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VOORWOORD  

Voor u ligt versie 2.0 van de KetenARchitectuur Werk En Inkomen, afgekort KARWEI. En dat was het, 
want er zijn inmiddels vijf jaar verstreken sinds versie 1.0 van de ketenarchitectuur werd vastgesteld. In 
die jaren is er veel gebeurd in de sector Werk en Inkomen. Mede door de realisatie van het Digitaal Klant 
Dossier (DKD) is de onderlinge afhankelijkheid tussen de ketenpartners fors toegenomen en zijn steeds 
meer voorzieningen gemeenschappelijk geworden. Gaandeweg de afgelopen periode ontstond steeds 
weer de behoefte om ketenbreed gemaakte afspraken op gebied van ontwerp en architectuur vast te 
leggen op een eenduidige plek. In het kader van DKD is ooit een gezamenlijke startarchitectuur 
vastgesteld (een virtuele ketenarchitectuur versie 1.1), maar deze heeft nooit een officiële status gehad. 
Vandaar het besluit bij de start van DKD fase 2 om als één van de concrete resultaten een 
geactualiseerde versie van de ketenarchitectuur op te leveren.  

KARWEI is het mooie resultaat van een intensief traject. Goede inhoudelijke discussies en een plezierige 
samenwerking hebben tot een grote mate van betrokkenheid van architecten en andere deskundigen van 
alle ketenpartners geleid. Ook tijdens het reviewproces hebben deelnemende partijen zich van hun beste 
en meest constructieve kant laten zien.  

Al met al ben ik blij en trots dat we met KARWEI feitelijk een goede beschrijving hebben van de 
Gemeenschappelijke Voorzieningen Suwi (GeVS), waarmee nieuwe ketenprojecten mijns inziens absoluut 
hun voordeel kunnen doen teneinde een vliegende start te kunnen maken.  

Van belang is dat op basis van de nieuwe architectuur een meerjarenplan architectuur wordt vastgesteld 
die op basis van een strikte regie wordt uitgevoerd. Niet alleen de toekomstige ontwikkelingen zullen in 
het meerjarenplan moeten worden opgenomen, maar ook alle noodzakelijke aanpassingen om aan de 
afspraken van de nieuwe keten te kunnen voldoen.  

Het toekomstperspectief is dat de ketenpartners mede op basis van deze ketenarchitectuur de 
samenwerking verder verbeteren waar het gaat om dienstverlening en procesinrichting. De domeingroep 
Architectuur is gereanimeerd en zal in de toekomst een actieve rol spelen bij de jaarplannen van de SKI 
en het beoordelen van voorstellen voor ketenwijzigingen, zoals die in het Centraal Meldpunt 
Ketenwijzigingen langskomen.  

Utrecht, september 2010  

Bert Uffen  

Directeur BKWI 
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Hoofdstuk 0. Managementsamenvatting   
 
Inleiding  
Organisaties in de keten Werk & Inkomen werken samen aan integrale dienstverlening, met als doel dat 
klanten (burgers, bedrijven en andere overheidspartijen) de SUWI-keten als één efficiënt en 
samenhangend geheel ervaren. Dit vraagt om afstemming tussen de partijen, zowel organisatorisch als 
technisch. Tegelijkertijd functioneren de ketenpartijen echter ook zelfstandig en in andere 
samenwerkingsverbanden dan Werk & Inkomen.  
 
Een goede balans tussen ketensamenwerking en autonomie is cruciaal. Elke organisatie stelt voor het 
gebied waar zij autonoom is haar eigen kaders en richtlijnen op en richt haar eigen processen in. De 
Ketenarchitectuur biedt de kaders voor de samenwerking. Anders gezegd werkt iedere organisatie met 
eigen systemen en processen, en maken de organisaties met elkaar afspraken over taken waarbij zij 
gezamenlijk een klant bedienen. Die afspraken gaan over de aansluiting tussen de ketenpartijen: hoe 
kunnen de verschillende systemen met elkaar communiceren en hoe sluiten werkprocessen aan op 
processen van andere organisaties.  
 
Naast de kaders en richtlijnen, die zijn verwoord in afspraken, houdt de Ketenarchitectuur zich bezig met 
gemeenschappelijke ontwikkelingen in de keten, en het gebruik van landelijke e-overheidsvoorzieningen.  
 
Status  
De Ketenarchitectuur is enerzijds een stelsel van afspraken om samenwerking tussen ketenpartijen te 
stroomlijnen. De architectuur geeft invulling aan de wettelijke verplichting van ketensamenwerking. 
Daarnaast draagt de Ketenarchitectuur bij aan een samenhangend stelsel van ICT voorzieningen. 
Aansluiting op, en gebruik van, dat stelsel garandeert dat organisaties kunnen voldoen aan de eisen die 
worden gesteld aan de uitvoering van hun taak.  
 
De Ketenarchitectuur beschrijft een situatie van optimale samenwerking. Die samenwerking vereist 
technische componenten en organisatorische afspraken die deels wel, en deels nog niet gerealiseerd zijn. 
Daardoor is de architectuur te karakteriseren als:   

• Beschrijvend: wat is er al?   
• Voorschrijvend: welke eisen worden gesteld als een organisatie zich conformeert aan (onderdelen 

van) de architectuur?   
• Én richtinggevend: welke richting wordt aanbevolen voor toekomstige ontwikkelingen in de 

keten?   

 
De Ketenarchitectuur is geen kant-en-klaar stappenplan om alle uiteindelijke doelen te bereiken. 
Ketenpartijen richten hiervoor zelf (of gezamenlijk) programma’s en projecten in; de Ketenarchitectuur 
ondersteunt dit met een richtinggevend stelsel van afspraken.  
 

I. Positionering  
 
Ketenpartijen hebben te maken met een veelvoud van invloeden. Naast technologische 
(on)mogelijkheden en politieke beleidskeuzes hebben de partijen te maken met afspraken binnen de 
overheid, en bovendien met interne processen en architectuurafspraken.  
 
De Ketenarchitectuur is ontwikkeld binnen de kaders van landelijke principes en standaarden. Zo volgen 
de ketenpartijen de principes van de e-overheid, zoals de eenmalige uitvraag van gegevens, één 
loketgedachte, gebruik van open standaarden en de toepassing van webrichtlijnen. In dit kader zijn 
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bestaande referentiearchitecturen belangrijk: van de rijksoverheid (NORA), van gemeenten (GEMMA) en 
van UWV (de UWV Referentiearchitectuur). De Ketenarchitectuur volgt de architectuurlagen die NORA 
definieert: bedrijfsarchitectuur, informatiearchitectuur en technische architectuur. Het zwaartepunt van de 
Ketenarchitectuur ligt op de informatiearchitectuur, en daarbinnen op berichtenverkeer en 
gegevensuitwisseling, en op de voorzieningen die worden gerekend tot de Gezamenlijke elektronische 
Voorzieningen SUWI (GeVS).  
 
Afbakening  
De Ketenarchitectuur richt zich primair op de partijen die onderdeel zijn van de Structuur 
Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI): UWV(waaronder UWV WERKbedrijf), gemeenten en de 
SVB. Zij geldt echter ook voor overige partijen die gebruik maken van de GeVS. De focus ligt daarbij op 
samenwerking bij de uitvoering van de sociale zekerheid. De Ketenarchitectuur is overigens ook 
interessant voor andere partijen die samenwerken met de keten.  
 

II. Bedrijfsarchitectuur  
 
Inrichting klantkanalen  
De Ketenarchitectuur definieert afspraken om samenwerking tussen ketenpartijen te ondersteunen. Die 
afspraken gaan alleen over kerntaken en processen waarin ketenpartijen gezamenlijk of volgordelijk de 
klant bedienen:   

• Op het gebied van werk: Intake, Bemiddelen en Re-integreren.   
• Op het gebied van inkomen: Aanvragen, Uitkeren en Claims.   
• Op het gebied van handhaving: Controleren, Opsporen en Sanctioneren   

 
De interactie met de klant vindt plaats via klantkanalen (internet, post, telefoon, e-mail etc.) en via de 
gezamenlijke frontoffice van de Werkpleinen. De verschillende kanalen en verschillende processen vragen 
om een zorgvuldige inrichting van het applicatielandschap dat de ketenprocessen ondersteunt.  
 
Integrale dienstverlening  
De principes van integrale, klantvriendelijke dienstverlening zijn richtinggevend voor de uitvoering van de 
hierboven genoemde kerntaken. Deze principes worden ontleend aan verschillende beleidsdocumenten 
van de keten Werk & Inkomen.  
 
Interoperabiliteit  
Integrale dienstverlening vereist uitwisseling van gegevens. Daarnaast moeten de werkprocessen van de 
ene organisatie goed aansluiten op die van de andere organisatie, zodat de klant niet in negatieve zin 
merkt dat hij met meerdere organisaties te maken heeft (bijvoorbeeld door opnieuw de zelfde gegevens 
te verstrekken). Deze uitwisseling en aansluiting wordt interoperabiliteit genoemd. NORA (Katern 
Strategie) noemt tien algemene basisprincipes om interoperabiliteit te realiseren. De Ketenarchitectuur 
maakt de vertaalslag naar principes die aansluiten bij de processen in de keten Werk & Inkomen.  
 

III. Informatiearchitectuur  
 
Procesondersteuning  
Voor een goede samenwerking is het niet noodzakelijk dat organisaties dezelfde applicaties gebruiken. 
Wel moeten de afzonderlijke systemen goed op elkaar aansluiten. De Ketenarchitectuur beschrijft daarom 
niet welke applicaties een ketenpartij moet gebruiken, maar hoe applicaties en systemen van 
verschillende partijen gekoppeld kunnen worden. Daarvoor worden de eerder genoemde NORA-principes 
voor interoperabiliteit verder doorvertaald naar inrichtingsprincipes voor het applicatielandschap van de 
keten. De ontwikkeling van systemen gebeurt waar mogelijk met gebruik van e-Overheidsbouwstenen 
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(zoals ontwikkeld in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid (NUP)). 
De Ketenarchitectuur houdt hierbij rekening met de uitgangspunten van GEMMA en geeft er deels 
invulling aan.  
 
Ketenregistraties  
Eenmalige uitvraag van gegevens is een belangrijk speerpunt voor de keten Werk & Inkomen. De Wet 
eenmalige uitvraag van gegevens verplicht ketenpartijen om gegevens die al bekend zijn in de keten, te 
hergebruiken. De kwaliteit van registraties is echter nog niet altijd optimaal. Hier zal ook de komende 
jaren veel aandacht voor zijn. De Ketenarchitectuur pleit voor het aanmerken, of de inrichting van 
ketenregistraties die voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als basisregistraties, zoals transparantie, 
kwaliteitsborging, zorgvuldigheid en een bewustwording bij medewerkers die de gegevens verwerken.  
 
De registratiehouder van de ketenregistratie is verantwoordelijk voor de inrichting en beveiliging. Het doel 
van ketenregistraties is dat ieder gegeven slechts op één plaats geregistreerd wordt en dat andere 
organisaties het gegeven kunnen ophalen en verwerken wanneer en zodra ze het nodig hebben. De 
servicegerichte architectuur maakt dit mogelijk.  
 
Koppelvlakken  
Gegevens uit de ketenregistratie moeten uitgewisseld worden met andere ketenpartijen. Die ketenpartijen 
kunnen de gegevens zo nodig vanuit hun eigen applicaties raadplegen. Dit is mogelijk door koppelvlakken 
te specificeren, waarmee de verschillende applicaties met elkaar communiceren, en duidelijkheid te 
verschaffen over de betekenis van de uit te wisselen gegevens. De koppelvlakken in de keten Werk & 
Inkomen worden beschreven in een internationaal erkende standaard, WSDL. De uitwisseling gebeurt via 
services: diensten van het ene systeem aan het andere systeem. De beschikbare services en bijbehorende 
koppelvlakspecificaties worden opgenomen in het SuwiML Service Register. Voorbeelden van services zijn: 
raadpleging van gegevens, meldingen (zoals signalen van veranderingen en kennisgevingen), 
correctieverzoeken, klantvolgfunctionaliteit en managementinformatie.  
 

IV. Technische architectuur  
 
Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS)  
Voor een efficiënte samenwerking tussen de ketenpartijen zijn voorzieningen nodig die de opslag, het 
transport en de presentatie van gegevens ondersteunen. In bijlage I van de Regeling SUWI is geregeld 
dat de ketenpartijen de GeVS moeten gebruiken, maar niet wat precies onder de GeVS wordt verstaan en 
hoe deze voorzieningen gebruikt moeten worden. Deze Ketenarchitectuur beschrijft nader hoe de keten 
de GeVS heeft ingevuld: welke componenten beschikbaar zijn en welke afspraken zijn gemaakt. Ook 
worden criteria benoemd die gelden om als GeVS voorziening opgenomen te kunnen worden.  
 

V. Voorwaarden  
 
Privacy en Beveiliging  
Alle betrokken partijen zijn zelf (en als keten) verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de 
gegevens, voor een veilige uitwisseling en een gerechtvaardigd gebruik van de gegevens. Deze 
verantwoordelijkheid stelt eisen aan het beleid van de organisaties. Beveiliging van privacygevoelige 
gegevens moet professioneel aangepakt worden en blijvend aandacht krijgen. De ketenarchitectuur 
formuleert hiervoor een aantal informatiebeveiligingsprincipes. Doelbinding is daarbij een belangrijk 
uitgangspunt: een organisatie en een medewerker mogen alleen gegevens gebruiken die nodig zijn voor 
de uitvoering van de opgedragen wettelijke taken. Identificatie, authenticatie en autorisatie spelen hierbij 
een essentiële rol. Te allen tijde moet kunnen worden vastgesteld welke medewerker welke gegevens 
opvraagt en moet kunnen worden beoordeeld of dit rechtmatig heeft plaatsgevonden.  
 
Aansluiting  
De gegevens die de ketenpartijen nodig hebben bij het uitvoeren van hun taken, zijn veelal bij 
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verschillende organisaties vastgelegd – ook buiten de keten Werk & Inkomen. De GeVS is de 
Gezamenlijke elektronische Voorziening SUWI en is dus een set van middelen van de keten. Ook partijen 
buiten de keten kunnen, conform het Aansluitprotocol, aansluiten op de GeVS voorzieningen. Die partijen 
moeten daarvoor een aantal zaken geregeld hebben, zoals doelbinding en logische toegangsbeveiliging. 
Rechtstreekse aansluitingen op een voorziening worden geregeld door BKWI; gemeenten sluiten aan via 
het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau geeft een selectie van de berichten uit de GeVS door.  
 
De registratiehouder van een ketenregistratie en de afnemer komen overeen welke gegevens onder welke 
voorwaarden uitgewisseld worden. Daarbij geldt dat de wetgever heeft bepaald dat de afnemer alleen 
toegang krijgt tot die gegevens die hij nodig heeft voor de uitvoering van de wettelijk opgedragen taken. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding  
In de stormachtige vroege jaren van informatietechnologie (IT) maakten organisaties gretig gebruik van 
alle nieuwe technische mogelijkheden. Daarbij hielden zij niet altijd rekening met elkaar, de bedrijfsdoelen 
of met de continuïteit. De invloed van IT op de bedrijfsprocessen werd ook niet altijd even goed overzien. 
En dus ontstond er na enige tijd behoefte aan overzicht en afstemming. Architectuur biedt hier een 
antwoord op. Architectuur geeft overzicht over het IT-landschap en maakt afstemming van de 
verschillende ontwikkelingen mogelijk. 
 
Ketenpartijen 
Ook de partijen in de keten Werk & Inkomen ontwikkelden ieder hun architecturen om grip te krijgen op 
de IT-ontwikkelingen in hun organisatie. UWV is inmiddels aan zijn vierde referentiearchitectuur toe, SVB 
werkt met Archimate tooling. CWI (nu UWV WERKbedrijf) had een architectuur met een duidelijk 
uitgetekend applicatielandschap. Grotere gemeenten hebben IT-architecten in dienst; een functie die we 
inmiddels bij steeds meer gemeenten zien. Het samenwerkingsverband van de grote landelijke 
uitvoeringsorganisaties, de Manifestgroep, heeft een architectuurraad waarin onder meer UWV en SVB 
actieve deelnemers zijn.  

Ketenarchitectuur 
De partijen in de keten Werk & Inkomen staan niet op zichzelf. En juist de toenemende automatisering 
vergroot het aantal dwarsverbanden en uitwisselingen, inclusief de bijbehorende onderlinge 
afhankelijkheden. Releases en ontwikkelingen bij de ene partij kunnen de dienstverlening van een andere 
partij beïnvloeden. De behoefte aan overzicht en afstemming tussen de verschillende partijen neemt 
alleen maar toe. Daarom is de Domeingroep Architectuur opgericht, waarin architecten van verschillende 
organisaties deelnemen. In juli 2005 presenteerde de Domeingroep Architectuur versie 1.0 van de Suwi 
Ketenarchitectuur. 
 
Aanleidingen voor herziening 
In de afgelopen vijf jaar heeft de wereld niet stil gestaan. De IT-ontwikkelingen gaan in hoog tempo door 
en ook bij de organisaties in de keten Werk & Inkomen is veel gebeurd. Het CWI heeft een nieuwe status 
als UWV WERKbedrijf, de lokale dienstverlening concentreert zich op Werkpleinen en de integrale 
benadering van klanten breidt dienstverlening uit tot buiten het domein Werk en Inkomen. Gemeenten 
onderkennen de midoffice als centrale, essentiële component. En, niet in het minst, de digitale 
dienstverlening aan burgers heeft inmiddels vorm gekregen in het programma Digitaal Klantdossier. Al 
deze ontwikkelingen rechtvaardigen een geheel herziene versie van de architectuur: de Ketenarchitectuur 
Werk & Inkomen (KarWeI).  

Daarnaast werd de Regeling Suwi in 2009 uitgebreid met de Bijlage I Stelselontwerp & Beveiliging Kaders 
en uitgangspunten aangaande de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS). Hierin staat op 
hoofdlijnen wat de ketenpartijen minimaal moeten regelen om het samenstel van e-voorzieningen als één 
samenhangend en betrouwbaar geheel te laten werken. De herziene Ketenarchitectuur geeft hier invulling 
aan met een beschrijving van de GeVS en met de formulering van afspraken die de hoofdlijnen uit de 
Bijlage concretiseren.  

