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INHOUDSOPGAVE

Managementsamenvatting
Voor bestuurders een zelfstandig leesbare samenvatting van het rapport.

Achtergrond
Een toelichting op de uitdagingen, de door de departementen geschetste oplossingsruimte en de onderzoeksaanpak.

Strategisch perspectief
Inzicht in het strategisch perspectief vanuit Gartner, aangevuld met de visie op de Informatiehuishouding 2030 van de overheid.

Marktperspectief
Hoe kijkt de markt naar de uitdagingen van de departementen en de gevraagde oplossingsruimte? Welke oplossingen passen daarbij?

Rijksleveranciersperspectief
Welke oplossingen worden Rijksbreed aangeboden en welke kijk hebben de Rijksleveranciers op de uitdagingen?

Conclusies, aanbevelingen
Wat zijn op basis van de onderzoeksvragen en -resultaten de belangrijkste conclusies en aanbevelingen?

Wenkend perspectief
Op basis van het onderzoek, en onze algemene ervaring en kennis, wordt een wenkend perspectief geschetst.

Bijlagen
Een overzicht van de gebruikte afkortingen, een nadere toelichting op de oplossingsruimte en gebruikte documentatie.
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Een samenvatting van het onderzoeksrapport met daarin de 
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De ministeries van Financiën (FIN), Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid Welzijn en 
Sport (VWS) maken gebruik van verschillende Document 
Management Systemen (DMS). Deze DMS en Records Management 
Applicaties (RMA) zijn op aspecten verschillend, maar kennen 
vergelijkbare uitdagingen:

1. Verbeteren van de informatiehuishouding (IHH);
2. Invoering van nieuwe wet- en regelgeving;
3. Verbeteren van gebruiksvriendelijkheid;
4. Technologische verbeteringen.

Gegeven deze uitdagingen hebben de betrokken departementen 
een oplossingsruimte gedefinieerd, die aangeeft wat de gewenste 
functionaliteit is. In beginsel gaat het dan om een DMS-RMA, waarbij 
documenten worden gecreëerd, opgeslagen, beheerd en 
geraadpleegd op basis van geautoriseerde toegang. Aanvullend is 
een aantal bouwblokken gevraagd, inclusief procesondersteuning 
bij het tot stand komen van de documenten.

Om inzicht te krijgen in wat de markt de departementen op deze 
punten te bieden heeft en of er een realistisch implementatiepad
voor is, is onderzocht waar men rekening mee dient te houden. Met 
als centrale vragen:

• Wat is het strategisch perspectief, zowel vanuit de Gartner 
als vanuit het Rijk als het gaat om onder andere de 
informatiehuishouding, de wijze waarop nieuwe wet- en 
regelgeving kan worden ingevoerd, de impact op het gebruiker 
en de mogelijke technologische oplossingsrichting?

• Hoe kijkt de markt naar de uitdagingen van de departementen en 
de gevraagde oplossingsruimte? Welke oplossingen passen bij 
de huidige behoeften en welke aanvullende diensten heeft de 
markt te bieden?

• Welke oplossingen worden Rijksbreed aangeboden aan de 
departementen en welke kijk hebben de Rijksleveranciers op de 
uitdagingen en geschetste oplossingsruimte?

UITDAGINGEN EN VERSCHILLENDE ONDERZOEKSPERSPECTIEVEN
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In 2003 heeft Gartner de term Document Management Systeem 
vervangen door Enterprise Content Management systemen. In 2017 
is dat geëvolueerd naar Content Services Platforms. In essentie 
verschuift de focus van documenten naar de inhoud van 
documenten (content) en de wijze waarop die wordt verwerkt en 
gebruikt. Daarbij zijn nieuwe mogelijkheden ontwikkeld, die de 
samenhang en consistentie van informatie helpen vastleggen, de 
workflow helpen ondersteunen en het samenwerken verbeteren. 

Een centrale omgeving waarin documenten worden gecreëerd, 
opgeslagen, beheerd en geraadpleegd op basis van geautoriseerde 
toegang komt voort uit de wijze waarop de departementen in de 
afgelopen decennia hebben gewerkt. Documenten als zodanig 
verdwijnen niet, maar de informatiebehoefte en inhoud van 
informatie geven de doorslag in de wijze waarop deze tot stand 
komen. De workflowondersteuning, het inhoudelijk bijhouden van 
wie welke informatie heeft gewijzigd, de samenhang tussen 
informatie en het gebruik van nieuwe media (berichten, email, chat, 
multimedia) worden daarbij steeds belangrijker. 

Dit sluit ook aan op de visie, zoals verwoord in het rapport “De 
informatiehuishouding van het Rijk in 2030”, Daarin wordt 
beschreven hoe informatie in 2030 gebruikt wordt en de wijze 
waarop de tijd de betekenis van informatie verandert. Op 

hoofdlijnen verschuift de wereld van de informatiehuishouding van 
terugkijken naar vooruitkijken en van instrumentele documenten 
(bv. beleidsdocumenten) naar meer relationele (op doelgroepen 
afgestemde) informatie, De technologie faciliteert deze omslag naar 
een moderne digitale werkwijze van de gebruikers en voorziet hen 
van de relevante informatie.

INFORMATIE BETEKENIS GEVEN (CONTENT) IS DE BASIS

“Door digitalisering en 
algoritmes verandert de 
presentatie en vindbaarheid 
van informatie. Van 
traditionele documenten 
naar relevante informatie en 
samenhang”.
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Figuur 1: verschuivingen in informatiehuishouding (bron: De 
informatiehuishouding van het Rijk in 2030, p.29).
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In de verschillende antwoorden van de leveranciers komt naar voren 
dat zij kiezen voor oplossingen bestaande uit een mix van content 
management systemen met zaakstromen dan wel werkstromen. Het 
merendeel van de leveranciers zet daarbij de zaak-/werkstroom 
centraal. Het betekent dat niet langer het werkproces van gebruikers 
die documenten bewerken leidend is maar dat de digitale workflow de 
werkprocessen van de gebruikers faciliteert. Daarbij wordt de 
onderliggende informatie door intelligente systemen verzameld, krijgen 
gebruikers taken in het afhandelen van de informatie en is het achteraf 
lakken van documenten grotendeels overbodig. Informatie is door 

middel van technologische ontwikkelingen beter doorzoekbaar.

Dit sluit nauw aan bij de visie op de informatiehuishouding 2030 en het 
beeld dat Gartner schetst van hoe werkprocessen zich ontwikkelen. 
Gartner noemt dat de nieuwe werk nucleus (NWN), waarin de 
informatiestroom centraal staat. Dit vraagt - in lijn met de markt - om 
een kanteling van documenten naar digitale werkprocessen met 
content. Het bijstellen of aanscherpen van de beschreven 
basisfunctionaliteit rondom samenwerken en zaakgericht werken 
(workflow/procesgericht) is essentieel om de transitie te kunnen maken 
binnen de huidige oplossingsruimte.

KANTELING IN HET DENKEN NAAR DIGITALE WERKPROCESSEN MET CONTENT
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HUIDIGE RIJKSOPLOSSINGEN GEVEN ONVOLDOENDE ANTWOORD OP DE 
UITDAGINGEN

Ook de huidige Rijksleveranciers is gevraagd naar hun beeld van de 
geschetste oplossingsruimte en hun visie op de uitdagingen zoals 
geformuleerd door de departementen. Dictu en JenV geven aan dat 
ze invulling kunnen geven aan de meeste wensen, maar vooralsnog 
geen invulling kunnen geven aan de uitdagingen. 

Als het gaat om de visie op de informatiehuishouding heeft men 
nog geen antwoord op vragen rondom het veiligstellen, verstrekken 
en verbeteren van de duurzame toegankelijkheid van informatie 
van overheidsorganisaties. Meer specifiek is er geen visie op hoe de 
informatiehuishouding kan faciliteren in het tijdig afhandelen van 
informatieverzoeken van parlement, pers en burgers. 
Rijksleveranciers geven aan dat ze daarbij sterk afhankelijk zijn van 
de ruimte en middelen die ze van de departementen krijgen. In 
positieve zin is te melden dat JenV (Digijust) (samen met Gartner) 
een visie heeft ontwikkeld om te komen van een monolithisch DMS-
RMA tot een Content Services Provider (CSP). 

Tevens geven Rijksleveranciers aan ruime ervaring te hebben met 
het implementeren en inrichten van dergelijke oplossingen. In de 
realisatie duurt dat nog tot zeker 2025 en zo mogelijk langer. Over 
de inhoud van de migratie is niet meer bekend dan dat men hier 
een nieuwe producten- en dienstencatalogus voor voorziet.

De Rijksleveranciers geven aan dat de verwachtingen ten aanzien 
van de paradigmaverschuivingen reëel moeten blijven: zelfs met de 
perfecte oplossingen is het een incrementeel proces om 
organisaties deze verschuivingen ten volle te laten benutten. Het is 
daarom goed om in eerste instantie te concentreren op het op orde 
krijgen van de basis en het voldoen aan de randvoorwaarden. 
Vervolgens ontstaat de mogelijkheid om de 
paradigmaverschuivingen te realiseren. 



Waar men in overheidsland traditioneel kijkt naar hoe men 
documenten zorgvuldig kan beheren, spreekt de markt over 
werkstromen en de daarvoor benodigde informatie (content services 
platformen). De essentie is om de juiste betekenis te geven aan 
informatie. De juiste betekenis is gericht op de ontvanger en 
contextbepaald. Zowel Gartner als de markt geven aan dat content 
(informatie) de basis wordt waarop de juiste betekenis wordt gegeven. 
Informatie wordt de basis in de omgangsvorm en daarmee de bron in 
de communicatie tussen systemen en eigenaren van deze informatie 
(content). Samenwerken verandert van ongestructureerd samenwerken 
naar gestructureerde workflows. Gartner en het Rijk vermelden weinig 
over de wijze waarop nieuwe wet- en regelgeving in deze context kan 
worden ingevoerd. 

De visie op de informatiehuishouding 2030 geeft aan dat digitalisering 
en ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie ervoor zorgen dat 
technologieën een grotere rol in de maatschappij krijgen. Daarmee 
veranderen zich hoe waarden, zoals efficiëntie versus gelijkheid of 
privacy versus veiligheid, zich tot elkaar verhouden. Technologische 
kennis wordt voor politici daarom steeds belangrijker en zorgt voor 

toenemende complexiteit. Het wordt moeilijker om passende 
wetgeving voor digitale ontwikkelingen te maken. Deze zijn in de 
meeste gevallen gebaseerd op technologie, daar waar wetgeving 
gebaseerd is op algemene principes. 

Ten aanzien van nieuwe wet- en regelgeving is vanuit de Visie op 
Informatiehuishouding en Gartner geen specifiek antwoord te halen. 
Beiden geven aan dat veel van de actualiteit afhangt en dat 
technologie hierbij een belangrijke rol speelt.

Op het gebied van verbeteren van gebruiksvriendelijkheid duidt 
Gartner dat de gebruiker centraal staat bij een moderne oplossing. 
Daarnaast geeft Gartner aan dat de digitalisering van processen 
centraal staat in de ontwikkeling van de moderne oplossingen. 
Achterliggende drijfveer is om gebruikers productiever te maken. Dit 
zal een grote impact hebben op de werkwijze van ambtenaren. Van ad 
hoc naar gestructureerd werken gedreven door digitale processen. 

Met het oog op technologische oplossingsrichtingen onderstreept 
Gartner de rol van kunstmatige intelligentie (content intelligence) en 
geeft het Rijk een doorkijk in de betrouwbaarheid van informatie. 

VOORUITKIJKEN NAAR DE INFORMATIEHUISHOUDING VAN 2025-2030
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Hoe kijkt de markt naar de uitdagingen van de departementen, zoals 
is vastgelegd in de gevraagde oplossingsruimte? Welke oplossingen 
passen bij de huidige behoeften en welke aanvullende diensten 
heeft de markt te bieden?
De focus in de markt is verschoven van document naar content. De 
markt spreekt over procesgericht werken en de daarvoor benodigde 
informatie. Ze raadt aan op andere manier invulling te geven aan de 
geschetste oplossingsruimte waarbij breder gekeken wordt. Daarbij 
stelt zij Content Services Platformen en zaak-/proces-systemen voor. 
Zij komen ook met referenties waar een dergelijke werkwijze al 
(groten)deels is geïmplementeerd, zowel in de publieke als private 
sector. Het draait daarbij om de implementatie. Die is complex, omdat 
gebruikers moeten worden meegenomen in de nieuwe (digitale) 
werkelijkheid.

Welke oplossingen worden vandaag de dag Rijksbreed aangeboden 
aan de departementen en welke kijk hebben de Rijksleveranciers op 
de uitdagingen en geschetste oplossingsruimte? 
JenV en DICTU bieden DMS-RMA oplossingen waarbij documenten in-
en uitgecheckt worden. In sommige gevallen is dat deels op moderne 
technologie gestoeld. JenV heeft een visie hoe zij hun oplossing gaat 
ontwikkelen van een DMS tot een modern technologisch platform. 
Voor de kanteling naar digitale werkprocessen geeft men aan sterk 
afhankelijk te zijn van de ruimte die men krijgt van de klanten. 
Referenties waar men op kan voortbouwen zijn er niet. Op basis van de 
beantwoording van de Rijksleveranciers kunnen de wensen 
grotendeels ingevuld worden.. Het zijn DMS-RMA oplossingen die in 
ontwikkeling zijn om meer procesondersteuning te bieden. Voor de 
korte termijn zijn ze geen wenkend perspectief om de verschuiving 
richting content te maken. 

MARKT EN RIJK KUNNEN VEEL, MAAR HET DRAAIT OM DE IMPLEMENTATIE
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1. Content als basis
De reactie van de markt is dat de door de departementen 
gedefinieerde oplossingsruimte documenten centraal staan. Uit de 
analyse van Gartner komt naar voren dat een omslag in het denken van 
document management systemen naar procesautomatisering en 
content management noodzakelijk is. Ook het marktonderzoek 
bevestigt dit beeld.

2. Nieuwe technologische oplossingen nodig
JenV (Digijust) onderkent dat een andere technologische oplossing 
benodigd is en zet stappen richting een CSP op dit gebied met behulp 
van een visie en een roadmap.

3. Aandacht voor organisatieverandering is een must
De markt geeft met name antwoorden die betrekking hebben op 
technologische mogelijkheden. Ze heeft zich nog onvoldoende 
verdiept in de inhoudelijke uitdagingen van de departementen en zoekt 
hier samenwerking. Het veranderen en slim Inrichten van dergelijke 

werkprocessen heeft een grote impact op de werkwijze. De 
verandering heeft invloed op de organisatie van de 
informatieprocessen en het vereiste kennisniveau van de medewerker. 
Het vinden van een partner die in staat is om de departementen en de 
medewerkers mee te nemen in deze verandering is minstens zo 
belangrijk als het vinden van de juiste oplossingen.

4. Ander vorm van (samen)werken vereist
De verschuiving van documenten naar content vereist verdere 
digitalisering van werkprocessen (content flow). Dit in combinatie met 
metadatering en classificeren maakt het mogelijk om security en 
privacy by design te doen, waardoor het, bijvoorbeeld, achteraf lakken 
van documenten niet of nauwelijks meer nodig is en ook het zoeken 
naar informatie fundamenteel verandert. Bij diverse referenties, 
inclusief overheid, heeft de markt dit toegepast. Samenwerking tussen 
departementen en uitvoeringsorganisatie kan positief bijdragen aan het 
succes.

VOLLEDIGE KANTELING IS NODIG
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De keuze voor een toekomstige oplossing is er één die de 
departementen maken voor de lange termijn. Het vraagt om een 
kanteling naar content en faciliteert in de omslag naar een 
toekomstige informatiehuishouding die voldoet aan de verwachtingen 
van ambtenaren, burgers, politiek en anderen belanghebbenden.
De departementen staan daarbij voor een vergelijkbaar dilemma. De 
technologie waar de huidige oplossing op is gebaseerd is eindig. Een 
tussenoplossing naar een iets moderner Document Management 
Systeem van bijvoorbeeld DICTU kan invulling geven aan de korte 
termijn behoeften, maar is geen oplossing voor de (middel)lange 
termijn. Zowel de oplossingen van DICTU als die van JenV zijn geen 
Content Services Platformen en vereisen meerjarige doorontwikkeling 
om daar te komen. 
QA Consulting adviseert daarom om een visie voor de lange termijn te 
formuleren die inzet op een Content Services Platform. Door het 
vormen van een gezamenlijke visie kunnen de departementen in de 
vernieuwing van elkaar leren en elkaar versterken.

Gezamenlijke visie
De kanteling van document naar zaak en informatiestromen vraagt 
om een visie over hoe informatie (bronnen in alle formaten) 
verzameld, beschikbaar gesteld wordt aan de betreffende 
ambtenaren en hoe de afhandeling van de taken verder is geregeld. 
Inzicht in bronnen, doelgroepen en informatiebehoeften zijn daarbij 
essentieel. Met name de vraag over doelgroepen is fundamenteel. 

Zoals in de actuele beleidslijn actief openbaar maken staat: “het gaat 
er niet om wat je schrijft, maar wat ze lezen”. 
Onderdeel van de visie is om ook goed te kijken naar ethische vragen, 
zoals mag een algoritme beslissen welke informatie naar wie gaat, 
wat gelakt wordt en waar de verantwoordelijkheid van algoritmes 
eindigt en die van de ambtenaar begint. De visie is de basis voor de 
verandering die benodigd is om de werkprocessen van de 
ambtenaren van ad hoc naar digitaal te brengen.

Samenwerken
De ervaringen met zaak-contentsystemen bij andere overheden laten 
zien dat in de opschaling vaak verschillende procesflows worden 
ingericht voor processen die grotendeels gelijk zijn. Geadviseerd 
wordt om een samenwerkingsverband in de vorm van een 
architectuurraad en implementatie best practices in te stellen. Die kan 
adviseren over zaken als interoperabiliteit, metadatering, security en 
standaarden, afspraken en beleid. 

Implementatie
De impact van de implementatie van een Content Services Platform is 
groot. Technisch door de samenhang van vele systemen, organisa-
torisch doordat alle lagen van de organisatie geraakt worden in hun 
manier van werken, denken en organiseren. Samenwerken en van 
elkaar leren is dan ook essentieel.

ZET IN OP KANTELING NAAR CONTENT EN IHH 2025 – 2030 
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BESTEED IN GEZAMENLIJKHEID AAN MET IMPLEMENTATIEPAD PER DEPARTEMENT

Denk groot, 
handel klein: hou 
de implementaties 
kleinschalig en 
schaal per proces 
op, waarbij 
stapsgewijs een 
versnelling in de 
implementatie 
wordt gedaan.

Besteed 
interdepartemen-
taal functioneel 
aan op basis van 
zaak/content 
management 
systemen.

Informatie beperkt 
zich niet langer tot 
een departement 
of uitvoerings-
organisatie. Richt 
op elkaar 
afgestemd beleid 
voor de 
onderliggende 
informatie in 
(interoperabiliteit). 
Richt een 
samenwerkings-
verband in.

Implementeer per 
departement op 
basis van een 
proof of concept 
met aandacht voor 
de gebruiker, 
interoperabiliteit 
en proces-
verandering.

V VII

Neem in een 
aanbesteding de 
implementatiepart
ner mee, 
aangezien de 
implementatie-
component bij 
gebruikers groter 
is dan de aanschaf 
en technische 
inrichting van de 
oplossingen.

III IV VI

Betrek de huidige 
Rijksleveranciers bij 
de ontwikkeling en 
implementatie, 
zodat vanuit 
voldoende 
capaciteit en kunde 
het geheel 
schaalbaar kan 
worden uitgerold 
(geïmplementeerd).

VIII

Samenwerking
Werk interdepartementaal 
samen en betrek de 
Rijksleveranciers

Implementatie
Implementatie per 
departement op basis van een 
proof of concept

Aanbesteding
Functionele aanbesteding 
zaak/content systeem met 
aandacht voor implementatie 
per departement

Ontwikkel een 
visie voor de 
kanteling naar 
digitale 
bedrijfsprocessen 
die content 
verbindt aan 
documenten. 
Vertaal dit naar de 
gebruikers en kijk 
hoe oplossingen 
hierbij helpen. 

I

Ontwerp de 
systemen zo dat 
alle informatie van 
meet af aan 
toegankelijk is en 
toegang tot 
informatie 
geregeld is 
(security en 
privacy by design).

II

Visie
Stel een gemeenschappelijke 
visie op voor digitale 
bedrijfsprocessen en integraal 
systeem dat hierin voorziet

Figuur 3: Aanbeveling QA Consulting



GEFASEERDE AANPAK MET VERSNELLING IN DE IMPLEMENTATIE

Figuur 4: Planning op basis van algemene ervaring QA Consulting
1416-11-2022

Spoor 11: 
Mitigerende maatregelen om korte termijn IHH-risico’s en productrisico’s te beheersen
(indicatie: 18-24 maanden)
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Achtergrond2 Wat is de aanleiding voor dit onderzoek, wat is de context en wat 
is de door de departementen gedefinieerde oplossingsruimte?
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VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN, VERGELIJKBARE UITDAGINGEN

2. Achtergrond
Aanleiding

Uitdagingen
Oplossingsruimte

Onderzoeksaanpak

De ministeries van Financiën (FIN), Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale 
Zaken (SZW) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maken 
gebruik van verschillende Document Management Systemen 
(DMS). De DMS en Records Management Applicaties (RMA) zijn op 
aspecten verschillend, maar kennen vergelijkbare uitdagingen:

1. Verbeteren van de informatiehuishouding (IHH);
2. Invoering van nieuwe wet- en regelgeving;
3. Verbeteren van gebruiksvriendelijkheid;
4. Technologische verbeteringen.

Gegeven deze uitdagingen hebben de betrokken departementen 
een oplossingsruimte gedefinieerd, die aangeeft wat de gewenste 
functionaliteit is. In beginsel gaat het dan om een DMS-RMA, waarbij 
documenten worden gecreëerd, opgeslagen, beheerd en 
geraadpleegd op basis van geautoriseerde toegang. Aanvullend is 
een aantal bouwblokken gevraagd, inclusief procesondersteuning 
bij het tot stand komen van de documenten.

Om inzicht te krijgen in wat de markt de departementen op deze 
punten te bieden heeft en of er een realistisch implementatiepad
voor is, is onderzocht waar men rekening mee dient te houden. Met 
als centrale vragen:

• Wat is het strategisch perspectief, zowel vanuit de Gartner 
als vanuit het Rijk als het gaat om onder andere de 
informatiehuishouding, de wijze waarop nieuwe wet- en 
regelgeving kan worden ingevoerd, de impact op het gebruiker 
en de mogelijke technologische oplossingsrichting?

• Hoe kijkt de markt naar de uitdagingen van de departementen en 
de gevraagde oplossingsruimte? Welke oplossingen passen bij 
de huidige behoeften en welke aanvullende diensten heeft de 
markt te bieden?

• Welke oplossingen worden Rijksbreed aangeboden aan de 
departementen en welke kijk hebben de Rijksleveranciers op de 
uitdagingen en geschetste oplossingsruimte? 

1616-11-2022



Door de digitalisering belandt informatie in sneltreinvaart op 
verschillende systemen, die snel verouderen. Hierdoor bestaat het 
gevaar dat informatie in de toekomst niet of moeilijker te 
raadplegen is. Het Kabinet moderniseert daarom de Archiefwet, 
zodat deze beter toeziet op de omgang, het bewaren en 
toegankelijk houden van digitale informatie. De belangrijkste 
uitdagingen zijn:

1. Verbeteren van de informatiehuishouding
Het generieke actieplan “Open op Orde’ heeft als doel dat de 
departementen hun informatiehuishouding (IHH) conform wet- en 
regelgeving op orde te brengen. Dit heeft als beoogd effect de 
duurzame toegankelijkheid van informatie van 
overheidsorganisaties veilig te stellen, te verstrekken en te 
verbeteren. Een betere informatiehuishouding is noodzakelijk om 
informatieverzoeken van parlement, pers en burgers tijdig en 
volledig te kunnen beantwoorden en om openbaarmaking en 
transparantie binnen de wettelijke kaders te verruimen. Informatie is 
daarbij meer dan alleen documenten. Het gaat ook om berichten 
(SMS, Whatsapp, enz.) en multimedia.

