het feit dat ook voor 
de NORA serviceoriëntatie leidend is als ontwerpprincipe. 
Onderstaand citaat uit NORA 2.0 geeft dit aan:

‘Daarom kiest de NORA voor een servicegerichte archi-
tectuur (verder: SGA): bij de samenstelling van de e-over-
heid uit al haar onderdelen draait het om services die de 
onderdelen aan elkaar en aan burger en bedrijf leveren. 
Services vormen het ‘constructieprincipe’ van – of desge-
wenst de scharnieren tussen – de operationele onderdelen 
van de e-overheid. In een SGA is de relatie tussen een 
architectuuronderdeel en zijn omgeving een dienstverle-
ningsrelatie. Dat wil zeggen, het onderdeel levert services 
aan zijn omgeving en neemt daar services van af. De 
belangrijkste eigenschap van een service is daarmee de 
prestatie of het effect dat wordt geleverd. Om de dienst-
verlening uit te voeren gaan de leverancier en afnemer een 
dialoog aan, die uit een of meerdere stappen bestaat. In die 
stappen worden gegevens (berichten) uitgewisseld. Als de 
beoogde afnemers van een service de eindklanten van de 
e-overheid zijn (burgers en bedrijven), spreken we van 
diensten.’

Voor de provincies betekent dit, dat zij hun interne IT-land-
schap dienen aan te sluiten bij een dergelijke, op ‘services’ 
gerichte e-overheidsomgeving. Dit houdt vervolgens in dat zij 
zelf een Service Georiënteerde Architectuur dienen in te rich-
ten, in ieder geval op een dusdanig niveau dat zij kunnen acte-
ren in de diverse ketens waar provincies deel van uitmaken. De 
eerdergenoemde driedeling in frontoffice, processen en data-
opslag is een verdere vingerwijzing naar een servicegerichte 
architectuur. Het is een in serviceoriëntatie veelgebruikte inde-
ling in functionele lagen, die verhoogde datakwaliteit en effi-
ciënt omgaan met IT-resources mogelijk maakt.
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tectuur is deze functionaliteit wezenlijk anders ingericht dan 
in een traditionele, op applicaties gebaseerde architectuur. In 
het tekstkader wordt dieper ingegaan op dit bijzondere aspect 
voor provincies.

E-overheid en Identity & Access Management 
E-overheid betekent het beschikbaar stellen van informa-
tie en diensten aan burgers, bedrijven en maatschappelijke 
instellingen via e-loketten (portals). Naast dienstverlening 
aan deze doelgroepen betekent e-overheid ook uitwisse-
ling van informatie met ketenpartners en elkaars diensten 
(services). Om e-overheid te realiseren vindt er momenteel 
een transitie plaats bij overheidsinstanties naar een Ser-
vice Georiënteerde Architectuur (SGA).
E-overheid ontsluit informatie en diensten onder andere 
via internet aan de eindgebruiker. De overheid wordt 
hierdoor beter bereikbaar. Door deze vergrote bereikbaar-
heid is het van belang dat de toegang tot informatie en 

Deze component, voorheen bekend als ‘overheidsservicebus’, is 
één van de bouwstenen van de e-overheid en maakt transpa-
rante en standaard gegevensuitwisseling tussen overheden 
mogelijk. En dan in het bijzonder de koppeling tussen basisre-
gistraties en regionale overheden. Zo is het voor een provincie 
of gemeente in de nabije toekomst niet meer toegestaan om 
gegevens van bedrijven (bijvoorbeeld adresgegevens) te bewa-
ren in hun eigen IT-omgeving, maar dienen zij deze te betrek-
ken bij de daartoe aangewezen basisregistratie (in dit geval het 
NHR, Nieuw Handelsregister, van de Kamers van Koophandel). 
In figuur 5 is schematisch weergegeven hoe de architectuur van 
een provincie eruitziet, als zowel serviceoriëntatie als digikop-
peling is ingevoerd.