§ 1.1 Doel van de Ketenarchitectuur  

Effectieve en efficiënte dienstverlening 
De Ketenarchitectuur richt zich op effectieve en efficiënte dienstverlening van de ketenpartijen aan de 
gemeenschappelijke klant. Daarvoor biedt de architectuur een toekomstvast, gemeenschappelijk kader 
voor de gezamenlijke ontwikkeling van de keten Werk & Inkomen. Oftewel een stabiele basis waarop de 
ketenpartijen voort kunnen bouwen en een eenduidig referentiekader waardoor partijen kunnen inspelen 
op veranderingen en ontwikkelingen in de keten zonder de aansluiting bij andere partijen te verliezen. De 
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Ketenarchitectuur wordt concreet toegepast in programma's en projecten waarbij sprake is van 
samenwerking tussen ketenpartijen. 
 
De Ketenarchitectuur richt zich allereerst op de aansluiting tussen organisaties: de processen waarbij de 
ketenpartijen dezelfde klant bedienen. Daarnaast houdt de Ketenarchitectuur zich bezig met 
gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals het aansluiten op landelijke e-overheid voorzieningen. 
 
Praktisch toepasbaar 
Belangrijk is de praktische toepasbaarheid van de architectuur. Hij biedt inzicht in de huidige stand van 
zaken en geeft sturing aan toekomstige ontwikkelingen. De Ketenarchitectuur is een instrument dat op 
verschillende gebieden ingezet kan worden: 
 

• Sturing  
De Ketenarchitectuur biedt inzicht en geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen. Dit helpt 
ketenpartijen om te bepalen welke oplossingen zij kiezen en waar de prioriteiten liggen. Zo is de 
architectuur het startpunt voor programma’s als Digitaal Klantdossier. Ook bij de verdere 
ontwikkeling van de keten spelen de kaders en richtlijnen van de Ketenarchitectuur een 
belangrijke rol.  

• Communicatie  
De Ketenarchitectuur geeft een eenduidig beeld van gemeenschappelijke taken en afspraken. Het 
voorziet parallelle ontwikkeltrajecten van gezamenlijke kaders, afspraken en begrippen.  

• Toetsing  
Ketenpartijen kunnen hun eigen plannen en keuzes toetsen aan de afspraken in de 
Ketenarchitectuur. Ook voor externe partijen is de architectuur een hulpmiddel om te toetsen of 
hun ontwikkelingen passen binnen de context van de keten Werk & Inkomen.    

Reikwijdte 
De Ketenarchitectuur helpt ketenpartijen om zich binnen dezelfde kaders en in dezelfde richting te 
ontwikkelen. De architectuur bevat afspraken om de samenwerking te stroomlijnen en daarmee de klant 
optimale dienstverlening te bieden. De architectuur beperkt zich bewust tot de raakvlakken tussen 
partijen. Zo bereiken we efficiënte en effectieve samenwerking tussen de partijen, terwijl de interne 
processen en systemen de zaak van de eigen organisatie blijven. De Ketenarchitectuur is deels een 
beschrijving van de situatie (wat is er allemaal beschikbaar in de keten), en is deels voorschrijvend (waar 
moet minimaal aan voldaan worden).  

Richtinggevend  
Deze Ketenarchitectuur is geen kant-en-klaar stappenplan om alle uiteindelijke doelen te realiseren. De 
ketenpartijen zijn zelf verantwoordelijk om hiervoor programma's of projecten in te richten. Voor 
dergelijke nieuwe ontwikkelingen en initiatieven biedt deze Ketenarchitectuur een richtinggevend stelsel 
van afspraken.   

Verplicht? 
Samenwerking tussen ketenpartijen is wettelijk verplicht (Regeling SUWI). De wet noemt een aantal 
componenten waarmee die samenwerking gestalte kan krijgen, maar schrijft niet voor op welke manier 
dat uitgevoerd moet worden. De Ketenarchitectuur Werk & Inkomen beschrijft hoe de ketenpartijen die 
samenwerking kunnen realiseren. Het volgen van de Ketenarchitectuur is níet verplicht, maar het biedt de 
ketenpartijen de garantie dat ze voldoen aan de eisen die de wet aan ze stelt bij de uitvoering van hun 
taken. Ketenpartijen die besluiten om een of meer gemeenschappelijke componenten te gebruiken, 
moeten vervolgens ook voldoen aan de eisen die de Ketenarchitectuur stelt. In die zin is de 
Ketenarchitectuur voorschrijvend. 
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Doelgroepen 
De Ketenarchitectuur is bedoeld voor management, projectleiding, architecten, domeingroepen en alle 
anderen die invulling moeten geven aan de ICT in de keten.  

§ 1.2 Gebruik van de Ketenarchitectuur  

Doorvoer nieuwe versie 
Het in de praktijk doorvoeren van de nieuwe versie van de Ketenarchitectuur gebeurt in samenwerking 
met lopende en nieuwe ketenprojecten. De projecten moeten voldoen aan de concepten, principes en 
afspraken die de Ketenarchitectuur beschrijft, waar mogelijk met de in de Ketenarchitectuur beschreven 
middelen. 
 
Afwijkingen van de Ketenarchitectuur  
Bij de start van een project geeft de uitvoerende organisatie aan welke principes en afspraken uit de 
Ketenarchitectuur relevant zijn voor dat project. Soms zijn er redenen om af te wijken van bepaalde 
concepten, principes en/of afspraken uit de architectuur. Dergelijke afwijkingen moeten geëxpliciteerd en 
beargumenteerd worden. Een project kan zich bijvoorbeeld richten op een onderwerp dat nog niet is 
opgenomen in de Ketenarchitectuur of dat daarin nog niet voldoende is uitgewerkt. Vervolgens dienen 
deze onderwerpen ondergebracht te worden in een nieuwe versie van KArWeI. 
 
Afwijkingen van de Ketenarchitectuur worden ingebracht in de  Keten Change Advisory Board (KetenCAB). 
De door de SKI geaccordeerde afwijkingen worden later alsnog in de Ketenarchitectuur ingepast, óf 
tijdelijk gedoogd (bijvoorbeeld bij grote tijdsdruk). Gedoogde afwijkingen moeten binnen een 
overeengekomen termijn worden omgezet in een structurele oplossing die past in de Ketenarchitectuur. 
 
Wijzigingen in de keten 
Projecten kunnen leiden tot wijzigingen die impact hebben voor de keten. Het project meldt deze 
wijzigingen aan bij het Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen (CMK). De Domeingroep Architectuur 
beoordeelt in hoeverre de wijzigingen in lijn zijn met de Ketenarchitectuur en geeft via het CMK een 
advies over de wijziging. 
 
De Domeingroep Architectuur kan via het CMK ketenwijzigingen voordragen, om verdere realisatie en 
implementatie van de Ketenarchitectuur vorm te geven.  

Afspraak 1: Met het vaststellen van deze versie vervalt de voorgaande versie van de 
Suwi Ketenarchitectuur (versie 1.0).  

§ 1.3 Verschillen met versie 1.0   

Versie 2.0 van de Ketenarchitectuur Werk & Inkomen heeft een ander karakter dan versie 1.0, die meer 
uit opsommingen van principes bestond. In versie 2.0 hebben we ervoor gekozen de principes en 
afspraken zo veel mogelijk in een context te plaatsen en de keuzes te beargumenteren. Het resultaat is 
een omvangrijker document dat verhalender van opzet is dan versie 1.0. De belangrijkste en meest 
concrete principes hebben we in de vorm van afspraken benoemd.  
 
Naast verschillen qua vorm zijn er ook inhoudelijke verschillen. De belangrijkste zijn: 
 

• De diverse gegevensregistraties van de partijen zijn duidelijker gepositioneerd, onder meer door 
ze het stempel van ketenregistratie te geven. De reden is hun belang voor de 
informatiehuishouding in de hele keten.  
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• Er ligt minder focus op het delen van hele applicaties, en meer op het delen en ontwikkelen van 
services en het koppelen van bestaande toepassingen.  

• Er wordt een vertaalslag gemaakt van de tien basisprincipes van de Nederlandse Overheid 
Referentie Architectuur (NORA) naar processen en inrichtingsaspecten in de keten.  

• We geven invulling aan de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS); aanleiding 
hiervoor is de opname van de GeVS in de SUWI-wet.  

• De overlap met de SuwiML Transactiestandaard is kleiner gemaakt. Gedeeltes van hoofdstuk 7 uit 
de Ketenarchitectuur 1.0 zijn nu verwerkt in de Transactiestandaard en niet opgenomen in deze 
nieuwe versie van de Ketenarchitectuur.  

• De scheiding tussen Inlezen en Meldingen is minder hard, en we gebruiken hiervoor deels andere 
terminologie. Beide worden behandeld als webservices. We bespreken verschillende aspecten van 
diverse webservices aan de hand van voorbeelden als Raadplegingen en Signalen.  

• Er ligt meer nadruk op webservices en koppelvlakken, en minder op berichten.  
• De term 'Suwinet' duidt nu op het fysieke besloten netwerk tussen de ketenpartijen. Vroeger 

werd dat het 'Suwi Koppelpunt' genoemd. De term 'Suwinet Servicebus' verwijst nu naar het 
netwerk met de voorzieningen die daarop zijn aangesloten. Vroeger werd daarvoor de term 
'Suwinet' gebruikt.  

§ 1.4 Leeswijzer  

Relevante hoofdstukken per doelgroep 
De Ketenarchitectuur is met name bedoeld voor management (wat zijn de strategische keuzes), 
projectleiding (wat is er al en welke richtlijnen zijn er), architecten (welke principes en richtlijnen worden 
gehanteerd) en domeingroepen (welke raakvlakken zijn er met het eigen domein). Hieronder geven we 
per groep aan welke hoofdstukken vooral relevant zijn. 
 
Management  

• Hoofdstuk 2 en 3 beargumenteren in welke richting de keten zich beweegt.  
• Hoofdstuk 4 beschrijft welke keuzes de keten heeft gemaakt voor de inrichting van de 

werkprocessen. Hierbij is de strategische inrichting van de keten als vertrekpunt genomen.  
• Hoofdstuk 5 beschrijft uitgangspunten en principes voor de inrichting van de ICT.  

  
Projectleiding  

• Hoofdstuk 3 beschrijft onder meer belangrijke architectuurprincipes voor de keten.  
• Hoofdstukken 5, 6 en 7 schrijven voor hoe de afzonderlijke ICT-componenten ingericht moeten 

worden.  
• Hoofdstuk 8 beschrijft welke componenten al beschikbaar zijn in de keten.  
• Hoofdstuk 9 richt zich op de privacy- en beveiligingsaspecten.  

  
Architecten 
Voor de architecten is de gehele Ketenarchitectuur relevant, maar in het bijzonder:  

• Hoofdstukken 5 tot en met 8 beschrijven de deelarchitecturen die verder ingaan op de gemaakte 
keuzes voor de processen en diensten, applicaties, gegevens en techniek. Deze hoofdstukken 
schrijven de te hanteren principes voor.  

 
Domeingroepen 
De Ketenarchitectuur is ook relevant voor de domeingroepen. De architectuur stuurt de invulling van de 
afspraken aangaande de gegevensuitwisseling, berichtenverkeer, privacy, beveiliging en ICT-beheer. 
Afhankelijk van de taken binnen een domeingroep, zijn verschillende hoofdstukken uit deze 
Ketenarchitectuur van belang. De Ketenarchitectuur moet daarbij niet alleen richting geven, maar ook 
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aansluiten op de afspraken die in de domeingroepen worden gemaakt.  
 
Opbouw van de Ketenarchitectuur 
 
INLEIDING 
Hoofdstuk 1 geeft introducerende informatie over de context, het doel en het gebruik van de 
Ketenarchitectuur. 
 
POSITIONERING 
Hoofdstuk 2 positioneert de Ketenarchitectuur in het nationale veld en schetst de tendensen die de 
dienstverlening van de keten en daarmee de Ketenarchitectuur beïnvloeden.   
 
Hoofdstuk 3 bespreekt een aantal overkoepelende uitgangspunten voor de Ketenarchitectuur. Dit 
hoofdstuk bevat ook een overzicht van alle afspraken uit dit document. 
 
BEDRIJFSARCHITECTUUR 
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de processen waarbij ketenpartijen gezamenlijk de klant bedienen: 
de inrichting van de klantkanalen. 
 
INFORMATIEARCHITECTUUR 
Hoofdstuk 5 beschrijft de dienst- en procesarchitectuur, met onder andere de principes die volgen uit 
integrale dienstverlening en de doorvertaling van NORA-prinicpes naar de keten Werk & Inkomen. 
 
Hoofdstuk 6 beschrijft de ketenregistraties, hun belang voor het functioneren van de keten en de 
verantwoordelijkheden van ketenregistratiehouders. 
 
Hoofdstuk 7 gaat over koppelvlakken: hoe helpen koppelvakken om individuele systemen te ontkoppelen? 
 
TECHNISCHE ARCHITECTUUR 
Hoofdstuk 8 bespreekt de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS) en legt daarmee een 
link tussen de Ketenarchitectuur en de Wet Suwi. 
 
BEHEER EN BEVEILIGING 
Hoofdstuk 9 behandelt aspecten van privacy en beveiliging in het kader van de Ketenarchitectuur. 
Hoofdstuk 10 beschrijft de gang van zaken als nieuwe partijen aansluiten.  
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Deel I Positionering  
In het onderdeel Positionering schetsen we de context waarin de keten functioneert en de afbakening van 
de Ketenarchitectuur. Hoofdstuk 2 beschrijft de nationale architectonische context, de maatschappelijke 
context en positioneert de Ketenarchitectuur ten opzichte van de e-overheidsbouwstenen en de 
referentiearchitecturen binnen ketenpartijen. Hoofdstuk 3 gaat in op de drijfveren voor samenwerking 
tussen de ketenpartijen.  
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Hoofdstuk 2. Ketenarchitectuur en haar context  
De sector Werk & Inkomen staat niet op zichzelf. Naast samenwerking binnen de keten moeten de 
ketenpartijen ook rekening houden met nationale ontwikkelingen – zoals technologische mogelijkheden en 
politieke beleidskeuzes. De ketenpartijen hebben ook te maken met afspraken binnen de (e-)overheid en 
bovendien met interne processen en architectuurafspraken.  

§ 2.1 Nationale architectonische context  

NORA  
De ketenpartijen volgen de principes van de e-overheid, zoals de eenmalige uitvraag van gegevens, 
meervoudig gebruik van gegevens, servicegerichte architectuur, één loketgedachte, gebruik van open 
standaarden en open source software en de toepassing van webrichtlijnen. De Nederlandse Overheids 
Referentie Architectuur (NORA) beschrijft deze principes en vormt daarmee het ICT-denk- en 
ontwikkelkader voor de Ketenarchitectuur. 
 
Standaarden 
De keten Werk & Inkomen is een trendvolger als het gaat om standaarden. De ketenpartijen volgen 
alleen standaarden die (inter)nationaal een breed draagvlak hebben. De belangrijkste eis hierbij is 
interoperabiliteit: de mogelijkheid om onderling gegevens uit te wisselen door koppeling van systemen. 
Standaarden die nog niet beschikbaar zijn in de gangbare producten van leveranciers, worden niet 
toegepast. 
 
Andere referentiearchitecturen 
Naast NORA stellen de referentiearchitecturen van UWV en de gemeenten een kader voor de 
Ketenarchitectuur Werk & Inkomen. Zowel gemeenten als UWV zijn onderdeel van veel meer ketens dan 
alleen Werk & Inkomen. De hier beschreven methoden, technieken en voorzieningen zijn in principe ook 
bruikbaar in die andere ketens.  
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Dienstverlenende overheid 
Het NORA-katern Strategie stelt dat burgers en bedrijven een goed functionerende, dienstverlenende 
overheid mogen verwachten. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is samenwerking tussen 
overheidsorganisaties: processen afstemmen en elkaars informatie gebruiken. Dit geldt ook voor de 
partijen in de keten Werk & Inkomen. Een goed functionerende dienstverlening helpt mensen effectiever 
en efficiënter bij het begeleiden naar werk of een inkomen. De Ketenarchitectuur helpt die samenwerking 
te realiseren.  
 
Daarbij houden we rekening met een aantal landelijke visies, besluiten en programma’s voor de 
dienstverlening in de keten:  

• de visie Betere Dienstverlening Overheid  
• het Nationaal Uitvoeringsprogramma “Dienstverlening en e-Overheid”  
• de ICT-agenda 2008-2011  
• het actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV)  
• de BurgerServiceCode  
• het European Interoperability Framework  
• besluiten van het College en het Forum Standaardisatie  
• het Actieprogramma Informatie op Orde  

§ 2.2 Maatschappelijke context  

Historie 
De invoering van de Wet Suwi (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen) in 2002 betekent een belangrijke 
herziening van het socialezekerheidsstelsel. Meer dan voorheen komt het accent te liggen op werk boven 
inkomen en op de eigen verantwoordelijkheid van de klant om werk te vinden. Daarnaast krijgt 
handhaving en fraudebestrijding extra aandacht. De uitvoering van de wet ligt bij het CWI (inmiddels 
UWV WERKbedrijf), de gemeente, het UWV en de SVB. 
 
Technologische ontwikkelingen maken efficiëntere communicatie mogelijk, niet alleen met de klant, maar 
ook intern en tussen de organisaties. Gegevensuitwisseling krijgt daarbij veel aandacht. Dit wordt mede 
belichaamd in het Inlichtingenbureau, dat in 2001 is opgericht om gegevensuitwisseling met gemeenten 
en rechtmatigheidscontroles bij bijstandsuitkeringen te ondersteunen. 
 
Tussen 2002 en 2008 daalt het aantal werkzoekenden gestaag. Tegelijkertijd zijn de overgebleven klanten 
steeds moeilijker te bemiddelen naar werk. Deze klanten vragen om extra inspanningen en een andere 
aanpak van de ketenpartijen. De aandacht verlegt zich van ‘zo snel mogelijk aan het werk’ naar 
'verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt'. Bijvoorbeeld door scholing te faciliteren, met als doel de 
startkwalificatie te halen. Instrumenten om competenties van klanten te benoemen en vast te leggen 
passen hier ook in.  
 
De recente economische crisis vereist weer een nieuwe richting van de ketenpartijen. Sommige regio’s 
zijn geconfronteerd met grootschalige ontslagrondes en het aantal werkzoekenden stijgt snel. De nadruk 
komt weer meer op bevordering van de doorstroom naar de arbeidsmarkt, waarbij samenwerking tussen 
de ketenpartijen een essentieel onderdeel vormt. In 2008 starten de ketenpartijen met de inrichting van 
Werkpleinen waarin UWV, UWV WERKbedrijf en de gemeentelijke sociale diensten nauw samenwerken. 
 