2. Invoering van nieuwe wet- en regelgeving
Tegelijkertijd met het verbeteren van de informatiehuishouding 
worden diverse wetten en regels aangepast. De invoering van de 
Wet Open Overheid (Woo) en de aanpassing van de Archiefwet 
stellen nieuwe eisen aan de wijze waarop informatie wordt 
opgeslagen en bewaard.

3. Verbeteren van gebruiksvriendelijkheid
De techniek faciliteert de medewerker zo optimaal mogelijk, er 
komen zo min mogelijk handmatige handelingen aan te pas. 
Samenwerken, intuïtief en laagdrempelig gebruik zijn belangrijke 
sleutelwoorden. Om de verantwoording over de wijze waarop 
informatie tot stand komt te verbeteren, zijn een mix van 
gestructureerd werken (werkstroom), zaak- en thematische 
oriëntatie, integratie met sjablonen en MS Office belangrijke 
onderdelen.

4. Technologische verbeteringen
De departementen, hun overige diensten en instellingen maken 
gebruik van een groot aantal verschillende infrastructuren en 
apparaten. Op al deze apparaten is veilige en moderne toegang 
gewenst. Daarbij kan worden gedacht aan applicaties voor 
goedkeuren en bewerken, annotaties en andere vraagstukken.

INHOUDELIJKE EN TECHNOLOGISCHE UITDAGINGEN

2. Achtergrond
Aanleiding

Uitdagingen
Oplossingsruimte

Onderzoeksaanpak
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De departementen zoeken in beginsel een Document Management 
Systeem-Records Management Applicatie (DMS-RMA) oplossing, 
die de overheid in staat stelt om een Document (schriftelijk stuk of 
ander geheel van vastgelegde gegevens) te creëren, te delen, 
ordentelijk op te slaan, te zoeken en te archiveren, waarbij aan alle 
vigerende wet- en regelgeving voldaan wordt. De oplossing moet 
alleen of in combinatie met andere systemen zaakgericht werken 
en werkstroom (kunnen) ondersteunen. Om ook toekomstvast te 
zijn, dient het systeem bij wijzigende wet- en regelgeving mee te 
bewegen aan de hand van aangepaste inrichting (al dan niet 
ondersteund door de leverancier) of upgrades, die door de 
leverancier geleverd worden.
De oplossingsruimte kent de volgende karakteristieken:
• Betrouwbare informatie: dit is de basis voor de taken en de 

sturing. De informatievoorziening ten behoeve van 
managementinformatie, die wordt gebruikt voor sturing en 
verantwoording, verschilt van de informatievoorziening, die is 
verweven met het operationele proces.

• Gestructureerde ondersteuning: het systeem geeft inrichting aan 
generieke functionaliteit en waar mogelijk services voor de 
benoemde architectuurbouwblokken: Postverwerking; 
Document management; Records management; E-mailintegratie; 
Integratie processystemen; Samenwerken intern en extern; en 
Zaakgericht werken/ werkstroom.

• Duurzaam toegankelijk: content moet voldoen aan de eisen voor 
de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie volgens 
het Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie 
(DUTO).

• Archiefwaardig: de bewaartermijnen van archiefwaardige content 
moet expliciet bewaakt worden. Door archiefwaardige content 
op één plaats beschikbaar te hebben, zijn deze breed 
toegankelijk en kunnen bewaartermijnen worden gegarandeerd.

Schematisch worden daarin de volgende bouwblokken onderkend:

BETROUWBAAR, GESTRUCTUREERDE ONDERSTEUNING, DUURZAAM 
TOEGANKELIJK EN ARCHIEFWAARDIG

2. Achtergrond
Aanleiding

Uitdagingen
Oplossingsruimte

Onderzoeksaanpak

Figuur 5: overzicht van gewenste basisfunctionaliteit (groen/oranje).
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Document management
Een centrale omgeving waarin documenten worden gecreëerd, 
opgeslagen, beheerd en geraadpleegd op basis van geautoriseerde 
toegang. Het gebruik is traceerbaar met audit trails en versiebeheer, 
waarmee wordt voldaan aan overheidsrichtlijnen ten aanzien van 
documentbeheer.

Records management
Borgen dat informatie duurzaam en toegankelijk beheerd kan worden en 
dat wordt voldaan aan vigerende wet- en regelgeving zoals de 
Archiefwet, de informatiebeveiligingseisen en de Woo. Informatie dient 
vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en 
toekomstbestendig te zijn. Het bepalen van archiefwaardigheid en 
informatiebeveiliging in de vorm van bijvoorbeeld rubricering wordt, 
waar mogelijk, automatisch herleid vanuit het proces of bepaald op basis 
van beschikbare metadata.

Postverwerking
Postverwerking borgt dat ontvangen informatie met vastlegging van 
benodigde metadata wordt opgeslagen binnen Document management. 
Hierbij wordt aangesloten op producten voor verwerking van ontvangen 
informatie, zoals een scanstraat. Binnengekomen post moet digitaal bij 
de geadresseerde(n) worden afgeleverd.

E-mailintegratie
E-mailintegratie borgt dat relevante informatie die wordt ontvangen of 
gecreëerd in e-mails juist wordt opgeslagen en beheerd.

Integratie processystemen
Het bouwblok Integratie processystemen borgt dat relevante informatie 
die in andere systemen wordt ontvangen of gecreëerd, juist wordt 
opgeslagen en beheerd, optioneel binnen Document management en 
verplicht binnen Records management. Voor het werken met 
documenten kan ook aangesloten worden op het bouwblok 
Samenwerken intern en extern.

Samenwerken intern en extern
Het bouwblok Samenwerken intern en extern geeft invulling aan het 
samen werken aan documenten. 

Zaakgericht werken/ werkstroom
Het bouwblok Zaakgericht werken/ werkstroom borgt dat medewerkers 
tijdens de uitvoering van processen worden ondersteund, 
complementair aan bestaande processystemen. 
Procesgericht werken is het ‘resultaatgericht en structureel besturen, 
bewaken, uitvoeren en verbeteren van processen’. Dit gebeurt over 
afdelingsgrenzen heen, in functie van het resultaat van een 
bedrijfsproces, met behulp van een werkstroom.
Zaakgericht werken is een verbijzondering van procesgericht werken. 
Zaakgericht werken is een manier van werken die zich richt op het goed 
en transparant afhandelen van ‘zaken.’ Een zaak is in dit verband een 
samenhangende hoeveelheid werk, met een duidelijke aanleiding en 
een duidelijk resultaat.

ARCHIEFWAARDIG AANMAKEN, OPSLAAN EN BEHEREN VAN DOCUMENTEN
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Op basis van de oplossingsruimte is door de departementen een 
set met vragen gedefinieerd, voor zowel de Markt als voor de 
Rijksleveranciers. QA Consulting heeft deze aangevuld met een 
drietal strategische paradigmaverschuivingen, zoals Gartner deze 
beschrijft. De vragen gaan in op zowel de uitdagingen van de 
departementen als op de door de departementen gedefinieerde 
oplossingsruimte. Parallel aan de beantwoording van de vragen 
door de markt en door de Rijksleveranciers heeft QA Consulting een 
analyse gedaan van de door Gartner aangeleverde documenten.

Om relevante documenten en ontwikkelingen beter te kunnen 
duiden, heeft zij ook gebruik gemaakt van een informatiesessie met 
een Gartner-materiedeskundige. Deze strategische analyse is 
tevens gebaseerd op het visiestuk ‘De informatiehuishouding van 
het Rijk in 2030’.

Het geheel is uitgewerkt in een strategisch, markt- en 
Rijksleveranciersperspectief. Het rapport is in concept besproken 
met de werkgroep en het hoofdstuk Marktperspectief is in een 
geanonimiseerde versie teruggekoppeld aan de deelnemende 
leveranciers.

ONDERZOEKSAANPAK
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Figuur 6: Onderzoeksaanpak 2016-11-2022
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Strategisch
perspectief3 Wat is het strategisch perspectief, zowel vanuit de Gartner als vanuit de 

Rijksvisie, als het gaat om onder andere de informatiehuishouding, 
de wijze waarop nieuwe wet- en regelgeving kan worden ingevoerd, de 
impact op het gebruikersperspectief en de mogelijke technologische 
oplossingsrichting?

2116-11-2022
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Om een antwoord te geven op de inrichting van de informatiehuishouding, 
de wijze waarop nieuwe wet- en regelgeving kan worden ingevoerd en de 
impact op het gebruikersperspectief, is gekeken naar het beeld zoals 
Gartner dat schetst en naar de Rijksvisie op de informatiehuishouding.

Gartner
Jaarlijks publiceert Gartner documenten over de technologische 
ontwikkelingen in de markt en welke leveranciers daarbij onderscheidend 
zijn. Daartoe publiceert Gartner Magic Quadrants, Market Guides en 
Researchdocumenten. Een belangrijke verandering is dat Gartner al in 
2003 een kanteling heeft gemaakt van Document Management Systemen 
(DMS) naar Enterprise Content Management Systemen. In 2017 is dat 
geëvolueerd tot Content Services Platforms. Leveranciers die in het 
verleden door Gartner als marktleider werden gezien, zijn vandaag 
bestempeld als nichespelers of zijn verdwenen van het speelveld. In dit 
onderzoek is het content services platform perspectief het uitgangspunt.

Visie Informatiehuishouding 2030
Nog niet zo lang geleden was de informatiehuishouding van de overheid 
vooral analoog. De informatiehuishouding bestond uit nota’s, brieven, 
beschikkingen, regelingen en rapporten waarvan één versie bestond. 
Deze documenten werden beheerd in één systeem en door één 
organisatie en werden na waardering en selectie fysiek verplaatst naar 
een archiefbewaarplaats. Ieder overheidsorgaan was verantwoordelijk 
voor zijn eigen informatiehuishouding. 

De huidige praktijk is vele malen complexer. De overheid verzamelt en 
produceert op steeds grotere schaal informatie. Steeds meer wordt 
gewerkt in ketens en netwerken en op uiteenlopende platforms, 
waaronder e-mail, websites en sociale media, zowel binnen de overheid 
als in interactie met burgers en ondernemers. De stroom aan informatie 
maakt de informatiehuishouding moeilijk te beheersen en op orde te 
houden. Waar de focus de afgelopen jaren lag op het digitaliseren van de 
informatiehuishouding, ligt de focus op dit moment vooral bij het op orde 
krijgen, houden en verbeteren van de informatiehuishouding. Maar terwijl 
het Rijk nog een inhaalslag te maken heeft, moet ze tegelijkertijd ook 
vooruitkijken. Technologische ontwikkelingen bieden ongekende 
mogelijkheden om het functioneren van de overheid te vernieuwen. 
Informatie beperkt zich daarbij niet tot documenten. 

De analyse beschrijft eerst de wereld zoals Gartner deze schetst. Dan 
volgt een verdieping op de informatiehuishouding 2030. Tezamen wordt 
dit vertaald naar de impact op gebruikers.

VAN DOCUMENTBEHEER NAAR CONTENTVERSTREKKING
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Figuur 7: van document naar content (Gartner) 2216-11-2022
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Gartner definieert Content Services Platforms (CSP's) als de fundamentele 
component in een organisatie voor het beheer en het gebruik van content. 
CSP's bieden werknemers een manier om op een moderne, naadloze 
manier informatie op te halen en ermee te werken, over alle apparaten en 
afdelingen heen.

Platforms voor contentservices worden het meest gebruikt om te voldoen 
aan operationele, bedrijfsgerichte vereisten. Ze zijn geïntegreerd in andere 
bedrijfsapplicaties, om de toegang te vergemakkelijken en de 
mogelijkheden voor governance en inhoudsbescherming te 
consolideren. Omdat organisaties content- en documentbeheersystemen 
willen consolideren, gebruiken zij deze ook voor meer op samenwerking 
gebaseerde vereisten. Het kader van de digitale werkplek omschrijft dit 
als integratie in de ‘nieuwe werkhub’. Dit vermogen om zowel formele 
zakelijke vereisten te ondersteunen als meer ad hoc, collaboratief, team 
gebaseerd werken, maakt een CSP een fundamenteel onderdeel. Daarbij 
ziet men de volgende paradigmaverschuivingen:

I. Van document naar content
Traditionele processen voor het maken van inhoud voegen lange, 
statische blokken inhoud samen tot een document. Als een deel van die 
inhoud ergens anders nodig is, moeten auteurs ernaar zoeken en het 
vervolgens kopiëren en in het nieuwe document plakken. Deze aanpak is 

tijdrovend, foutgevoelig en riskant, want de auteur weet niet of de inhoud 
actueel of compliant is en personalisatie is moeilijk. Componenten met 
gestructureerde inhoud verbeteren de efficiëntie van auteurs aanzienlijk 
en beperken het risico op het publiceren van verouderd materiaal.

II. Van lineaire werkstroom naar samenwerken
Traditioneel wordt een document aangemaakt en doorgegeven aan een 
volgende reviewer, totdat de definitieve versie gereed is. Commentaar 
over het proces wordt vaak opgeslagen in een aparte paragraaf die aan 
het einde van het proces wordt verwijderd. Moderne technologie 
ondersteunt het versiebeheer van de inhoud en faciliteert het gelijktijdig 
samenwerken in documenten. Informatie over totstandkoming en 
versiebeheer wordt in toenemende mate in plaats van in documenten, in 
werkstromen vastgelegd.

III. Van informatie naar betekenis en samenhang
Informatie krijgt in toenemende mate lading en slimme algoritmes 
ondersteunen het identificeren van verbanden tussen informatie 
technologisch. De noodzaak voor samenhang, betekenis en consistentie 
wordt daarmee steeds groter.

Hierna wordt ingegaan op de relevante functionele, markt- en technische 
ontwikkelingen, zoals Gartner deze schetst.

PARADIGMAVERSCHUIVINGEN: VAN DOCUMENT NAAR CONTENT, VAN 
INDIVIDUEEL NAAR SAMENWERKEN EN VAN INFORMATIE NAAR BETEKENIS
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De digitale wereld en werkstromen staan centraal in de analyse van 
Gartner. Klassieke papieren stromen bestaan nog, maar de 
processen worden ingericht op basis van een digitale stroom van 
informatie. De papieren informatie wordt gescand en geconverteerd 
naar digitale informatie.

De medewerkers worden gefaciliteerd in het beschikbaar hebben 
van informatie en het begrijpen van de (samenhang) van informatie. 
Daartoe moet de informatie relevant, eenvoudig vindbaar zijn en 
naadloos kunnen integreren in de bedrijfsprocessen. Eisen die 
gesteld worden aan de toegang tot de informatie (‘protection’) en 
het opslaan en archiveren van informatie (‘governance’) zijn hiervoor 
randvoorwaarden.

Dit heeft vergaande consequenties, voor de wijze waarop systemen 
gebruikt worden en voor de wijze waarop processen en 
oplossingen ingericht worden. Het gebruik verschuift van een 
medewerker die zelf zijn informatiehuishouding inricht naar een 
medewerker die zaken analyseert en taken uitvoert. De inrichting 
van een oplossing kantelt daarmee van documenten naar inhoud. 

Het overall doel is om de bedrijfsprocessen efficiënter en 
effectiever te maken. Gartner noemt dit ook wel de new work hub. 
Om aan de flexibele eisen en wensen van de gebruiker te voldoen, 
werken applicaties en functionaliteiten hierbij integraal samen. Het 
is hoe onder andere verzekeringsbedrijven, advocaten, banken, 
productiebedrijven en, in toenemende mate, overheden opereren.

DIGITALE WERKSTROMEN DIE EFFICIËNTER EN EFFECTIEVER WERKEN 
BEVORDEREN
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“Content Flow is de 
ongestoorde stroom van 
informatie om de 
bedrijfsvoering te 
ondersteunen en 
medewerkers te faciliteren in 
het gebruik van de relevante 
informatie op een zo efficiënt 
mogelijke wijze”, Gartner 2021

Figuur 8: Visie op content (Gartner)
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Jaarlijks maakt Gartner een overzicht van alle Content Sercives Platform 
leveranciers op basis van feedback van gebruikers. Daarbij kijkt zij naar 
de aspecten contracten (flexibiliteit en aansluiten op de vereisten van 
gebruikers), integratie & ontwikkeling (o.a. eenvoud van aanpassen, 
kwaliteit gebruikerstraining en integreerbaarheid) en service & 
ondersteuning (snelheid, kwaliteit). 

Op basis van de input van de gebruikers van de verschillende tools deelt 
Gartner de leveranciers in in Leiders, Visionairen, Uitdagers en 
Nichespelers, het zogeheten Magic Quadrant. Links is het Magic 
Quadrant 2021 weergegeven, waar Microsoft, Hyland, Box en OpenText
de leiders zijn. Zij hebben ook het grootste marktaandeel. De meer 
visionaire leveranciers zijn in de regel kleinere leveranciers, die niet in 
alle landen actief zijn en waarbij implementatiekennis schaars is. Als 
gevolg van de gebruikerswaardering over de tijd verschuift de positie 
van leveranciers.

Voor alle leveranciers geldt dat kennis van integratie & ontwikkeling 
beperkt aanwezig is in de markt. De beoordeling van veel leveranciers 
op dit aspect is een significant punt, waardoor leveranciers lager in het 
kwadrant zijn gepositioneerd.

VERSCHILLENDE LEVERANCIERS VOOR CONTENT SERVICES, BEOORDEELD DOOR 
GEBRUIKERS
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Figuur 9: Gartner Magic Quadrant
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Technologisch zijn de content services platforms (CSP) een mix van 
werkstroom en content systemen geworden, die als output van een 
proces een document produceren. In deze context concentreert een 
werkstroom zich veelal rond een zaak, waaraan informatie wordt 
gekoppeld. Voor alle informatie-elementen is sprake van het veilig 
opslaan (versiebeheer), analyseren en beheren hiervan. Daarbij kijkt 
Gartner naar een aantal karakteristieken:

Cloudoplossingen als basis: In algemene zin ontwikkelt de oplossing 
voor Content Services Platformen zich naar een SaaS wereld en cloud
concepten die eenvoudig schaalbaar zijn (betalen naar gebruik).

Veilig gebruik: De informatie wordt veilig opgeslagen waarbij privacy 
vanaf de start wordt geborgd. Veel aandacht gaat ook uit naar het 
voorkomen van verlies van informatie.

Snel aanpasbaar
Systemen zijn snel en eenvoudig aanpasbaar (‘low code’) en kunnen 
makkelijk geïntegreerd worden met andere processen.

Gebruiker centraal
De gebruiker staat centraal en krijgt taken aangedragen. Daarbij wordt 
uitgegaan van gebruikers die overal kunnen samenwerken. Eenvoud en 
gemak in het afhandelen van taken staan centraal. 

Intelligent
Slimme tools interpreteren de informatie en voorzien ze van metadata 
zodat ze vanaf de start bruikbaar zijn. In toenemende mate kunnen 
toepassingen ook dwarsverbanden zien en de informatie interpreteren.

CSP HEEFT CLOUD ALS BASIS EN IS SNEL AANPASBAAR 

3. Strategisch perspectief
Inleiding

Gartner - Technologie
Visie 2030
Gebruiker

Naar de toekomst 

“Informatie wordt door slimme 
systemen (AI) intelligent van 
kenmerken voorzien op het 
gebied van inhoud, relevantie, 
beveiliging en privacy” (bron 
Gartner 2021)

Figuur 10: eigenschappen CSP’s (© Gartner).
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De keuze voor de juiste technologie werd in de afgelopen jaren 
primair bepaald door de mogelijkheid om samen te werken en 
documenten op te slaan, te beheren en te raadplegen op basis van 
geautoriseerde toegang. Het gebruik is traceerbaar met audit trails
en versiebeheer. Dit leverde belangrijke kwaliteiten (‘critical
capabilities’) waarvan Gartner aangeeft dat deze voor de keuze van 
de juiste tools relevant zijn. Hieronder zijn deze belangrijke 
kwaliteiten uit het verleden aangegeven.

De paradigmaverschuivingen, zoals hiervoor beschreven, vragen 
om andere relevante kwaliteiten, De keuze van juiste tools, de wijze 
waarop systemen zich snel aan kunnen passen aan business 
ontwikkelingen (Speed to Value), hoe de systemen de gebruiker 
centraal zetten (User Centric) en waarde toevoegen aan de content 
(Intelligent), worden bepaald door de wijze waarop processen 
kunnen worden omgevormd. Business app connectors, content 
intelligence en een aanpasbare en met de werkvloer mee-
ontwikkelende omgeving (NWN connectors), zijn de nieuwe 
relevante kwaliteiten.

KEUZE VOOR JUISTE LEVERANCIER VRAAGT ANDERE RELEVANTE KWALITEITEN
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Figuur 11: Differentiated Capabilities(© Gartner).



HUIDIG GEBRUIKTE DMS-RMA TECHNOLOGIEËN ZIJN EINDIG

IBM
Vandaag de dag is IBM Filenet de basis van de oplossingen gebruikt bij 
de ministeries van Financiën, SZW, Binnenlandse Zaken en VWS. 
Recentelijk zijn er signalen dat wordt gestopt met de doorontwikkeling 
van Filenet. De ondersteuning wordt nog voor een aantal jaar 
gecontinueerd. 

De afgelopen jaren heeft IBM alleen minor wijzigingen aangebracht op 
Filenet. Richting de toekomst zet IBM in op Cloudpack en IBM Content 
manager dat meer is gericht op gebruiksscenario's voor 
bedrijfsautomatisering en informatiebeheer. Recente productreleases 
van Cloudpack richten zich op integraties met Microsoft producten, AI-
aangedreven documentclassificatie, gegevens-extractie en bewegen 
weg van de klassieke Filenet oplossing, Support voor Filenet is er niet 
meer voor versie 5.2.1 Concreet geeft IBM aan dat de ondersteuning op 
een deel van de ECM Products under Limited Continuing Support is:
• FileNet Application Engine
• FileNet Workplace XT
• FileNet eForms 4.0

Zie: https://www.ibm.com/support/pages/continuing-support-
enterprise-content-management-ecm-products

Voor de toekomst is een upgrade nodig naar IBM Content Manager (zie 
https://www.ibm.com/docs/en/filenet-p8-

platform/5.2.0?topic=repositories-content-manager-filenet-p8-
comparison. De migratie is complex, want feitelijk moet het gehele 
Filenet documentregister van de grond af aan worden opgebouwd en 
gemetadateerd en nieuwe informatiebronnen moeten worden 
ontsloten. 

In 2015 was IBM nog gepositioneerd in het leaderkwadrant. Nu is IBM 
“slechts” een nichespeler. Dit geeft aan dat de producten van deze 
leverancier minder gewaardeerd worden. Met name op het aspect 
“completeness of vision” wordt IBM minder gewaardeerd.

Content Manager (voorheen HPRM)
Content Manager is de tool die wordt gebruikt door het ministerie van 
IenW. Content manager was ooit van HP, maar is verkocht aan 
Microfocus, dat op haar beurt weer is opgekocht door OpenText. 
Content Manager wordt nog beperkt ondersteund, maar zal als product 
verdwijnen van de markt (in de tweede helft van 2023 stopt de 
ondersteuning van de leverancier).

In 2021 is Microfocus niet meer opgenomen in het Gartner kwadrant. In 
2019 stond Microfocus hier nog wel in. Op dat moment werd 
“completeness of vision” en “ability to execute” al significant minder 
gewaardeerd en was Microfocus een nichespeler.
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1 https://www.enchoice.com/Services/Maximum-Value-From-Your-ECM-Investment/Digital-Transformation-Services/FileNet-Content-Manager-Version-52X-Out-Of-Support-lp

https://www.ibm.com/support/pages/continuing-support-enterprise-content-management-ecm-products
https://www.ibm.com/docs/en/filenet-p8-platform/5.2.0?topic=repositories-content-manager-filenet-p8-comparison


VISIE IHH 20301

De enkelvoudige focus op een centrale omgeving waarin 
documenten worden gecreëerd, opgeslagen, beheerd en 
geraadpleegd op basis van geautoriseerde toegang, is vooral 
gericht op de wijze waarop informatie wordt beheerd en gemaakt 
zoals de mens dat de afgelopen decennia heeft gedaan. Dat wil niet 
zeggen dat documenten als zodanig verdwijnen, maar dat de wijze 
waarop ze tot stand komen in toenemende mate vanuit de inhoud 
van informatie gedreven wordt. Werkstroomondersteuning, 
inhoudelijk bijhouden wie welke informatie heeft gewijzigd, 
samenhang tussen informatie en het gebruik van nieuwe media 
(berichten, e-mail, chat, multimedia) worden daarbij steeds 
belangrijker.