Bijzondere aandacht voor Identity en Access 
Management
In figuur 5 wordt kort de functionaliteit ‘Identity & Access 
Management’ genoemd. In een Service Georiënteerde Archi-
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Figuur 5. Een voorbeeld van een doelarchitectuur voor een provincie.
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zullen ook gebruikmaken van portals onder andere met 
betrekking tot zaakgericht werken. Ook voor deze groep 
dient IAM te worden gerealiseerd.
2. Business Process Management (BPM). In deze laag 
worden taken (processtappen) beschikbaar gesteld aan 
gebruikers via de portals. Autorisatie vindt plaats om te 
waarborgen dat taken alleen door de juiste gebruikers 
worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het goedkeuren van een 
subsidieaanvraag. 
3. Enterprise Service Bus (ESB). Via de ESB worden servi-
ces aangeroepen, bijvoorbeeld om een document op te 
vragen uit het documentmanagementsysteem. Services 
mogen niet door iedereen worden aangeroepen. Aan 
ketenpartners wordt veelal een beperkte functionaliteit 
beschikbaar gesteld. IAM op de ESB-laag is noodzakelijk 
om het uitvoeren van services geautoriseerd te laten 
verlopen. Ditzelfde principe geldt ook voor de BPM-laag. 
Naast het beschikbaar stellen van taken worden ook op de 
BPM-laag services beschikbaar gesteld. Toegang tot deze 
services dient evenals toegang tot services op de ESB te 
worden beveiligd.
4. Materiesystemen. IAM is niet noodzakelijk. Uitgangs-
punten van SGA zijn flexibiliteit en een procesbenadering. 
De maatregelen in laag 1 t.e.m. 3 waarborgen dat een 
gebruiker alleen die functionaliteit kan uitvoeren waar-
voor de gebruiker geautoriseerd is. Het inrichten van een 
autorisatiestructuur (gebruikersnamen, wachtwoorden, 
etc.) in een materiesysteem geeft extra complexiteit en 
maakt dat een materiesysteem minder makkelijk te ver-
vangen is.  

Conclusie
IAM is onlosmakelijk verbonden met een SGA en rand-
voorwaardelijk voor een goede beveiliging van toegang tot 
informatie. Dit vanwege toenemende interactie met 
eindgebruikers via de e-loketten en de (verregaande) 
samenwerking in de keten, waarbij informatie digitaal 
wordt ontsloten. Daardoor moet worden gewaarborgd dat 
informatie alleen aan geautoriseerde gebruikers beschik-
baar wordt gesteld.
Aangezien overheidsinstanties veelal nog niet gebruikma-
ken van een SGA kunnen IAM-voorzieningen vanaf de 
basis worden opgebouwd, waarbij in vervolgfasen de 
integratie met het bestaande IT-landschap kan worden 
gerealiseerd.

diensten goed wordt ingeregeld. Gewaarborgd moet 
bijvoorbeeld worden dat informatie bestemd voor maat-
schappelijke organisaties niet per definitie toegankelijk is 
voor burgers. Ook het voldoen aan de Wet bescherming 
persoonsgegevens vraagt om adequate logische toegangs-
beveiliging (doorgaans Identity & Access Management 
genoemd).
Toegangscontrole (authenticatie en autorisatie) op de 
e-loketten is niet voldoende. Ketenpartners kunnen direct 
toegang hebben tot de Enterprise Service Bus (ESB). 
Toepassing van IAM op de verschillende onderdelen 
(lagen) van de SGA is noodzakelijk. In figuur 6 is een 
‘lagen’-model van een SGA weergegeven, per laag wordt de 
noodzaak van IAM toegelicht3.

1. E-loketten (portals). Burgers, bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties loggen in op het portaal. IAM draagt 
zorg voor autorisatie en authenticatie van de gebruikers 
zodat alleen de noodzakelijke functionaliteit beschikbaar 
wordt gesteld. Medewerkers van een overheidsinstantie 

3  De focus ligt op IAM in relatie tot de eindgebruikers, IT-beheerders zijn 
buiten beschouwing gelaten. 
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Figuur 6. Het ‘lagen’-model van een Service Georiënteerde 
Architectuur.
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Alhoewel deze competenties verschillen in aandachtsgebied, is 
er wel degelijk samenhang tussen de competenties. De groei van 
een organisatie op het gebied van Service Georiënteerde Archi-
tectuur is alleen dan mogelijk als alle competenties in harmonie 
verbeterd worden. Het model kent vijf volwassenheidsniveaus, 
die ook per competentie kunnen worden gemeten. Samen met 
Logius, de beheerorganisatie van het e-overheidsprogramma, is 
een minimaal volwassenheidsniveau (norm) bepaald per com-
petentie waaraan een organisatie zou moeten voldoen om zich 
‘gereed’ te kunnen noemen voor serviceoriëntatie.

Vervolgens is, door middel van workshops, de score per com-
petentie van de vijf provincies gemeten en afgezet tegen de 
norm. Als voorbeeld geeft figuur 7 de score van één van de 
provincies.

Vervolgens kan per competentie bekeken worden waar de pro-
vincie aandacht aan kan besteden om tot een stappenplan te 
komen voor de succesvolle invoering van serviceoriëntatie. 

Uitkomsten van het onderzoek

Uit het KPMG-onderzoek van voorjaar 2010 bij Drenthe, Fle-
voland, Zuid-Holland, Overijssel en Groningen komt een aan-
tal zaken naar voren waar provincies in het algemeen tegenaan 
lopen:

Architectuurdenken is sterk aanwezig, de kennis over  •
NORA, e-overheidsprincipes en (uiteraard) PETRA is groot. 
Ook zijn er in de meeste provincies IT-architecten aangesteld 
die op het grensvlak van IT en bedrijfsvoering actief zijn. Een 
punt van aandacht vormt wel het mandaat van deze architecten, 
ofwel het daadwerkelijk kunnen effectueren van grote veran-
deringen in de IT-functie. 