Integrale dienstverlening 
De ketenpartijen zien integrale dienstverlening als een essentieel hulpmiddel om klanten duurzaam naar 
werk te leiden. Integrale dienstverlening wil zeggen dat de situatie van de klant vanuit verschillende 
domeinen wordt bekeken. Zo kan men factoren die het vinden van werk belemmeren snel achterhalen en 
oplossen, ook als die op een ander terrein liggen dan werk en inkomen. Denk bijvoorbeeld aan 
gezondheidsproblemen of het missen van de juiste kwalificaties. Integrale dienstverlening vraagt om een 
geïntegreerde aanpak van de ketenpartijen. Concreet betekent dat bijvoorbeeld uitwisseling van 
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gegevens, en elkaar signalen geven als de situatie van de klant verandert. Oftewel: een ontkokerde (e-) 
overheid.  

§ 2.3 Afbakening    

Primaire functies 
De primaire functies van het domein Werk & Inkomen omvatten wettelijke taken zoals het uitvoeren van 
een stelsel van werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen, samengevat: ‘de 
sociale zekerheid’. Deze taken veranderen door de jaren heen niet heel sterk. 
 
Niet alle taken worden ketenbreed of integraal uitgevoerd. Het begeleiden naar werk en re-integratie zijn 
bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten, waarbij ook private partijen zijn betrokken, maar het toekennen en 
verstrekken van uitkeringen zijn wettelijk opgedragen taken aan met name in de wet genoemde partijen. 
Dat geldt eveneens voor handhaving (controle op het recht op een uitkering), hoewel er op dat gebied 
ook taken centraal in de keten zijn belegd, namelijk bij het Inlichtingenbureau.  

In onderstaande figuur staan de wettelijke taken van de ketenpartijen. 
 

 

 
Uitvoerende partijen 
De ketenpartijen voeren de wettelijke taken uit binnen de context van de Structuur Uitvoeringsorganisatie 
Werk en Inkomen (SUWI). De uitvoerende instanties zijn UWV, UWV WERKbedrijf (voorheen CWI, nu 
ondergebracht bij het UWV), gemeenten (GSD's) en de SVB. Zij werken samen met diverse partijen om 
de burgers (klanten) en werkgevers te bedienen.  
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De context van de ketenpartijen ziet er als volgt uit:  

 

Beleidskeuzes 
Beleidskeuzes beïnvloeden de uitvoering van de wettelijke taken. Lag de nadruk van de politiek enkele 
jaren geleden nog op ‘werk boven inkomen’, inmiddels krijgen de ‘kansen op de arbeidsmarkt’ de 
aandacht. Voor ketenpartijen betekent dit dat ze klanten zo goed mogelijk moeten toerusten om de 
arbeidsmarkt succesvol te betreden. Werkzoekenden krijgen bijvoorbeeld hulp om een startkwalificatie 
(diploma’s of werkervaring) te halen, of laten zich bijscholen. Dat geldt niet alleen voor jongeren die hun 
opleiding niet afgemaakt hebben, maar ook voor ouderen zonder werk. 
 
Organisatorische keuzes 
De constellatie waarin de ketenpartijen hun dienstverlening aan klanten organiseren is meer aan 
verandering onderhevig dan de wettelijke taken zelf. Zo verplaatsen de (grotere) gemeenten de lokale 
dienstverlening momenteel van sociale diensten, WERKbedrijf- en UWV-kantoren naar Werkpleinen. Op 
een Werkplein maakt het voor de klant niet uit of de professional een medewerker is van UWV, van het 
WERKbedrijf of van de gemeente. De klant wordt niet meer van het kastje naar de muur gestuurd; de 
dienstverlening wordt hier daadwerkelijk gezamenlijk uitgevoerd. 
 
Een andere tendens is dat de dienstverlening rond Werk & Inkomen op de gemeentelijke locaties niet 
strak gescheiden is van andere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van scholing, zorg en 
schuldhulpverlening. Deze integrale dienstverlening vraagt organisatorische en technische afstemming 
tussen de partijen; de Ketenarchitectuur faciliteert dit. 
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Afbakening van de partijen 
In de keten voeren UWV (inclusief WERKbedrijf), gemeentelijke sociale diensten en SVB wettelijke taken 
uit op het gebied van Werk & Inkomen. Dit zijn de partijen waar de Ketenarchitectuur zich primair op 
richt. Daarnaast zijn er taken toebedeeld aan re-integratiebureaus, Regionale Meld- en Coördinatiepunten 
(RMC's), Arbeidsinspectie (AI), Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), Regionale 
Interventieteams (IVT's). Voor de samenwerking met deze partijen biedt de ketenarchitectuur ook een 
raamwerk. Zij worden daarbij ondersteund door Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 
en InlichtingenBureau (IB). Ook andere partijen kunnen gebruik maken van de GeVS, mits zij voldoen aan 
de aansluitcriteria. Zie hiervoor Hoofdstuk 10.  

 

§ 2.4 Positionering  

Positionering op de architectuurlagen 
De term architectuur wordt in de IT op veel verschillende manieren gebruikt. Het is daarom belangrijk een 
duidelijke afbakening te maken. De NORA gebruikt daarvoor onderstaande illustratie. Deze plaat komt ook 
terug in architectuurdocumentatie van verschillende gemeenten. 
 
De ovaal op de plaat geeft de positionering aan van de Ketenarchitectuur Werk & Inkomen op de 
architectuurlagen.  

 



 

KArWeI versie 2.0 1 november 2010  Pagina 22 
 

 
Een Ketenarchitectuur heeft een fundamenteel andere rol dan een traditionele architectuur voor één 
organisatie. Dat geldt voor alle architectuurlagen waar de Ketenarchitectuur zich op richt. De focus ligt 
namelijk altijd op zaken die tussen partijen spelen, en niet op hoe de verschillende ketenpartijen hun 
eigen interne architectuur inrichten. 
 
Bedrijfsarchitectuur 
Hoofdstuk 4 richt zich op de bedrijfsarchitectuur. Daarbij komt de inrichting van de verschillende 
backoffices van de partijen nauwelijks ter sprake; wel is er aandacht voor de frontoffices en inrichting van 
de Werkpleinen. Daar komt immers veel samenwerking tussen ketenpartijen tot stand in de inrichting van 
klantkanalen, die leiden tot ketenbrede werkprocessen en bijbehorende dienstverlening. 
 
Informatiearchitectuur  
De nadruk in de Ketenarchitectuur Werk & Inkomen ligt op de informatiearchitectuur, en daarbinnen op 
berichtenverkeer en gegevensuitwisseling. Hoofdstuk 5, 6 en 7 bespreken de informatiearchitectuur. De 
interne informatiehuishouding van een ketenpartij blijft daarbij buiten beschouwing. 
 
Technische architectuur 
Hoofdstuk 8 richt zich op de technische architectuur aan de hand van de Gemeenschappelijke 
elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS). We bespreken de samenhang tussen deze voorzieningen en de 
samenhang tot en met de voordeur van de ketenpartijen. De Ketenarchitectuur bemoeit zich niet met de 
implementaties van de systemen van de ketenpartijen zelf. 
 
Positionering ten opzichte van NORA 
De Ketenarchitectuur geeft een concrete invulling aan de algemene principes uit de NORA. In die zin is de 
Ketenarchitectuur een doorvertaling van de NORA. De Ketenarchitectuur biedt een praktisch inzicht in de 
huidige stand van zaken, en een kader waarbinnen komende ontwikkelingen gestuurd worden. De 
Ketenarchitectuur is daarmee de referentiearchitectuur voor het domein Werk & Inkomen. 
 
NORA richt zich met name op interoperabiliteit: het vermogen van organisaties, hun processen en hun 
systemen om efficiënt informatie te delen met de omgeving. De Ketenarchitectuur geeft hier concrete 
invulling aan. In hoofdstuk 4 worden de principes vertaald naar de processen van Werk & Inkomen. In 
hoofdstuk 5 worden ze doorvertaald naar de inrichting van de procesondersteuning voor de keten. Dit 
gebeurt waar mogelijk op basis van bestaande componenten. Daarnaast schrijft de Ketenarchitectuur voor 
op welke wijze projecten (nieuwe) ICT-componenten in moeten richten op basis van de onderkende 
principes. 
 
Positionering ten opzichte van GEMMA  
De Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) is de referentiearchitectuur voor het gemeentelijk domein. 
GEMMA onderkent zeven thema's. GEMMA is gericht op de interne architectuur van gemeenten. De 
Ketenarchitectuur heeft een andere focus: de samenwerking tussen ketenpartijen. De Ketenarchitectuur 
houdt rekening met de principes uit GEMMA en geeft er deels invulling aan.  
 
Positionering ten opzichte van NUP 
De keten Werk & Inkomen participeert actief in de programma's van NUP (Nationaal Uitvoering 
Programma, e-Overheid) voor de realisatie van de e-overheid bouwstenen. Het NUP-voorbeeldproject 
Digitaal KlantDossier is ontwikkeld in de keten Werk & Inkomen. 
 
Hoofdstuk 4 en 5 gaan dieper in op de relaties tussen de Ketenarchitectuur en NORA, GEMMA en NUP, en 
de consequenties van die architecturen voor de keten.   
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Hoofdstuk 3. Visie, Beleid, Principes en Afspraken  

Dit hoofdstuk beschrijft de visie en de beleidskeuzes waarop de uitvoering van de wettelijke taken is 
gebaseerd, gevolgd door een overzicht van architectuurprincipes en de daaruit voortvloeiende afspraken 
voor de ketenpartijen.   
 
De primaire functies van de keten zijn:  

• Op het gebied van werk: Intake, Bemiddelen en Re-integreren.  
• Op het gebied van inkomen: Aanvragen, Uitkeren en Claims.  
• Op het gebied van handhaving: Controleren, Opsporen en Sanctioneren.  

 
De ketenpartijen voeren deze primaire functies uit op basis van (beleids)uitgangspunten uit wetten, 
ministeriële regelingen en de interpretaties daarvan zoals de ketenpartijen ze gezamenlijk hebben 
geformuleerd. Daarnaast stelt de praktijk eisen aan de gezamenlijke inrichting van de dienstverlening en 
aan de ondersteunende systemen.  

§ 3.1 Visie: integrale dienstverlening  

Samenwerking binnen de keten 
De keten Werk & Inkomen heeft ingezet op integrale dienstverlening voor burger en werkgever. Het doel 
is dat klanten direct aan het werk kunnen, of aan de slag gaan om hun kansen op werk te vergroten. Dit 
vereist nauwe samenwerking tussen de ketenpartijen, zowel in de Werkpleinen als in andere kanalen. 
 
De Ketenarchitectuur richt zich op de ketenbrede primaire processen en op de besturing van die 
processen. De interne, ondersteunende processen van de ketenpartijen zelf komen slechts op hoofdlijnen 
aan de orde, en wel waar het de directe samenwerking en koppeling betreft. De ketenpartijen zijn samen 
verantwoordelijk voor de ondersteuning van de ketenprocessen. Samenwerking in programma's als 
'Digitaal KlantDossier' en 'Samen voor de Klant' zijn daarbij onontbeerlijk. 
 
Samenwerking met andere ketens 
De keten Werk & Inkomen staat niet op zich zelf. Er is steeds meer sprake van nauwe banden met andere 
ketens, zoals Zorg, Onderwijs, Loonaangifte en Schuldhulpverlening. Deze tendens wordt verder versterkt 
door de inrichting van een eerste overheidsloket voor de burgers bij de gemeente. 
 
De Ketenarchitectuur houdt rekening met het aansluiten op en samenwerken met andere ketens. Hiervoor 
zijn landelijke afspraken en standaardisatie van afspraken tussen ketens nodig. 
 
Zelfstandigheid behouden 
De Ketenarchitectuur beschrijft een stelsel van samenhangende en consistente concepten, principes, 
afspraken en middelen waarmee de samenwerking, met behoud van zelfstandigheid, kan worden 
gerealiseerd en onderhouden. De Ketenarchitectuur richt zich daarom voornamelijk op het aanbieden van 
services en koppelvlakken.   

§ 3.2 Beleidskeuzes  

Wettelijke kaders 
De nieuwe uitvoeringsstructuur is op 1 januari 2002 in werking getreden. Kort samengevat zijn de 
doelstellingen van de Wet Suwi: het bevorderen van de inschakeling van uitkeringsgerechtigden en 
werkzoekenden in het arbeidsproces (werk boven inkomen) in een activerend stelsel van sociale 
zekerheid, een hierop afgestemde klantgerichte dienstverlening en een doelmatige en rechtmatige 
uitvoering. De Wet Suwi vereist hiermee samenwerking en afstemming van de samenwerking met 
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betrekking tot de uitvoering van taken die opgedragen zijn aan de ketenpartijen. 
 
De Ketenarchitectuur beschrijft hoe organisaties die samenwerking kunnen realiseren. 
 
Laagdrempelige toegang  
Een voorwaarde voor klantvriendelijke dienstverlening is een laagdrempelige toegang tot de 
ketenpartijen. De klant kan zich melden op het moment dat hem goed uitkomt en op de wijze die hem 
aanspreekt. 
 
Transparantie 
De klant kan op ieder moment zien waar in de keten hij zich bevindt, wat er van hem wordt verwacht en 
wat zijn mogelijkheden zijn. De informatie die hij ontvangt uit de keten, moet consistent zijn, ongeacht 
waar hij die informatie krijgt. Hierbij wordt expliciet uitgegaan van zelfstandigheid en een eigen 
verantwoordelijkheid van de klant. 
 
Gegevensuitwisseling  
In de WEU (Wet Eenmalige gegevensUitvraag) is geregeld dat de keten Werk & Inkomen ieder gegeven 
dat nodig is voor de taakuitvoering slechts éénmaal aan de klant mag vragen. Dit geldt voor de 
authentieke gegevens die in basisregistraties zijn geregistreerd en voor de gegevens die een van de 
ketenpartijen al heeft geregistreerd. Om welke gegevens het precies gaat, is vastgelegd in de Regeling 
Suwi (Bijlage II). Gebruik van elkaars registraties vereist een adequate ontsluiting van gegevens voor alle 
ketenpartijen. Hiervoor is een groeipad voorzien.   
 
Om invulling te kunnen geven aan de WEU is het noodzakelijk dat afnemers kunnen vertrouwen op de 
kwaliteit en beschikbaarheid van de gegevens van zowel binnen als buiten de keten.   

In de Ketenarchitectuur is hier een drietal maatregelen voor onderkend:  
• Het proces rond het beheer van de eigen ketenregistraties dient optimaal te zijn. In hoofdstuk 6 

wordt, naast het wettelijk verplicht gebruik van de Basisregistraties, beschreven aan welke 
kwaliteitseisen ze dienen te voldoen. De eisen die we stellen aan de ketenregistraties zijn 
ontleend aan de twaalf eisen aan basisregistraties van de e-overheid.  

• Correctieverzoek en Terugmelding. Om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen is er een 
correctiemogelijkheid voor de burger en een terugmeldmogelijkheid voor de professional. In 
paragraaf 8.8 staan de principes voor de correctieverzoeken en terugmeldingen beschreven.  

• Signalen en abonnementenregistratie. Allerlei gebeurtenissen in het leven van een klant kunnen 
effect hebben op de dienstverlening van een ketenpartij aan de klant. Hiervoor wordt er in de 
keten met signalen (er is een wijziging opgetreden) gewerkt die via een abonnementenregistratie 
bij de juiste afnemer terecht komt. In paragraaf 8.9 wordt dit nader uitgewerkt.  

 
Gegevensuitwisseling mag niet ten koste gaan van de privacy van burgers. Zie ook Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP). De principes van doelbinding en proportionaliteit zijn leidend voor de 
informatie-uitwisseling binnen de keten Werk & Inkomen. 
 
Verplichtingen van de klant  
De inzet van de klant is niet vrijblijvend. Wanneer hij niet aan zijn verplichtingen voldoet of niet actief 
meewerkt aan uitstroom uit de keten, zijn sancties mogelijk. 
 
Beleidsuitgangspunten van de keten zelf  
De keten maakt binnen de wettelijke kaders zelf een aantal beleidskeuzes. De documenten Doorpakken 
en verankeren en Kernkaart Invoering Integrale Dienstverlening verwoorden deze beleidsuitgangspunten 
van de keten. 
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'Doorpakken en Verankeren' is de titel van de ketenprogramma's van het Algemeen Keten Overleg (AKO) 
van 2008 en 2009. Het ketenprogramma bepaalt de gezamenlijke prioriteiten in de ketensamenwerking 
op lokaal en regionaal niveau voor het komende jaar. Het motto van het ketenprogramma sluit aan bij het 
kabinetsmotto: ‘Samen Werken, Samen Leven’. Participatie (meedoen in de samenleving) is daarbij het 
sleutelwoord. 
 
De 'Kernkaart Invoering Integrale Dienstverlening' biedt een praktisch overzicht van de kernbegrippen van 
integrale dienstverlening als het gaat om de implementatie van de ambities, en de gevolgen voor de 
arbeidsmarkt, de dienstverlening, en de medewerkers. 
   

Samen voor de klant  

  

De vier grote gemeenten (G4) en UWV Werkbedrijf formuleerden in 2008 tien deelopdrachten, waarbij de 
G27 zich later aansloot. De volgende onderwerpen kwamen in werkgroepen aan bod: Dienstverlening 
werkzoekenden (Werkstraat); Werkgeversaanpak / Dienstverlening werkgevers; Naamgeving 
Werkpleinen/communicatie; Multichanneling; Prestatie-indicatoren; Ketenacademie; Integrale aanpak 
Jongeren; Dienstverlening Wajong; Dienstverlening 45+ en Wijkaanpak. De producten van deze 
werkgroepen zijn te vinden op www.samenvoordeklant.nl.   
Het kaderdocument Werk aan de winkel is het overkoepelend stuk voor de onderwerpen waar deze 
werkgroepen mee bezig zijn geweest.  
Meer documentatie vanuit de keten is te vinden op www.samenvoordeklant.nl.  
 
DKD en integrale dienstverlening 
Het programma Digitaal KlantDossier (DKD) fase 1 is een eerste stap op weg naar een ontkokerde e-
overheid binnen het domein Werk & Inkomen. Fase 1 liep van medio 2005 tot begin 2008. Hoewel DKD 
fase 1 in meerdere opzichten succesvol is afgerond, zijn alle betrokken partijen het eens dat DKD nog niet 
af is. 
 