Dit sluit ook aan op de visie, zoals verwoord in het rapport over de 
informatiehuishouding van het Rijk in 2030 (Future Lab), Daarin 
wordt beschreven op welke wijze informatie in 2030 gebruikt wordt 
en de wijze waarop de tijd de betekenis van informatie verandert. 
Op hoofdlijnen verschuift de wereld van de informatiehuishouding 
van terugkijken naar vooruitkijken en van instrumentele 
documenten (bv. beleidsdocumenten) naar meer relationele (op 
doelgroepen afgestemde) informatie, De technologie faciliteert 
deze ontwikkelopgave.

ALLES IS INFORMATIE
Informatie beperkt zich niet tot documenten. Informatiekanaal, 
medium en context zijn slechts een paar voorbeelden van metadata 
die de betekenis van informatie kunnen duiden en dus ook relevant 
kunnen zijn om te bewaren. Het wordt steeds gemakkelijker om 
meer vormen van informatie en bijbehorende metadata op te slaan. 
Metadata vormt de basis van het slim zoeken.

De mogelijkheden om activiteiten van ambtenaren vast te 
leggen, worden steeds diverser en gemakkelijker in het 
gebruik. Gaan we alle vergaderingen voortaan opnemen? Die zijn 
immers in een mum van tijd door een programma naar tekst 
geconverteerd. En de gesprekken bij de koffiemachine? Daar 
worden toch ook beslissingen genomen? Omdat technologische 
ontwikkeling de grenzen voor wat we kunnen archiveren steeds 
verder verlegt, moeten beleidsmakers steeds vaker nadenken over 
de betekenis van de informatie die wordt opgeslagen.

Het Future Lab geeft aan dat in essentie de focus van documenten 
naar de inhoud van de documenten (content) verschuift. Daarbij zijn 
nieuwe mogelijkheden ontwikkeld, die de samenhang en 
consistentie van de inhoud van documenten helpen vastleggen, de 
werkstroom helpen ondersteunen en het samenwerken 
verbeteren.

ALLES IS INFORMATIE

3. Strategisch perspectief
Inleiding
Gartner

Visie 2030
Gebruiker

Naar de toekomst 

2916-11-2022

1 Bron: Future Lab: De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’.



Het Rijk krijgt de komende decennia met complexe uitdagingen te 
maken op het gebied van informatie. Tegenstrijdige belangen zijn er 
en het is voor het Rijk steeds moeilijker om te anticiperen op de 
snelle ontwikkelingen. Tegelijkertijd is informatie voor het 
functioneren van de samenleving cruciaal geworden.

De wereld van 2030 wordt ook wel een vloeibare wereld genoemd. 
Alles is continu in beweging en het is moeilijk om houvast te vinden 
(Bauman, 2011). In deze wereld lijkt ook informatie in toenemende 
mate vloeibaar te worden. Zo is het in een digitale werkelijkheid een 
continue uitdaging om ervoor te zorgen dat informatie authentiek, 
integer en betrouwbaar is. De wereld van 2030 kenmerkt zich 
bovendien door toenemende onzekerheid en complexiteit. Het is 
voor zowel politici, bestuurders als ambtenaren steeds vaker 
onmogelijk om de complexiteit van vraagstukken helemaal te 
overzien. 

Voor de realisatie van de visie en het adresseren van deze 
vraagstukken is in de visie op de informatiehuishouding (pagina 29 
en verder) een model ontwikkeld om de samenhang te adresseren. 
Langs de as “reflecteren, reageren en vooruitkijken” en de as 
“instrumenteel, conceptueel en relationeel” wordt aangegeven op 
welke wijze de focus verschuift. 

In het verleden had de informatiehuishouding van het Rijk vooral 
betrekking op het ordelijk vastleggen en vindbaar maken van 

informatie. Daar ligt een oriëntatie op het heden en verleden aan ten 
grondslag. Naarmate informatie belangrijker wordt om te kunnen 
anticiperen op grote maatschappelijke vraagstukken die voor ons 
liggen, wordt informatie steeds belangrijker om ook te kunnen 
vooruitkijken. 

Een tweede transitie is dat overheidsinformatie een steeds grotere 
invloed heeft op de relatie tussen overheid en burger. In het 
verleden was de informatiehuishouding van de overheid een directe 
reflectie van de wijze waarop de overheid georganiseerd is. In de 
toekomst zal de informatiehuishouding van de overheid een steeds 
belangrijkere basis zijn voor het vertrouwen tussen overheid en 
burgers. Bovendien kan de informatiehuishouding een spilfunctie 
vervullen in democratische processen.

DE BENODIGDE VERBETERINGEN AAN INFORMATIE(HUISHOUDING) VRAGEN 
OM RELATIONEEL VOORUITKIJKEN.

Door digitalisering en 
algoritmes verandert de 
informatiebehoefte en de 
wijze waarop informatie 
wordt vastgelegd en 
gepresenteerd. Van 
traditionele documenten 
naar relevante informatie en 
samenhang. 

3. Strategisch perspectief
Inleiding
Gartner

Visie 2030
Gebruiker

Naar de toekomst 

3016-11-2022

Re
la

tio
ne

el
C

on
ce

pt
ue

el
In

st
ru

m
en

te
el

Reflecteren Reageren Vooruitkijken

Figuur 12: verschuivingen in informatiehuishouding.



ORGANISATORISCHE IMPACT GROTER DAN TECHNOLOGISCHE IMPACT

De keuze voor een meer contentgerichte benadering is niet zozeer 
een technologisch vraagstuk, maar een vraagstuk van hoe 
gebruikers en hun werkprocessen worden meegenomen in de 
hieraan ten grondslag liggende veranderingen. Gartner noem dit de 
‘nieuwe werk nucleus’, in de visie IHH 2030 spreken de auteurs over 
de buigzame ambtenaar die In de snel veranderende wereld 
uitgedaagd wordt om zich continu te blijven ontwikkelen en zichzelf 
opnieuw uit te vinden. Het implementeren van dergelijke 
veranderingen is dan ook groter dan de technologische verandering. 
Hierna volgt een korte opsomming van de benodigde veranderingen:

Klantgerichtheid
Burgers, bedrijven en belangengroepen vragen steeds meer om op 
hen gerichte informatie. Dit vraagt een omslag in het denken van 
zowel de informatieprofessionals, als van de gebruikers van content 
systemen waarbij niet langer de zender centraal staat, maar de 
ontvanger. Dit stelt zowel eisen aan de inrichting van content 
systemen (denk aan de toets op leesbaarheid voor burgers) als goed 
gebruik ervan.

Wendbaar
Wij leven in een verandering van tijdperk, waarin technologische 
ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Technologie 
faciliteert in belangrijke mate hoe gebruikers hun werk kunnen doen. 
Nieuwe wet- en regelgeving als ook verwachtingen in de 
samenleving vragen meer kennis en het continu bijstellen van 
vaardigheden.

Nieuwe vaardigheden
In de jaren ’90 lag de focus op professionals met een technische, 
pragmatische inslag en aandacht voor handmatig werk. Vandaag de 
dag ligt de focus op hoogwaardige kennis, flexibel handelen en 
geautomatiseerd werken. Het effect is dat het werk van een 
informatieprofessional van een MBO+ naar een HBO++ is verschoven. 
Daarbij is de huidige generatie jonge mensen fundamenteel anders 
dan alle voorgaande generaties. Ze heten Generatie Z mensen die 
vanaf hun geboorte digitale middelen hebben, deze maximaal 
omarmen, en daardoor anders denken, ervaren en handelen dan alle 
voorgaande generaties. Daarbij communiceren zij compleet anders, 
hebben andere verwachtingen over werk, inkomen en werkwijzen en 
onderscheiden zich met een persoonlijke digitale identiteit. Een 
dienstbare overheid heeft op alle fronten mensen nodig die deze 
kennis in hun haarvaten hebben zitten.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken
Met de komst van Covid-19 is sprake van een versnelling in waar en 
wanneer medewerkers werken. Mensen werken vanuit huis en 
inmiddels ook regelmatig vanuit het buitenland. Deze trend neemt 
verder toe, gefaciliteerd door verbeterde communicatietechnologie, 
slimme toepassingen en jonge mensen die dit als de normale manier 
van werken zien. De potentiële impact hiervan is groot, bijvoorbeeld 
op de toegankelijkheid van informatie, collegiale verbondenheid en 
benodigde kantoorfaciliteiten.
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Technologie is nooit af. Voor de nabije toekomst zal een aantal 
technologische ontwikkelingen het gebruik van content systemen 
potentieel nog verder veranderen. Tijdig anticiperen op dergelijke 
ontwikkelingen en deze stapsgewijs implementeren, is cruciaal. Op 
het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en authenticatie van 
informatie vinden op dit moment veel veranderingen plaats, die 
mogelijk hun weg naar Content Services Platformen vinden.

Toepassing van kunstmatige intelligentie
Het gebruik van artificial intelligence door zowel de overheid als de 
samenleving neemt snel toe. Bedrijven investeren inmiddels in tools 
om wet- en regelgeving op (in)consistentie te toetsen en op basis 
daarvan keuzes te maken hoe zij zich fiscaal, juridisch en 
organisatorisch inrichten. Zo investeren advocaten in de Verenigde 
Staten in tools die de uitspraken van rechters analyseren om te kijken 
bij welke rechter, op welke dag het best een zaak aanhangig 
gemaakt kan worden. 

Ook zijn er organisaties die toetsen in welke mate gerechtelijke 
uitspraken consistent zijn en daarmee de integriteit en het 
vertrouwen in de rechtstaat ter discussie stellen. 

Zonder zelf in staat te zijn om dergelijke (in)consistenties in informatie 
te zien, bestaat de kans dat de overheid daarmee een speelbal van 
de samenleving wordt. Dit vraagt om nog meer mogelijkheden om 
nieuwe AI toepassingen snel en eenvoudig te integreren. Niet als 
separaat onderdeel, maar als integraal onderdeel van de Content 
Services Platformen (bron: ‘Algoritmes aan de macht’ in ‘De 
informatiehuishouding van het Rijk in 2030’).

Authenticatie van informatie
Vandaag de dag is PDF de standaard om te garanderen dat 
informatie authentiek en betrouwbaar is. PDF is in de kern slechts 
geschikt voor tekstuele documenten en presentaties. Voor andere 
documenten (spreadsheets, berichten, e-mail) gaat in de regel de 
functionaliteit verloren, waardoor het vaak niet meer bruikbaar is. Op 
dit moment investeren diverse marktpartijen in nieuwe middelen om 
dergelijke informatie en ook beeld en geluidsinformatie te 
authentiseren. Dergelijke ontwikkelingen kunnen een significante 
impact hebben op de implementatie van content systemen.

STAPSGEWIJS MEENEMEN VAN NIEUWE ONTWIKKELINGEN

3. Strategisch perspectief
Inleiding
Gartner

Rijksbrede ontwikkelingen
Gebruiker

Naar de toekomst 

3216-11-2022



Markt-
perspectief4 Hoe kijkt de markt naar de uitdagingen van de departementen, de 

gevraagde oplossingsruimte. Welke oplossingen passen bij de huidige 
behoeften en welke aanvullende diensten heeft de markt te bieden?

3316-11-2022
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VERKENNINGSVRAGEN OP DE UITDAGINGEN EN VERDIEPING OP DE 
OPLOSSINGSRUIMTE

Dit hoofdstuk geeft een uiteenzetting van de antwoorden van de markt op 
de vragen van de betrokken departementen. Binnen het hoofdstuk wordt 
onderscheid gemaakt tussen verkenningsvragen op de in het hoofdstuk 
achtergrond beschreven uitdagingen en verdiepingsvragen op de door 
de departementen beschreven oplossingsruimte. Aan het eind van het 
hoofdstuk zijn de antwoorden van de markt zijn kort samengevat 
weergegeven.*

De verkenningsvragen hebben als doel zicht te krijgen op het beeld van 
de markt bij de uitdagingen en in welke mate hun oplossingen hierop 
anticiperen. De uitdagingen waarop wordt ingegaan zijn:
1. Verbeteren van de informatiehuishouding (IHH);
2. Invoering van nieuwe wet- en regelgeving;
3. Verbeteren van gebruiksvriendelijkheid;
4. Technologische verbeteringen.

De verdiepingsvragen hebben als doel de betrokken departementen 
meer inzicht te geven in welke mate deze invulling geeft aan de 
beschreven oplossingsruimte. De oplossingsruimte gaat in op de 
volgende elementen:
1. Document Management Systeem-Records Management Applicatie 

(DMS-RMA): Een centrale omgeving waarin documenten worden 
gecreëerd, opgeslagen, beheerd en geraadpleegd op basis van 
geautoriseerde toegang. Antwoorden op de vragen bepalen of de 
(functionele) vragen gerelateerd aan bouwblokken realistisch zijn

2. Service- en implementatiemodel: Een servicemodel geeft aan waar 
het beheer belegd is. Antwoorden op de vragen dienen inzicht te 
geven in service- en implementatiemodellen in de huidige markt 

3. Informatiebeveiliging: Met de vragen willen de betrokken 
departementen meer inzicht krijgen in mogelijke ondersteunde 
beveiligingsniveaus en de eventuele afhankelijkheden met de service-
en implementatiemodellen

4. Procesondersteuning: Op basis van de antwoorden op de vragen 
willen de betrokken departementen bepalen in welke mate 
oplossingen (of de implementatie ervan) invulling geven aan 
procesondersteuning 

5. Samenwerking: Met de onderstaande vraag willen de betrokken 
departementen meer inzicht krijgen in welke mate samenwerking als 
functionele eis kan worden meegegeven of dat juist de 
integreerbaarheid met reeds bestaande oplossingen het uitgangpunt 
moet zijn

6. Implementatie en kosten: Met de antwoorden op de vragen willen de 
betrokken departementen een beeld krijgen van de implementatie en 
benodigde inspanning (tijd en geld) 

7. Servicelevels: Met de antwoorden op de vragen willen de betrokken 
departementen inzicht krijgen in de mogelijkheden op het gebied van 
servicelevelmanagement 

8. Additionele dienstverlening: Met de antwoorden op de vragen willen 
de betrokken departementen inzicht krijgen in welke meerwaarde uit 
aanvullende dienstverlening is te halen

3416-11-2022
* De herleidbare informatie is zoveel als mogelijk geanonimiseerd.
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Leveranciers noemen oplossingen met brede functionaliteiten, die 
veelal modulair zijn opgebouwd. De beschreven functionaliteiten gaan 
over het algemeen verder dan de vraagstelling van de 
marktverkenning. 

Bijna alle leveranciers noemen content en procesondersteuning met 
behulp van zaakgericht dan wel werkstroomgericht werken als 
basismodules. 

Met modelleringen en configuratie lijkt veel flexibiliteit geboden te 
kunnen worden voor de inrichting. Een enkele leverancier biedt al een 
basisinrichting aan, die lijkt aan te sluiten op de departementale 
processen.

1. Hoe anticipeert de markt op het verbeteren van de 
informatiehuishouding van de betrokken departementen?
Het merendeel van de leveranciers biedt brede functionaliteiten met 
veel modules. In de basis gaat dit om zaak en contentmanagement 
oplossingen met procesondersteuning. Daarop aanvullend is er ook 
aandacht voor de organisatorische kant en beveiligingsaspecten. De 
daarvoor in te zetten oplossingen zijn flexibel en configureerbaar. Bij 
vraag 20 wordt door partijen kort aangegeven wat hiervoor nodig is.

2. Het Rijk heeft aangegeven de informatiehuishouding op orde te 
willen brengen, conform wet- en regelgeving en daarmee de 
informatie van overheidsorganisaties veilig te stellen, te verstrekken 
en de duurzame toegankelijkheid ervan te verbeteren. Vanuit dit 
gegeven, wat voor soort oplossing of combinatie van oplossingen 
adviseert u?
Meerdere leveranciers geven aan dat Records management, in 
combinatie met intelligente metadatering de duurzame 
toegankelijkheid garandeert, waarbij security, content en privacy al bij 
de start van het proces geïdentificeerd kunnen worden.

3. Wat is de visie van de markt op het federatief samenwerken 
tussen ministeries en of overige diensten en instellingen?
Geen van de leveranciers heeft een beeld bij het gebruik van 
federatieve data. De leveranciers beantwoorden de vraag vanuit een 
technisch perspectief en de functionele behoefte wordt niet genoemd. 
Een deel van de leveranciers geeft aan dat het vooral draait om 
federatieve toegang tot elkaars data, maar verder invulling wordt niet 
benoemd.

4. In hoeverre is de markt in staat mee te bewegen met de 
veranderende omgeving waar de departementen mee te maken 
hebben?
De meeste leveranciers verzorgen voor hun standaard modules 
periodieke updates, configureerbaar of (in combinatie met) low code 
aanpassingen.

PRIMAIRE FOCUS LEVERANCIERS OP ZAAKSYSTEEM/CONTENT 
MANAGEMENT
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5. Op welke wijze kan de markt voldoen aan de huidige en 
toekomstige eisen en normen, zoals beschreven in DUTO en 
MDTO?
Een groot deel van de leveranciers heeft al ervaring met het inrichten 
van DUTO en MDTO normen en geeft aan hieraan te kunnen 
voldoen. De overige leveranciers geven generiek aan dat metadata 
flexibel is in te richten, waarmee invulling aan DUTO en MDTO 
meegenomen zou kunnen worden. 

6. In hoeverre stelt de markt functionaliteit op marktconforme 
apparatuur (bijvoorbeeld mobiele apparatuur) beschikbaar 
De oplossingsfunctionaliteiten van de meeste leveranciers zijn 
apparatuuronafhankelijk, dat wil zeggen dat deze beschikbaar zijn 
via een browser (web) op een mobiel apparaat of benaderbaar via 
een app (specifieke toepassing) op een mobiel apparaat.
7. Wat is uw visie op de oplossing voor het nu en in de toekomst op 
orde krijgen van de dienstverlening, met het oog op de 
paradigma’s (§2.2, van document naar content; van lineaire 
werkstroom naar samenwerken; van informatie naar betekenis en 
samenhang) en om aan de verwachtingen van burger, parlement 
en pers te kunnen voldoen?
Het merendeel van de leveranciers geeft aan dat de ontwikkelingen 
overeenkomen met de beschreven paradigma’s. Vooral wordt 

gesproken over de technische inrichting van de toepassingen.

Zonder duidelijk aan te geven welke verwachtingen ingevuld 
worden, geven verschillende leveranciers aan dat door de inzet van 
Artificial Intelligence/Machine Learning of andere technische 
oplossingen het vinden, samenbrengen en presenteren van de juiste 
informatie op het juiste moment kan ondersteunen.

Kanttekening onderzoekers
De leveranciers gaan niet in op de impact op de gebruikers.

8. Is het mogelijk om vanuit uw oplossing alle typen Documenten 
te ontsluiten met buiten het systeem opererende entiteiten, in de 
breedste zin van het woord? Denk hierbij o.a. Enterprise 
searchoplossingen, laksoftware toepassingen, 
publicatieomgevingen (PLOOI), elektronische handtekening 
omgeving, dashboards en externe partijen.
Vrijwel alle leveranciers geven aan alle type documenten te kunnen 
ontsluiten en in veel gevallen ook te voorzien van metadata. Het 
gebruik van enterprise search en laksoftware is veelal onderdeel van 
de oplossingen en in enkele gevallen geeft men aan dat het mogelijk 
is om informatie op voorhand al slim te identificeren als privacy 
gevoelig. Een aantal leveranciers beschikt al over koppelingen naar 
PLOOI. Slechts een enkele leverancier gaat in op de elektronische 
handtekeningen zoals die door de overheid zijn goedgekeurd.

GEBODEN OPLOSSINGEN SLUITEN AAN OP DE ONTWIKKELINGEN DOOR 
FLEXIBELE INRICHTING EN OPTIES
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9. Kunt u per bouwblok aangeven in hoeverre deze kan voldoen en 
onder welke voorwaarden? Ziet u afhankelijkheden met andere 
oplossingen? M.a.w. betreft het een geïntegreerd platform of een 
combinatie van geïntegreerde oplossingen?
• Document management: Alle leveranciers geven aan dat zij volledig 

kunnen voldoen aan document management zoals gedefinieerd. Een 
groot aantal leveranciers geeft tevens aan dat inmiddels het begrip 
content wordt gehanteerd. 

• Records management: Alle leveranciers geven aan een records 
management systeem te hebben. 

• Postverwerking: Niet alle leveranciers voorzien in een integratie 
hiervan. Sommigen beschikken over modules om gescande post om 
te zetten naar content en intelligent te metadateren.

• E-mailintegratie en integratie processystemen: De meeste 
leveranciers hebben een e-mailintegratie en modules 
om processystemen te integreren. 

• Samenwerken intern en extern: Alle leveranciers voorzien in een 
oplossing voor intern en extern samenwerken. Eén leverancier geeft 
aan hoe hier aan voldaan wordt.

• Zaakgericht werken/ workflow: Bijna alle leveranciers voorzien in 
een oplossing voor casemanagement of werkstroom. Voor sommige 
is dit de basis, terwijl voor anderen dit een aanvulling is op hun 
content management systeem.

10. In welke mate wordt de gehele levenscyclus van Document (vanaf 
creatie-ontvangst tot aan vernietiging-overbrenging) volledig 
duurzaam digitaal ondersteund?
Alle leveranciers ondersteunen de volledige cyclus. De visie op de 
inrichting daarvan loopt uiteen van policies op content zetten tot het 
herontwerpen van processen. 

11. Informatie ontstaat niet alleen in een DMS, maar ook daarbuiten in 
apps en andere systemen. Het is van belang om ongeacht de vorm, 
het formaat en de omvang (denk aan technische tekeningen) de 
informatie op te kunnen slaan, te kunnen verwerken, te kunnen delen 
en te kunnen beheren. Welke mogelijkheden biedt uw oplossing?
De meeste leveranciers voorzien in een oplossing. Sommige hebben 
specifieke aanvullende oplossingen voor bijvoorbeeld technische 
tekeningen.

12. Hoe voorziet uw oplossing in de integratie met MS Office Suite?
Alle leveranciers voorzien in een standaard integratie met MS Office. De 
meeste zijn volledig ingericht op Office 365.

PRIMAIRE FOCUS LEVERANCIERS OP ZAAK EN CONTENT MANAGEMENT
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13. Welke service- en implementatiemodellen vallen binnen uw 
dienstverlening?
De meeste leveranciers geven aan dat ze alle vormen van service-
en implementatiemodellen ondersteunen. De wijze waarop SaaS 
aangeboden wordt, loopt wel uiteen. Van een functioneel werkende 
oplossing tot het beschikbaar stellen van bouwblokken die je zelf 
kan configureren. Sommige vermelden bij de implementatie nog 
dat zij adviseren deze Agile te doen.

14. Zijn er per service- en implementatiemodel verschillen bij de 
door u geleverde dienstverlening en geboden functionaliteit en 
zo ja, wat zijn die verschillen dan?
Leveranciers geven aan dat er geen verschillen zijn in de geboden 
functionaliteit. Een deel van de leveranciers geeft aan dat zij een 
voorkeur heeft voor een bepaald servicemodel. De voorkeuren zijn 
vooralsnog uiteenlopend, niet één model heeft de voorkeur.

15. Kunt u aangeven of andere varianten van service- en 
implementatiemodellen binnen uw dienstverlening beschikbaar 
zijn en hierop een toelichting geven?
Op dit moment zijn geen significant andere varianten van service-
en implementatiemodellen gegeven. In de toelichting van de 
modellen geeft een klein deel van de leveranciers aan dat 
‘maatwerkoplossingen' mogelijk zijn. Deze betreffen geen ander 
model.

16. Het integreren van systemen en werkprocessen om aan de 
doelstellingen te voldoen, heeft een relatie met de inspanningen 
die de gebruiker ervan hiervoor moet doen. Vraagsteller is van 
mening dat performance één van de belangrijkste 
succesfactoren is voor de adoptie van een oplossing door 
gebruikers. Kunt u, vanuit uw ervaring, aangeven in welke mate 
de performance en beschikbaarheid (gemiddeld en 
piekbelasting) gewaarborgd wordt?
Performance: 
Het merendeel van de leveranciers geeft aan dat alles draait om de 
juiste dimensionering van de infrastructuur en dat een goed 
ingericht netwerk voor met name SaaS modellen een belangrijke 
randvoorwaarde is.