De eerste stappen in procesdenken en procesautomatisering  •
zijn gezet, zaakgericht werken is in de meeste provincies belegd, 
meestal als project.

De uniformering van dataopslag is bij provincies vooral goed  •
ingevoerd in het geografische informatiedomein.

Grotere stappen dienen de provincies nog te maken in het  •
technisch realiseren van services en processtappen en de Enter-
prise Service Bussen (informatie-uitwisseling).

Verdere stappen behelzen het overtuigen van de pro- •
ceseigenaren en het bestuur van provincies van de toege-
voegde waarde én de noodzaak van e-overheid en de daar-
aan verbonden keuze voor serviceoriëntatie als leidend 
pattern in de IT-voorziening. De daarmee gepaard gaande 
investeringen dienen in dit licht bezien te worden.

Assen van verandering – waar 
moeten provincies mee aan de slag?

In het reeds genoemde door KPMG in 2010 uitgevoerde onder-
zoek bij vijf provincies is niet alleen naar de technische com-
petentie gekeken, maar nadrukkelijk ook naar de organisatori-
sche en verandermanagement-competentie. Het gekozen toet-
singskader voor de mate van gereedheid van een organisatie 
met betrekking tot serviceoriëntatie is het ‘SOA Maturity 
Model’ van de Open Group ([Open09]). In dit model worden 
zeven competenties onderkend waarin een organisatie zich 
moet bekwamen om serviceoriëntatie succesvol in te voeren. 
Hieronder worden deze competenties beschreven en toege-
licht:
 • Architecture. Hoe wordt de architectuurfunctie in een orga-

nisatie belegd? Is deze betrokken bij planning op beleids-
niveau?
 • Infrastructure. Worden de juiste technieken en middelen 

gebruikt? Wordt er gebruikgemaakt van (open) standaarden 
over de gehele breedte van de organisatie?
 • Information. In hoeverre wordt er gebruikgemaakt van uni-

forme gegevensmodellen? Hoe is het beheer van metadata geor-
ganiseerd?
 • Organization. In hoeverre zijn operationele en beleidseen-

heden betrokken bij IT-activiteiten en -planning? Wat zijn de 
procedures omtrent verandermanagement? Wat is het kennis-
niveau van de hele organisatie met betrekking tot Service 
Georiënteerde Architectuur?
 • Business (governance). Hoe wordt het gebruik van processen 

en services gemonitord? Hoe worden kosten doorbelast voor 
het gebruik van generieke voorzieningen? Wie is verantwoor-
delijk voor het bijsturen van IT-middelen als gevolg van beleids-
wijzigingen?
 • Methods (delivery). Zijn er methoden of procedures voor het 

tot stand komen van nieuwe functionaliteit? Wordt er gebruik-
gemaakt van standaardmethoden? Is er een programma manage-
ment dat IT-projecten coördineert en op elkaar afstemt?
 • Applications (Process). In hoeverre zijn bedrijfsprocessen 

beschreven? Welke applicaties ondersteunen deze processen? 
Hoe zijn deze applicaties geïmplementeerd en geïntegreerd? 
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Figuur 7. De score van de provincie Groningen 
afgezet tegen de norm.
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Conclusie

De Nederlandse provincies spelen een grote rol in het invoeren 
van de elektronische overheid. Ze vormen een belangrijke scha-
kel in meerdere overheidsketens die op hun beurt verregaande 
automatisering en digitalisering zullen ondergaan in de nabije 
toekomst. De provincies zijn zich daarvan bewust en hebben 
een aantal programma’s en projecten geïnitieerd om hen gereed 
te maken voor deze e-overheidsketens. Vooral op het gebied 
van de IT-architectuur is men ver, getuige het opstellen van een 
Provinciale Referentiearchitectuur, PETRA. Een consequentie 
van het invoeren van e-overheid en als zodanig vervat in de 
PETRA is het invoeren van een Service Georiënteerde Architec-
tuur bij de individuele provincies. Op dit vlak is er nog wel een 
hoeveelheid werk te verrichten, voornamelijk in de realisatie 
van typische componenten van e-overheid en Service Georiën-
teerde Architectuur, zoals services, digikoppeling en een inter-
ne Enterprise Service Bus. Ook op het gebied van Identity & 
Access Management in een Service Georiënteerde Architectuur 
zijn nog verbeteringen aan te brengen. 

Als dit gerealiseerd is, zullen provincies hun plek in de rele-
vante e-overheidsketens nadrukkelijker kunnen innemen en 
zijn provincieambtenaren in staat efficiënter diensten richting 
burgers en bedrijfsleven te verrichten. Ook is het mogelijk de 
bedrijfsvoering van de keten, en dus van de provincies, te ver-
beteren.