Medio 2008 hebben de ketenpartijen Werk & Inkomen met het document Doorpakken met DKD hun 
inhoudelijke ambitie voor fase 2 van DKD aangeboden aan de staatssecretaris van SZW. Doorpakken met 
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DKD positioneert DKD nadrukkelijk als noodzakelijk instrument voor de invoering van integrale 
dienstverlening in de keten Werk & Inkomen.  

§ 3.3 Principes  

Architectuurprincipes vormen de hoeksteen van een architectuur. Een architectuur is te zien als een 
verzameling ontwerpprincipes die algemene wensen en eisen operationaliseren. Architectuurprincipes 
geven richting aan veranderingen op allerlei niveaus: van business tot technische inrichting. 
 
Deze versie van de Ketenarchitectuur is gebaseerd op de volgende algemene principes. 
 
Borduur door op de Ketenarchitectuur 1.0  
Er is geen wens om revolutionair andere wegen in te slaan. Veel zaken zijn al geadresseerd in de 
bestaande architecturen. Voor wat betreft de Ketenarchitectuur is het wel noodzakelijk om de inhoud te 
actualiseren, waar mogelijk bedoelingen te verduidelijken en in het algemeen de teksten meer praktisch 
hanteerbaar te maken. 
 
Sluit aan bij individuele architecturen van de betrokken partijen 
De keten is onlosmakelijk verbonden met de dienstverlening en de voorzieningen van de afzonderlijke 
ketenpartijen. De keten is geen doel op zich maar een middel voor goede gezamenlijke dienstverlening 
aan de klant. Hiervoor moet de Ketenarchitectuur goed aansluiten op de architecturen van de 
ketenpartijen. 
 
Sluit aan bij de (gangbare) overheidsstandaarden 
De keten staat niet op zichzelf en zoekt aansluiting bij gangbare en werkbare standaarden. Met andere 
woorden: ketenpartijen sluiten aan bij overheidsstandaarden tenzij er goede redenen zijn om af te wijken. 
De initiatieven van het programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) worden gevolgd en waar 
mogelijk delen de ketenpartijen hun kennis van en ervaring met standaarden.  
T.a.v. afwijkingen op de standaarden geldt dat gekozen oplossingen in ieder geval moeten voldoen aan 
de Ketenstandaarden.   
 
Ondersteun verschillende kanalen: de vestigingen (Werkpleinen) en multichannel 
interactiekanalen (telefoon en internet) 
Klantcontacten vinden plaats via verschillende kanalen. Niet iedereen heeft toegang tot het Internet of 
kan daar zijn weg vinden. De Ketenarchitectuur houdt daarmee rekening door ook aandacht te geven aan 
de werkprocessen van callcenters en van de werkpleinen. 
 
Focus op korte en middellange termijn 
De Ketenarchitectuur wil aansluiten bij de huidige praktijk en daar sturing aan geven. Daarbij zijn al te 
weidse vergezichten en al te lange termijn visies niet echt zinvol, zeker gezien de onvoorspelbare invloed 
van de politiek, de conjunctuur en de technologie. De Ketenarchitectuur richt zich op een termijn tot vijf 
jaar. 
 
Focus primair op de geïntegreerde ondersteuning van Werk en Inkomen, maar houd ruimte 
voor uitbreiding 
De Ketenarchitectuur richt zich op de ondersteuning van het primaire proces van de ketenpartijen en 
gebruikt daarvoor generieke middelen die in principe breder ingezet kunnen worden. 
 
Gebruik kennis en bestaande voorzieningen van betrokken partijen 
De Ketenarchitectuur wil goede zaken en ontwikkelingen hergebruiken en breder inzetten, waar dat 
mogelijk en toepasbaar is. 
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Ondersteun maatschappelijke participatie van burgers 
De keten moet burgers optimaal stimuleren om mee te doen in de samenleving. 
 
Werk aan integrale dienstverlening 
Veel Werkpleinen hebben een breder takenpakket dan het gebied van Werk & Inkomen. De 
Ketenarchitectuur bevat generieke concepten die dat bredere werkterrein ondersteunen. 
 
Werk aan proactieve dienstverlening 
De Ketenarchitectuur ondersteunt proactieve dienstverlening door uitwisseling van signalen mogelijk te 
maken. Signalen over een verandering in de situatie van de klant kunnen in de bedrijfsprocessen 
opgenomen worden, inclusief de gewenste vervolgacties. 
 
Verminder administratieve lastendruk 
Vermindering van administratieve lastendruk voor burgers en professionals is een belangrijk streven van 
de overheid. Dit wordt onder meer bereikt door duidelijkheid over gegevens, registratie, opslag en 
adequate ontsluiting. En door sanering van de bewijslast. 
 
Echte eenmalige gegevensuitvraag 
Gegevens van een klant die al bekend zijn in de keten, hoeven niet nogmaals uitgevraagd te worden. 
Hooguit kunnen we wat we al weten ter controle aan hem voorleggen. Echte eenmalige uitvraag wordt 
bereikt door goede ontsluiting van gegevens en vóórinvulling van formulieren. 
 
Voorkom dubbel invoeren door professionals  
De noodzaak dezelfde gegevens te moeten invoeren in meerdere systemen is een grote frustratie voor 
professionals. Het leidt tot overbodige werkdruk, tot verschillen en fouten, en het is niet duidelijk welk 
systeem leidend is. Om tot een goede kwaliteit van gegevens te komen moet het dubbel invoeren door 
professionals uitgebannen worden. 
  
Lokale vrijheid 
Lokale vrijheid wil zeggen dat de ketensamenwerking op locaties verschillend vormgegeven kan worden. 
De werkprocessen kunnen verschillen en er is vrijheid in de keuze van applicaties. De Ketenarchitectuur 
ondersteunt die lokale vrijheid tot op zekere hoogte. De Ketenarchitectuur dwingt geen interne 
procesgang af omdat hij zich beperkt tot verbindingen tussen organisaties. De Ketenarchitectuur maakt 
wel eisen aan de koppelvlakken. 
  
Ontkoppeling 
Ontkoppeling van systemen leidt tot een betere scheiding van functionaliteiten in de verschillende 
systemen. Verbindingen blijven mogelijk dankzij nauwkeurige beschrijving van de koppelvlakken (loosely 
coupled). Groot voordeel is dat individuele systemen vervangen kunnen worden zonder gevolgen voor de 
verbinding, mits het nieuwe systeem aan de afgesproken koppelvlakken blijft voldoen. De 
Ketenarchitectuur onderschrijft ontkoppeling van systemen die in de keten worden gebruikt, maar ook 
van bijvoorbeeld de frontend en backend van een enkel systeem van een ketenpartij.  
   

§ 3.4 Afspraken  

De hierboven beschreven principes leiden tot een lijst van afspraken. De afspraken worden in 
verschillende hoofdstukken van deze Ketenarchitectuur beargumenteerd en uitgewerkt. Hieronder staat 
een compleet overzicht. Deze lijst van afspraken is aanvullend op alle afspraken die al uit de wet- en 
regelgeving voorkomen.  
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Hoofdstuk 1. Inleiding  
Afspraak 1: Met het vaststellen van deze versie vervalt de voorgaande versies 
van de Suwi Ketenarchitectuur (versie 1.0).  

 
Hoofdstuk 5. Procesondersteuning  

Afspraak 2: Ketenpartijen gebruiken overheidsbrede e-bouwstenen.  
Afspraak 3: Ketenpartijen gebruiken basisregistraties en ketenregistraties.  
Afspraak 4: Ketenpartijen gebruiken voorzieningen die binnen de keten zijn 
ontwikkeld en beschikbaar zijn gesteld.  
Afspraak 5: Ketenpartijen gebruiken standaard koppelvlakken.  

 
Hoofdstuk 6. Ketenregistraties  

Afspraak 6: Elke ketenregistratie heeft één registratiehouder die 
verantwoordelijk is voor de inrichting en de beveiliging van de 
ketenregistratie.  
Afspraak 7: Een registratiehouder kan professionals van andere partijen 
autoriseren voor het registreren / muteren van gegevens die onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de registratiehouder. Dit gebeurt op basis 
van rollen.  
Afspraak 8: Ketenpartijen laten klanten weten dat gegevens hergebruikt 
kunnen worden.  
Afspraak 9: Ketenpartijen mogen gegevens uit ketenregistraties op dezelfde 
manier gebruiken als gegevens die direct bij de klant zijn uitgevraagd.  
Afspraak 10: Ketenregistraties moeten voldoen aan eisen met betrekking tot 
kwaliteit en beschikbaarheid.  
Afspraak 11: De ketenregistratie is de enige en aangewezen bron waaruit 
deze gegevens opgevraagd kunnen worden, buiten uitvraag bij de cliënt zelf.  
Afspraak 12: Conform de Wbp en Regeling SUWI is de invulling aan 
proportionaliteit en granulariteit ter beoordeling van de registratiehouders en 
niet van de afnemer.  
Afspraak 13: De afnemer gaat zorgvuldig om met de gegevens, inclusief de 
zorg voor privacy en beveiliging.  
Afspraak 14: De afnemer maakt haar medewerkers regelmatig bewust van de 
vertrouwelijkheid van de gegevens en de beperkingen ten aanzien van het 
gebruik.  

 
Hoofdstuk 7. Koppelvlakken  

Afspraak 15: Voor ieder koppelvlak worden specificaties gemaakt in SuwiML 
conform de SuwiML Transactiestandaard.  
Afspraak 16: De informatie in ketenregistraties wordt ontsloten door 
webservice implementaties te maken van de relevante gewenste en wettelijk 
toegestane raadplegingen.  
Afspraak 17: De partij die een raadpleging-webservice aanroept is 
verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik van de geraadpleegde informatie en 
ziet toe op autorisaties, doelbinding, proportionaliteit en beveiliging.  
Afspraak 18: De partij die een raadpleging-webservice van een 
ketenregistratie aanroept zal de verkregen informatie niet zelf opslaan, 
behalve als bewijslast bij de genomen besluiten.  
Afspraak 19: Signalen worden gegenereerd door de ketenregistraties  
Afspraak 20: Voor ieder signaal worden SuwiML koppelvlakspecificaties 
gemaakt.  
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Afspraak 21: Afnemers richten webservices in (conform de 
koppelvlakspecificaties) om  signalen te ontvangen die voor hen relevant zijn 
en waarvoor zij geautoriseerd zijn.  
Afspraak 22: De Centrale Abonnementenregistratie heeft voor ieder signaal 
een webservice die voldoet aan de koppelvlakspecificaties en aan de SuwiML 
Transactiestandaard  

    
    Hoofdstuk 8. De Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS)  

Afspraak 23: Het transport van vertrouwelijke informatie vindt plaats via het 
Suwinet netwerk.  
Afspraak 24: Het Suwinet wordt beheerd door BKWI.  
Afspraak 25: Ongeautoriseerd gebruik van het Suwinet moet uitgesloten 
worden.  
Afspraak 26: Inbraak in systemen van communicatiepartners via het Suwinet 
moet uitgesloten worden.  
Afspraak 27: Alle gestructureerde informatie die tussen ketenpartijen 
uitgewisseld wordt, is gedefinieerd en vastgelegd in het SGR.  
Afspraak 28: Het gebruik van de Suwi Broker is niet verplicht.  
Afspraak 29: Ketenregistraties sluiten aan op de Correctieservice.  
Afspraak 30: Bevragende applicaties sluiten aan op de Correctieservice.  
Afspraak 31: De Abonnementenregistratie voorziet in beheerschermen waarin 
afnemers zelf hun abonnementen kunnen starten, beëindigen en 
onderhouden.  
Afspraak 32: De Centrale Abonnementenregistratie wordt beheerd door 
BKWI.  
Afspraak 33: Voor iedere applicatie met klantgegevens wordt een adequate 
rolgebaseerde toegangscontrole ingericht.  
Afspraak 34: Ketenpartijen melden elke wijziging die mogelijk impact heeft op 
een andere ketenpartij in het CMK.  

 
Hoofdstuk 10 Aansluiten nieuwe partijen  

Afspraak 35: De registratiehouder en de afnemer komen onderling overeen 
welke gegevens tot een bepaalde uitwisseling horen.  
Afspraak 36: De afspraken tussen ketenpartijen onderling zijn vastgelegd in 
een service level agreement (de GeVS-SLA).  
Afspraak 37: Informatie die wordt aangeboden aan een afnemer, mag alleen 
de persoonsgegevens bevatten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
de wettelijke taak/taken.  
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Deel II Bedrijfsarchitectuur  
Het onderdeel Bedrijfsarchitectuur richt zich op de dienstverlening, het (klant)proces en de 
bedrijfsprocessen die noodzakelijk zijn om de diensten te verlenen. Hierbij horen de diensten die de 
ketenpartijen aan de klant aanbieden en, in het kader van de Ketenarchitectuur, de deeldiensten die de 
ketenpartijen aan elkaar leveren.  
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Hoofdstuk 4. Inrichting klantkanalen  
De ketenpartijen bieden gezamenlijk integrale dienstverlening aan de klant: werkzoekenden, 
uitkeringsgerechtigden en werkgevers. Klanten hebben vaak te maken met meerdere organisaties uit de 
keten; idealiter ervaren zij de dienstverlening als één efficiënt werkend geheel. Dat vraagt om goede 
samenwerking in de keten, zowel procesmatig als technisch. 
 
Focus  
De focus van de Ketenarchitectuur ligt op processen waarbij ketenpartijen gezamenlijk interactie hebben 
met de klant. Daar moet de gestroomlijnde samenwerking immers tot uiting komen. 
 
Aanpak 
In dit hoofdstuk identificeren we de kerntaken en ketenprocessen waarbij de klant – bewust of niet – met 
meerdere ketenpartijen te maken krijgt. Ketenprocessen zijn de processen die de ketenpartijen 
gezamenlijk willen inrichten en soortgelijk willen uitvoeren. We visualiseren de omgeving waarin 
informatie-uitwisseling tot stand komt. Vervolgens bespreken we onder welke voorwaarden een 
hoogwaardige integrale dienstverlening mogelijk is. Oftewel: wanneer ervaren klanten de processen als 
één efficiënte keten? Het antwoord baseren we op de uitgangspunten geformuleerd in Hoofdstuk 3 en op 
de NORA-principes over goede interactie tussen overheid en klanten. We vertalen de NORA-principes naar 
het werk van de ketenpartijen.  

§ 4.1 Uitgangspunten kerntaken  

De keten Werk & Inkomen vervult een groot aantal functies voor werkzoekenden en werkgevers, zie § 
2.3. We richten ons hier op de kerntaken waarbij de ketenpartijen gemeenschappelijk interactie hebben 
met een klant (werkzoekende of werkgever), omdat daar de ketensamenwerking vorm moet krijgen.   

Bij het uitvoeren van de kerntaken gelden de volgende uitgangspunten: 
• Integrale benadering  

ketenpartijen bieden een samenhangend pakket van dienstverlening, dat zich waar nodig uitstrekt 
over aanpalende domeinen zoals onderwijs, inburgering, (jeugd)zorg en maatschappelijke 
ondersteuning. 

• Geïntegreerde dienstverlening  
Het proces voor bemiddeling of re-integratie is zo veel mogelijk geïntegreerd, met weinig of geen 
overdracht tussen ketenpartijen. Dankzij efficiënte samenwerking tussen ketenpartijen merkt de 
klant nauwelijks dat hij met meer organisaties van doen heeft. De klant wordt niet geconfronteerd 
met herhaaldelijk dezelfde gegevens te verstrekken omdat hij met meerdere partijen te maken 
heeft. 
 

• Eigen verantwoordelijkheid  
Werkgevers en werkzoekenden hebben een eigen verantwoordelijkheid bij re-integratie. 
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een goede re-integratie en de werkzoekende moet zich 
inzetten voor zijn plaatsing. De ketenpartijen begeleiden hen hierbij, zo nodig met voorzieningen 
en/of subsidies.  

• Maatwerk  
Bemiddeling naar werk en re-integratie zijn maatwerk, geen standaardprocedures. Iedere 
werkzoekende krijgt een werkcoach als vast aanspreekpunt die het maatwerk vormgeeft. 
Belangrijk is dat de toeleiding niet in beton is gegoten, maar dat bijsturing mogelijk is. 
Bijvoorbeeld bij veranderingen in de situatie van de klant of op de arbeidsmarkt. 
 



 

KArWeI versie 2.0 1 november 2010  Pagina 32 
 

• Relevante contactmomenten  
Contact met de klant moet een toegevoegde waarde hebben. Contacten worden dus niet 
standaard volgens een vast stramien ingepland. 
 

• Positieve benadering  
De aandacht richt zich op wat de klant wél kan. Zijn problemen worden multidisciplinair 
aangepakt en zijn situatie wordt zo veel mogelijk los van zijn medische status bekeken. 
 

• Helderheid over rechten en plichten  
De ketenpartijen communiceren helder over de rechten en plichten van alle betrokkenen. De 
werkcoach regisseert de handhaving en bepaalt in hoeverre sancties nodig zijn als een klant niet 
meewerkt aan de toeleiding naar werk. 
 

• Transparant  
Het re-integratieproces is helder en meetbaar, waardoor inzicht ontstaat in de efficiency en 
effectiviteit van de maatwerktrajecten.  

§ 4.2 Hoogwaardige integrale dienstverlening  

In de keten staat integrale dienstverlening centraal. De kerntaken en referentieprocessen moeten voor de 
klant als één geheel functioneren. Voor een hoogwaardige integrale dienstverlening zijn 
beleidsuitgangspunten en principes opgesteld. De keten heeft haar beleidsuitgangspunten verwoord in 
een aantal beleidsdocumenten zoals Doorpakken en verankeren en Kernkaart Invoering Integrale 
Dienstverlening.  
De ambitie van integrale dienstverlening is: 'Wij zorgen ervoor dat onze klanten direct slagen of aan de 
slag gaan'. Om deze ambitie waar te maken is participatie van essentieel belang: iedere werkzoekende is 
actief. Hierbij is samenwerking tussen ketenpartijen noodzakelijk. De samenwerking komt concreet tot 
uiting in de Werkpleinen. Daar worden de lokale en regionale werkprocessen optimaal ingericht, binnen 
landelijke en regionale kaders.   
 