Beschikbaarheid: 
Een deel van de leveranciers geeft aan dat ze dit middels een SLA 
garanderen. Het andere deel van de leveranciers onderscheidt op 
hoofdlijnen twee oplossingsrichtingen:

1. Hoog beschikbare oplossing met redundante apparatuur al 
dan niet in combinatie met auto scaling (automatisch 
verhogen en verlagen van capaciteit);

2. Disaster recovery oplossing die actief wordt als de primaire 
omgeving faalt.

SAAS DEFINITIES LOPEN NOG STERK UITEEN
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17. Kunt u referenties aandragen waarbij u te maken heeft met 
beveiligingsniveaus (BBN2, BBN3 of vergelijkbaar) in de publieke 
sector en kunt u daarbij aangeven welke service-
implementatiemodellen daarop van toepassing zijn?
De meeste leveranciers zijn niet bereid of in staat om in dit stadium 
een antwoord te geven dat voldoende inzicht geeft of het mogelijk 
is om BBN3 geclassificeerde informatie in hun oplossing te 
gebruiken en hoe de oplossing er dan uit ziet.

Die leveranciers die beschikken over een dergelijke referentie 
kunnen vanwege het vertrouwelijke karakter geen detailinformatie 
verschaffen. Op hoofdlijnen geven de leveranciers die antwoord 
hebben gegeven wel aan dat het dan om afzonderlijke, on premise
implementaties gaat waarin voor de betreffende klant BBN2 en 
BBN3 gegevens in één oplossing worden verwerkt die draait op een 
hoog beveiligde infrastructuur en hoog beveiligde werkplek.

BBN3 REFERENTIES ZIJN ER, SLECHTS OP HOOFDLIJNEN BESCHREVEN 
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18. Kunt u aangeven op welke wijze uw oplossing invulling geeft 
aan de ondersteuning van ten minste de volgende 
processen? Zaakgericht werken, Uitvoeren projecten, Opstellen 
beleid, Besluitvorming
De meeste leveranciers geven aan dat procesondersteuning de 
kern is van hun oplossing en dat er specifieke modules zijn voor 
vraagstukken als procesautomatisering, projectmanagement, zaak 
management, opstellen beleid en besluitvorming. Specifiek bieden 
ze daarbij oplossingen voor compliance en content intelligence. 

19. In hoeverre maakt uw oplossing het mogelijk om 
processjablonen aan te maken voor de departementale 
processen en welke heeft uw oplossing momenteel al 
beschikbaar?
Leveranciers beschikken bijna allemaal over sjablonen. Eén 
leverancier biedt meer. Bij enkele bestaat de mogelijkheid om 
elders ontwikkelde zaken te hergebruiken. 

20. In welke mate zijn processen configureerbaar en welke 
(ontwikkel)expertise is nodig om processen in te richten?
De meeste leveranciers spreken over low code tools en over 
toolkits met configureerbare items. Uit de toelichting blijkt dat de 
aanpassingen wel degelijk enige kennis van het product en bovenal 
ook een goede informatieanalyse vragen.

21. Bij het aanbieden van procesondersteuning in het DMS-RMA 
gaan de departementen op technisch, operationeel en beheer 
vlak mogelijke problemen ondervinden. Welke problemen 
voorziet u en hoe zijn deze volgens u te mitigeren?
De geïdentificeerde problemen lopen uiteen van het DMS 
‘misbruiken’ voor processturing / zaakuitvoering tot aan de 
benodigde aandacht voor verandermanagement en 
gebruikersadoptie. Als rode draad bij de mitigerende maatregelen 
geven de leveranciers aan dat de processen centraal dienen te 
staan en dat hierop een goede ‘change advisory board’ nodig is.
Andere belangrijke aandachtspunten zijn de inrichting van Records 
Management (beleidsvoorwaarden), informatie (specificatie, beheer 
en beveiliging) en de juiste deskundigheid bij de invoering.

PROCES EN CONTENT STAAN CENTRAAL
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22. Welke (vormen van) integratie ten behoeve van 
samenwerkingsprocessen wordt door de markt ondersteund?
Leveranciers ondersteunen diverse samenwerkingsvormen. Op 
hoofdlijnen maakt men onderscheid in integratie met diverse tools 
en toegang en proces samenwerking: 

Tools en toegang
De meeste oplossingen zijn volledig te integreren met Teams, 
SharePoint & Office en faciliteren ook samenwerken aan content en 
documenten via autorisaties of specifieke SaaS oplossingen. 

Proces samenwerking
Alle leveranciers geven aan dat het inrichten van processen en de 
samenwerking hierbinnen in te regelen is. Hierbij wordt aangegeven 
dat koppelingen met oplossingen of samenwerkingsplatformen 
belangrijk zijn. Autorisaties spelen hier een belangrijke rol.

23. Welke vormen ten behoeve van samenwerkingsprocessen 
ondersteunt de markt? Is de samenwerking ingericht vanuit de 
oplossing of vanuit de integratie met andere oplossingen?
De antwoorden op deze vraag lopen erg uiteen. Sommigen gaan in 
op de informatieobjecten (content, documenten, delen, dossiers, 
teams, taken, zaken en ketens), terwijl anderen ingaan op de 
technische functionaliteiten (standaard API’s) die hun oplossing 

standaard heeft. Enkele leveranciers gaan nader in op het 
samenwerken in de keten (bv met behulp van een auditable SaaS 
platform of door aan te geven aan welke type informatie 
(document, content, dossier, zaak en proces) samengewerkt kan 
worden), zowel interdepartementaal als landelijk-provincie-
gemeente-burger, of een combinatie hiervan. Eén leverancier geeft 
aan dat standaardisatie over dergelijke ketens daarvoor 
noodzakelijk is.

SAMENWERKEN VANUIT PROCES EN CONTENT 
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24. Gegeven dat ieder departement een grote gebruikersgroep 
kent, welke functionele implementatiestrategieën ondersteunt 
en adviseert de markt?
Meerdere leveranciers beginnen met de standaardisatie van het 
werkproces en de daarvoor benodigde data. Ze geven aan dat het 
verstandig is om dat kleinschalig te doen en dat samen met de 
gebruikers te doen. Agile werken is daarbij het uitgangspunt met 
een belangrijke rol voor de product owner en sleutel gebruikers. 

Het opschalen en veranderen (adoptie) wordt door een aantal 
leveranciers aangedragen als een belangrijk onderdeel van het 
proces. Hierbij wordt door één leverancier verwezen naar het 
PROSCI model1. 

25. Welke inspanning vanuit de betrokken departementen 
verlangt de markt hierbij?
De antwoorden lopen erg ver uiteen. De meeste leveranciers 
komen niet verder dan het benoemen van enkele rollen, dan wel 
antwoorden richt een gespiegelde organisatie. Geen van de 
leveranciers komt met een concrete inschatting van de benodigde 
hoeveelheid tijd.

26. Welke doorlooptijd is, gebaseerd op ervaring, gemiddeld 
genomen gemoeid met de gehele implementatie? 
De doorlooptijden lopen sterk uiteen van een 
minimaal levensvatbaar product (MVP) voor een kleine afdeling in 
12 weken tot 3 jaar voor de volledige implementatie. Uit de 
antwoorden blijkt niet of dat dit gebaseerd is op de door de 
departementen geschetste oplossingsruimte, dan wel de door hen 
voorgestelde oplossingen. Een van de leveranciers komt met een 
op bij de overheid in Nederland uitgevoerde referentie waar de 
implementatie lopende is en een geplande doorlooptijd kent van 3 
jaar. 

27. Welke andere aandachtspunten ziet u bij de transitie van de 
ministeries van oud systeem naar nieuw systeem?
Het herontwerpen van de werkprocessen en de relatie naar 
verandermanagement en user adoptie zijn centrale thema’s die bij 
een groot aantal leveranciers terug komen. Andere 
aandachtspunten zijn data kwaliteit huidig systeem, 
gebruikersondersteuning, training, metadata, security en de 
benodigde kennis en ervaring met content systemen.

BEGIN MET WERKPROCES EN HOU HET KLEIN
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28. Kan de markt een inschatting maken van de te verwachten 
kosten?
De bandbreedtes van de kosten lopen sterk uiteen. Een concrete 
inschatting van de kosten kan in dit stadium niet gegeven worden. 
Daarvoor heeft men meer duiding nodig van de benodigde scope, 
verantwoordelijkheden en uit te voeren activiteiten. 

29. Het Rijk streeft ernaar om meer samen te werken als het gaat 
om systemen voor de informatiehuishouding. Belangrijk is dan 
ook om zicht te krijgen op welke wijze hergebruik en bredere 
inzetbaarheid bij de departementen mogelijk is. Hierbij dient het 
mogelijk te zijn om departement specifieke inrichtingen te doen. 
Daar waar mogelijk, is kostenoptimalisatie een wens. Kunt u 
aangeven wat de structurele kosten zijn en hoe deze zijn 
opgebouwd?
Ten aanzien van hergebruik geven bijna alle partijen aan dat 
hergebruik mogelijk is. De meeste werken vanuit een generieke 
basisomgeving met een aantal processjablonen. Vervolgens is het 
mogelijk om deze specifiek te maken per departement. Wat dit 
betekent en hoe specifiek dat is wordt niet duidelijk uit de gegeven 
antwoorden.

Ten aanzien van de structurele kosten worden geen toepasselijke 
antwoorden gegeven. Wel komt een van de leveranciers met een 
bandbreedte in termen van eenmalige kosten per gebruiker.

30. Kunt u specificeren welke diensten bij de structurele kosten 
zijn inbegrepen?
In algemene zin antwoorden de leveranciers dat dit sterk afhankelijk 
is van de gekozen product vormen. Elementen die men aangeeft 
zijn service delivery, 24x7 uurs ondersteuning, kwartaal updates & 
security patches, beheer, onderhoud en monitoring applicaties 
(managed services) en hosting beheer, onderhoud & updates. 

31. Op welke wijze geeft u in een dynamische omgeving invulling 
aan de optimale balans tussen kosten en benodigde 
functionaliteit?
Vrijwel geen van de leveranciers komt met een toepasselijk 
antwoord op deze vraag. Enkele leveranciers geven aan dat het 
voornamelijk gaat om het voorkomen van maatwerk. Op basis van 
hun ervaringen is er vaak een wildgroei aan applicaties met 
overlappende functionaliteit als het gaat om content management 
systemen.

ONVOLDOENDE INFORMATIE OM SCHATTING TE MAKEN
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32. Wat zijn volgens u de belangrijkste speerpunten voor 
dergelijke trajecten om het onderhoud en beheer technisch, 
functioneel, financieel en operationeel optimaal in te richten?
Veel leveranciers geven aan dat de systemen continu in 
ontwikkeling zijn en daardoor ook nieuwe functionaliteiten op de 
markt komen. De uitdaging zit hem in het op voorhand meenemen 
van deze functionaliteiten. Daarnaast geeft men aan dat goed 
ingerichte organisatie en helder service afspraken ten aanzien van 
verantwoordelijkheden en eigenaarschap essentieel zijn. Tenslotte 
geeft één leverancier op basis van ervaringen bij vier 
overheidsreferenties aan dat voor het optimaal inrichten van 
functionaliteit, financiën en onderhoud van hun oplossing er een 
zeer goede samenwerking moet zijn tussen klant, 
implementatiepartner en leverancier van het platform.

33. Hoe heeft u het beheer van uw oplossing ingericht en heeft u 
een voorbeeld van een voor ons geschikte invulling ervan?
De antwoorden van de leveranciers lopen hier sterk uiteen. Van een 
managed service inrichting, opties van SaaS tot het zelf uitvoeren 
technisch beheer. De meeste leveranciers hebben uitgebreide 
referenties uiteenlopend van overheidsreferenties in Nederland tot 
internationale verzekeraars met een omvang van meer dan 10 
miljard documenten, ruim 350 miljoen klanten en meer dan 50.000 

medewerkers. Elk kent daarbij weer zijn eigen aandachtsgebieden 
als het gaat om beheer en sommige geven dan ook dat maatwerk 
nodig en mogelijk is. Tenslotte bedienen enkele leveranciers zich 
van partners als het gaat om de invulling hiervan. 

34. Welke dienstonderdelen en dienstcomponenten worden door 
u onderscheiden? Waar bevinden deze zich in de beheerketen? 
(1ste lijn, 2de lijn enz.)
De antwoorden zijn te zeer uiteenlopend omdat ze sterk afhangen 
van de te kiezen oplossing. 

35. Wordt multitenancy ondersteund en bestaat de mogelijkheid 
om meerdere 1ste of 2de-lijns diensten en hun bijbehorende 
functionaliteit/inrichtingen te ondersteunen?
Alle leveranciers ondersteunen multitenancy. Het merendeel de 
mogelijkheid om verschillende 1e en 2e lijns ondersteuning te 
bieden. Niet duidelijk is of dat in alle gevallen per klant is of dat men 
dit ook kan inrichten per departement. 

36. Kunt u het door u gehanteerde licentiemodel, uw standaard 
dienstverlening en de gehanteerde beheermodellen en 
beheerprocessen delen?
De antwoorden zijn te zeer uiteenlopend omdat ze sterk afhangen 
van de te kiezen oplossing. 

SERVICELEVELS ZIJN DIVERS
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37. Gegeven de gehele vragenset, welke additionele of 
complementaire diensten kunnen volgens u, vanuit uw kennis en 
ervaring met dergelijke trajecten en implementaties, ook 
interessant zijn voor de Vraagsteller? En waarom?
De antwoorden lopen uiteen van diensten met betrekking tot het 
ondersteunen van de proces- en organisatieveranderingen, het 
inbedden van verandermanagement en continu verbeteren tot aan 
meer technische oplossingen, zoals diensten om te komen tot een 
integrale architectuur voor de informatiehuishouding, 
mogelijkheden om e-discovery1 (ook wel e compliance genoemd 
door enkele leveranciers) te doen. 

38. In hoeverre biedt uw oplossing mogelijkheden voor beheer en 
archivering van datagedreven processen, daaruit voortvloeiende 
informatie en besluitvorming in het kader van een 
informatiegedreven bedrijfsvoering? Denkt u aan 
geautomatiseerde data-analyses, die leiden tot besluitvorming 
(machine learning).
Datagedreven processen zijn de kern van de meeste oplossingen. 
Daarbij bieden ze in toenemende mate geautomatiseerde 
ondersteuning voor het automatisch labelen (metadateren) van 
data. 

Enkele leveranciers bieden specifiek tools voor datagedreven
analyses voor besluitvorming, process mining, performance-
analyses en simulatie. 

39. Hoe organiseert u bij toekomstige trends en ontwikkelingen in 
de samenwerking met de departementen? Wat kunt u zeggen 
ten aanzien van de wendbaarheid in relatie tot deze 
samenwerking en in relatie tot de ontwikkeling van uw 
oplossing?
Alle antwoorden zijn generiek en geven aan dat het vooral een 
kwestie van goed met elkaar in gesprek blijven is.

40. In relatie tot de geschetste context, aan welke andere 
oplossingen denkt u nog meer?
De meeste leveranciers komen met nog meer oplossingen die 
elders ook al geadresseerd worden. Toch zijn er enkele specifieke 
oplossingen die in deze context relevant zijn. Enkele leveranciers 
bieden oplossingen voor het archiveren van berichten (WhatsApp) 
en leveranciers bieden de mogelijkheid om legacy DMS’en te 
koppelen.

TECHNOLOGISCH HEEFT DE MARKT VEEL MEER TE BIEDEN, MAAR DE 
IMPACT HIERVAN IS NIET ALTIJD DUIDELIJK

4. Marktperspectief
Inleiding

Uitdagingen
DMS-RMA

Service- en 
implementatiemodel
Informatiebeveiliging
Procesondersteuning

Samenwerking
Implementatie

Servicelevels
Additionele 

dienstverlening

1 De mate waarin een bedrijf voldoet aan geldende wet- en regelgeving

4516-11-2022



Rijksleveranciers-
perspectief5 Welke oplossingen worden vandaag de dag Rijksbreed aangeboden aan 

de departementen en welke kijk hebben de Rijksleveranciers op de 
uitdagingen en geschetste oplossingsruimte?
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VERKENNINGSVRAGEN OP DE UITDAGINGEN EN VERDIEPING OP DE 
OPLOSSINGSRICHTING

Dit hoofdstuk geeft een uiteenzetting van de antwoorden van de 
Rijksleveranciers op de meest prominente vragen van de betrokken 
departementen. Binnen het hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt 
tussen verkenningsvragen op de in het hoofdstuk achtergrond 
beschreven uitdagingen en verdiepingsvragen op de door de 
departementen beschreven oplossingsruimte. 

De verkenningsvragen hebben als doel zicht te krijgen op het beeld van 
de Rijksleveranciers bij de uitdagingen en in welke mate hun 
oplossingen hierop anticiperen. De uitdagingen waarop wordt ingegaan 
zijn:
1. Verbeteren van de informatiehuishouding (IHH);
2. Invoering van nieuwe wet- en regelgeving;
3. Verbeteren van gebruiksvriendelijkheid;
4. Technologische verbeteringen.

De verdiepingsvragen hebben als doel de betrokken departementen 
meer inzicht te geven in welke mate deze invulling geeft aan de 
beschreven oplossingsruimte. De oplossingsruimte gaat in op de 
volgende elementen:
1. Document Management Systeem-Records Management Applicatie 

(DMS-RMA) : Een centrale omgeving waarin documenten worden 
gecreëerd, opgeslagen, beheerd en geraadpleegd op basis van 
geautoriseerde toegang. Antwoorden op de vragen bepalen of de 
(functionele) vragen gerelateerd aan bouwblokken realistisch zijn

2. Service- en implementatiemodel: Een servicemodel geeft aan waar 
het beheer belegd is. Antwoorden op de vragen dienen inzicht te 
geven in service- en implementatiemodellen in de huidige markt

3. Informatiebeveiliging: Met de vragen willen de betrokken 
departementen meer inzicht krijgen in mogelijke ondersteunde 
beveiligingsniveaus en de eventuele afhankelijkheden met de 
service- en implementatiemodellen

4. Procesondersteuning: Op basis van de antwoorden op de vragen 
willen de betrokken departementen bepalen in welke mate 
oplossingen (of de implementatie ervan) invulling geven aan 
procesondersteuning 

5. Samenwerking: Met de onderstaande vraag willen de betrokken 
departementen meer inzicht krijgen in welke mate samenwerking 
als functionele eis kan worden meegegeven of dat juist de 
integreerbaarheid met reeds bestaande oplossingen het 
uitgangpunt moet zijn

6. Implementatie en kosten: Met de antwoorden op de vragen willen 
de betrokken departementen een beeld krijgen van de 
implementatie en benodigde inspanning (tijd en geld) 

7. Servicelevels: Met de antwoorden op de vragen willen de betrokken 
departementen inzicht krijgen in de mogelijkheden op het gebied 
van servicelevelmanagement 

8. Additionele dienstverlening: Met de antwoorden op de vragen willen 
de betrokken departementen inzicht krijgen in welke meerwaarde 
uit aanvullende dienstverlening is te halen
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Ook de huidige Rijksleveranciers is gevraagd naar hun beeld van de 
geschetste oplossingsruimte en hun visie op de uitdagingen zoals 
geformuleerd door de departementen. De huidige oplossingen sluiten in 
principe aan op de geschetste oplossingsruimten, maar geven 
vooralsnog beperkt invulling aan de uitdagingen.
Als het gaat om de visie op de informatiehuishouding heeft men nog 
geen antwoord op vragen rondom het veiligstellen, verstrekken en 
verbeteren van de duurzame toegankelijkheid van informatie van 
overheidsorganisaties. Meer specifiek is er geen visie op hoe de 
informatiehuishouding kan faciliteren bij de tijdige beantwoording van 
informatieverzoeken van parlement, pers en burgers. Het denken in 
termen van documenten geeft dan ook geen antwoord op hoe andere 
informatie, zoals email, berichtenverkeer (SMS, Whatsapp, enz.) en 
multimedia geïntegreerd kunnen worden in een document 
management systeem. JenV heeft wel een visie en globale roadmap
opgesteld om te komen tot een content services platform. De realisatie 
duurt dat nog tot zeker 2025 en mogelijk langer.

1. Hoe anticipeert het Rijk op het verbeteren van de 
informatiehuishouding van de betrokken departementen?
JenV biedt een beheerde omgeving die de informatielevenscyclus 
ondersteunt van creatie tot archivering (RMA) van documenten. 
Daarnaast zijn er koppelingen naar andere oplossingen tot integratie van 
breed gebruikte applicaties binnen het Rijk als iBabs, eHandtekening, 
Zoek&Vind, e-depot, PLOOI, of het digitaal lakken. DigiJust is gebaseerd 

op Filenet, DICTU biedt een oplossing gebaseerd op Alfresco. 

Kanttekening onderzoekers
De doorontwikkeling van IBM Filenet is beëindigd, de ondersteuning 
niet. Alfresco is overgenomen door Hyland dat door Gartner gezien 
wordt als leader. Het product Alfresco is dat nog niet.

2. Wat is de visie van de Rijksleveranciers op het federatief 
samenwerken tussen ministeries en of overige diensten en 
instellingen?
Op dit moment voert DICTU verkennende gesprekken en haalt 
requirements op voor de roadmap voor het federatief samenwerken 
tussen ministeries of overige diensten en instellingen. Hierbij wordt 
onder andere gekeken naar de toepassing van de samenwerk-api’s
zoals deze gebruikt worden binnen het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO) waarbij samenwerking gefaciliteerd wordt tussen 
bevoegde gezagen. JenV is hier nog niet actief mee bezig.

3. In hoeverre zijn de Rijksleveranciers in staat mee te bewegen met 
de veranderende omgeving waar de departementen mee te maken 
hebben?
DICTU geeft aan dat haar oplossing continu in ontwikkeling is. Dit in 
samenspraak met de deelnemers. JenV geeft aan dit een complex 
vraagstuk is. De oplossingsmogelijkheden zijn met name afhankelijk van 
de ruimte en middelen die geboden worden aan de departementen om 
mee te bewegen.

RIJKSOPLOSSINGEN IN ONTWIKKELING
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4. Kunt u aangeven hoe en op welke wijze uw oplossing op de huidige 
en toekomstige eisen en normen, zoals beschreven in DUTO en MDTO, 
nu en in de toekomst voldoet?
DigiJust maakt gebruik van een DMS- én RMA-module (voor vernietiging 
van kort te bewaren informatie). Voor langdurige of permanent te 
bewaren informatie wordt op dit moment gewerkt aan een koppeling met 
het e-depot van JenV. DICTU geeft aan dat de dienst continu wordt 
doorontwikkeld zodat deze kan voldoen aan de huidige en toekomstige 
eisen. Onderdeel van implementaties bij klanten die we graag 
gezamenlijk uitvoeren is de DUTO-scan. Hierin wordt niet alleen naar de 
applicatie maar ook naar de inrichting gekeken die door de klant bepaald 
wordt. Invulling van metadatering wordt niet beschreven.

5. In hoeverre is in uw oplossing functionaliteit op marktconforme 
apparatuur (bijvoorbeeld mobiele apparatuur) beschikbaar?
Op de vraag rondom het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en 
technologische verbeteringen heeft men geen specifiek antwoord. 
Vooralsnog kijkt men vooral naar het beschikbaar maken op 
verschillende soorten apparaten van de oplossingen.

6. Wat is uw visie op de oplossing voor het nu en in de toekomst op 
orde krijgen van de dienstverlening, met het oog op de paradigma’s?
JenV heeft een visie en roadmap ontwikkeld om van een monolithisch 
DMS te komen tot een CSP als een gemeenschappelijke dienst voor het 
beheer van Content. Daarbij bekijkt men Content Services vanuit het 
bredere perspectief van informatiebeheer waardoor toekomstgerichte 

paradigma’s zoals platform denken met andere domeinen van 
informatiehuishouding worden afgestemd en geïntegreerd. DICTU geeft 
aan dat het leveren van een platformdienst gebaseerd op de moderne 
technologie de basis is om te bewegen naar een CSP oplossing.

Kanttekening onderzoekers
Waar de providers niet mee komen is met name de kanteling van 
document naar content en het herinrichten van de digitale 
werkprocessen naar datagedreven werken. JenV onderkent dit wel in 
haar visie, maar heeft hier nog geen concrete stappen voor op haar 
roadmap. Over de inhoud van de migratie is nog weinig bekend anders 
dan dat men hier een nieuwe producten en dienstencatalogus voor 
voorziet.

7. Is het mogelijk om vanuit uw oplossing alle typen Documenten te 
ontsluiten met buiten het systeem opererende entiteiten, in de 
breedste zin van het woord? Denk hierbij o.a. Enterprise 
searchoplossingen, laksoftware toepassingen, publicatieomgevingen 
(PLOOI), elektronische handtekening omgeving, dashboards en 
externe partijen.
DICTU geeft aan dat zij een oplossing biedt voor de hier genoemde 
ontsluitingen. JenV geeft aan dat zij de meeste koppelingen operationeel 
heeft en een aantal zaken in ontwikkeling heeft waaronder een koppeling 
naar DOCGEN, KOFAX en PLOOI, Voor de digitale handtekening maakt 
men gebruik van de oplossing van Justid, DICTU maakt gebruik van de 
oplossing van Doc-Direct.

DMS OPLOSSINGEN STAAN CENTRAAL
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8. Kunt u per bouwblok aangeven in hoeverre deze kan voldoen 
en onder welke voorwaarden? Ziet u afhankelijkheden met 
andere oplossingen? M.a.w. betreft het een geïntegreerd 
platform of een combinatie van geïntegreerde oplossingen?
Zowel DICTU als JenV leveren een oplossing die de meeste 
gevraagde bouwblokken omvatten. Voor RijksDoc is het 
aandachtspunt dat het is ingericht als een traditioneel DMS en voor 
digitale werkstromen overgestapt moet worden naar RijksZaak. 
Voor DigiJust ontbreekt op dit moment een e-mailkoppeling, is de 
koppeling naar het nationaal archief buiten DigiJust en kan alleen 
intern samengewerkt worden.

9. In welke mate wordt de gehele levenscyclus van Document 
(vanaf creatie-ontvangst tot aan vernietiging-overbrenging) 
volledig duurzaam digitaal ondersteund?
De klassieke document levenscyclus wordt ondersteund van 
document creatie en bewaren / vernietigen. RijksDoc heeft een 
koppeling met het e-depot van het Nationaal Archief beschikbaar, 
DigiJust koppelt aan het eigen e-depot (CDD) welke de koppeling 
naar het Nationaal Archief voorziet.

10. Informatie ontstaat niet alleen in een DMS, maar ook 
daarbuiten in apps en andere systemen. Het is van belang om 
ongeacht de vorm, het formaat en de omvang (denk aan 
technische tekeningen) de informatie op te kunnen slaan, te 
kunnen verwerken, te kunnen delen en te kunnen beheren. 
Welke mogelijkheden biedt uw oplossing?
De informatie kan ongeacht de vorm worden opgeslagen. Binnen 
RijksDoc kan op basis van een bestandstype geconfigureerd 
worden welke applicatie de betreffende bestanden dient te 
openen. DigiJust beperkt zich tot bewerkingen in de Office Suite.

11. Hoe voorziet uw oplossing in de integratie met MS Office 
Suite?
Standaard koppelingen naar de MS Office Suite zijn aanwezig.

OPLOSSINGEN VULLEN OPLOSSINGSRUIMTE GEDEELTELIJK IN 
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12. Welke service- en implementatiemodellen vallen binnen uw 
dienstverlening?
DICTU levert alleen een PaaS oplossing op basis van de Rijkscloud
(ODC Noord). JenV levert een PaaS oplossing op basis van SSC-ICT.

13. Zijn er per service- en implementatiemodel verschillen bij de 
door u geleverde dienstverlening en geboden functionaliteit en 
zo ja, wat zijn die verschillen dan?
Aangezien er maar 1 service- en implementatiemodel is, zijn er geen 
verschillen.

14. Kunt u aangeven of andere varianten van service- en 
implementatiemodellen binnen uw dienstverlening beschikbaar 
zijn en hierop een toelichting geven?
Aangezien er maar 1 service- en implementatiemodel is, zijn er geen 
verschillen.

15. Het integreren van systemen en werkprocessen om aan de 
doelstellingen te voldoen, heeft een relatie met de inspanningen 
die de gebruiker ervan hiervoor moet doen. Vraagsteller is van 

mening dat performance één van de belangrijkste 
succesfactoren is voor de adoptie van een oplossing door 
gebruikers. Kunt u, vanuit uw ervaring, aangeven in welke mate 
de performance en beschikbaarheid (gemiddeld en 
piekbelasting) gewaarborgd wordt?
Performance
Performance is zondermeer een belangrijke succesfactor. Het 
RijksDoc Platform is volledig schaalbaar opgezet (openShift
Kubernetes). Natuurlijk wordt de performance ook bepaald door de 
inrichting van de werk- processen en aangesloten externe 
systemen, JenV geeft aan dat de performance bij juiste toepassing 
van zaakgericht werken geborgd is.

Beschikbaarheid
Door de opzet (openShift Kubernetes) heeft het RijksDoc platform 
een bewezen beschikbaarheid van meer dan 99%. DigiJust is zowel 
bij piekbelasting als gemiddeld gewaarborgd met een 
beschikbaarheid van 98%. In de praktijk wordt dit ruim gehaald.

PAAS IS HET LEIDENDE SERVICE MODEL
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16. Kunt u referenties aandragen waarbij u te maken heeft 
met beveiligingsniveaus (BBN2, BBN3 of vergelijkbaar) in 
de publieke sector en kunt u daarbij aangeven welke 
service- implementatiemodellen daarop van toepassing 
zijn?
Zowel de RijksDoc oplossing als DigiJust ondersteunen op 
dit moment informatie tot het niveau BBN2. De Bio BBN2 
classificatie komt grotendeels overeen met het voormalige 
VIRBI
Departementaal Vertrouwelijke (DepV). Dit is informatie 
waarvan is vastgesteld dat deze documenten niet 
interessant zijn voor statelijke actoren of criminele 
organisaties. 

RijksDoc kan applicatief voldoen aan de eisen van BBN3 
maar er worden daarnaast ook aanvullende eisen gesteld 
aan de infrastructuur en organisatie. Dit vereist een 
aanvullende investering vanuit klanten. 

BBN3 IS NIET MOGELIJK

5216-11-2022

5. Rijksleveranciersperspectief
Inleiding

Uitdagingen
DMS-RMA

Service- en 
implementatiemodel

Informatiebeveiliging
Procesondersteuning

Samenwerking
Implementatie

Servicelevels
Additionele dienstverlening



17. Kunt u aangeven op welke wijze uw oplossing invulling geeft 
aan de ondersteuning van ten minste de onderstaande 
processen?
DigiJust is ingericht als zaaksysteem (maatwerk). 
Procesondersteuning, opstellen beleid en besluitvorming zijn 
mogelijk als aanvullend maatwerk. RijksDoc, aangevuld met de 
aanvullende oplossing RijksZaak, biedt een oplossing voor de 
gevraagde processen.

18. In hoeverre maakt uw oplossing het mogelijk om 
processjablonen aan te maken voor de departementale 
processen en welke heeft uw oplossing momenteel al 
beschikbaar?
Binnen de door DICTU aangeboden oplossing zijn diverse 
processjablonen beschikbaar. Op basis van de verschafte informatie 
kan niet vastgesteld worden of deze aansluit bij de behoeften van 
de departementen. Processjablonen in DigiJust vragen om 
maatwerk.

19. In welke mate zijn processen configureerbaar en welke 
(ontwikkel)expertise is nodig om processen in te richten?
De door DICTU aangeboden oplossing bevat functionaliteit die het 
mogelijk maakt voor gebruikers om processen zelf te configureren. 
DigiJust kent geen mogelijkheid tot configuratie.

20. Bij het aanbieden van procesondersteuning in het DMS-RMA 
gaan de departementen op technisch, operationeel en beheer 
vlak mogelijke problemen ondervinden. Welke problemen 
voorziet u en hoe zijn deze volgens u te mitigeren?
JenV: De informatie hygiëne vraagt om continue aandacht door 
middel van informatiespecialisten decentraal in de organisatie. 

DICTU: geeft aan dat het relatief minder goed ontwikkelde 
procesondersteuning functionaliteit heeft waardoor implementaties 
niet soepel verlopen en mogelijk niet voldoen aan verwachtingen. 
Daarnaast is RijksDoc een relatief nieuw product met nog potentiële 
verstoringen van de applicatie. DICTU adviseert een best of breed 
oplossing: RijksZaak (PEGA) voor procesondersteuning en RijksDoc
(Alfresco) voor DMS/RMA. Daarmee wordt de kracht van beide 
platformen gebruikt en ligt de nadruk niet alleen op DMS/RMA of 
enkel op Proces.

Kanttekening onderzoekers
Op het gebied van proces, zaak en procesondersteuning is er een 
significant verschil met de markt en het strategisch perspectief. 
Waar de markt de kanteling naar processen en content centraal zet, 
zetten zowel RijksDoc als DigiJust het document centraal waarbij in 
theorie veel mogelijk is. De gebruiker moet daar zelf zijn weg in 
vinden.

HET DOCUMENT STAAT CENTRAAL, HET PROCES IS ONDERSTEUNEND
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21. Welke (vormen van) integratie ten behoeve van 
samenwerkingsprocessen wordt door uw oplossing 
ondersteund?
DICTU: Op dit moment voert DICTU verkennende gesprekken en 
haalt requirements op voor de roadmap voor het federatief 
samenwerken tussen ministeries of overige diensten en instellingen. 
Hierbij wordt onder andere gekeken naar de toepassing van de 
samenwerk-API’s zoals deze gebruikt worden binnen het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO) waarbij samenwerking gefaciliteerd 
wordt tussen bevoegde gezagen.

JenV: Het is in principe mogelijk om in Filenet co-creatie toe te 
passen. Er is uit perspectief van informatiebeheer gekozen dit niet 
"aan" te zetten, mede omdat deze functionaliteit ook beschikbaar is 
in de samenwerkingsruimte. Samenwerken kan wel door middel 
van de werkstromen. Dit betreft echter alleen interne 
samenwerking. Voor externe samenwerking is de 
samenwerkingsruimte aangewezen.

22. Welke vormen ten behoeve van samenwerkingsprocessen 
ondersteunt uw oplossing? Is de samenwerking ingericht vanuit 
de oplossing of vanuit de integratie met andere oplossingen?
DICTU: Binnen de oplossingen zijn reeds functionaliteiten 
beschikbaar die samenwerken faciliteren.

JenV: Vanuit de oplossing zelf. Je kan samen aan een document 
werken (niet tegelijkertijd) en middels werkstromen kan je acties 
uitzetten ten aanzien van het document of documenten bij andere 
gebruikers.

Kanttekening onderzoekers
Ook op het gebied van samenwerken is er een significant verschil 
met de markt vast te stellen. Het gezamenlijk werken aan 
documenten en informatie is standaard, maar gaat tegelijk verder. In 
diverse oplossingen is sprake van geautomatiseerd versiebeheer en 
geïntegreerd records management. De oplossingen van DICTU en 
JenV gaan nog uit van in te checken en uit te checken 
informatieobjecten. Dat kunnen documenten zijn, maar ook audio 
visuele bestanden en metadata.

SAMENWERKEN IS INGERICHT EN IN LIJN MET HOE MEN NU WERKT
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23. Gegeven dat ieder departement een grote gebruikersgroep 
kent, kunt u aangeven welke functionele 
implementatiestrategieën u ondersteunt en adviseert?
DICTU en JenV : De functionele implementatie strategie hangt af 
van de doelstelling van het systeem. Deze kan per klant anders zijn 
of binnen een klant verschillen op basis van de behoefte. De 
implementatiestrategie voor het vervangen van netwerkschijven is 
wezenlijk anders dan een proces georiënteerde behoefte i.r.t. het 
verbeteren van dienstverlening van een uitvoeringsorganisatie. 

JenV hanteert een gefaseerde aanpak bestaande uit een 
oriëntatiefase, business case, go/no go, gefaseerde uitrol per 
proces.

24. Welke inspanning vanuit de betrokken departementen 
verlangt u hierbij?
JenV stelt dat de projectleider(s) van de afnemer en de 
Rijksleveranciers samen het implementatieproject besturen. De 
afnemer is zelf verantwoordelijk voor de implementatie binnen de 
eigen organisatie (functioneel, organisatorisch, veranderaanpak en 
opleidingen). DICTU belegt de functionele inrichting en de 
organisatorische implementatie bij de afnemer.

25. Welke doorlooptijd is, naar uw ervaring, gemiddeld genomen 
gemoeid met de gehele implementatie? U kunt dit uitdrukken in 
staffels (bv. aantallen gebruikers, opgenomen als voorbeeld).
Voor de aantallen gebruikers zoals opgegeven in het 
marktonderzoek is bij beide de doorlooptijd minimaal 24 maanden. 
Deze periode is sterk afhankelijk van het volwassenheidsniveau van 
organisaties. 

26. Welke andere aandachtspunten ziet u bij de transitie van de 
ministeries van oud systeem naar nieuw systeem?
DICTU: Leiderschap bij de verandering (goed projectteam), 
verankering en betrokkenheid top van organisatie en 
onderschatting van impact nieuwe applicatie op eindgebruikers zijn 
belangrijke aandachtspunten. De "cultuur" van de organisatie zit in 
een systeem, gebruikers zijn daaraan gewend. Een nieuwe en 
generieke applicatie voelt niet als van "ons".

JenV : De migratie van het bestaande DMS naar de nieuwe situatie 
is een belangrijk aandachtspunt. 

IMPLEMENTATIE HANGT IN BELANGRIJKE MATE AF VAN SCOPE
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27. Kunt u een inschatting maken van de te verwachten kosten?
Kosten zijn afhankelijk van de klantvraag en kunnen in een 
volgende fase verder verkend worden. 

28. Het Rijk streeft ernaar om meer samen te werken als het gaat 
om systemen voor de informatiehuishouding. Belangrijk is dan 
ook om zicht te krijgen op welke wijze hergebruik en bredere 
inzetbaarheid bij de departementen mogelijk is. Hierbij dient het 
mogelijk te zijn om departement specifieke inrichtingen te doen. 
Daar waar mogelijk, is kostenoptimalisatie een wens. Kunt u 
aangeven wat de structurele kosten zijn en hoe deze zijn 
opgebouwd?
Structurele kosten bestaan bij beiden uit de levering van het 
platform en het technisch beheer daarvan binnen de afgesproken 
service levels. Het functioneel beheer wordt door de klant 
uitgevoerd. Voor RijksDoc is niet duidelijk of dat betekent dat de 
licenties onderdeel zijn van de oplossing of niet.

29. Kunt u specificeren welke diensten bij de structurele kosten 
zijn inbegrepen?
JenV : Op dit moment bestaan de structurele kosten die worden 
doorbelast aan de afnemers uit de licentiekosten en de 
onderhoudskosten gemaakt door SSC-ICT. Kosten die betrekking 

hebben op gebruikersondersteuning, geven van trainingen, 
implementatieadvies, recordbeheer, functioneel beheer etc. (alle 
kosten die het Dienstencentrum van JenV maakt) worden op dit 
moment niet doorbelast aan de afnemers. Om een generieke 
Rijksbrede voorziening succesvol door te kunnen ontwikkelen en 
beheren vragen onderstaande aandachtspunten om formele 
afspraken tussen JenV, afnemers en beheer. Een deel hiervan zal 
moeten worden omschreven in aansluitvoorwaarden. Hierdoor is 
het voor nieuwe afnemers helder wat per aandachtsgebied wordt 
gevraagd en mogen verwachten. Bij het verder uitwerken welke 
governance gewenst óf mogelijk is in een nieuwe situatie moeten in 
ieder geval de gevolgen van de keuze worden beoordeeld op: 
1. Structuur/inrichting (invloed, zeggenschap, verantwoordelijkheid) 
2. Juridisch kader (aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid) 
3. Financieel kader (aanspreekpunt, budgetstructuur) 
4. Licenties 
DICTU gaat niet concreet in op deze vraag.

30. Op welke wijze geeft u in een dynamische omgeving invulling 
aan de optimale balans tussen kosten en benodigde 
functionaliteit?
Beide leveranciers geven aan dat de optimale balans tussen 
vernieuwing en continuïteit in goed overleg plaats vindt. 

IN DEZE FASE IS NOG GEEN INSCHATTING TE GEVEN VAN DE KOSTEN
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31. Wat zijn volgens u de belangrijkste speerpunten voor 
dergelijke trajecten om het onderhoud en beheer technisch, 
functioneel, financieel en operationeel optimaal in te richten?
JenV : Bepalen verantwoordelijkheden, inclusief de 
verantwoordelijkheid van de afnemer. DICTU: Technisch 
standaardiseren, dunne laag bovenop het platform, klantspecifieke
inrichting mogelijk (flexibel in te richten zonder programmeurs) en 
een eigen Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie (OTAP) 
omgeving met actief life cycle management. 

32. Hoe heeft u het beheer van uw oplossing ingericht en heeft u 
een voorbeeld van een voor ons geschikte invulling ervan?
Algemeen: Het beheer van de oplossing is op functioneel niveau 
gesplitst in centraal en decentraal functioneel beheer, waarbij 
decentraal functioneel beheer dus binnen de organisatie van 
afnemer zelf is belegd Specifiek voor DICTU: Een supportportaal en 
consignatiediensten met verschillende opties. Life Cycle
Management, penetratietesten en performancetesten. 

33. Welke dienstonderdelen en dienstcomponenten worden door 
u onderscheiden? Waar bevinden deze zich in de beheerketen? 
(1ste lijn, 2de lijn enz.)
Voor DICTU is dit een onderwerp voor de volgende ronde. JenV
onderkent 1e lijn, 2e lijn en 3e lijn, technisch en functioneel beheer.

34. Wordt multitenancy ondersteund en bestaat de mogelijkheid 
om meerdere 1ste of 2de-lijns diensten en hun bijbehorende 
functionaliteit/inrichtingen te ondersteunen?
De providers ondersteunen alle vormen van multitenancy. Niet 
duidelijk is wat de kostenimpact hiervan is en hoe dit past op de 
aangegeven servicemodellen.

35. Hoe worden de werkelijke kosten van de geleverde dienst 
verdeeld (doorbelast) over de verschillende afnemers?
DICTU geeft aan dat dit een gesprek is voor een volgende fase. 
JenV maakt onderscheid in licenties Filenet op basis van gebruik, 
standaarddienstverlening (hosting en infra op basis van een 
verdeelsleutel) en een nieuwe regiedienst.

SERVICELEVELS ZIJN VERSCHILLEND
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36. Gegeven de gehele vragenset, welke additionele of 
complementaire diensten kunnen volgens u, vanuit uw kennis en 
ervaring met dergelijke trajecten en implementaties, ook 
interessant zijn voor de Vraagsteller? En waarom?
DICTU heeft een aanvullende dienst voor migraties op basis van 
Xillio. Migraties uitvoeren is specialistisch werk. Door gebruik te 
maken van de migratiedienst kunnen departementen inzichten 
verkrijgen in de content van de oude systemen en besluiten wat 
gemigreerd moet worden naar het nieuwe systeem. 

JenV geeft de mogelijkheid aan om Archiefbeheer in het centraal 
document dossier van JenV onder te brengen. Hier zitten ook de 
koppelingen naar het nationaal archief.

37. In hoeverre biedt uw oplossing mogelijkheden voor beheer en 
archivering van datagedreven processen, daaruit voortvloeiende 
informatie en besluitvorming in het kader van een 
informatiegedreven bedrijfsvoering? Denkt u aan 
geautomatiseerde data-analyses, die leiden tot besluitvorming 
(machine learning).
Geen toepasselijk antwoord.

38. Hoe organiseert u bij toekomstige trends en ontwikkelingen in 
de samenwerking met de departementen? Wat kunt u zeggen 

ten aanzien van de wendbaarheid in relatie tot deze 
samenwerking en in relatie tot de ontwikkeling van uw 
oplossing?
DICTU: Er is een gebruikersgroep waar de productowners van de 
departementen in vertegenwoordigd worden. In dit overleg wordt 
de roadmap en verdere doorontwikkeling afgestemd. Elke klant 
heeft zijn eigen OTAP straat en is daarbij dus niet afhankelijk van 
een andere klant of departement. 
JenV : Bij onze ontwikkeling richting een Content Services Platform 
georiënteerde oplossing kijken we of we de generieke 
componenten zo kunnen ontwikkelen dat deze herbruikbaar zijn 
voor departementen met dezelfde onderliggende technische 
oplossing (IBM).

39. In relatie tot de geschetste context, aan welke andere 
oplossingen denkt u nog meer?
Geen toepasselijk antwoord

40. Op welke (bestaande) technologie is uw oplossing 
gebaseerd? Geef hierbij aan welke producten binnen de 
oplossing gebruikt worden. Past uw oplossing in een 'standaard 
tenzij' aanpak?
DigiJust : Filenet. RijksDoc: Alfresco

MIGRATIEBEHEER EN SEPARAAT ARCHIEF ZIJN OPTIONEEL
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41. Wat is uw visie i.r.t. dit “vraagstuk” En met name op de 
genoemde paradigmaverschuivingen?
DICTU gaat hier nu nog niet op in. JenV geeft aan dat de gevraagde 
technische verschuiving helder zijn. De echte uitdaging zit in het 
omvormen van de organisatie. Content gedreven denken, i.p.v. 
document gedreven, vereist vergaande aanpassingen van 
werkwijzen en denk- en werkprocessen.

42. Welke onderdelen van de oplossing kunnen hergebruikt 
worden bij overige departementen mogelijk?
De oplossingen zijn nagenoeg volledig te hergebruiken. Voor 
Digijust geldt dat voor uitvoeringsorganisaties het beperkt kan zijn 
tot de DMS-functie.

ORGANISATORISCHE UITDAGING GROTER DAN TECHNISCHE UITDAGING
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Conclusies &
Aanbevelingen6 Wat zijn de belangrijkste conclusies die op basis van 

het onderzoek zijn vast te stellen? Welke 
aanbevelingen zijn er voor de departementen?
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Wat is het strategisch perspectief, zowel vanuit Gartner als vanuit het Rijk als het gaat om onder andere de informatiehuishouding, 
de wijze waarop nieuwe wet- en regelgeving kan worden ingevoerd, de impact op het gebruiker en de mogelijke technologische 
oplossingsrichting?

Waar men in overheidsland traditioneel kijkt naar hoe men 
documenten zorgvuldig kan beheren, spreekt de markt over 
werkstromen en de daarvoor benodigde informatie (content services 
platformen). De essentie is om de juiste betekenis te geven aan 
informatie. De juiste betekenis is gericht op de ontvanger en 
contextbepaald. Zowel Gartner als de markt geven aan dat content 
(informatie) de basis wordt waarop de juiste betekenis wordt gegeven. 
Informatie wordt de basis in de omgangsvorm en daarmee de bron in 
de communicatie tussen systemen en eigenaren van deze informatie 
(content). Samenwerken verandert van ongestructureerd samenwerken 
naar gestructureerde workflows. Gartner en het Rijk vermelden weinig 
over de wijze waarop nieuwe wet- en regelgeving in deze context kan 
worden ingevoerd. 

De visie op de informatiehuishouding 2030 geeft aan dat digitalisering 
en ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie ervoor zorgen dat 
technologieën een grotere rol in de maatschappij krijgen. Daarmee 
veranderen zich hoe waarden, zoals efficiëntie versus gelijkheid of 
privacy versus veiligheid, zich tot elkaar verhouden. Technologische 
kennis wordt voor politici daarom steeds belangrijker en zorgt voor 

toenemende complexiteit. Het wordt moeilijker om passende 
wetgeving voor digitale ontwikkelingen te maken. Deze zijn in de 
meeste gevallen gebaseerd op technologie, daar waar wetgeving 
gebaseerd is op algemene principes. 

Ten aanzien van nieuwe wet- en regelgeving is vanuit de Visie op 
Informatiehuishouding en Gartner geen specifiek antwoord te halen. 
Beiden geven aan dat veel van de actualiteit afhangt en dat 
technologie hierbij een belangrijke rol speelt.

Op het gebied van verbeteren van gebruiksvriendelijkheid duidt 
Gartner dat de gebruiker centraal staat bij een moderne oplossing. 
Daarnaast geeft Gartner aan dat de digitalisering van processen 
centraal staat in de ontwikkeling van de moderne oplossingen. 
Achterliggende drijfveer is om gebruikers productiever te maken. Dit 
zal een grote impact hebben op de werkwijze van ambtenaren. Van ad 
hoc naar gestructureerd werken gedreven door digitale processen. 