Kernkaart 
De Kernkaart definieert integrale dienstverlening aan de hand van een aantal aandachtspunten, onder 
meer voor de ICT die de integrale dienstverlening ondersteunt:  

Werkplein:  
• Integrale budgetten, in te zetten voor alle werkzoekenden, ongeacht of ze een WW- of een WWB-

uitkering hebben.  
• Gezamenlijke inzet van middelen en mogelijkheden op het Werkplein en gezamenlijke uitvoering 

geven aan Werk, Inkomen en Participatie.  
• Snelle en goede match vanuit een vraaggestuurde benadering.    
• Geïntegreerd dienstverleningsaanbod.  
• Intake van diverse doelgroepen vanuit diverse wetten.  

 
Eén aanspreekpunt:  

• Handelen vanuit de lokale vraag.  
• Inzicht in vacature-, opleidings- en re-integratieaanbod.  
• Alle kanalen volwaardig en dienstverlenend.  
• Geen overdracht, tenzij ....  

 
Diagnose aan de kop van het proces:  

• Zo vroeg mogelijk verbinding met de arbeidsmarkt.  
• Goede diagnose, op het juiste moment en activerend.  
• Snel bepalen wat de klant nodig heeft om op de juiste plek terecht te komen.  
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• Inzet van de juiste analyse-instrumenten.  
 
Inkoop van re-integratiemiddelen:  

• Samenwerkingsafspraken, gericht op het kunnen inzetten van elkaars instrumenten.  
 
Klantbenadering:  

• Informatie over alle mogelijke voorzieningen en verplichtingen.  
• Klantgericht werken - gewenst beeld van dienstverlening.  
• De klant hoeft niet meerdere keren hetzelfde verhaal te vertellen.  
• De klant verstrekt zijn gegevens éénmalig.  
• Principe van klantgerichtheid: bereikbaarheid & toegankelijkheid, persoonlijke aandacht, 

maatwerk, tijdigheid en duidelijkheid.  
 
Houding medewerkers: 

• De medewerker is de spil voor de klant.  
• De medewerker biedt maatwerk en werkt oplossingsgericht.  

 
Klantvolgsysteem: 

• Communicatie met de klant en collega's (kolommen).  
• Matching.  
• Verloop uitkeringsaanvraag.  
• Gebruik van beschikbare informatiebronnen; geen dubbele uitvraag van gegevens.  

 
Werkgeversbenadering: 

• ketenpartijen moeten als keten willen optreden.  
• Eén aanspreekpunt / één regiepunt.  
• Concrete case-behandeling.  
• Kennisdeling medewerkers onderling (platform).  

De precieze inrichting (bundeling, volgorde) van de eigen processen en diensten is aan de organisaties 
zelf. Belangrijk voor de Ketenarchitectuur zijn de uitgangspunten die gaan over de samenwerking en 
uitwisseling tussen de organisaties onderling en tussen de organisaties en de klant (werkzoekende en 
werkgever). De beleidsuitgangspunten bepalen de inrichting van de referentieprocessen en de 
doorvertaling van de NORA-principes.   

§ 4.3 Referentieprocessen  

Kerntaken worden volgens een aantal vaste stappen uitgevoerd: de werkprocessen. We beschrijven de 
afzonderlijke onderdelen van de werkprocessen hier in de vorm van referentieprocessen. Op een lokatie 
kan men de werkprocessen vervolgens opbouwen door een aantal referentieprocessen te bundelen. De 
precieze bundeling en volgorde van de onderdelen kan per lokatie verschillen.  
Het UWV WERKbedrijf heeft op het intranet een beschrijving beschikbaar van een generiek werkproces 
voor de Werkpleinen. Deze is (beperkt) weergegeven in Bijlage I. 
 
Informatieverzoek  
Informatieverzoeken bereiken de ketenpartijen via verschillende kanalen. De organisatie die het 
informatieverzoek ontvangt, verzamelt de benodigde gegevens  ook als die van verschillende 
ketenpartijen afkomstig zijn. Beantwoordt het verzoek en registreert het daarbij behorende antwoord 
koppelt dit aan het klantdossier.   
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Aanvraagproces  
Klanten kunnen verschillende aanvragen doen: voor een uitkering, voor ondersteuning bij re-integratie of 
uitsluitend voor ondersteuning bij zoeken naar (ander) werk. Een slimme aanvraagondersteuning toont de 
gegevens die al bekend zijn, en de aanvrager kan de gegevens die nog nodig zijn direct opgeven. Bij 
aanvragen die ook bedoeld zijn voor inkomensondersteuning wordt al vroeg in het proces gekeken of de 
klant recht heeft op een uitkering, zoals WW, WWB of Toeslagen. De benodigde gegevens worden naar 
de juiste backoffice gerouteerd. Tegelijkertijd wordt een eerste segmentering op de  klant toegepast: men 
bepaalt het juiste kantoor en de werkcoach. Verder krijgt de klant informatie over de status van zijn 
aanvraag. Dit gebeurt via het voorkeurscommunicatiekanaal van de klant.  
   

 
 
Dienstverlening bepalen  
De startkwalificaties, competenties, kennis en ervaring van de klant worden besproken en vastgelegd. De 
klant en de werkcoach bepalen de benodigde dienstverlening en leggen dit vast. Daarbij zijn hulpmiddelen 
mogelijk zoals competentietests, sollicitatietrainingen en de Werkm@p. De diagnose kan leiden tot een 
directe start van de matching, of duidelijk maken dat een re-integratietraject of middel noodzakelijk is.  
 
Matching  
De klant en de werkcoach hebben inzage in de beschikbare vacatures. Zij selecteren vacatures die passen 
bij de kwalificaties van de klant. De klant kan vervolgens ondersteuning krijgen bij het solliciteren. 
Eventueel wordt er bemiddeld tussen werkzoekende en werkgever.  
Bij nieuwe vacatures zoekt men in het klantenbestand naar werkzoekenden met relevante kwalificaties. 
De geselecteerde klanten krijgen een bericht over de beschikbare vacature.  
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Bemiddeling / re-integreren  
De klant krijgt in ieder geval één gesprek met de werkcoach, ook als hij naar verwachting zelfstandig 
weer werk kan vinden. In deze persoonlijke intake hoort hij onder meer wat zijn rechten en plichten zijn. 
Uit de diagnose kan blijken dat een re-integratietraject of -middel noodzakelijk is; dan zoekt de werkcoach 
een geschikt traject of middel. De werkcoach houdt ook in de gaten of het traject het gewenste resultaat 
oplevert. Eventuele noodzakelijke wijzigingen in de dienstverlening worden doorgevoerd, vastgelegd en 
gecommuniceerd. Na afloop van een re-integratietraject wordt decharge verleend aan het re-
integratiebedrijf.  
Na beëindiging van de dienstverlening aan de klant wordt het dossier afgesloten. De klant kan feedback 
geven op de dienstverlening en krijgt uiteindelijk een formeel bericht dat de dienstverlening is beëindigd.  
   

 

Re-integratietrajecten en -middelen inkoop  
Ketenpartijen doen vaak een beroep op re-integratiebedrijven. Re-integratietrajecten worden ingekocht 
op basis van een aanbestedingstraject. De ketenpartijen maken vervolgens afspraken met het re-
integratiebedrijf over de beschikbare trajecten, het aantal te plaatsen klanten, de benodigde 
startkwalificaties, de kostprijs en de financiering. De re-integratiebedrijven geven de werkcoaches inzicht 
in de trajecten die beschikbaar zijn en de werkcoaches volgen of de geleverde trajecten het gewenste 
resultaat opleveren.  
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Signalen verwerken  
Signalen over klanten kunnen binnenkomen per brief, per telefoon, of via een automatisch signaal uit een 
basis- of ketenregistratie (zie ook § 7.2.1). De ketenpartij registreert het ontvangen signaal en controleert 
de afzender en of het signaal te verwerken is. Daarna wordt bekeken of het signaal consequenties heeft 
voor verdere uitvoering. In dat geval wordt het signaal gerouteerd naar de betrokken 
uitvoeringsverantwoordelijke die het bijbehorende werkproces uitvoert.  
   

 

 
 

§ 4.4 NORA-principes vertaald   

Het NORA-katern Strategie noemt tien basisprincipes om interoperabiliteit te realiseren. Deze 
basisprincipes vormen een globaal toetsingskader voor overheidsorganisaties; om ze te operationaliseren 
binnen de keten Werk & Inkomen is een vertaalslag nodig naar principes die aansluiten bij de kerntaken 
en processen in de keten Werk & Inkomen. Die vertaalslag maken we hieronder. De beschreven principes 
voor processen in de keten en voor de inrichting van systemen vormen een streefbeeld, waarvan 
onderdelen tijdens het opstellen van deze Ketenarchitectuur al gevolgd worden, en andere in de komende 
jaren uitgevoerd zullen worden.  

§ 4.4.1 Pro-actief  

Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben. De dienstverlener neemt het initiatief 
om de afnemer te informeren als hij uit beschikbare informatie kan afleiden dat deze voor de afnemer van 
belang is. Wijzigingen in de voortgang van processen en geregistreerde informatie worden gemeld. Indien 
mogelijk wordt de dienst automatisch verleend. De afnemer behoudt hierbij altijd de controle.  
   
Vertaald naar de processen in de keten Werk & Inkomen:  

• Bij veranderingen in de situatie van de klant informeren ketenpartijen de klant uit zichzelf over 
relevante producten en diensten.  

• ketenpartijen hebben inzicht in elkaars diensten en producten. Zij stellen die volgens afgesproken 
standaarden aan elkaar beschikbaar.  

• ketenpartijen zorgen op de Werkpleinen voor een samenhangend en geïntegreerd pakket van 
dienstverlening.  

• Bij een intake wordt direct bekeken welke dienstverlening van andere ketenpartijen relevant is 
voor de klant.  

• ketenpartijen kijken voorbij de grenzen van het domein Werk & Inkomen en betrekken 
aangrenzende terreinen zoals onderwijs, inburgering, (jeugd)zorg en maatschappelijke 
ondersteuning bij hun werk.  



 

KArWeI versie 2.0 1 november 2010  Pagina 37 
 

§ 4.4.2 Vindbaar  

Afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden. Indien afnemers op zoek zijn naar bepaalde 
dienstverlening, kunnen ze deze vinden op de plaatsen waar ze die verwachten. Daarvoor is informatie 
aangemeld bij de voor de afnemer bekende vindplaatsen. Mocht de afnemer bij de verkeerde 
dienstverlener uitkomen, dan wordt hij of zij toch geholpen ('no wrong door'). Daarbij verwijst de 
dienstverlener zo nodig door naar andere dienstverleners.  
   
Vertaald naar de processen in de keten Werk & Inkomen:  

• Ketenpartijen beschrijven hun dienstverlening op gestandaardiseerde wijze. Zij publiceren hun 
aanbod op plaatsen waar afnemers de informatie verwachten te vinden, zowel binnen als buiten 
de keten.  

• Ketenpartijen relateren hun dienstverlening aan de dienstverlening van andere organisaties, zowel 
ketenpartijen als organisaties buiten de keten.  

• Iedere klant krijgt een eigen contactpersoon aangewezen, ook wel klantregisseur of werkcoach 
genoemd.  

    

§ 4.4.3 Toegankelijk  

Afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst. Dienstverleners sluiten aan bij de manier waarop 
afnemers contact met hen willen onderhouden. Dit betreft de keuze van de beschikbare 
communicatiekanalen, de tijdstippen waarop contact mogelijk is en de gebruiksvriendelijkheid van de 
communicatiemiddelen. Van alle kanalen heeft internet de voorkeur, omdat het personen (via websites, e-
mail, etc.) en systemen (via elektronische berichten) in staat stelt dag en nacht contact te onderhouden. 
Er zijn echter altijd afnemers die niet van internet gebruik kunnen of willen maken. Bijvoorbeeld omdat ze 
beperkingen hebben, vaardigheden missen of niet beschikken over een internetaansluiting. Ook voor hen 
moet een dienst toegankelijk zijn.   
   
Vertaald naar de processen in de keten Werk & Inkomen:  

• Ketenpartijen stellen hun dienstverlening beschikbaar via hun eigen en de gezamenlijke 
communicatie- en distributiekanalen.  

• Zo mogelijk worden kanalen gekoppeld om complementaire dienstverlening mogelijk te maken.  
• ketenpartijen maken de ketendienstverlening ook toegankelijk via overheidsbrede initiatieven (e-

Overheid), zoals de berichtenbox.  
• Voor klanten die dat willen zijn papieren versies beschikbaar van formulieren voor intakes en 

aanvragen.  
• Callcenters verwijzen klanten bij voorkeur niet door, maar helpen hen zo veel mogelijk direct.  

§ 4.4.4 Standaard  

Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen. 
Overeenkomstige aspecten van dienstverlening krijgen op overeenkomstige wijze vorm door gebruik te 
maken van generieke oplossingen die breed worden toegepast. Daarbij kan het gaan om gebruik van 
gedeelde processen en systemen (shared services) of toepassing van open standaarden op eigen 
processen en systemen. Beiden hebben een standaardiserend effect.  
   
Vertaald naar de processen in de keten Werk & Inkomen:  

• ketenpartijen stellen hun dienstverlening beschikbaar via eigen en gezamenlijke communicatie- en 
distributiekanalen.  

• Iedere functie wordt ondersteund door maximaal één product of dienst. Zo blijft het aantal 
producten en diensten beperkt en bieden soortgelijke organisaties soortgelijke dienstverlening 
aan. Dit maakt de dienstverlening op verschillende locaties vergelijkbaar.  
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• ketenpartijen volgen overheidsbrede initiatieven (e-Overheid) onder de voorwaarde dat die 
initiatieven voldoende volwassen zijn en dat het beheer geborgd is.  

 
§ 4.4.5 Gebundeld  

 
Afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden. Wanneer (deel)diensten vanuit het 
perspectief van de afnemer nauw aan elkaar zijn verwant, worden deze gebundeld gepresenteerd aan de 
afnemer. Zo ervaart de afnemer ze als waren ze één dienst. Dienstverleners moeten hiervoor afspraken 
maken met elkaar.  
   
Vertaald naar de processen in de keten Werk & Inkomen:  

• ketenpartijen koppelen diensten waar mogelijk, zodat de klant één integrale dienstverlening 
ervaart. Voor burgers dient deze integrale dienstverlening logisch aan te sluiten bij de 
zogenaamde life events die hij/zij meemaakt.  

• ketenpartijen onderkennen welke diensten vaak in combinatie kunnen worden aangeboden. Deze 
diensten worden gecoördineerd geproduceerd volgens een vooraf bekend stramien. Dit kan zowel 
technisch als handmatig gebeuren (bijvoorbeeld door een werkcoach). De gecombineerde dienst 
wordt als geheel aangeboden, op een van tevoren bepaald tijdstip.  

   

§ 4.4.6 Transparant  
 
Afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie. De dienstverlener geeft afnemers vooraf, 
tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte 
gegevens. Het gaat om algemene informatie over de dienst en om informatie over de afnemer zelf.   
   
Vertaald naar de processen in de keten Werk & Inkomen:  

• De registratiehouders stellen hun gegevens gecontroleerd beschikbaar aan de ketenpartijen 
rekening houdend met de vanuit de WEU gestelde eisen. Zo controleert degene die de intake 
verricht de gegevens bij de klant en vult daarbij ontbrekende gegevens aan.   

• De klant ziet tijdens de intake welke gegevens al beschikbaar zijn. Hij kan controleren of die 
gegevens correct zijn en eventueel direct een wijzigingsverzoek indienen.  

• ketenpartijen geven inzage in de status van lopende dienstverlening.  
• Bij statusovergangen wordt de klant op de hoogte gebracht.  

§ 4.4.7 Noodzakelijk  

Afnemers worden niet geconfronteerd met overbodige vragen. De dienstverlener gebruikt informatie die 
bekend is (bij zichzelf of bij andere dienstverleners) en stelt informatie beschikbaar aan andere 
dienstverleners. Procedures en regelgeving zijn eenvoudig, zodat de afnemer zo min mogelijk informatie 
hoeft te verstrekken.  
   
Vertaald naar de processen in de keten Werk & Inkomen:  

• Ketenpartijen stellen hun klantgegevens gecontroleerd beschikbaar aan andere ketenpartijen, 
onder meer voor de intake. Degene die de intake verricht controleert de gegevens bij de klant en 
vult ontbrekende gegevens aan.  

• Voor registraties die niet gezamenlijk ontsloten worden, nemen de ketenpartijen aanvullende 
maatregelen om overbodige uitvraag bij de klant te voorkomen.  

• Waar nodig en wettelijk toegestaan zorgen de ketenpartijen voor eenduidige ontsluiting van 
aanvullende informatie.  

• Sommige gegevens worden afgeleid uit andere broninformatie. De ketenpartijen richten 
voorzieningen in om die afgeleide informatie eenduidig en volgens een vast stramien te 
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genereren. 
De gezamenlijke ketenpartijen stellen gecontroleerd hun klantgegevens beschikbaar, onder meer 
voor de intakeprocessen van de keten. De ketenpartner hoeft daardoor alleen de gegevens te 
controleren en ontbrekende gegevens aan te vullen.  

§ 4.4.8 Vertrouwelijk  

Afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt. De dienstverlener garandeert dat 
informatie alleen toegankelijk is voor bevoegde personen en alleen wordt gebruikt voor het doel waarvoor 
zij is verzameld.  
   
Vertaald naar de processen in de keten Werk & Inkomen:  

• Partijen binnen de keten en hun medewerkers krijgen alleen beschikking over gegevens als 
vaststaat dat zij die informatie inderdaad nodig hebben (doelbinding) en mogen ontvangen (op 
basis van een wettelijke verplichting of overeenkomst).   

• Het registreren en verwerken van gegevens mag niet leiden tot enige inbreuk op de privacy. 
Medewerkers mogen gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de opgelegde wettelijke 
taak. Concreet betekent dit dat toegang tot gegevens is gekoppeld aan de taak van een 
medewerker, niet aan de organisatie waar hij in dienst in.   

• Werkpleinen gebruiken vaak datawarehouses of soortgelijke oplossingen voor 
prestatiemonitoring, kwaliteitsverbetering en verantwoording. Ook bij deze oplossingen moet de 
privacy van klanten gewaarborgd zijn.  

§ 4.4.9 Betrouwbaar  

Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt. De beschikbaarheid 
en de kwaliteit van diensten voldoen aan vooraf bepaalde normen. Aangeboden informatie dient 
bijvoorbeeld juist, authentiek, actueel en volledig te zijn. Processen zijn zodanig ingericht dat dit is 
gegarandeerd en monitoring van het kwaliteitsniveau plaatsvindt.      
   