Met het oog op technologische oplossingsrichtingen onderstreept 
Gartner de rol van kunstmatige intelligentie (content intelligence) en 
geeft het Rijk een doorkijk in de betrouwbaarheid van informatie. 
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Hoe kijkt de markt naar de uitdagingen van de departementen, zoals 
is vastgelegd in de gevraagde oplossingsruimte? Welke oplossingen 
passen bij de huidige behoeften en welke aanvullende diensten 
heeft de markt te bieden?
De focus in de markt is verschoven van document naar content. De 
markt spreekt over procesgericht werken en de daarvoor benodigde 
informatie. Ze raadt aan op andere manier invulling te geven aan de 
geschetste oplossingsruimte waarbij breder gekeken wordt. Daarbij 
stelt zij Content Services Platformen en zaak-/proces-systemen voor. 
Zij komen ook met referenties waar een dergelijke werkwijze al 
(groten)deels is geïmplementeerd, zowel in de publieke als private 
sector. Het draait daarbij om de implementatie. Die is complex, omdat 
gebruikers moeten worden meegenomen in de nieuwe (digitale) 
werkelijkheid.

Welke oplossingen worden er vandaag de dag Rijksbreed
aangeboden aan de departementen en welke kijk hebben de 
Rijksleveranciers op de uitdagingen en geschetste 
oplossingsruimte? 
JenV en DICTU bieden DMS-RMA oplossingen waarbij documenten in-
en uitgecheckt worden. In sommige gevallen is dat deels op moderne 
technologie gestoeld. JenV heeft een visie hoe zij hun oplossing gaat 
ontwikkelen van een DMS tot een modern technologisch platform. 
Voor de kanteling naar digitale werkprocessen geeft men aan sterk 
afhankelijk te zijn van de ruimte die men krijgt van de klanten. 
Referenties waar men op kan voortbouwen zijn er niet. Op basis van de 
beantwoording van de Rijksleveranciers sluiten de oplossingen qua 
functionaliteit redelijk goed aan op de gevraagde oplossingsruimte. Het 
zijn DMS-RMA oplossingen die in ontwikkeling zijn om meer 
procesondersteuning te bieden. Voor de korte termijn zijn ze geen 
wenkend perspectief om de verschuiving richting content te maken. 
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1. Content als basis
De reactie van de markt is dat de door de departementen 
gedefinieerde oplossingsruimte documenten centraal staan. Uit de 
analyse van Gartner komt naar voren dat een omslag in het denken van 
document management systemen naar procesautomatisering en 
content management noodzakelijk is. Ook het marktonderzoek 
bevestigt dit beeld.

2. Nieuwe technologische oplossingen nodig
JenV (Digijust) onderkent dat een andere technologische oplossing 
benodigd is en zet stappen op dit gebied met behulp van een visie en 
een roadmap.

3. Aandacht voor organisatieverandering is een must
De markt geeft met name antwoorden die betrekking hebben op 
technologische mogelijkheden. Ze heeft zich nog onvoldoende 
verdiept in de inhoudelijke uitdagingen van de departementen en zoekt 
hier samenwerking. Het veranderen en slim Inrichten van dergelijke 
werkprocessen heeft een grote impact op de werkwijze. De 

verandering heeft invloed op de organisatie van de 
informatieprocessen en het vereiste kennisniveau van de medewerker. 
Het vinden van een partner die in staat is om de departementen en de 
medewerkers mee te nemen in deze verandering is minstens zo 
belangrijk als het vinden van de juiste oplossingen.

4. Ander vorm van (samen)werken vereist
De verschuiving van documenten naar content vereist verdere 
digitalisering van werkprocessen (content flow). Dit in combinatie met 
metadatering en classificeren maakt het mogelijk om security en 
privacy by design te doen, waardoor het, bijvoorbeeld, achteraf lakken 
van documenten niet of nauwelijks meer nodig is en ook het zoeken 
naar informatie fundamenteel verandert. Bij diverse referenties, 
inclusief overheid, heeft de markt dit toegepast. Samenwerking tussen 
departementen en uitvoeringsorganisatie kan positief bijdragen aan het 
succes.
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De keuze voor een toekomstige oplossing is er één die de 
departementen maken voor de lange termijn. Het vraagt om een 
kanteling naar content en faciliteert in de omslag naar een 
toekomstige informatiehuishouding die voldoet aan de verwachtingen 
van ambtenaren, burgers, politiek en anderen belanghebbenden.
De departementen staan daarbij voor een vergelijkbaar dilemma. De 
technologie waar de huidige oplossing op is gebaseerd is eindig. Een 
tussenoplossing naar een iets moderner Document Management 
Systeem van bijvoorbeeld DICTU kan invulling geven aan de korte 
termijn behoeften, maar is geen oplossing voor de (middel)lange 
termijn. Zowel de oplossingen van DICTU als die van JenV zijn geen 
Content Services Platformen en vereisen meerjarige doorontwikkeling 
om daar te komen. 
QA Consulting adviseert daarom om een visie voor de lange termijn te 
formuleren die inzet op een Content Services Platform. Door het 
vormen van een gezamenlijke visie kunnen de departementen in de 
vernieuwing van elkaar leren en elkaar versterken.

Gezamenlijke visie
De kanteling van document naar zaak en informatiestromen vraagt 
om een visie over hoe informatie (bronnen in alle formaten) 
verzameld, beschikbaar gesteld wordt aan de betreffende 
ambtenaren en hoe de afhandeling van de taken verder is geregeld. 
Inzicht in bronnen, doelgroepen en informatiebehoeften zijn daarbij 

essentieel. Met name de vraag over doelgroepen is fundamenteel. 
Zoals in de actuele beleidslijn actief openbaar maken staat: “het gaat 
er niet om wat je schrijft, maar wat ze lezen”. 
Onderdeel van de visie is om ook goed te kijken naar ethische vragen, 
zoals mag een algoritme beslissen welke informatie naar wie gaat, 
wat gelakt wordt en waar de verantwoordelijkheid van algoritmes 
eindigt en die van de ambtenaar begint. De visie is de basis voor de 
verandering die benodigd is om de werkprocessen van de 
ambtenaren van ad hoc naar digitaal te brengen.

Samenwerken
De ervaringen met zaak-contentsystemen bij andere overheden laten 
zien dat in de opschaling vaak verschillende procesflows worden 
ingericht voor processen die grotendeels gelijk zijn. Geadviseerd 
wordt om een samenwerkingsverband in de vorm van een 
architectuurraad en implementatie best practices in te stellen. Die kan 
adviseren over zaken als interoperabiliteit, metadatering, security en 
standaarden, afspraken en beleid. 

Implementatie
De impact van de implementatie van een Content Services Platform is 
groot. Technisch door de samenhang van vele systemen, organisa-
torisch doordat alle lagen van de organisatie geraakt worden in hun 
manier van werken, denken en organiseren. Samenwerken en van 
elkaar leren is dan ook essentieel.
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worden uitgerold 
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VIII

Samenwerking
Werk interdepartementaal 
samen en betrek de 
Rijksleveranciers

Implementatie
Implementatie per 
departement op basis van een 
proof of concept

Aanbesteding
Functionele aanbesteding 
zaak/content systeem met 
aandacht voor implementatie 
per departement
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bedrijfsprocessen 
die content 
verbindt aan 
documenten. 
Vertaal dit naar de 
gebruikers en kijk 
hoe oplossingen 
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I

Ontwerp de 
systemen zo dat 
alle informatie van 
meet af aan 
toegankelijk is en 
toegang tot 
informatie 
geregeld is 
(security en 
privacy by design)

II

Visie
Stel een gemeenschappelijke 
visie op voor digitale 
bedrijfsprocessen en integraal 
systeem dat hierin voorziet

Figuur 13: Aanbevelingen QA Consulting



GEFASEERDE AANPAK MET VERSNELLING IN DE IMPLEMENTATIE

Figuur 14: Planning op basis van algemene ervaring QA Consulting
6616-11-2022 *Randvoorwaarde voor Spoor 2
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perspectief7 Op basis van het onderzoek, en onze algemene 

ervaring en kennis, wordt een wenkend perspectief 
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ZET MODERN GEBRUIKERSPERSPECTIEF CENTRAAL IN EEN OPLOSSING
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Figuur 15: indicatie mogelijke oplossingsrichting (bron: QA, gebaseerd 
op respons van de marktleveranciers)
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De kanteling van document naar content vraagt om een visie over 
hoe informatie (Word, Excel, PowerPoint, e-mail, chatberichten, foto 
en beeldmateriaal) in alle vormen verzameld, beschikbaar gesteld 
aan de betreffende ambtenaren en hoe de afhandeling van de 
taken verder is geregeld. Gegeven de uitkomsten van dit onderzoek 
zou een visie tenminste de volgende elementen moeten hebben:

1. Verzend
Voor wie is de informatie huishouding bedoeld (wie is de 
ontvanger/lezer), welk kennisniveau heeft de lezer en wat mag de 
lezer verwachten qua samenhang. Typische doelgroepen zijn 
burgers, bedrijven, belangengroepen, pers en (1e en 2e kamer).
2. Verzamel
Welke bronnen zijn er (post, e-mail, brief, social media) waarlangs 
vragen, informatiebehoeften, binnenkomen. Classificeer de 
informatie aan de bron op inhoud, privacy en beveiliging (metadata). 
Leg daarmee de basis voor het zoeken, vinden en beheer van 
informatie.
3. Arrangeer
Welke werkprocessen zijn op hoofdlijnen te onderscheiden. Beleid, 
Kamervragen, verzoeken tot openbaar maken, klachten zijn enkele 
van de processen met een grote mate van gemeenschappelijkheid. 
Geef aan wat voor deze werkprocessen de benodigde fases zijn 
(voorbereiden, besluitvorming, verantwoording, om enkele te 
noemen). Dit geeft houvast voor betere beheersing en verduidelijkt 
wie wanneer aan zet is als het gaat om besluitvorming en 

afstemming.
4. Bewaar en archiveer
Bepaal wat er vastgelegd moet worden (niet het hoe, maar het 
wat!), hoe lang moet dat bewaard worden en waar dat bewaard 
moet worden.
5, Publiceer
Geef aan hoe gecommuniceerd wordt (afhankelijk van de 
doelgroep). Denk aan taalniveau, gebruik van audio visuele 
middelen en toegankelijkheid (doorzoekbaarheid). 

Wenkend perspectief:
1. Maak het klein door per onderwerp met een kleine delegatie 

aan vertegenwoordigers van de departementen langs de assen 
van de visies, zoals hiervoor beschreven, het onderwerp te 
behandelen. Een interdepartementale samenwerking voor het 
vervolg wordt geadviseerd.

2. Betrek de Rijksleveranciers bij de visie.
3. Bekrachtig de visie in de bestuursraden.
4. Stel op basis van de visie een gemeenschappelijke 

aanbestedingsstrategie met een helder beeld wat 
gemeenschappelijk is en wat departement specifiek is. Hou 
daarbij rekening met toekomstige ontwikkelingen.

5. Benoem de benodigde veranderingen voor de gebruikers en 
informatieprofessionals als gevolg van de visie (zachte factoren).

I. ONTWIKKELEN VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE VISIE
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Moderne Content Services Platforms kunnen alle informatie bij 
elkaar brengen. Naast Word, Excel, PowerPoint, email, 
chatberichten, foto en beeldmateriaal. Door intelligente extractie 
tools en slimme metadatering kan de informatie vanaf de start zo 
opgeslagen worden dat hij automatisch bij de juiste persoon komt 
en deze persoon direct zijn taken en zaken kan vinden. Zoek en vind 
functionaliteit wordt daarmee overbodig. Ook lakken kan slimmer 
ingericht worden.

Schematisch zou op basis van dit marktonderzoek de structuur van 
een content systeem de volgende elementen moeten bevatten:

Wenkend perspectief:
1. Maak een functionele beschrijving van de aspecten verzamel, 

bewaar (zie link met bronnen uit de visie), arrangeer (link met 
processen), archiveer (link met records management) en 
verzend (link met output) wat een systeem zou moeten kunnen.

2. Geef aan hoe nieuwe componenten hier op zouden kunnen 
worden toegevoegd.

3. Toets dit met de architecten van de verschillende 
departementen en met de ervaringen zoals de Rijksleveranciers 
die de afgelopen jaren hebben opgedaan.

4. Gebruik deze functionele beschrijving als de basis voor een 
aanbesteding voor zowel de tooling als een 
implementatiepartner.

5. Neem in de aanbesteding een proof of concept op als 
onderdeel van de selectie, waarbij de nadruk ligt op 
gebruikerservaring, werkstromen, informatie en 
implementeerbaarheid.

II. ALLE INFORMATIE IN ÉÉN CONTENT SYSTEEM
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Figuur 16: Mogelijkheden Content Services Platform (bron: QA, 
gebaseerd op respons van de marktleveranciers). 7016-11-2022
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De markt laat zien dat er veel mogelijk is door modulaire opbouw 
en brede functionaliteiten en dat oplossingen niet onder één 
noemer te vangen zijn. Traditioneel besteed de overheid aan op 
basis van een oplossingsruimte en hieraan gestelde eisen. Veel 
leveranciers geven netjes antwoord op de vaak uitgebreide 
pakketten van eisen, maar daarmee vergeten veel leveranciers 
waar het eigenlijk om draait, namelijk een functioneel werkend 
systeem dat de geloofwaardigheid van de overheid vergroot. Ook 
bestaat het risico dat leveranciers niet mee doen aan een 
aanbesteding. Eén van de aangeschreven leveranciers heeft 
vanwege de titel van het marktonderzoek, DMS-RMA, niet 
meegedaan aan de aanbesteding (interpretatie van marktpartij op 
de term marktonderzoek). Als antwoord gaf zij: “We hebben geen 
goede match met Document Management. Waar wij wel een match 
hebben is op het gebied van Content Management”.

Door, complementair aan eisen, het gebruik van use cases waar 
leveranciers van moeten laten zien hoe ze die werkend maken is 
het mogelijk om dit te ondervangen (proof of concept).

De doelstellingen van de departementen komen overeen. Ten 
aanzien van het efficiënt implementeren geeft de markt aan dat 
hergebruik mogelijk is. Hergebruik kent hierbij meerdere vormen: 
gemeenschappelijk technisch platform, basisinrichting welke de 
departementen kunnen uitbreiden met specifieke onderdelen. Deze 
onderdelen kunnen vervolgens ter beschikking worden gesteld aan 
andere gebruikers. 

Wenkend perspectief:
1. Besteed functioneel aan op basis van de bouwblokken zoals 

beschreven in de oplossingsruimte.
2. Selecteer op basis van de gezamenlijke doelstellingen en 

gebruikersacceptatie.

III. BESTEED FUNCTIONEEL AAN, IN SAMENWERKING TUSSEN 
DEPARTEMENTEN
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De kennis voor de implementatie is heel specifiek, zowel technisch 
als het meenemen van de gebruiker. De juiste technologie zonder 
de juiste implementatiepartner is zinloos en vice versa. De kosten 
voor implementatie zijn significant groter dan de jaarlijkse kosten 
voor tooling. 

Een aanbesteding waarin de implementatie een significant (zo niet 
het belangrijkste) onderdeel is, is een belangrijke voorwaarde voor 
succes. Daarbij draait het niet alleen om de technische 
implementatie (kennis van oplossingen, low code, et cetera) maar 
vooral ook om het gebruik en de gebruiker (user adoptie 
management). Dit vraagt om verandermanagement, opleiden en 
verleiden van gebruikers om mee te gaan in de nieuwe digitale 
wijze van werken.

Daarnaast draait veel om de doorontwikkeling en nieuwe 
mogelijkheden binnen de oplossingen. Technologisch is nieuwe en 
aanvullende functionaliteit modulair beschikbaar in de geboden 
oplossingen. Borg dat ook deze nieuwe mogelijkheden en nieuwe 
functionaliteiten binnen de scope van de aanbesteding vallen.

Wenkend perspectief:
1. Besteed in de aanbesteding veel aandacht aan de 

implementatie en impact op de gebruiker.
2. Besteed specifieke aandacht bij de selectie van de 

technologische oplossingen en de implementatie aan security 
en privacy, aangezien die qua opzet fundamenteel veranderen. 

IV. NEEM IMPLEMENTATIE ALS ONDERDEEL VAN DE AANBESTEDING MEE
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De markt is duidelijk over haar beeld inzake implementatie. Begin 
met de standaardisatie van het werkproces en de daarvoor 
benodigde informatie. Ze geven aan dat het verstandig is om dat 
kleinschalig te doen en dat samen met de gebruikers te doen. Agile 
werken is daarbij het uitgangspunt met een belangrijke rol voor de 
product owner en sleutel gebruikers.

Voor het opschalen en veranderen wordt in de markt veelal het 
PROSCI model1 gehanteerd. Dit model gaat primair over het 
veranderen van werkprocessen en het meenemen van gebruikers 
daarin (de zachte factoren). Daarbij gaat het dan om een focus die 
zich richt op het gewenste resultaat (outcome) voor een 
werkproces, het benoemen van eigenaarschap, het bijhouden van 
veranderingen en deze zo standaard mogelijk te houden. Enkele 
leveranciers hebben hier ook al oplossingen voor die dit deels 
kunnen faciliteren. Het advies is om gebruik te maken van het 
PROSCI model.

Het herontwerpen van de werkprocessen en de relatie naar 
verandermanagement en user adoptie zijn centrale thema’s.

Wenkend perspectief:
1. Identificeer een gemeenschappelijk procespatroon met 

generieke functionaliteit per deelnemend departement (bijv. 
Kamervraag) en werk dit procespatroon als eerste uit tot een 
standaard manier van werken.

2. Laat deze testen door gebruikers en implementeer deze bij een 
afdeling waar sprake is van een hoge volwassenheid qua 
gebruik van IT middelen. 

3. Verwerk de feedback in het generieke proces.
4. Schaal het generieke proces op naar andere afdelingen.
5. Richt de andere generieke processen op een vergelijkbare wijze 

in en begin daar bij een afdeling en schaal daarna op.
6. Richt de specifieke processen daarna per organisatorische 

eenheid vergelijkbaar in.
7. Borg samenhang tussen de generieke en specifieke processen 

(interoperabiliteit) middels een architectuurraad.

V. DENK GROOT, HANDEL KLEIN

1 https://www.prosci.com/resources/articles/prosci-methodology
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Veel draait om gebruikersacceptatie en het meenemen van de 
departementen in de impact op hun werkprocessen. Door een proof
of concept te vragen van een klein aantal leveranciers kan 
voorkomen worden dat de aanbesteding een papieren 
werkelijkheid is, die afwijkt van de werkelijkheid. Houd er rekening 
mee dat een proof of concept een kostbare activiteit is (minimaal 
50.000 euro voor een leverancier) en dat een vergoeding hiervoor 
gebruikelijk is. Voorkom, in het kader van effectiviteit en efficiëntie, 
dat een groot aantal leveranciers betrokken wordt. Het advies is om 
een proof of concept, dat intensief test- en beoordelingswerk 
vraagt, met maximaal 3 leveranciers te doen.

Wenkend perspectief:
1. Identificeer een gemeenschappelijk proces per deelnemend 

departement en vraag leveranciers hier een werkend proof of 
concept voor op te leveren. 

2. Laat gebruikers deze proof of concept testen en maak dit een 
belangrijk onderdeel van de keuze.

VI. PROOF OF CONCEPT ALS DE BASIS VOOR SELECTIE EN IMPLEMENTATIE

1 https://www.prosci.com/resources/articles/prosci-methodology
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De informatiehuishouding is in een wereld waarbij in toenemende 
mate sprake is van ketenafhankelijkheid niet meer als 
onafhankelijke bouwsteen van een departement of 
uitvoeringsorganisatie te zien. Grote, complexe dossiers zoals het 
Stikstofdossier, waarbij verschillende departementen betrokken zijn, 
vragen om een samenhangend beleid en eenduidige boodschap. 
Dat kan alleen als de overheid samenwerkt. 

Daarnaast is de perceptie van de overheid in toenemende mate 
afhankelijk van het presteren en daarover communiceren van 
afzonderlijke overheidsorganisaties. Een toeslagenaffaire geeft een 
deuk in het vertrouwen van de hele overheid en laat zien dat op alle 
niveaus van de overheid afhankelijke ketens zijn. 

Het advies is om die samenwerking te borgen met behulp van een 
architectuurraad en een gezamenlijke stuurgroep waarin dit 
integrale beeld kan ontstaan, zonder daarbij de kracht van de 
afzonderlijke organisaties in te perken. De kunst zit hem in het 
verbinden, inzicht hebben in de overlap en op basis van 
standaarden daarover gezamenlijk naar buiten treden. 

Wenkend perspectief:
1. Richt samenwerking laagdrempelig in met behulp van een 

architectuurraad in elk geval en een gezamenlijke stuurgroep.
2. Mogelijk is het aanvullend wenselijk om ook op het gebied van 

business, portfolio, security, privacy en ethiek de samenwerking 
te versterken. Denk daarbij aan een gebruikersgericht 
interdepartementaal ecosysteem. 

VII. INTERDEPARTEMENTALE SAMENWERKING MET BEHULP VAN 
ARCHITECTUURRAAD EN STUURGROEP
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Het implementatievraagstuk is complex en vraagt veel specifieke 
kennis vanuit organisatorisch, technologisch en 
gebruikersperspectief. De deelnemende Rijksleveranciers hebben 
in het onderzoek aangegeven dat gegeven hun ervaringen de 
verwachtingen wat betreft paradigmaverschuivingen reëel moeten 
blijven. Ze geven daarbij aan dat zelfs met de perfecte oplossingen 
het een incrementeel proces zijn om organisaties deze 
verschuivingen ten volle te laten benutten. 

Daar komt bij dat kennis en capaciteit in de huidige markt schaars is. 
Bij de Rijksleveranciers is al veel kennis opgebouwd rondom 
Zaakgericht werken, automatiseren werkstromen en begrijpen wat 
de business context is. Deze kennis kan zeer waardevol zijn bij 
implementaties. De implementatie is meerjarig proces dat sterk 
afhankelijk is van de juiste kennis. 

Geadviseerd wordt om in elk geval de deelnemende 
Rijksleveranciers (DICTU en JenV) te betrekken bij de te 
ontwikkelen visie. Dit biedt tevens kansen om ook hun mensen door 
te ontwikkelen in nieuwe wijzen van bouwen, realiseren en 
implementeren. Hierbij kunnen ze hun actuele ervaring en kennis 
inbrengen. Tevens zijn ze dan aangehaakt om later eventueel een 
rol te spelen in het opschalen van de uitrol van nieuwe oplossingen. 
Mogelijk kan dit ook gelden voor de andere Rijksleveranciers, maar 

dat vraagt wel om het besef dat de digitale wereld is gekanteld en 
dat doorgaan op de ingeslagen weg geen weg voorwaarts is.

Ten aanzien van de hosting zal in de aanbestedingsstrategie een 
keuze gemaakt moeten worden voor de locatie. Gegeven de sterke 
beweging richting SaaS lijkt voor omgevingen tot BBN2 niveau het 
logisch om te kiezen voor een implementatie bij een externe 
provider. Voor BBN3 lijkt een implementatie in een Rijkscloud door 
een Rijksleverancier meer voor de hand te liggen.

Wenkend perspectief:
1. Breng de basis op orde. Investeer in de huidige oplossingen 

zodanig dat toegang tot de huidige DMS’en vanuit een 
toekomstige oplossing gegarandeerd is. 

2. Neem in de aanbesteding een opleidingscomponent mee 
waarbij de Rijksleveranciers zowel technologisch als in 
gebruikersondersteuning (opleiden gebruikers) en 
verandermanagement worden meegenomen.

3. Stel beleid op ten aanzien van BBN3 content management 
systemen, waarbij de hosting door hen gedaan kan worden. Nb. 
BBN3 content vraagt – in lijn met het antwoord van DICTU –
meer dan een goed beveiligde en gehoste content 
management omgeving. Het vraagt om een integraal hoog 
beveiligde werkplek en infrastructuur.

VIII. BETREK RIJKSLEVERANCIERS (DICTU EN JENV, MOGELIJK ANDEREN)
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BBN - Basisbeveiligingsniveau
CSP - Content Services Platform
DICTU - Dienst ICT Uitvoering
DMS - Document Management Systeem
DMS-RMA - Document Management Systeem-Records Management Applicatie
DSO - Digitaal Stelsel Omgevingswet
DUTO - Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie
DepV - Departementaal Vertrouwelijk
IHH - Informatiehuishouding
IaaS - Infrastructure as a Service
MDTO - Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie
MVP - Minimaal levensvatbaar product
PLOOI - Platform Open Overheidsinformatie
PaaS - Platform as a Service
RMA - Records Management Applicatie
SLA - Service Level Agreement
SaaS - Software as a Service
Woo - Wet Open Overheid

AFKORTINGENLIJST

7. Bijlagen
Afkortingenlijst

Definities
Antwoorden Mark

Antwoorden Rijk
Oplossingsruimte

Gartner
Verantwoording

Gebruikte bronnen

7816-11-2022



DEFINITIES

Content
Content is informatie met een betekenis gericht op een 
eindgebruiker of ontvanger van de content

Content Services Platform
Content Services Platforms (CSPs) zijn geïntegreerde platforms die 
content-gerichte diensten, repositories, API's, oplossingen en 
business processing tools aanbieden (Gartner).

Document management
Een centrale omgeving waarin documenten worden gecreëerd, 
opgeslagen, beheerd en geraadpleegd op basis van geautoriseerde 
toegang. Het gebruik is traceerbaar met audit trails en versiebeheer, 
waarmee wordt voldaan aan overheidsrichtlijnen ten aanzien van 
documentbeheer.

Records management
Recordsmanagement borgt dat informatie duurzaam en 
toegankelijk beheerd kan worden en dat wordt voldaan aan 
vigerende wet- en regelgeving

Postverwerking
Postverwerking borgt dat ontvangen informatie met vastlegging 
van benodigde metadata wordt opgeslagen binnen Document 
management. Hierbij wordt aangesloten op producten voor 
verwerking van ontvangen informatie, zoals een scanstraat. 

Binnengekomen post moet digitaal afgeleverd kunnen worden bij 
de geadresseerde(n).

E-mailintegratie
E-mailintegratie borgt dat relevante informatie die wordt ontvangen 
of gecreëerd in e-mails juist wordt opgeslagen en beheerd,

Informatie
Gegevens (data) die in een context (verband) zijn geplaatst en 
daardoor betekenis hebben gekregen in de vorm van text, 
spreadsheet, beeld, geluid, bericht (SMS, Social media) of ander 
voor gebruikers relevant elektronisch format.

Integratie processystemen
Het bouwblok Integratie processystemen borgt dat 
relevante informatie die in andere systemen wordt ontvangen of 
gecreëerd juist wordt opgeslagen en beheerd, optioneel binnen 
Document management en verplicht binnen Records management. 
Voor het werken met documenten kan ook aangesloten worden op 
het bouwblok Samenwerken intern en extern.

Samenwerken intern en extern
Samenwerken geeft invulling aan het intern en 
extern samenwerken aan documenten/content.
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DEFINITIES

Proces / Werkstroom
Werkstroom borgt dat medewerkers tijdens de uitvoering van 
processen worden ondersteund, complementair aan bestaande 
processystemen.
Procesgericht werken is het ‘resultaatgericht en structureel besturen, 
bewaken, uitvoeren en verbeteren van processen’. Dit gebeurt over 
afdelingsgrenzen heen, in functie van het resultaat van een 
bedrijfsproces, middels werkstroom.

Zaakgericht werken
Zaakgericht werken is een manier van werken die zich richt op het 
goed en transparant afhandelen van ‘zaken.’ Een zaak is in dit 
verband een samenhangende hoeveelheid werk, met een duidelijke 
aanleiding en een duidelijk resultaat.
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7. Bijlagen
Afkortingenlijst

Definities
Antwoorden Mark

Antwoorden Rijk
Oplossingsruimte

Gartner
Verantwoording

Gebruikte bronnen



Een geautomatiseerd systeem dat de overheid in staat stelt digitale informatie (gegevens, records of digitale formulieren) ordentelijk op te 
slaan, te zoeken en te archiveren is, waarbij aan alle huidige (van toepassing zijnde) wet en regelgeving voldaan wordt. Het systeem moet 
alleen of in combinatie met andere systemen zaakgericht werken ondersteunen. Om ook toekomst vast te zijn dient het systeem bij 
wijzigende wet en regelgeving mee te kunnen bewegen door aangepaste inrichting (ondersteund door leverancier) of upgrades geleverd 
door leverancier.

1. Betrouwbare informatie
Betrouwbare informatie is de basis voor de taken en de sturing. De departementen maken onderscheid naar informatievoorziening ten 
behoeve van managementinformatie, die gebruikt wordt voor sturing en verantwoording, en de informatievoorziening die verweven is
met het operationele proces.

2. Gestructureerde ondersteuning
Het systeem geeft inrichting aan generieke functionaliteit en waar mogelijk services voor de benoemde architectuur bouwblokken Post 
verwerking, Document management, Records management, E-mail integratie, Integratie processystemen, Samenwerken intern en 
extern en Zaakgericht werken / werkstroom

3. Duurzaam toegankelijk
Content moet voldoen aan de eisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie volgens het Normenkader Duurzaam 
Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO).

4. Archiefwaardig
De bewaartermijnen van archiefwaardige content moet expliciet bewaakt worden. Door archiefwaardige content op één plaats 
beschikbaar te hebben zijn ze breed toegankelijk en kunnen bewaartermijnen worden gegarandeerd.

DEFINITIE DM(S)
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In de volgende slides is een samenvatting opgenomen van de 
antwoorden zoals gegeven door de leveranciers.

SAMENVATTING ANTWOORDEN MARKT
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UITDAGINGEN

Leverancier A Leverancier B Leverancier C Leverancier D Leverancier E Leverancier F Leverancier G
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missiekrititsch

Content 
management 

icm RM, 
werkstroom en 

case mgt.

Bouwblokken 
waar alles mee 

kan

Security, 
Compliance and 

Records 
Management

Best of breed 
oplossingen, 

business 
automation en AI

Dossier& zaak-
management 

vormen het hart

2. Duurzaam toegankelijk, 
conform wet- en regelgeving

Zaaksysteem 
koppelen aan 

DMS

Start bij content 
creatie en 
metadata

Records 
management, 

gebruikers-
gemak

Combinatie 
DMS-RMA

Enterprise 
content services, 

RMA

Zie 1, Security en 
classificatie

Classificatie 
tijdens creatie 

Zaak

3. Federatief samenwerken Via zaak 
samenwerken

Via security Via gezamenlijk 
platform

Via zaak 
samenwerken

Via gezamenlijk 
platform, via 

security

-- Functioneel en 
technisch 

ondersteund. 
Zowel ad-hoc 

als proces-
matige basis

4. Veranderende omgeving Aanpasbaarheid 
oplossingen

Aanpasbaarheid 
oplossingen

Aanpasbare 
applicaties, 

meebewegen 
veranderende 
omgevingen

Aanpasbaarheid 
tools (low code 
ontwikkeling)

Aanpasbaarheid 
tools (cloud 

based, state of 
the art techniek)

Aanpasbare 
applicaties, 

meebewegen 
veranderende 
omgevingen

Aanpasbaarheid 
tools + visie 
organisatie, 
proces en 
datamodel

5. DUTO/MDTO Compliance by 
design

Zelf in te 
regelen

✅ ✅ ✅
(onderhoud zelf 

in te regelen)

In te regelen ✅

6. Marktconforme apparatuur ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

7. Visie Paradigma’s 1 loket, overheid 
die samenwerkt

-- Inrichten 
(samen-

hangende) 
single source of 

truth

Globaal 
antwoord, AI 

tools

Werken vanuit 
een secure 

basis, 
aanpasbaarheid 

tools

Meta-dateren, 
classificeren van 

content

Visie, dynamisch 
werken met alle 

vormen van 
content

8. Ontsluiting alle typen 
documenten

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅
-- geen toepasselijk antwoord

Tabel 1:

8316-11-2022
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Afkortingenlijst
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Oplossingsruimte

Gartner
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DMS-RMA

Leverancier A Leverancier B Leverancier C Leverancier D Leverancier E Leverancier F Leverancier G

9. Bouwblok

Document management
Records management
Postverwerking
E-mailintegratie
Integratie processystemen
Samenwerken intern en extern
Zaakgericht werken/ workflow

Combinatie van 
oplossingen

✅
✅
✅
✅
--
✅
✅

Geïntegreerd 
plafform

✅
✅
❌
❌
✅
✅
✅

Geïntegreerd 
plafform

✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅

Geïntegreerd 
plafform

✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅

Combinatie van 
oplossingen

✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅

Combinatie van 
oplossingen

✅
✅
✅
✅

API
✅
✅

Geïntegreerd 
plafform

✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅

10. Levenscyclus Volledig,
Levenscyclus 
als onderdeel 

van de 
werkstroom 

(zaak)

Volledig,
Levenscyclus 
als onderdeel 

van de 
werkstroom

Volledig,
Levenscyclus 
als onderdeel 

van de 
werkstroom 

(RMA)

Volledig,
Vanaf creatie -

vernietiging 
één object.

Volledig,
Vanaf creatie 

tot vernietiging 
content (policy)

Volledig,
Vanaf creatie -

vernietiging 
een object.

Volledig,
Van content 
ontvangst tot 

en met 
vernietiging

11. Vorm en formaat 
onafhankelijk

Zaak 
gebaseerde 
registratie. 

Ondersteunen 
relevante open 

standaarden 
(forum 

standaardisatie)

Globaal 
antwoord, alle 

informatie 
wordt samen-

gebracht

Geen 
beperking

Geen 
beperking

-- Geen 
beperking, 

Integratie met 
puntoplossing 

voor technische 
tekeningen.

Geen 
beperking, add 

on voor 
tekeningen

12. Office integratie Standaard 
(basis) interface

Standaard 
interface

Standaard 
interface

Standaard 
interface

Standaard 
interface

Standaard 
interface

Standaard 
interface

-- geen toepasselijk antwoord
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SERVICE- EN IMPLEMENTATIEMODEL

Leverancier A Leverancier B Leverancier C Leverancier D Leverancier E Leverancier F Leverancier G

13. Servicemodel

Eigen beheer
Rijks Cloud
Public Cloud
Eigen Cloud

✅
✅
✅
✅

--
--
--
--

(SaaS oplossing, 
Agile wijze 

geïmplemen-
teerd)

✅
✅
✅
✅

✅
✅
✅
✅

✅
✅
✅
--

✅
✅
✅
✅

✅
✅ (IaaS)
✅ (IaaS)
✅ (SaaS)

14. Service model

Verschillen tussen Service 
modellen

Geen Geen Geen Geen -- -- --

15. Andere varianten Service 
model

Geen Geen Geen PaaS Geen Geen Geen

16. Belangrijke succesfactoren:

Performance

Beschikbaarheid

Afhankelijk 
infrastructuur, 

netwerk en 
dataopslag.

Redundante 
systemen

--

SLA 99,9%

Juiste scaling 
platform

Afhankelijk 
oplossing, SLA 
met afspraken

Autoscaling in 
cloud

High Availability 
platform 

(Standaard in 
cloud)

Netwerk is 
bepalend

SLA 99,98%

Autoscaling in 
cloud

Load balancing
+ Disaster 
Recovery

Juiste scaling
o.b.v. 

gebruikers-
aantallen

Disaster 
Recovery 
omgeving

-- geen toepasselijk antwoord
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INFORMATIEBEVEILIGING

Leverancier A Leverancier B Leverancier C Leverancier D Leverancier E Leverancier F Leverancier G

17. Informatiebeveiliging

BBN2
BBN3

Referentie niet 
gegeven

✅
✅

--
--

--
--

--
✅

Hybride*
Hybride*

--
--

✅
✅

-- geen toepasselijk antwoord
* Referentie maakt gebruik van een combinatie tussen een public cloud en een on premise oplossing
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PROCESONDERSTEUNING

Leverancier A Leverancier B Leverancier C Leverancier D Leverancier E Leverancier F Leverancier G

18. Procesondersteuning

Zaakgericht werken
Uitvoeren projecten
Opstellen beleid
Besluitvorming

✅
--
--
✅

--
✅
--
✅

✅
✅
✅
✅

✅
✅
✅
✅

✅
✅
✅
✅

✅
✅
✅
✅

✅
✅
✅
✅

19. Processjablonen** ✅ -- ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

20. Inrichting processen

Configureerbaarheid
Benodigde kennis

✅
Specifiek

✅
Ondersteuning 
wordt geboden

✅ (low code)
Specifiek

✅ (low code)
Beperkt

✅ (low code)
Beperkt

✅ (low code)
Specifiek

✅ (low code)
Specifiek

21. Verwachte problemen DMS gebruiken 
voor 

processturing

-- Beheer 
processen

Gebruikers 
adoptie

Verandermgt 
organisatie

Beheer -
Records 

management: 
Beleid en proces 

vertaling

Integratie met 
andere systemen

Gebruikers-
acceptatie

Security / 
autorisatie

Data privacy

Data specificatie 
/ beheer

-- Ontbreken of 
onduidelijkheid 

van scope 

Beschikbaarheid 
van experts aan 

de klantzijde 

Proces / 
product -

Ownership

Besluitvorming 
t.a.v. 

metagegevens

Migratie 
problematiek 

-- geen toepasselijk antwoord
** Leveranciers geven aan dat er sjablonen zijn. Niet altijd duidelijk of deze geschikt zijn voor 
departementale processen
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SAMENWERKING

Leverancier A Leverancier B Leverancier C Leverancier D Leverancier E Leverancier F Leverancier G

22. Integratie ten 
behoeve van 
samenwerkingsproces
sen

De zaak 
faciliteert 

samenwerking 
optimaal

API, 
Marketplace, 

Developer 
Portal

Integratie met 
Microsoft 

oplossingen. 
Samenwerking 
met interne en 

externe 
medewerkers op 

basis van 
autorisaties.

Standaard 
beschikbare 

functionaliteit 
van het 

platform

Samenwerking 
is mogelijk 
binnen alle 

toepassingen

Via extra 
module 

standaard- en 
maatwerk 
integratie 
mogelijk

Integratie met 
Microsoft 

oplossingen. 
Samenwerking 
met interne en 

externe 
medewerkers op 

basis van rol 
based access

23. Samenwerkings-
processen / integratie 
met andere 
oplossingen?

Beide opties 
zijn mogelijk.

Gezamenlijk 
werken op 
basis van 
workflow 

inrichting en 
integraties.

Beide opties zijn 
mogelijk

Beide Volledig 
geïntegreerd in 

de oplossing

Beide opties 
zijn mogelijk

Document (via MS 
Office), content, 

dossier, projecten, 
proces, d.m.v. het 

delen van 
taken/activiteiten 

en in de keten, 
zowel 

interdepartement
aal als landelijk-

provincie-
gemeente-

burger,

-- geen toepasselijk antwoord
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IMPLEMENTATIE

Leverancier A Leverancier B Leverancier C Leverancier D Leverancier E Leverancier F Leverancier G

24. Implementati-
estrategieën

Begint met 
complexe 
vraagstuk.
Sterfhuis

Constructie 
huidige 

oplossing.

Projectaanpak, 
gebaseerd op 
gedetailleerd 
plan met als 

doek een 
uitstekende 

adoptie

Maatwerk 
aanpak

Begin met 
generieke 

diensten en 
proces-

sjablonen.

Per entiteit, 
change 

management 
op basis Prosci, 
support desk, 

communicatie

Agile inrichting 
en 

ondersteuning 
van de 

gebruikers

Agile, begin 
met een proces 
bij een afdeling. 
Gebaseerd op 
deze ervaring 
uitrollen naar 

overige 
afdelingen. 
Opleiden.

25. Inspanning 
departementen

Key users 
inrichten van 

complexe 
cases

-- Key users 
benoemen

Het definiëren 
en ontwikkelen 
van de assets 

Spiegelen van 
implementatie-

team 
leverancier.

Strategie 
bepaling en 

communicatie

Aanleveren 
proces-

functionaliteit 
(prioriteit). 

Volgen van 
opleiding

26. Doorlooptijd Eerste proces 
enkele 

maanden, 
daarna per 

proces sneller

8-12 weken 
voor een MVP

1,5 maanden tot 
3 jaar

--
(Per 

implementatie 
1-12 maanden. 
Geen duiding 
wat de scope 

van 
implementatie 

is)

8-12 maanden 
voor eerste 

departement, 
tweede 

departement 4-
6 maanden, 2-4 
maanden per 

volgende 
departement

-- 8-14 maanden 
(eerste release)

27. Aandachtspunten 
transitie

Redesign van 
werkprocessen

Change 
management, 
user adoptie

Data kwaliteit 
huidig systeem, 

gebruikers 
ondersteuning

Cultuur 
verandering, 

training, 
metadata, 
security

Change 
management, 
user adoptie, 
kennis data 

kwaliteit

-- Ervaring met 
content 

systemen, 
fasering, data 

kwaliteit huidig 
systeem, 

governance
-- geen toepasselijk antwoord
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IMPLEMENTATIE

Leverancier A Leverancier B Leverancier C Leverancier D Leverancier E Leverancier F Leverancier G

28. Inschatting kosten -- --
(duiding 

ontbreekt van 
de vermelde 

bedragen)

-- -- -- -- --
(brede range 

van bedragen, 
beperkte 
duiding)

29. Inzet bij 
departementen
- Hergebruik
- Kosten

--
--

--
--

✅
--

--
--

✅
--

--
--

✅
--

30. Welke diensten bij de 
structurele kosten zijn 
inbegrepen?

Onderhoud en 
vernieuwing

Customer 
support

Templates, 
analyse en 

ondersteuning

Beheer, 
support, 

security, testing

-- -- Afhankelijk van 
productvorm

31. Balans tussen kosten 
en benodigde 
functionaliteit?

Verhogen 
efficientie

-- -- Hergebruik 
platform, 
standaard 

functionaliteit 
en generieke 

diensten

Hergebruik 
platform

Geen maatwerk Geen maatwerk

-- geen toepasselijk antwoord
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SERVICELEVELS

Leverancier A Leverancier B Leverancier C Leverancier D Leverancier E Leverancier F Leverancier G

32. Belangrijkste 
speerpunten voor 
onderhoud, beheer 
technisch, functioneel, 
financieel en operationeel

Samenwerken 
en wederzijds 

vertrouwen

Continue 
ontwikkeling

Eigenaarschap 
/ 

verantwoorde-
lijkheid

Goed ingerichte 
organisatie en 
helder service 

afspraken

Leverancier 
verzorgt dit

Regie 
organisatie met 

kennis van 
zaken. Beschik-

baarheid 
Nederlandse 

taal

Onderhoud en 
support 

contract en 
behoud de 
leverancier 

betrokken bij 
functioneel, 
financieel en 

operationeel in 
richten

33. Vorm beheer van uw 
oplossing. 
Referentie/voorbeeld? 

Diverse 
referenties

Managed 
service 

inrichting. Geen 
referentie

Managed
service 

inrichting

Opties van 
SaaS tot zelf 

uitvoeren 
technisch 

beheer

CoE, modern 
Service 

management

Maatwerk Individuele 
diensten zijn als 

service af te 
nemen. Partner 

netwerk om 
beheer uit te 

voeren

34. Dienstonderdelen en 
dienstcomponenten

Platform: 3e lijn
Public 

suite/solution: 
2e en 3e lijn

Klant solution: 
2e en 3e lijn

-- Compleet 
aanbod 

leverancier 
voor beheer

-- End User 
Support

Technisch 
Support

-- Implementatie, 
training, 
adoptie, 

onderhoud, 
updates

35. Ondersteuning
- Multitenancy
- Meer 1e lijns diensten
- Meer 2e lijn diensten

✅
✅
✅

✅
❌
❌

✅
✅
✅

✅
✅
✅

✅
✅
✅

✅
✅ (liever niet)

✅

✅
✅
✅

36. Licentiemodel, 
standaard dienstverlening 
en gehanteerde 
beheermodellen

Licentiemodel: 
LSMA

Beheer-
modellen 

processen: op 
maat

-- Licentiemodel: 
SaaS: 

abonnement
PaaS: 

perpetual
Standaard 

dienstverlening

-- SaaS 
abonnement en 

IaaS/PaaS 
consumptie 

model

te complex om 
zonder 

toelichting te 
delen

Diverse 
modellen 

beschikbaar

Tabel 9:
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ADDITIONELE DIENSTVERLENING

Leverancier A Leverancier B Leverancier C Leverancier D Leverancier E Leverancier F Leverancier G

37. Additionele of 
complementaire 
diensten?

Begeleiden 
organisatie 

change 
(redesign), 
inbedding 
‘continu 

verbeteren’, QA 
en innovatie-

services.

Complete 
digital 

architecture, 
integraties.

Implementatie-
strategie, 
adoptie, 

verandermanag
ement en 
training

Inzet AI/ML, 
inzet (RPA), 

Decision Engine 
(I.c.m. AI/ML-

modellen)

Security & 
Compliance 
(information 
protection & 

data 
classification), 

digitale 
identiteit

Adoptie-
platform, 

monitoring 
incidenten en 

pro-actief 
beheer

Training en 
opleiding, incl. 
e-learning op 

maat

38. Beheer en 
archivering van 
datagedreven
processen

Geautomatiseerde 
data-analyses, 
besluitvorming 
(machine learning).

Data warehouse 
waarop 

processen 
worden 
ingericht

✅

--

-- ✅

Data gedreven 
proces is de 
kern van de 
oplossing

✅

--

✅

--

--

Vastlegging en 
logging van 
procesdata

✅

39. Toekomstige 
trends en 
ontwikkelingen

Customer 
success
manager 
monitort 

ontwikkeling 
binnen en 

buiten de klant

Best in class 
technisch 

ecosysteem

Samen 
Roadmap 

ontwikkelen

Samen 
Roadmap 

ontwikkelen

Continue 
ontwikkeling 

van het 
platform voor 
alle klanten

Onderdeel 
maken van de 

overleggen

Samen 
Roadmap 

ontwikkelen, 
maandelijks 

overleg 
hierover

40. Andere 
oplossingen

-- Koppeling naar 
Salesforce

Enterprise 
search,
Digitale 

handtekening
Publicatie

ZeroTrust
beveiliging.

Integratie 
bestaande 

DMS,
Digitale 

handtekening

- Automatisch 
lakken, AI 

gestuurde zaak-
afhandeling

Tabel 10:
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In de volgende slides is een samenvatting opgenomen van de 
antwoorden zoals gegeven door de Rijksleveranciers.
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UITDAGINGEN

RijksDoc (DICTU) DigiJust (JenV)

Typering oplossing DMS DMS - RMA

1. Anticiperen verbeteren 
Informatiehuishouding

Platformdienst gebaseerd op moderne 
technologie (Alfresco). Een CSP oplossing, 

waarbij continu nieuwe functionaliteit 
beschikbaar wordt gesteld 

Informatielevenscyclus van creatie tot 
archivering (RMA) van documenten, inclusief 

aanbod van werkstroom-componenten

2. Federatief samenwerken In ontwikkeling Nog niet, hangt af van wat afnemers wenselijk 
vinden. Voor nu een technische insteek.

3. Veranderende omgeving De dienst wordt continu doorontwikkeld 
waardoor centraal nieuwe functionaliteiten 

beschikbaar worden gesteld voor alle 
deelnemende klanten

Hangt niet alleen van oplossing af, maar met 
name ook van de ruimte en middelen van 
de departementen om te kunnen mee te 

bewegen. Ontwikkeling vindt plaats richting de 
CSP-visie.

4. DUTO/MDTO Zie 3, onderdeel van implementaties bij klanten 
die we graag gezamenlijk uitvoeren is de Duto-

scan

Koppeling naar nationaal archief zit in het e-
depot en niet in DigiJust. Daar vindt de check 
plaats. Nog geen beeld van de mate waarin 

voldaan wordt aan MDTO.

5. Marktconforme apparatuur De oplossing is eveneens beschikbaar op 
mobiele apparatuur (niet gespecificeerd).

iPad via iBabs, anders via desktop of laptop

6. Visie Paradigma’s Platformdienst gebaseerd op moderne 
technologie (Alfresco).1 Dit is de basis voor de 

verschuiving naar CSP.

Roadmap om van een monolithisch DMS te 
komen tot een CSP

7. Ontsluiting alle type documenten Ja, geen specificatie. T.a.v. digitale 
handtekening gebruikt men DOCDIRECT

Ja, koppelingen naar DOCGEN, KOFAX en 
PLOOI (2023) in ontwikkeling, Handtekening 

Justid.