Vertaald naar de processen in de keten Werk & Inkomen:  

• ketenpartijen stellen individueel en gezamenlijk eisen aan de kwaliteit en doorlooptijd van de 
dienstverlening.  

• Gesignaleerde en/of verwachte overschrijding van de (zelf gestelde) normen wordt zo vroeg 
mogelijk gedeeld met de partijen. De dienstverlening wordt hierdoor steeds beter voorspelbaar.  

• Er wordt gerapporteerd over de kwaliteit en de beschikbaarheid van de dienstverlening en in 
hoeverre er aan de normen wordt voldaan.  

§ 4.4.10 Ontvankelijk  

Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening. Afnemers kunnen (gevraagd en ongevraagd) 
correcties, klachten, ideeën, etc. kwijt bij de dienstverlener. Die gebruikt deze input om de kwaliteit van 
de dienstverlening te verbeteren. Afnemers krijgen zo de kans mee te denken en hun eigen belangen te 
behartigen.   
   
Vertaald naar de processen in de keten Werk & Inkomen:  

• ketenpartijen stellen individueel en gezamenlijk voorzieningen beschikbaar waarmee ze 
gevraagde en ongevraagde input van klanten kunnen ontvangen en afhandelen.  
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§ 4.5 Informatieuitwisseling  

Hierboven zijn de kerntaken en bijbehorende processen van de ketenpartijen beschreven, voor zover de 
partners gezamenlijk een klant bedienen. De interactie met de klant vindt vooral in de klantkanalen 
plaats, die bij iedere partner op zich beschikbaar zijn via internet, telefoon, e-mail enzovoort, en in de 
gezamenlijke frontoffice van de Werkpleinen. Idealiter merkt de klant niet of nauwelijks dat hij met 
meerdere ketenpartijen te maken heeft. Het mag niet uit maken via welke organisatie de klant de keten 
binnenkomt.  
Die uniformiteit wordt bereikt via standaardisatie, gegevensuitwisseling en afstemming van processen. De 
NORA-principes voor interoperabiliteit vormen hiervoor het uitgangspunt. Hierboven hebben we die 
principes vertaald naar de werkprocessen en inrichting van de ketenpartijen.  
 
Voor de Ketenarchitectuur is met name de informatie-uitwisseling tussen de verschillende onderdelen van 
de keten relevant. Het gaat om informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de kerntaken. 
Verschillende stappen in de werkprocessen hebben een eigen informatiebehoefte. 
 
Hieronder staat als voorbeeld de communicatie-omgeving van een Werkplein waar de klantprocessen 
worden uitgevoerd.  
   

  

 Positionering van de processen en de bijbehorende functies op de organisatieonderdelen maakt de 
benodigde informatie-uitwisseling zichtbaar. Op de pijlen wordt de type-uitwisseling getoond, die als basis 
dient om de bijbehorende procesondersteuning te onderkennen.   
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In het volgende hoofdstuk beschrijven we de inrichtingskeuzes die gelden voor het applicatielandschap 
waarmee de ketenprocessen ondersteund worden.  
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Deel III Informatiearchitectuur  
Het onderdeel Informatiearchitectuur houdt zich bezig met de applicaties, gegevens, berichten en de 
informatieuitwisseling in de keten. Het hoofdstuk Procesondersteuning geeft richting aan de ontwikkeling 
van ketenapplicaties. Het hoofdstuk Ketenregistraties beschrijft de eisen aan en verantwoordelijkheden 
rondom de verschillende gegevenssets. Het hoofdstuk Koppelvlakken schrijft voor hoe de 
informatieuitwisseling moet worden ingericht.  



 

KArWeI versie 2.0 1 november 2010  Pagina 43 
 

Hoofdstuk 5. Procesondersteuning  

De procesondersteuningsarchitectuur beschrijft binnen welke kaders en richtlijnen ketenpartijen de 
procesondersteuning invullen, oftewel: de inrichting van het applicatielandschap. Voor de keten is vooral 
van belang hoe de noodzakelijke samenwerking en de koppeling tussen ketenpartijen worden ingevuld. In 
dit hoofdstuk beschrijven we daarom niet welke applicaties de keten nodig heeft, maar aan welke 
richtlijnen de ketenapplicaties moeten voldoen.  

Efficiënt werkend geheel  
De principes uit hoofdstuk 4 vormen de basis voor de procesondersteuning. De volgende tekst is daarbij 
leidend voor de ketenparters: Vanuit de optiek van de klant is het gewenst dat deze het domein ervaart 
als één efficiënt werkend geheel (uit bijlage I regeling SUWI).   
Vergeleken de vorige versie van de Ketenarchitectuur ligt er nu minder nadruk op het delen van hele 
applicaties, iets wat in de praktijk nauwelijks toepasbaar is gebleken. De focus is meer gericht op het 
delen en ontwikkelen van services en de koppeling van bestaande toepassingen. Redenen hiervoor zijn:    
De overheid heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan generieke componenten, zoals DigiD en de 
basisregistraties. Deze bouwstenen hoeft de keten niet zelf te ontwikkelen.    
De sociale diensten van de gemeenten krijgen ook services aangeboden van het gemeentebedrijf. 
Printstraten, e-formulieren en documentmanagement zijn inmiddels vaak via shared services beschikbaar. 
Het gebruik hiervan is niet altijd vrijblijvend.  
ketenpartijen zijn, in wisselende samenstellingen en met nieuwe partijen, betrokken bij nieuwe ketens. 
Dat vraagt om een andere ondersteuning.  
   
Ruggengraat van het applicatielandschap  
De Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS), de ketenregistraties en de koppelvlakken 
vormen samen de ruggengraat van het applicatielandschap in de keten. Ze hebben structuren tot stand 
gebracht waarmee de set uitwisselbare gegevens in de toekomst verbreed en verdiept kan worden. De 
Wet Eenmalige Uitvraag (WEU) zal deze ontwikkeling versnellen omdat hij vrijblijvendheid uitsluit.  
 
Kaders voor het applicatielandschap  
Dit hoofdstuk benoemt de kaders voor het applicatielandschap (§ 5.1). Daarbij geven we aan wat de 
NORA, GEMMA en NUP betekenen voor de procesondersteuning van de keten. In § 5.2 worden de 
principes beschreven die richting geven aan de ontwikkeling van de applicaties in de keten. Aan de hand 
van voorbeelden worden deze in § 5.3 toegelicht. In § 5.4 belichten we de samenhang tussen de 
componenten die in de keten beschikbaar zijn. Deze componenten vormen samen een belangrijke basis 
voor de ondersteuning van de verschillende processen in de keten.   
 

§ 5.1 Kaders  

Het vormgeven van procesondersteuning doen we zo veel mogelijk binnen de kaders van de e-Overheid. 
Meest relevant voor de keten zijn de NORA en de GEMMA referentiearchitecturen en de bouwstenen van 
het NUP.  

§ 5.1.1 NORA  

In het vorige hoofdstuk zijn de NORA-principes vertaald naar de processen in de keten Werk & Inkomen. 
In dit hoofdstuk worden ze doorvertaald naar de inrichtingsaspecten: wat betekenen ze voor de ICT-
inrichting van de keten.  
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NORA richt zich met name op interoperabiliteit:   
 
Definitie interoperabiliteit (uit NORA-katern Strategie)  
Interoperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en 
efficiënt informatie te delen met hun omgeving. In de context van NORA betreft interoperabiliteit de 
informatiedeling tussen een overheidsorganisatie enerzijds en burgers, bedrijven of andere 
overheidsorganisaties anderzijds. Ongeacht het soort informatie en de manier waarop deze wordt 
gedeeld. Interoperabiliteit gaat over informatieverwerking, maar raakt evengoed aan de bedrijfsprocessen 
en de technische voorzieningen.  
 
De Ketenarchitectuur geeft hier concrete invulling aan. Dit gebeurt waar mogelijk op basis van bestaande 
componenten. Daarnaast schrijft de Ketenarchitectuur voor hoe projecten (nieuwe) ICT-componenten in 
moeten richten op basis van de onderkende principes. De definitie van het principe is voor de 
duidelijkheid overgenomen uit de NORA, net als in hoofdstuk 4.  
 
Pro-actief  
Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben. De dienstverlener neemt het initiatief 
om de afnemer te informeren als hij uit beschikbare informatie kan afleiden dat deze voor de afnemer van 
belang is. Wijzigingen in de voortgang van processen en geregistreerde informatie worden gemeld. Indien 
mogelijk wordt de dienst automatisch verleend. De afnemer behoudt hierbij altijd de controle.  
 
Vertaald naar inrichtingsaspecten:  

• Ketenpartijen kunnen een geautomatiseerd signaal sturen als de situatie van de klant verandert 
en als deze verandering voor andere partijen van belang is.  

• Ketenpartijen zijn in staat (geautomatiseerde) signalen te ontvangen en te verwerken. Zij geven 
signalen van of over de klant aan elkaar door, zodat eventueel aanvullende dienstverlening 
opgestart kan worden.  

• Ketenpartijen participeren actief in aanpalende domeinen (zoals zorg, onderwijs en jongeren) en 
leggen op functioneel en technisch gebied actief verbindingen van Werk & Inkomen naar 
aanpalende domeinen.  

• Informatie over klanten wordt ontsloten en beschikbaar gesteld aan organisaties in aangrenzende 
domeinen, mits wordt voldaan aan de wettelijke eisen en het Aansluitprotocol (zie Hoofdstuk 10).  

Vindbaar  
Afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden. Indien afnemers op zoek zijn naar bepaalde 
dienstverlening, kunnen ze deze vinden op de plaatsen waar ze die verwachten. Daarvoor is informatie 
aangemeld bij de voor de afnemer bekende vindplaatsen. Mocht de afnemer bij de verkeerde 
dienstverlener uitkomen, dan wordt hij of zij toch geholpen ('no wrong door'). Daarbij verwijst de 
dienstverlener zo nodig door naar andere dienstverleners.  
 
Vertaald naar inrichtingsaspecten:  

• Ketenpartijen publiceren informatie over hun (web)services in het Suwi Service Register en zo 
mogelijk in de Stelselcatalogus en in het Service Register van Digikoppeling.  

• Alle gezamenlijke dienstverlening via internet is te vinden in portlets op de portalen werk.nl, 
uwv.nl, gemeente.nl, werkplein.nl en mijnoverheid.nl.   

• De verschillende portalen koppelen aan de Single Sign On Federatie van mijnoverheid.nl.  
• De portalen van de keten Werk & Inkomen worden bereikbaar gemaakt via bekende nationale 

vacaturewebsites.  

Toegankelijk  
Afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst. Dienstverleners sluiten aan bij de manier waarop 
afnemers contact met hen willen onderhouden. Dit betreft de keuze van de beschikbare 
communicatiekanalen, de tijdstippen waarop contact mogelijk is en de gebruiksvriendelijkheid van de 
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communicatiemiddelen. Van alle kanalen heeft internet de voorkeur, omdat het personen (via websites, e-
mail, etc.) en systemen (via elektronische berichten) in staat stelt dag en nacht contact te onderhouden. 
Er zijn echter altijd afnemers die niet van internet gebruik kunnen of willen maken. Bijvoorbeeld omdat ze 
beperkingen hebben, vaardigheden missen of niet beschikken over een internetaansluiting. Ook voor hen 
moet een dienst toegankelijk zijn.   
 
Vertaald naar inrichtingsaspecten:  

• ketenpartijen bereiden hun applicaties en registraties stapsgewijs voor op 7 x 24 uur 
elektronische dienstverlening via internet.  

• ketenpartijen houden bij de bouw of aanpassing van hun internetdiensten rekening met 
standaarden die de keten gebruikt, zodat naadloos gebruik van elkaars systemen mogelijk is 
zonder dat de klant of medewerker dit merkt.  

• Formulieren worden niet groter gemaakt dan nodig en het gebruik van elektronische formulieren 
wordt gestimuleerd.   

• Ketenpartners beperken de bewijslast voor de klant.   
• De callcenters van de ketenpartijen krijgen de beschikking over applicaties waarmee ze alle 

relevante informatie adequaat kunnen raadplegen.   
• Afzonderlijke diensten zoals Klantbeeld, Intake Werk, Aanvraag WWB en Aanvraag WW komen 

beschikbaar in de vorm van portlets op de verschillende portalen.   
• De verschillende portalen voldoen aan de gestelde eisen aan -overdracht van - identificatie, 

authenticatie van autorisatie en koppelen aan de Single Sign On Federatie van mijnoverheid.nl  

Standaard  
Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen. 
Overeenkomstige aspecten van dienstverlening krijgen op overeenkomstige wijze vorm door gebruik te 
maken van generieke oplossingen die breed worden toegepast. Daarbij kan het gaan om gebruik van 
gedeelde processen en systemen (shared services) of toepassing van open standaarden op eigen 
processen en systemen. Beiden hebben een standaardiserend effect.  
 
Vertaald naar inrichtingsaspecten:  

• Ketenpartijen werken aan standaardisatie op het gebied van IT-infrastructuur. Op de Werkpleinen 
werken medewerkers van verschillende ketenpartijen samen, wat vraagt om een uniforme en 
flexibel inzetbare infrastructuur. Ieder Werkplein heeft uniforme werkplekken, gebaseerd op de 
gemeentelijke werkplek en gekoppeld aan het gemeentelijke netwerk. Alle benodigde applicaties 
(bedrijfsapplicaties, ondersteunende kantoorapplicaties, mail, enzovoort) zijn bereikbaar en 
bruikbaar vanaf die uniforme werkplek. Een mogelijkheid is om applicaties centraal web-based te 
maken, geschikt om decentraal vanuit een internetbrowser te gebruiken. Het web-based maken is 
de verantwoordelijkheid van de ketenpartner die de eigenaar is van de applicatie. Citrix-achtige 
technieken hebben daarbij enkele nadelen: de zware eisen en beheerlast van de serverfarms, en 
de afhankelijkheid van een extra schakel.  

• Ketenpartijen werken aan standaardisatie op het gebied van applicaties. Een ketenpartij kan zijn 
centrale applicatie voor een bepaalde bedrijfsfunctie openstellen voor professionals van andere 
ketenpartijen. De centrale applicatie is vaak een frontend-applicatie die hoort bij een 
ketenregistratie. Voor de bedrijfsfuncties 'registratie van werkzoekenden' en 'matching 
werkzoekenden en vacatures' zijn centrale applicaties / ketenregistraties beschikbaar. Wanneer 
men lokaal kiest voor een andere oplossing, dan is minstens een koppeling met de 
ketenregistratie van belang. Zodat een geregistreerde werkzoekende ten minste ook in de 
ketenregistratie terecht komt, en zodat de vacatures en werkzoekenden uit de centrale 
ketenregistratie ook beschikbaar zijn bij het matchen. Hiervoor implementeert de eigenaar van 
het centrale systeem de benodigde webservices.  

• Standaardisatie op het gebied van bedrijfsfuncties. De ketenpartijen stellen centraal vast welke 
bedrijfsfuncties uitgevoerd moeten worden. Per bedrijfsfunctie worden de processtappen 
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beschreven en wordt de bijbehorende informatiebehoefte bepaald. Voor de informatievoorziening 
en registratie sluit men aan op basis- en ketenregistraties.  

• De ketenpartijen bepalen welke gegevens nodig zijn, of bestaande registraties voldoen aan die 
behoefte en wat ontbreekt. Die elementen worden toegevoegd aan de webservices waarmee de 
ketenregistraties ontsloten worden.  

• Standaardisatie op het gebied van werkprocessen. Decentraal, op de Werkpleinen, wordt bepaald 
hoe bedrijfsprocessen vorm krijgen en ingebed worden in de dagelijkse gang van zaken. Per 
locatie kan de volgorde en de bundeling met andere gemeentelijke werkprocessen verschillen.  

Gebundeld  
Afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden. Wanneer (deel)diensten vanuit het 
perspectief van de afnemer nauw aan elkaar zijn verwant, worden deze gebundeld gepresenteerd aan de 
afnemer. Zo ervaart de afnemer ze als waren ze één dienst. Dienstverleners moeten hiervoor afspraken 
maken met elkaar.  
 
Vertaald naar inrichtingsaspecten:  

• De  geautomatiseerde ondersteuning van de professionals moet de gebundelde integrale 
dienstverlening bevorderen. De applicaties moeten aansluiten op de ketenregistraties zodat ze op 
ieder moment relevante informatie beschikbaar hebben en/of kunnen registreren.  

• Professionals kunnen Suwinet Inkijk gebruiken. Deze applicatie bevat speciale overzichten voor 
veel voorkomende werkprocessen, voorzien van gebundelde informatie uit alle relevante basis- en 
ketenregistraties.  

• Ketenpartijen geven elkaar inzage in de status van de diensten die in een bundel aangeboden 
worden. Zo mogelijk wordt een geschatte opleverdatum opgegeven.  

• Ketenpartijen informeren elkaar bij vertraging van de oplevering van diensten die in een bundel 
aangeboden worden.  

Transparant  
Afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie. De dienstverlener geeft afnemers vooraf, 
tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte 
gegevens. Het gaat om algemene informatie over de dienst en om informatie over de afnemer zelf.   
 
Vertaald naar inrichtingsaspecten:  

• ketenpartijen ontsluiten hun actuele klantgegevens conform centraal vastgestelde webservice-
specificaties. Afhankelijk van de behoefte kan men de klantgegevens uitbreiden, bijvoorbeeld met 
statusinformatie van de lopende werkprocessen.  

• De informatie uit het Digitaal Klantdossier wordt voor de klant ontsloten via het Klantbeeldportlet.  
• De informatie uit het Digitaal Klantdossier wordt voor professionals ontsloten via de 

bedrijfsapplicaties.  
• Bij statusovergangen van lopende processen krijgt de klant een signaleringsbericht in de 

berichtenbox van mijnoverheid.nl.  

Noodzakelijk  
Afnemers worden niet geconfronteerd met overbodige vragen. De dienstverlener gebruikt informatie die 
bekend is (bij zichzelf of bij andere dienstverleners) en stelt informatie beschikbaar aan andere 
dienstverleners. Procedures en regelgeving zijn eenvoudig, zodat de afnemer zo min mogelijk informatie 
hoeft te verstrekken.  
 
Vertaald naar inrichtingsaspecten:  

• De applicaties die de professional ondersteunen bij de contacten met de klant gebruiken 
informatie uit het Digitaal Klantdossier, zodat men die informatie niet nogmaals bij de klant hoeft 
uit te vragen.  