-- geen toepasselijk antwoord

1 Hyland staat in het Magic Quadrant als Leader. Voor de ontwikkeling van Alfresco naar CSP geeft Hyland aan dat dit in de 
plannen zit, maar het hoe en wanneer is nog niet duidelijk. Voor meer informatie zie: https://www.hyland.com/en
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DMS-RMA

RijksDoc (DICTU) DigiJust (JenV)

8. Bouwblok

Document management
Records management
Postverwerking
E-mailintegratie
Integratie processystemen
Samenwerken intern en extern
Zaakgericht werken/ werkstroom

✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅ (RijksZaak)

✅
✅
✅
❌

deels
intern
✅

9. Levenscyclus Van document creatie (via DocGen 
tot archivering (PDF-A transformatie) 
en bewaren / vernietigen. Er is een 
koppeling met het e-depot van het 

NA beschikbaar

DigiJust ondersteunt de hele cyclus, 
behalve overbrenging naar het 

Nationaal Archief.

10. Vorm en formaat onafhankelijk Ongeacht vorm opslaan. Per 
bestandstype configureren welke 

applicatie bestanden opent

Iedere soort informatie opslaan. 
Bewerken alleen voor Office-

bestanden

11. Office integratie ✅ ✅

-- geen toepasselijk antwoord
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SERVICE- EN IMPLEMENTATIEMODEL

RijksDoc (DICTU) DigiJust (JenV)

12. Servicemodel

Eigen beheer
Rijks Cloud
Public Cloud

❌
✅
❌

PaaS SSC-ICT
❌
❌

13. Service model -- --

14. Andere varianten Service 
model

-- --

15. Belangrijke succesfactoren:

Performance

Beschikbaarheid

--

Door de schaalbare opzet heeft het 
RijksDoc platform een bewezen 

beschikbaarheid van meer dan 99%

Is bij juiste toepassing van zaakgericht 
werken geborgd

Is zowel bij piekbelasting als 
gemiddeld gewaarborgd met een 

beschikbaarheid van 98%. In de praktijk 
wordt dit ruim gehaald

-- geen toepasselijk antwoord
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INFORMATIEBEVEILIGING

RijksDoc (DICTU) DigiJust (JenV)

16. Informatiebeveiliging

BBN2
BBN3

✅
❌

✅
❌
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PROCESONDERSTEUNING

RijksDoc (DICTU) DigiJust (JenV)

17. Procesondersteuning

Zaakgericht werken
Uitvoeren projecten
Opstellen beleid
Besluitvorming

✅ (RijksZaak)
✅
✅
✅

✅
✅ (Tot maken van projectgroepen)
✅ (Tot afstemmen)
✅ (Tot goedkeuring)

18. Processjablonen ✅ maatwerk

19. Inrichting processen

Configureerbaarheid
Benodigde kennis

✅
Gebruiker

❌
maatwerk

20. Verwachte problemen DMS-RMA heeft relatief minder goed 
ontwikkelde procesondersteuning 

functionaliteit waardoor implementaties 
niet soepel verlopen en niet voldoen aan 

verwachtingen.

Best of breed: RijksZaak (PEGA) voor 
procesondersteuning en RijksDoc 

(Alfresco) voor DMS/RMA

Informatievoorziening (hygiëne): 
Continue aandacht d.m.v. 

informatiespecialisten decentraal in de 
organisatie

Monitoring en visualisatie middels 
dashboards

Verstoringen applicatie

Accountbeheer (exit-hygiëne)

-- geen toepasselijk antwoord
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IMPLEMENTATIE

RijksDoc (DICTU) DigiJust (JenV)

23. implementatiestrategieën Afhankelijk behoefte Afhankelijk behoefte

24. Inspanning 
departementen

Functionele inrichting en 
organisatorische implementatie 

(zoals veranderaanpak, 
opleidingen)

De projectleider(s) van de 
afnemer en DigiJust besturen 

het implementatieproject.

De afnemer is zelf 
verantwoordelijk voor de 

implementatie binnen de eigen 
organisatie

25. Doorlooptijd 24 maanden 12 + 12 maanden

26. Aandachtspunten transitie Leiderschap impact op 
eindgebruikers en migratie

Beschikbaarheid, impact op 
eindgebruikers en migratie

27. Inschatting kosten -- --

28. Inzet bij departementen
- Hergebruik
- Kosten

--
Platform en technisch beheer

--
Licenties, platform en het 

technisch beheer

29. Welke diensten bij de 
structurele kosten zijn 
inbegrepen?

Platform en het technisch 
beheer

Licenties, platform en het 
technisch beheer

30. Balans tussen kosten en 
benodigde functionaliteit?

Overleg met andere gebruikers Overleg met andere gebruikers

-- geen toepasselijk antwoord
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SERVICELEVELS

RijksDoc (DICTU) DigiJust (JenV)

31. Wat zijn volgens u de 
belangrijkste speerpunten voor 
dergelijke trajecten om het 
onderhoud en beheer 
technisch, functioneel, 
financieel en operationeel 
optimaal in te richten?

Technisch standaardiseren, dunne 
laag bovenop het platform

Bepalen verantwoordelijkheden, 
inclusief die van de afnemer.

32. Vorm beheer van uw 
oplossing. Referenties? 

Supportportaal en 
consignatiediensten Life Cycle 

Management, penetratietesten en 
performancetesten,

Centraal en decentraal functioneel 
beheer

33. Dienstonderdelen en 
dienstcomponenten

-- 1e lijn, 2e lijn en 3e lijn, technisch, 
centraal en decentraal functioneel 
beheer, onderhoud, implementatie

34, Ondersteuning
- Multitenancy
- Meer 1e lijn diensten
- Meer 2e lijn diensten

✅
✅
✅

✅
✅
✅

35. Licentiemodel, standaard 
dienstverlening en 
gehanteerde beheermodellen

Nader te bespreken IBM Filenet (gebruik), hosting op 
basis staffel en regievoering.

-- geen toepasselijk antwoord
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ADDITIONELE DIENSTEN

RijksDoc (DICTU) DigiJust (JenV)

36 Additionele of complementaire diensten? Migratie CDD

37. Beheer en archivering van datagedreven processen

Geautomatiseerde data-analyses, besluitvorming (machine 
learning).

-- --

38. Toekomstige trends en ontwikkelingen Op basis van gebruikersoverleg Ontwikkeling richting een 
Content Services Platform

39, Andere oplossingen -- --.

40. Gebruikte technologie / producten

Standaard tenzij aanpak mogelijk?

Alfresco

Generieke ontwikkeling 
functionaliteiten

IBM-Filenet

Maatwerk noodzakelijk

41. Wat is uw visie i.r.t. dit “vraagstuk” En met name op de 
genoemde paradigma verschuivingen?

-- Organisaties moeten 
meebewegen

42. Welke onderdelen van de oplossing kunnen hergebruikt 
worden bij overige departementen mogelijk?

Diverse processen De hele oplossing en bij 
uitvoeringsorganisatie DMS

-- geen toepasselijk antwoord
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BESTUUR- EN BEHEERSBAARHEID REQUIREMENTS

Door de departementen is voor het marktonderzoek een 
oplossingsruimte geschetst waaraan een aantal eisen zijn gesteld. 

1. Service- en implementatiemodel
De werkplekken van de ministeries zijn ondergebracht in een 
gezamenlijke, maar afgescheiden infrastructuur. De overige 
diensten en instellingen (wel onderdeel van de ministeries) kunnen 
ondergebracht zijn in de eigen infrastructuren. Een servicemodel 
geeft aan waar het beheer belegd is. Een implementatiemodel 
geeft aan in welke aan de applicatie onderliggende omgeving de 
oplossing komt te draaien.

2. Informatiebeveiliging
Overheidsinformatie moet zodanig onder beheer gebracht worden 
dat deze veilig en duurzaam is opgeslagen, waarbij 
vertrouwelijkheid en integriteit van (persoons)gegevens en 
bescherming van toevertrouwde en geproduceerde 
(persoons)gegevens is gewaarborgd.

Binnen de overheid (Rijk, Gemeenten, Waterschappen en 
Provincies) bestaat één gezamenlijk normenkader voor 
informatiebeveiliging, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid 
(hierna: BIO). De BIO is gebaseerd op de NEN-ISO/IEC 27001:2017 
en de NEN-ISO/IEC 27002:2017. De Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid (BIO) kent 3 basisbeveiligingsniveaus, ofwel BBN’s, te 
weten:

BBN1: het minimale niveau waar alle informatiesystemen aan 
moeten voldoen op basis van de geldende wet- en regelgeving en 
algemene beveiligingsprincipes.

BBN2: van toepassing op het moment dat er sprake is van 
(Departementaal) vertrouwelijke informatie, waarbij signalering van 
activiteiten van statelijke actoren aanwezig moet zijn.

BBN3: van toepassing bij bescherming van Departementaal 
Vertrouwelijk gecategoriseerde informatie, waarbij weerstand 
geboden moet worden tegen statelijke actoren, criminele 
organisaties of gelijksoortige actoren.
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BESTUUR- EN BEHEERSBAARHEID REQUIREMENTS

3. Procesondersteuning
Om procesondersteuning te bieden aan de gebruikers dient de 
oplossing te voorzien in minimaal de ondersteuning van 
onderstaande onderkende processen:

Zaakgericht werken: Zaakgericht werken gaat over het uitvoeren 
van bedrijfsprocessen waarbij informatie die tijdens het proces is 
ontvangen of gecreëerd, 'zaakinformatie', tijdens het proces wordt 
gebundeld bij een zaak. Deze zaakinformatie tezamen vormt dus 
een 'zaakdossier'.

Uitvoeren projecten: Een project is een tijdelijke, resultaatgerichte 
samenwerking waarbij gebruik gemaakt moet worden van tevoren 
afgesproken middelen. Een project is minder gestructureerd dan 
veel andere processen. De fasen zijn vooraf vaak wel bekend, maar 
het verloop, de aansturing en de inhoud zijn meestal uniek. Steeds 
vaker is er sprake van dossiergericht werken.

Opstellen beleid: Beleidsprocessen leveren in algemene termen 
beleidsinstrumenten als product op. Beleidsinstrumenten zijn 
concrete en specifieke vormen van interventie waarmee het 
departement het gedrag van doelgroepen tracht te beïnvloeden via 
juridische (bijvoorbeeld vergunningen), economische (bijvoorbeeld 
subsidies) of communicatieve prikkels (bijvoorbeeld externe 
samenwerking).

Besluitvorming: De overheid streeft naar een goed en democratisch 
bestuur en streeft ernaar om bestuurlijke transparantie tot norm te 
verheffen. In besluitvormingsprocessen moet het proces tot, tijdens 
en voorbij besluitvorming door werkstroom begeleid en vastgelegd 
kunnen worden (o.a. paraferen, annoteren en versiebeheer). 
Essentieel voor de juiste interpretatie van overheidsinformatie is 
inzicht in de context waarin de informatie een rol heeft gespeeld bij 
besluitvorming in de relatie tot andere overheidsinformatie (o.a. 
vastleggen van metagegevens). Denk hierbij ook aan dynamische 
metadatering (zie ook NEN 15 489 en MDTO).

Kortweg wordt dit ook wel eens de 'zaak' genoemd. Hoewel iedereen 
dat begrijpt is het formeel gezien onjuist, want een zaak komt overeen 
met de 'hoeveelheid werk' waarover je informatie vastlegt.
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BESTUUR- EN BEHEERSBAARHEID REQUIREMENTS

4. Samenwerking
Medewerkers uit verschillende teams, afdelingen, business units, 
concernonderdelen, ministeries, interdepartementale samenwerking, 
ketensamenwerking, netwerken en markt- en stelselpartijen moeten 
gezamenlijk kunnen werken. Dit gebeurt soms op documentniveau, 
door middel van co-authoring (samenwerken in een document) of 
door het delen van documenten waarbij een andere (externe) 
gebruiker rechten wordt gegeven tot het informatieobject. Het is van 
belang dat de oplossing functionaliteit biedt voor deze 
samenwerking of dit ondersteunt door middel van integraties met 
andere systemen (bijvoorbeeld SharePoint/ Microsoft Teams). 
Belangrijk hierbij is dat de communicatie tussen teamleden onderling 
en communicatie met de buitenwereld wordt vastgelegd

5. Implementatie
Een goed lopende informatiehuishouding bestaat uit een samenspel 
van de juiste procedures, methoden, mensen en middelen. Een 
nieuwe oplossing introduceren, vraagt om een gedegen 
implementatietraject en een grondige voorbereiding. Enerzijds om 
de techniek te implementeren en anderzijds om tooling voor te 
bereiden op de binnen het ministerie aanwezige organisatiestructuur, 
bedrijfsprocessen, ordeningsstructuren en selectielijsten. Anderzijds 
gaat het ook om adoptie en het implementeren van een nieuwe 
werkwijze met nieuwe werkafspraken. 

6. Servicelevels
Het implementeren en daarna onderhouden en beheren van een 
oplossing in een gecompliceerde omgeving kan een uitdaging zijn. 
De hierbij wijzigende informatiebehoefte en wijzigingen binnen wet-
en regelgeving kan het onderhoud en beheer sterk beïnvloeden. 

Multitenancy: verschillende organisaties gebruiken de oplossing alsof 
deze op hun eigen computernetwerk is geïnstalleerd. Hoewel deze 
organisaties het gebruik feitelijk delen, zijn ze praktisch onafhankelijk 
en hebben geen toegang tot gegevens, instellingen, zoals 
proces/metadata definities, of gebruikersinformatie van anderen. Dit 
vergroot de schaalbaarheid van de oplossing; op relatief eenvoudige 
wijze kan deze dan ook aan andere organisaties worden 
aangeboden. 

Servicelevels: de door de gebruiker ervaren servicelevels zijn de 
resultante van de interactie van de verschillende dienstonderdelen. 
Afzonderlijke dienstonderdelen zijn vaak onderverdeeld in 
(begrensde) dienstcomponenten (Service Ontwerp). Afhankelijk van 
het Service Model is het belangrijk dat voor alle dienstonderdelen en 
dienstcomponenten individuele Service Level Objectives (SLO’s), ook 
weleens KPI’s genoemd, worden onderkend, op elkaar afgestemd en 
vastgelegd.

10416-11-2022

7. Bijlagen
Afkortingenlijst

Definities
Antwoorden Markt

Antwoorden Rijk
Oplossingsruimte

Gartner
Verantwoording

Gebruikte bronnen



BESTUUR- EN BEHEERSBAARHEID REQUIREMENTS

7. Additionele observatie / dienstverlening
De huidige benadering van DMS-RMA systemen zijn tot op heden 
informatieobjectgericht in plaats van procesgericht. Anders gesteld: 
de gebruiker is nog steeds bezig om datgene wat hij altijd op papier 
deed op dezelfde manier digitaal te organiseren. En dat terwijl het 
document als informatieobject onder druk staat. Door het 
datagedreven werken (ook in het licht van hergebruik van 
informatie) wordt een structurering en het organiseren op basis van 
informatieobjecten steeds minder relevant. 
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Van Gartner is een initiële set van 36 documenten ontvangen De 
documenten zijn verdeeld in documenten met betrekking tot de 
visie en technologische ontwikkeling, de markt en een aantal case 
studies.

De analyse kent drie fases:
1. Ten behoeve van het marktonderzoek was er behoefte aan 

inzicht in de paradigmaverschuivingen;
2. Wat is de strategische ontwikkeling op het gebied van 

Document Management Systemen;
3. Hoe speelt de markt daar op in en wat is de impact op de 

departementen (gebruiker).

Paradigmaverschuiving
De paradigmaverschuivingen zijn vastgesteld door de 
verschuivingen in de magic quadrants van 2007, 2015, 2019 en 2021 
met elkaar te vergelijken. De uitkomsten zijn voorgelegd aan een 
analist van Gartner en die heeft hier een nadere toelichting op 
gegeven en het onderzoeksteam van nadere case studies voorzien. 
Daarbij is een vertegenwoordiging van de projectgroep aanwezig 
geweest.

Strategische ontwikkelingen op het gebied van DMS
In de toelichting op de paradigma verschuivingen heeft Gartner een 
plaatje weergegeven waarin is aangegeven dat de term DMS reeds 
in 2003 is vervangen door Content Management Services. Vanaf 

2017 is deze term door Gartner Content Services Platforms. In de 
strategische ontwikkeling is gekeken naar Content Services 
Platforms. In de toelichting heeft Gartner aangegeven wat daarin de 
verschuivingen zijn (van content naar content flow) en wat de 
veranderingen zijn in wat de onderscheidende elementen zijn 
(critical capabilities). Aan de hand daarvan is een beeld gemaakt van 
de functionele en technische ontwikkelingen en wat die betekenen 
voor de markt. Daarbij is met name gebruik gemaakt van de case 
studies zoals aangeleverd door Gartner.

Hoe speelt de markt daar op in
Op basis van de Magic Quadrants en de leveranciersbeschrijvingen 
is gekeken naar wat de leidende leveranciers zijn en waarom. 
Verder is gekeken naar waarom partijen een bepaalde score krijgen. 
Daartoe is gekeken naar de onderliggende scores op het gebied 
van contracten (flexibiliteit en aansluiten op de vereisten van 
gebruikers), integratie & ontwikkeling (o.a. eenvoud van aanpassen, 
kwaliteit gebruikers training en integreerbaarheid) en service & 
ondersteuning (snelheid, kwaliteit).,

Deze 3 elementen zijn vertaald naar de relevante aandachtspunten 
voor de departementen en de impact op de gebruiker.

Op de volgende pagina zijn alle door Gartner aangeleverde 
documenten weergegeven.

METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING GARTNERANALYSE
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Documenten:

Content Services in 2021 and Beyond.pptx

Content_Services_Str_748711_ndx.pdf

Critical_Capabilitie_739132_ndx.pdf

Critical_Capabilitie_740719_ndx (1).pdf

Critical_Capabilitie_740719_ndx.pdf

Document_Management_755723_ndx.pdf

Magic_Quadrant_for_C_467451_ndx.pdf

Magic_Quadrant_for_C_740125_ndx (1).pdf

Magic_Quadrant_for_C_740125_ndx.pdf

Magic_Quadrant_for_C_740143_ndx.pdf

Magic_Quadrant_for_E_738973_ndx.pdf

Magic_Quadrant_for_L_734613_ndx.pdf

Magic_Quadrant_for_M_733898_ndx.pdf

Market_Guide_for_Acc_749973_ndx.pdf

Market_Guide_for_Ent_742599_ndx.pdf

Market_Guide_for_Eth_739487_ndx.pdf

Market_Guide_for_Glo_735164_ndx.pdf

Market_Guide_for_Inn_740767_ndx.pdf

Market_Guide_for_Int_735872_ndx (1).pdf

Market_Guide_for_Int_735872_ndx.pdf

Market_Guide_for_Int_757528_ndx.pdf

Market_Guide_for_Lab_723344_ndx (1).pdf

Market_Guide_for_Lab_723344_ndx.pdf

Market_Guide_for_Lif_731504_ndx (1).pdf

Market_Guide_for_Lif_731504_ndx.pdf

Market_Guide_for_Qua_739444_ndx (1).pdf

Market_Guide_for_Qua_739444_ndx.pdf

Market_Guide_for_Sal_733580_ndx (1).pdf

Market_Guide_for_Sal_733580_ndx.pdf

Market_Guide_for_Sta_736822_ndx (1).pdf

Market_Guide_for_Sta_736822_ndx.pdf

Market_Guide_for_US_720998_ndx (1).pdf

Market_Guide_for_US_720998_ndx.pdf

Market_Guide_for_Ven_731681_ndx (1).pdf

Market_Guide_for_Ven_731681_ndx.pdf

Top_Trends_in_Govern_760932_ndx.pdf

OVERZICHT DOCUMENTEN
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Markt
Op basis van de door de departement gedefinieerde vragen heeft QA 
Consultancy met behulp van het systeem iSourcingHub selecties 
gemaakt, waarmee verschillende leveranciers (20) als potentiële 
marktpartij naar voren zijn gekomen. Deze lijst is besproken met de 
werkgroep en na overleg uitgebreid met zeven extra marktpartijen. Eén 
marktpartij is verwijderd. Alle marktpartijen zijn 
via iSourcingHub uitgenodigd om deel te nemen aan het 
marktonderzoek (19) of na registratie (zeven) deel te nemen aan het 
onderzoek. De zeven niet geregistreerde partijen zijn ook buiten het 
systeem om, op dezelfde dag, via e-mail benaderd.

Daarbij is een Nederlandtalige en een Engelstalige versie van het 
document verstrekt. Van de 19 marktpartijen hebben er vijf aangegeven 
niet te kunnen/willen meedoen gezien de zomerperiode dan wel de 
aard van de vragen. Nog eens vijf leveranciers hebben initieel wel 
aangegeven mee te willen doen, maar uiteindelijk geen reactie 
gestuurd.

Een van de reacties: “We hebben geen goede match met Document 
Management. Waar wij wel een match hebben is op het gebied van 
Content Management (van creatie, work-management, asset 
management, headless/composable CMS, analytics en optimalisatie). 
Ook het automatiseren van processen valt daaronder.”

De overgebleven zeven leveranciers die wel hebben ingeschreven zijn:

1. Microsoft (marktleider CSP)

2. Opentext (marktleider CSP)

3. IBM (niche CSP, marktleider werkstroom)

4. Blueriq (marktleider CMP)

5. Bynder (niche speler CSP)

6. Delaware (implementatiepartner, niche speler CSP)

7. Novadoc (implementatiepartner IBM)

Een achtste leverancier heeft als reactie op de uitvraag een brochure 
toegestuurd. Deze informatie is niet verwerkt in het marktperspectief. De 
antwoorden van deze leveranciers zijn geanonimiseerd in dit rapport 
opgenomen en daarbij van een overkoepelende samenvatting voorzien. 
Daarbij is aangeven of alle leveranciers (lees de markt), een deel van de 
leveranciers of enkele leveranciers een bepaalde mening waren 
toegedaan. Daar waar leveranciers geen of geen toepasselijk antwoord 
hebben gegeven, is dit in de tabellen aangegeven. “Geen toepasselijk 
antwoord” duidt op dat de vraag in die gevallen verkeerd is begrepen.

Het anonimiseren is bedoeld om het speelveld in een aanbesteding 
gelijk te houden en te voorkomen dat bepaalde partijen meer kennis of 
invloed hebben op een eventuele aanbesteding. Dit is in lijn met de 
regels voor een Marktonderzoek zoals beschreven op PIANOO.

VERANTWOORDING MARKT EN RIJKSLEVERANCIERS ANALYSE
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Rijksleveranciers

In overleg met de werkgroep zijn de Rijksleveranciers via afgestemde 
contactpersonen, per e-mail, benaderd. 

Voor de Rijksleveranciers is ook een vergelijkbare vragenlijst gemaakt en 
door de werkgroep uitgezet bij de verschillende Rijksleveranciers. Van 
slechts 2 Rijksleveranciers is een reactie ontvangen:

1. RijksDoc – DICTU

2. DigiJust – MinJenV

De antwoorden van deze providers zijn zo veel mogelijk 1 op 1 
overgenomen in het rapport. Daar waar onderzoekers omissies of zaken 
die verkeerd gelezen kunnen worden aantroffen is een korte 
kanttekening bij de antwoorden gezet. De antwoorden van de 
Rijksleveranciers zijn niet geanonimiseerd omdat er hier geen sprake is 
van vertrouwelijkheid of level playing field zoals benoemd in de regels 
voor een marktonderzoek.

Tijdslijn
Na meerdere verzoeken vanuit de markt is besloten om de marktpartijen 
twee weken extra tijd te geven om de onderzoeksvragen te 
beantwoorden. 
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Generiek actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-976235.pdf

Toetsingskader Informatie van de centrale overheid

https://www.inspectie-oe.nl/de-inspectie-overheidsinformatie-en-erfgoed/publicaties/publicatie/2017/12/21/toetsingskader-
informatie-van-de-centrale-overheid

Eisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie (DUTO-eisen)

De DUTO-eisen zijn een programma van eisen voor duurzame toegankelijkheid van de informatie in de informatiesystemen van 
overheidsorganisaties. De eisen zijn generiek van aard en weerspiegelen de eisen die gebruikers stellen aan de toegankelijkheid van de 
informatie.

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/overzicht-duto-eisen

Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie 

MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige 
metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken.

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto

NB: CIO Rijk onderzoekt samen met het Nationaal Archief en vertegenwoordigers van Rijksoverheden of, en zo ja, welke uitbreidingen noodzakelijk zijn om MDTO ook als norm voor 
het Rijk te laten gelden.

De informatiehuishouding van het Rijk in 2030 (Future Lab)

Dit rapport geeft inzicht in de manieren waarop de overheid informatie gebruikt, nu en in de toekomst.

https://www.informatiehuishouding.nl/Producten+%26+publicaties/rapporten/2020/04/21/de-informatiehuishouding-van-het-rijk-in-2030
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