• ketenpartijen richten een voorziening in om gegevens af te leiden uit andere bronnen.  
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Vertrouwelijk  
Klanten en afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet oneigenlijk wordt gebruikt of wordt 
misbruikt. De dienstverlener en Afnemer garanderen dat de informatie alleen toegankelijk is voor 
bevoegde personen en alleen wordt gebruikt voor het doel waarvoor zij ter beschikking is gesteld.  
 
Vertaald naar inrichtingsaspecten:  

• Fysieke en logische toegangsbeveiliging reduceert de kans op misbruik van en/of 
ongeautoriseerde toegang tot gegevens.  

• Het gebruik van de informatie wordt gemonitord. Partijen nemen passende maatregelen bij 
constatering van onrechtmatig gebruik of van misbruik.   

Betrouwbaar  
Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt. De beschikbaarheid 
en de kwaliteit van diensten voldoen aan vooraf bepaalde normen. Aangeboden informatie dient 
bijvoorbeeld juist, authentiek, actueel en volledig te zijn. Processen zijn zodanig ingericht dat dit is 
gegarandeerd en monitoring van het kwaliteitsniveau plaatsvindt.      
 
Vertaald naar inrichtingsaspecten:  

• De ketenpartijen stellen prestatie indicatoren ter beschikking aangaande de eigen prestaties, de 
kwaliteit en beschikbaarheid van de dienstverlening en aangaande de gegegevenshuishouding.  

• De Werkpleinen gebruiken een vorm van business intelligence voor voortgangscontrole, ten 
behoeve van besturing en verantwoording.  

Ontvankelijk  
Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening. Afnemers kunnen (gevraagd en ongevraagd) 
correcties, klachten, ideeën, etc. kwijt bij de dienstverlener. Die gebruikt deze input om de kwaliteit van 
de dienstverlening te verbeteren. Afnemers krijgen zo de kans mee te denken en hun eigen belangen te 
behartigen.   
 
Vertaald naar inrichtingsaspecten:  

• ketenpartijen richten een platform in voor de uitwisseling van berichten. Dit platform zorgt ervoor 
dat berichten van de klant (klachten, correcties, positieve feedback) naar de juiste partijen 
worden doorgesluisd.  

 

§ 5.1.2 GEMMA  

De GEmeentelijke Model Architectuur (GEMMA), een dochter van de NORA, is de referentiearchitectuur 
voor het gemeentelijk domein. GEMMA onderkent zeven thema's. Hieronder geven we de positie van de 
Ketenarchitectuur Werk & Inkomen tegenover deze principes weer.  
 
GEMMA is gericht op de interne architectuur van gemeenten. De Ketenarchitectuur heeft een andere 
focus: de samenwerking tussen ketenpartijen. De Ketenarchitectuur houdt daarbij rekening met de 
principes uit GEMMA en geeft er deels invulling aan.  

1. Zaak- en procesgericht werken  
• De keten werkt zelf niet zaakgericht, maar geeft wel een eerste aanzet hiertoe door 

statusgegevens te ontsluiten (KlantVolgFunctionaliteit).  
2. Ontsluiten en gebruiken van basisgegevens  

• Dit wordt volledig door de keten onderschreven en ondersteund.  
3. Naast koppelen ook kantelen en generiek maken  

• De ketenregistraties zijn een goed voorbeeld van generieke functies.  
• Applicaties in de frontoffices op Werkpleinen gezamenlijk gebruiken.  

4. De gemeente ontwikkelt zich tot de poort tot de overheid  
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• De keten heeft een wettelijke taak om dit in te vullen door Werkpleinen in te richten.  
5. Aansluiten op e-overheidsvoorzieningen (volgens NUP)  

• De keten sluit aan op nagenoeg alle e-overheidsvoorzieningen; zie ook de relatie met NUP 
hieronder.  

6. Ketensamenwerking en de federatieve overheid  
• De Ketenarchitectuur is gericht op ketensamenwerking, natuurlijk wel primair gericht op Werk 

& Inkomen, maar we sluiten andere ketens niet uit.  
7. Groeipad naar serviceoriëntatie  

• Wordt onderschreven, dat is zelfs de basisgedachte van de Ketenarchitectuur.  
 
GEMMA hanteert de concepten front-, back- en midoffice.   
   

 

Backoffice  
De backoffice valt grotendeels buiten het bereik van de Ketenarchitectuur. Het gaat hier om (legacy) 
systemen die specialistische processen ondersteunen, die vooral betrekking hebben op een kerntaak van 
een organisatie. 
 
Frontoffice   
In de frontoffice ontmoet een organisatie de burger of het bedrijf. De frontoffice is ingericht vanuit het 
denken van de klant. In het contact worden waar mogelijk multi-channeling concepten gebruikt.  
   
Midoffice  
In een midoffice worden de front- en backoffice op elkaar afgestemd. De backoffice-oplossingen met hun 
specifieke kenmerken (rigide, degelijk, vaak verouderd) laten zich niet eenvoudig aansluiten op een 
frontoffice, die van nature veel meer in beweging is. Een midoffice is de interface daartussen.  
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De gemeentelijke midoffice bevat niet alleen de functie die de front- met de backoffice verbindt (op 
systeemniveau de broker), maar ook de generieke gemeentebrede informatievoorzieningen van een 
gemeente.  
   
Inrichting midoffice  
De primaire focus van de Ketenarchitectuur ligt op de inrichting van een effectieve en efficiënte 
frontoffice. Daarvoor moet midoffice-functionaliteit gedefinieerd worden. De ontsluiting van 
ketenregistraties (zie hoofdstuk 6) gebeurt in de midoffice en een aantal GeVS componenten kunnen ook 
als midoffice-functionaliteit beschouwd worden.  
Koppelvlakken zorgen ervoor dat de front- en backoffice ontkoppeld kunnen worden. De koppelvlakken 
vormen daarmee een belangrijk deel van de midoffice.  
   
Werkplein als frontoffice  
De ketenpartijen hebben zich in de frontoffice onder andere georganiseerd in Werkpleinen: locaties waar 
de ketenpartijen samen zorgen voor een goede ondersteuning van de klant. De lokale Werkpleinen 
kennen een eigen invulling van de procesinrichting. De procesondersteunende informatiesystemen 
moeten hierop toegerust zijn.  
In de frontoffice zijn meerdere kanalen (internet, telefonie, post) beschikbaar voor de klanten van de 
keten. Ook hier is sprake van samenwerking en uitwisseling tussen de kanalen. De procesondersteuning 
moet ook hiervoor inrichtingskeuzes onderkennen.  
 

§ 5.1.3 NUP  

De keten Werk & Inkomen participeert actief in de programma's van NUP (Nationaal Uitvoering 
Programma, e-Overheid) voor de realisatie van de e-overheid bouwstenen. Het NUP-voorbeeldproject 
Digitaal KlantDossier (DKD) is ontwikkeld in de keten Werk & Inkomen. 
 
Hieronder staan de NUP-bouwstenen uit NUP versie 2.0, en hun verband met het Digitaal KlantDossier. 
Zie ook de NUP-kaart van het Digitaal KlantDossier. 
 
 

Bouwsteen  Toelichting  

Webrichtlijnen  Partijen als UWV en gemeenten bieden DKD aan via hun eigen 
websites. Indirect is er (via deze partijen) een link met de 
Webrichtlijnen. DKD heeft geen eigen website.  

Samenwerkende Catalogi  DKD maakt gebruik van de Samenwerkende Catalogi in de 
Modelsite voor gemeenten.  

Antwoord voor Bedrijven  Niet van toepassing voor DKD.   

MijnOverheid.nl  Het klantbeeld van DKD wordt ontsloten via MijnOverheid.nl. 
Tevens wordt ‘single sign on’ gerealiseerd door te koppelen aan de 
Federatie van mijnoverheid.nl.  

Antwoord©  De handreiking voor gemeenten van DKD beschrijft de relatie 
tussen dienstverlening op de Werkpleinen en dienstverlening via 
het klantcontactcentrum van gemeenten (KCC, bijvoorbeeld het 
14+ netnummer), zowel voor de infrastructuur als voor 
telefonische contacten. De contentcollectie is niet van belang voor 
DKD. Deze bevat generieke informatie, terwijl DKD specifieke 
informatie bevat.  

DigiD voor burgers  Op DKD wordt ingelogd met DigiD. Dat geldt ook voor de DKD e-
formulieren.  



 

KArWeI versie 2.0 1 november 2010  Pagina 50 
 

Gemeenschappelijke machtigings- en 
vertegenwoordigingsvoorziening (GMV)  

DKD wil DigiD Machtigen gebruiken, zeker gezien de bredere 
dienstverlening die steeds meer Werkpleinen aanbieden. Een 
machtigingsvoorziening ondersteunt het gebruik van digitale 
diensten die in het kader van DKD worden ontwikkeld.  

eHerkenning  In de toekomst komt een relatie tussen DKD/Werk en Inkomen en 
eHerkenning aan de orde.  

Digikoppeling  DKD gebruikt de standaarden van Digikoppeling al voor partijen die 
buiten de keten Werk & Inkomen vallen.  

Digimelding  DKD zal aansluiten op de landelijke voorziening Digimelding voor 
terugmeldingen aan basisregistraties.  

Gemeenschappelijke ontsluiting 
basisregistraties (GOB)  

Zodra de GOB beschikbaar is, zal DKD hier een verbinding mee 
leggen.  

Nederland Open in Verbinding (NOiV)  De e-formulieren van DKD zijn met open source gemaakt.  

Burgerservicenummer (BSN)  DKD maakt gebruik van het BSN.  

Gemeentelijke Basisregistratie 
Personen (GBA)  

De GBA wordt door DKD geraadpleegd.  

Basisregistraties Adressen en 
Gebouwen (BAG)  

De koppeling met de BAG wordt voor DKD indirect, via de GBA, 
gemaakt.  

Registratie Niet Ingezetenen (RNI)  Deze registratie zal zeker toegepast worden.  

Nieuw Handelsregister (NHR)  DKD kan nu nog geen relatie leggen met het NHR, maar voorziet in 
de toekomst een relatie op het gebied van ‘matching-’ en 
‘handhavingsactiviteiten’.  

Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT, ook bekend als 
Grootschalige Basiskaart Nederland 
(GBKN))  

Er is op dit moment geen relatie. Wellicht op de lange termijn.  

Kadaster  De relatie tussen DKD en het Kadaster is gelegd, met name voor 
het onderwerp ‘eigen woningbezit’  

   
De NUP-bouwstenen zijn beschikbaar voor de hele keten Werk & Inkomen en moeten waar mogelijk 
ingezet worden.   
 

§ 5.2 Principes voor de procesondersteuning  

Om gedeelde oplossingen in de keten mogelijk te maken moeten de infrastructuren gekoppeld zijn en is 
veel interfacing nodig tussen de systemen van de ketenpartijen. Systemen kunnen standaard gekoppeld 
worden met een aparte point-to-point koppeling per interface. De infrastructuur wordt zo ingeregeld dat 
tussen twee systemen een aparte verbinding wordt gelegd. Dit is vrij snel te realiseren. Nadeel is dat er 
een directe afhankelijkheid ontstaat tussen systemen van verschillende organisaties. Dit is op zich geen 
probleem als het aantal verbindingen beperkt is. Dat aantal kan echter snel oplopen.  

Servicegeöriënteerde architectuur  
In een servicegeöriënteerde architectuur worden diensten (services) aangeboden aan verschillende 
afnemers. Het doel is om maximale ontkoppeling en hergebruik te bereiken. Een servicegeöriënteerde 
architectuur sluit ook beter aan op bedrijfsprocessen die gemodelleerd kunnen worden door services 
samen te stellen. Hier komt de paradox tot uitdrukking dat ontkoppeling vooraf moet gaan aan de 
koppeling van systemen.   
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Volwassenheid ketensamenwerking  
De ketensamenwerking op het gebied van inkomen is, gegeven het huidige stelsel, in een volwassen 
stadium. We kennen mechanismen voor signaleringen en we hebben inzicht in elkaars registraties. Met de 
bestaande mechanismen is echter meer mogelijk dan op dit moment wordt gerealiseerd. Denk 
bijvoorbeeld aan het beperkte gebruik van de Elektronische Ketenberichten (EKB) en de E-WWB.  
De komende jaren moet de focus in het applicatielandschap liggen op een gezamelijke uitvoering van de 
processen rond werk.   

Behoefte aan gemeenschappelijke voorzieningen  
Geïntegreerde dienstverlening en een gezamenlijke frontoffice vergroten de behoefte aan 
gemeenschappelijke voorzieningen voor de ketenpartijen. Bij de (door)ontwikkeling van bestaande en 
nieuwe voorzieningen zijn vier principes onderkend die gehanteerd horen te worden. Projecten bepalen 
op basis van deze principes wat er ontwikkeld moet worden.   
 

Afspraak 2: Ketenpartijen gebruiken overheidsbrede e-bouwstenen.  

Bij de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen wordt eerst bekeken of er gemeenschappelijke e-
overheidsbouwstenen beschikbaar zijn (beheerd door Logius (GBO.overheid)) of worden ontwikkeld in het 
kader van het NUP. Hergebruik van overheidsbrede services leidt tot schaalvoordeel en uniformiteit 
binnen de overheid.  

Voorbeelden zijn DigiD, Overheidstransactiepoort, Koppelnet Publieke Sector (KPS),  Digikoppeling 
(voorheen OSB), Digimelding (voorheen TerugMeldFaciliteit), DiGiD Machtigen (voorheen 
Gemeenschappelijke Machtigings- en Vertegenwoordigersvoorziening), Stelselcatalogus en 
Mijnoverheid.nl.  

Afspraak 3: Ketenpartijen gebruiken basisregistraties en ketenregistraties.  

Ketenpartijen gebruiken basisregistraties (binnen de overheid aangewezen als enige authentieke bron) of 
ketenregistraties (binnen de keten aangewezen als enige authentieke bron), inclusief de bijbehorende 
koppelvlakken. Zo wordt standaardisatie op gegevensniveau afgedwongen, zowel aan de registratie- als 
aan de raadpleegkant, en kan men ketenbreed eenduidige (klantbeeld)overzichten genereren voor de 
klant en voor de professional. Ter ondersteuning van een bedrijfsfunctie kunnen dan nog steeds meerdere 
applicaties ingezet worden.  

Voorbeelden:  
1. Basisregistraties: GBA, Voertuigen, Kadaster, BLAU.  
2. Ketenregistraties: Arbeidsmarktkwalificatie, Arbeid, Leefvorm, Huisvesting.  

Afspraak 4: Ketenpartijen gebruiken voorzieningen die binnen de keten zijn 
ontwikkeld en beschikbaar zijn gesteld.  

Wanneer een ketenpartij een service heeft ontwikkeld die de bedrijfsfunctie(s) ondersteunt, wordt 
bekeken of deze service (bij gemeenschappelijk gebruik) dezelfde functies bij andere ketenpartijen kan 
ondersteunen. Hergebruik van de applicatie in de keten leidt tot schaalvoordeel en standaardisatie van 
procesondersteuning en gegevens, wat het hergebruik van gegevens binnen de keten bevordert.  
Voorbeelden van binnen de keten ontwikkelde voorzieningen zijn: Gemeenschappelijke elektronische 
Voorzieningen SUWI (Suwinet Inkijk, Klantbeeldportlet, Correctieservice, Abonnementenregistratie, e-
formulieren), SONAR/WBS en E-Intake.  
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Afspraak 5: Ketenpartijen gebruiken standaard koppelvlakken.  

Met standaard koppelvlakken kan beschikbare informatie uit verschillende registraties ontsloten worden 
voor gemeenschappelijk gebruik in de verschillende applicaties. De koppelvlakken worden centraal 
afgesproken en vastgesteld.  
   
Voorbeelden van standaard koppelvlakken zijn: Klantvolginformatie (bijvoorbeeld statusinformatie, 
lopende zaken), Managementinformatie en Additionele persoonsgegevens (e-mail, telefoonnummer, 
enzovoort).  
 

§ 5.3 Uitwerking principes  

Bovengenoemde principes zijn een leidraad bij de realisatie van nieuwe informatievoorziening. Elk project 
moet vaststellen welke componenten gebaseerd kunnen worden op beschikbare voorzieningen. Hieronder 
zijn vier voorbeelden uitgewerkt aan de hand van de principes.   
 
 
Voorbeeld 1: Agendasysteem  
Huidige situatie: De keten kent veel verschillende applicaties met agenda-functionaliteiten en veel, vaak 
gekoppelde databases met afspraken.  
Knelpunt: Ketenpartijen willen steeds vaker afspraken met een klant kunnen maken waarbij andere 
afdelingen of organisaties zijn betrokken. Bijvoorbeeld: een werkcoach op het Werkplein wil voor een 
klant een afspraak maken met een arts van UWV-SMZ en met een gemeentemedewerker voor re-
integratie. De werkcoach moet daarvoor kunnen zien wanneer deze personen beschikbaar zijn en moet de 
afspraak ook kunnen vastleggen.  
Oplossingsrichtingen:  
Optie 1: Gebruik een bouwsteen van de e-Overheid. Op korte termijn is hiervoor echter geen bouwsteen 
beschikbaar; dit is dus geen optie.  
Optie 2: Gebruik een applicatie die al beschikbaar is in de keten. Gezien de hoeveelheid aan applicaties 
lijkt dit geen haalbare oplossing.  
Optie 3: Gebruik een ketenregistratie. Voor deze situatie is nog geen ketenregistratie beschikbaar, maar 
het is een goede optie om een ketenregistratie aan te wijzen waarin afspraken worden geregistreerd 
conform nog te bepalen (internationale) standaarden. Op termijn kan iedere organisatie hier volgens een 
eigen groeipad op aansluiten.   
Optie 4: Start met het definiëren van standaard koppelvlakken. Daarbij is stap één het registreren 
conform (internationale) standaarden, en stap twee de ontsluiting van afspraakgegevens conform een 
standaard koppelvlak.  
   
Voorbeeld 2: Matchingssysteem  
Huidige situatie: UWV WERKbedrijf heeft zelf een matchingssysteem ontwikkeld (Elise) en er zijn 
gemeentelijke systemen met een eigen matchingsmodule (RMW, Matchcare en andere).   
Knelpunt: Niet alle gemeenten hebben een eigen matchingssysteem en op Werkpleinen worden meerdere 
matchingssystemen (van WERKbedrijf en gemeente) tegelijk gebruikt. Dat leidt tot dubbele invoer en een 
dubbele matching van klanten.  
Oplossingrichting:  
Optie 1: Gebruik een bouwsteen van de e-Overheid. Op korte termijn is hiervoor geen bouwsteen van de 
e-Overheid beschikbaar.   
Optie 2: Gebruik van een applicatie die al beschikbaar is binnen de keten: dit is een mogelijkheid. De inzet 
van één matchingssysteem kan een optimalisatie betekenen voor de systeemontwikkeling in de keten. 
Echter, lokale keuzevrijheid van gemeenten rond het matchen en het verzorgen van uitstroom is 
nadrukkelijk gewenst. Al die lokale keuzes vatten in één applicatie lijkt niet mogelijk.   
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Optie 3: Het inzetten van een ketenregistratie voor vacatures en matching is een belangrijke stap naar 
gemeenschappelijk gebruik van dezelfde gegevens door de verschillende matchingssystemen. Dit maakt 
het mogelijk om verschillende zoekvragen te stellen aan de onderliggende ketenregistratie.  
 
Voorbeeld 3: Inzicht in Werkvoorraad en verrichtingen   
Huidige situatie: Er is geen geaggregeerde inzage in de voortgang en status van processen. Een 
klantcontactcentrum (KCC) krijgt een versnipperd beeld.   
Knelpunt: Informatie over voortgang en status zit in de diverse legacy-systemen. Het Digitaal Klantdossier 
(DKD) geeft hier slechts beperkt inzicht in.  
Oplossingsrichting: ontsluiting van statusgegevens uit zaakmagazijnen (gemeenten) en ketenregistraties.  
Optie 1: EGEM en ICTU hebben GFO-Zaak ontwikkeld. Dit is echter geen applicatie, maar een model.  
Optie 2: Binnen de keten is MensCentraal ontwikkeld. Dit kan een goede kandidaat zijn.  
Optie 3: De keten kan een keten-zaken-magazijn ontwikkelen conform het model van GFO-Zaak, óf  
Optie 4: Gebruik het 'Open in Zaken'-systeem dat gemeenten hebben ontwikkeld. Dit systeem 
implementeert het GFO-Zaak model en is in het opensource domein geplaatst. Diverse ketenpartijen 
hebben hier reeds interesse voor getoond. Dit systeem kan getoetst worden op bruikbaarheid en door het 
te implementeren kunnen we een de facto standaard neerzetten.  
      
Voorbeeld 4: Communicatiemiddelen voor communicatie met de klant: e-mail  
Huidige situatie: De keten gebruikt steeds meer e-mail voor contact met de klant. Via de E-werkmap van 
UWV WERKbedrijf kunnen de werkcoach en de klant met e-mails communiceren. Gemeenten gebruiken 
nog beperkt e-mail uitwisseling met de klant.   
Knelpunt: Voor de burger is het niet handig als er meerdere e-mail oplossingen binnen de overheid 
komen.  
Optie 1: Voor mijnoverheid.nl is een berichtenbox ontwikkeld die e-mail communicatie met de burger op 
een gestandaardiseerde wijze ondersteunt. Onderzocht moet worden of deze berichtenbox geschikt is 
voor directe communicatie tussen professional en klant (afspraken maken en besluiten versturen) en voor 
massale communicatie van berichten aan burgers (bijvoorbeeld een aankondiging van een landelijke 
banenmarkt).  
 

§ 5.4 Samenhang van de componenten  

Een overzicht van de componenten van de keten Werk & Inkomen biedt organisaties en projecten een 
helder beeld wat er beschikbaar is en welke rol deze componenten in het geheel hebben. Voor een 
globale positionering gebruiken we de NORA-structuur: frontoffice, midoffice (bedrijfsprocessen), 
backoffice (opslag) en de koppeling tussen deze onderdelen.    
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De procesondersteuningsarchitectuur is de kapstok voor de verdere invulling van de 
informatiearchitectuur (ketenregistraties en koppelvlakken) en technische architectuur (GeVS).  

De ketenregistraties vinden we terug in de backoffice (data opslag) en worden ontsloten via de 
Servicebus. Ontsluiting gebeurt conform koppelvlakken die de berichten definiëren die over de lijnen van 
en naar de Suwinet Servicebus gaan. De GeVS-componenten bevinden zich in de midoffice 
(bedrijfsprocessen) en in de frontoffice.  
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Een overzicht van services laat direct zien welke ondersteuning voor een proces mogelijk is. Vaak bestaat 
de ondersteuning uit meerdere typen services; een service die getoond wordt op een portaal, zet een 
bedrijfsproces in gang om gegevens op te halen of weg te schrijven, en dit gebeurt via een koppeling met 
één of meer ketenregistraties.  

Voor een gedetailleerde beschrijving van de ketencomponenten die op dit moment beschikbaar zijn, 
verwijzen we naar de Functionele architectuur die door de domeingroep Architectuur wordt beheerd, zie 
Bijlage II.  
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Hoofdstuk 6. Ketenregistraties  

Ketensamenwerking staat of valt met de uitwisseling van betrouwbare, actuele gegevens. In de komende 
jaren krijgt de kwaliteit van de gegevens in de verschillende registraties dan ook veel aandacht.   

In dit hoofdstuk introduceren we het fenomeen ketenregistraties (§ 6.1), beschrijven we aan welke eisen 
die ketenregistraties moeten voldoen (§ 6.2) en geven we een toelichting op de Wet Eenmalige 
Gegevensuitvraag (§ 6.3). We starten met achtergrondinformatie over het gegevensbeheer in de keten en 
de kwaliteitsaspecten daarvan. 
 
Ontwikkelingen rond gegevensbeheer 
Bij het registreren, vastleggen en uitwisselen van gegevens gelden twee belangrijke uitgangspunten: 
eenmalige gegevensuitvraag bij de klant en meervoudig gebruik van geregistreerde gegevens. Naarmate 
het meervoudig gebruik toeneemt, wordt de noodzaak van een goede kwaliteit van de gegevens groter. 
Het SUWI Gegevens Register (SGR) vormt de basis voor de inrichting van de gegevenshuishouding van de 
keten Werk & Inkomen. Alle gegevens die in de keten worden uitgewisseld, zijn opgenomen en 
gedefinieerd in het SGR. Het belang van eenmalige uitvraag krijgt een wettelijke grondslag met de 
introductie van de Wet Eenmalige gegevens Uitvraag (WEU) in 2007. De komst van het Digitaal 
KlantDossier (DKD) maakt de kwaliteit van de gegevens nog belangrijker. Voorheen waren professionals 
in de keten de enige afnemer van geregistreerde gegevens, maar met het DKD is ook de klant een directe 
gebruiker van deze gegevens geworden. Vooringevulde formulieren, een klantbeeld en de mogelijkheid 
om gegevens te corrigeren vragen om betrouwbare gegevens.  
  
Met deze ontwikkelingen als vertrekpunt geven we richting aan de volgende stap in de ontwikkeling van 
de gegevenshuishouding van de keten Werk & Inkomen: een kwaliteitsverbetering van de 
ketenregistraties.  
 
Knelpunten in de kwaliteit 
De keten Werk & Inkomen heeft de komende jaren een aantal speerpunten: integrale dienstverlening aan 
klanten, samenwerking op de Werkpleinen en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. 
  
Klanten en professionals ervaren op dit moment nog problemen rond de kwaliteit van de gegevens. Zo 
komt dubbele registratie door professionals nog voor, moeten klanten nog meerdere keren dezelfde 
gegevens aanleveren en zijn gegevens niet altijd actueel. Naar aanleiding van een onderzoek  op tien 
Werkpleinen zijn enkele knelpunten onderkend, waarvan de volgende relevant zijn voor de 
kwaliteitsverbetering van de gegevenshuishouding:  

• De Werkpleinen gebruiken meerdere applicaties naast elkaar, waarin medewerkers gegevens 
dubbel moeten invoeren. Zij typen bijvoorbeeld re-integratiegegevens uit Sonar over in het 
gemeentelijk re-integratiesysteem.  

• Dit maakt het lastig om zicht te houden op de klant, zijn vragen en lopende dienstverlening. Het 
is onduidelijk in welk systeem welke informatie van welke klant zit.  

• Het gebruik van meerdere systemen compliceert het regelen van gezamenlijke 
managementinformatie (bijvoorbeeld de prestaties van een Werkplein) en het leveren van 
verantwoordingsinformatie en managementinformatie aan het ministerie van SZW en het CBS.  

 
Kwaliteitseisen  
Om deze knelpunten op te lossen moet de gegevenshuishouding in de keten aan vergelijkbare eisen gaan 
voldoen als de basisregistraties. Iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat een ketenregistratie de 
enige juiste waarheid biedt. Duidelijk moet zijn wie de eigenaar is en met welke maatregelen de kwaliteit 
wordt gegarandeerd en de privacy van burgers wordt beschermd. 
  
Samenwerking op de Werkpleinen is een belangrijk streven in de keten. Tegen die achtergrond zal de 
registratie van uitwisselbare gegevens niet bij één organisatie liggen, maar een gezamenlijke 
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verantwoordelijkheid zijn van bijvoorbeeld werkcoaches op de werkpleinen. De ketenregistraties bieden 
hiervoor een oplossing.  
 

§ 6.1 Ketenregistraties  

Basisregistraties en eigen registraties  
De keten Werk & Inkomen gebruikt zo veel mogelijk informatie uit de landelijke basisregistraties van de e-
Overheid. Alle ketenpartijen die een wettelijke taak uitvoeren, moeten de actuele persoonsgegevens halen 
uit of ontlenen aan de basisregistratie. Ketenpartijen bewaren gegevens uit de basisregistraties niet in de 
eigen systemen tenzij dit noodzakelijk is voor de besluitvorming of dat dit technisch niet anders kan. In 
het laatste geval dient duidelijk te worden dat het een technische kopie betreft. De basisregistraties 
bieden echter niet alle benodigde gegevens; voor sommige gegevens onderhouden de ketenpartijen eigen 
registraties.  
Het is essentieel dat iedereen die gegevens uit de keten gebruikt, kan vertrouwen op de kwaliteit van die 
gegevens. Hiervoor zijn duidelijke afspraken nodig tussen de ketenpartijen.  

Ketenpartijen die een wettelijke taak uitvoeren, moeten de actuele persoonsgegevens halen uit of 
ontlenen aan de basisregistratie. Via de GeVS worden – in principe – alleen die gegevens uit de 
basisregistraties ontsloten, die van belang zijn voor de uitvoering van taken binnen dit domein. Dit is 
noodzakelijk voor het volledige klantbeeld in het Digitaal KlantDossier. Dit kan betekenen dat niet alle 
gegevens, maar ook niet alle basisregistraties, worden ontsloten.  

Echter ketenpartijen voeren taken uit die domeinoverstijgend zijn. Ketenpartijen zullen vaak dan ook een 
zelfstandige aansluiting hebben op de basisregistraties.  

• De GeVS ondersteunt een beperkt aantal functionaliteiten die een basisregistratie biedt:  
• Via de GeVS worden – in principe – alleen de gegevens uit de basisregistraties voor ad-hoc 

bevraging beschikbaar gesteld. Daarnaast biedt de GeVS een terugmeldingsvoorziening indien 
er sprake is van gerede twijfel van het opgevraagde gegeven. De GeVS transporteert 
vooralsnog geen spontane meldingen (wijzigingsmutaties) die vanuit basisregistraties worden 
verzonden. Daar is op dit moment geen tot onvoldoende doelbinding voor. Deze meldingen 
worden rechtstreeks naar de afnemer verzonden.  

Status van ketenregistratie  
Registraties in de keten kunnen de status 'ketenregistratie' krijgen als duidelijk is wie de verantwoordelijke 
eigenaar / beheerder is en voldoen aan een aantal kwaliteitseisen (par. 6.2). Een ketenregistratie is dus 
een soort basisregistratie binnen de keten Werk & Inkomen. De ketenregistratie bevat echter informatie 
die (nog) niet gedekt wordt door de bestaande basisregistraties. Onderstaand figuur laat het verschil zien 
tussen de (potentiële) basisregistraties die buiten de keten Werk & Inkomen staan en de (potentiële) 
basisregistraties binnen de keten. 
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Om verwarring met de echte basisregistraties te voorkomen, noemen we de registraties binnen de keten 
'ketenregistraties'. De ketenregistraties moeten wel aan soortgelijke kwaliteitseisen gaan voldoen als de 
basisregistraties. Deze eisen staan in § 6.1.  

Eén eigenaar per registratie  
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verplicht organisaties om voor elke registratie één 
eigenaar te onderkennen. De Ketenarchitectuur beschrijft vervolgens aan welke eisen de registraties 
moeten voldoen om een ketenregistratie genoemd te worden. Soms hebben meerdere organisaties de 
wettelijke verantwoordelijkheid om een bepaald gegeven te registreren, waardoor er meer registraties van 
dat gegeven bestaan. In die situatie stelt de Ketenarchitectuur voor om één ketenregistratie te 
ontwikkelen en die aan één registratiehouder toe te wijzen.  

De volgende ketenregistraties zijn eenduidig toe te wijzen aan één registratiehouder:  
   

Ketenregistratie  Registratiehouder  Bevat  

Arbeidsmarktkwalificaties  WERKbedrijf  Opleidingen, Diploma's, Werkervaring, Speciale 
vaardigheden  

Arbeidstoeleiding  WERKbedrijf  Inschrijving, Bemiddelingsberoep, Mobiliteit, 
Beschikbaarheid voor Arbeid, Flexibiliteit  

Vreemdelingendocument  WERKbedrijf  Inclusief Indicatie Werkvergunning  

Arbeid  UWV  Dienstverbanden, Inkomstenverhoudingen, 
Arbeidsperioden  

Uitvoering ZVW, WIA, WW, ZW  UWV  Indicatie Verzekerd, per periode, Aanvragen, 
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Beschikkingen, Uitkeringsverhoudingen  

Arbeidsgeschiktheid  UWV  Medische beperkingen, Wet REA  

Werkloosheid  UWV  Datum, Reden  

Uitvoering WWB  Gemeenten  Aanvragen, Beschikkingen, 
Uitkeringsverhoudingen, Vorderingen  

Leefvorm  Gemeenten  Alleenstaande, eenoudergezin, samenwonend, 
enz.  

Huisvesting  Gemeenten  Huurder, kostganger, inwonend bij ouders, enz.  

Uitvoering AOW, Kinderbijslag, 
Remigratie, ANW  

SVB  Aanvragen, Beschikkingen, 
Uitkeringsverhoudingen, Verzekeringstijdvakken   

   

Ook eenvoudige lijsten, zoals beroepenregistraties of lijsten van re-integratietrajecten, kunnen 
aangemerkt worden als ketenregistratie. Met als voordeel dat helder is welke ene partij verantwoordelijk 
is voor de lijst, die aangesproken kan worden op zijn verplichtingen qua ontsluiting, rapportage en 
dergelijke. Alle andere partijen weten dan waar ze terecht kunnen voor de informatie van die lijst.  

Afspraak 6: Elke ketenregistratie heeft één registratiehouder die verantwoordelijk is 
voor de inrichting en de beveiliging van de ketenregistratie.  

Registratiehouder 
Een ketenregistratiehouder heeft een belangrijke rol als hoeder van data. Dit brengt verantwoordelijkheid 
met zich mee. De registratiehouder moet de gegevens zo ontsluiten dat geautoriseerde gebruikers ze 
daadwerkelijk kunnen gebruiken, op ieder moment dat ze daar behoefte aan hebben. Dit voorkomt de 
drang om elders te shoppen voor soortgelijke data of om zelf schaduwbestanden met dezelfde gegevens 
bij te houden. De ketenregistratie moet ook goed toegankelijk zijn voor wijzigingen en nieuwe data, om te 
voorkomen dat soortgelijke data elders ingevoerd gaat worden. 
 
De ketenregistraties moeten online, realtime afhandeling bij afnemers ondersteunen. Belangrijk is dat de 
ketenpartijen de gegevens in hun verschillende applicaties kunnen aanroepen en gebruiken, zodat de 
professional informatie over de klant kan zien, maar ook bijvoorbeeld voor vóórinvulling in elektronische 
formulieren. 
 
Bij ketenregistraties waarvoor de gemeenten als ketenregistratiehouder zijn aangewezen, is de 
verantwoordelijkheid decentraal bij de gemeenten belegd. Iedere gemeente moet de ketenregistratie zelf 
inrichten en vullen met relevante informatie over de klanten die horen bij de eigen gemeente. Daarbij 
gelden de eisen die de Ketenarchitectuur stelt, zoals benoemd in § 6.2. Bovendien moet iedere gemeente 
de benodigde koppelvlakken uit hoofdstuk 7 implementeren. 
 
In de keten zien we een ontwikkeling naar gezamenlijke dienstverlening op de Werkpleinen. Een intake op 
de kop van het proces kan door zowel een professional van de gemeente als van UWV uitgevoerd 
worden.  

Afspraak 7: Een registratiehouder kan professionals van andere partijen autoriseren 
voor het registreren / muteren van gegevens die onder de verantwoordelijkheid vallen 
van de registratiehouder. Dit gebeurt op basis van rollen.   

Inrichting ketenregistratie 
Voor de inrichting van de ketenregistratie zijn enkele varianten mogelijk. Iedere registratiehouder kiest 
zelf hoe hij de ketenregistratie inricht, maar doet dat wel in overleg met de ketenpartijen. Het is immers 
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cruciaal dat de afnemers vertrouwen hebben in de ketenregistratie, en dat dubbele registratie niet meer 
nodig is. De kwaliteit van een ketenregistratie staat of valt met het vertrouwen dat de afnemers erin 
hebben. Daarom moeten de ketenpartijen afspraken maken over de maatregelen die passen bij het soort 
registratie en het soort gegevens. 
 
Hieronder staan enkele voorbeelden van mogelijke inrichtingen van een ketenregistratie.  

Voorbeeld 1: Gemeentelijke ketenregistraties zijn voornamelijk decentrale ketenregistraties, met alle 
gemeenten als beheerder / verantwoordelijke. Ze zullen ook geïmplementeerd zijn door verschillende 
leveranciers. Toch kunnen die gedistribueerde systemen als ketenregistratie beschouwd worden:   

• Ze bevatten ten minste de gegevens die vanuit de keten uit hun ketenregistratie verwacht 
worden.  

• Ze bieden webservices conform ketenbreed afgesproken koppelvlakken.  
• Ze bewaken de kwaliteit en bewaken de toegang.  

Voorbeeld 2: Gezamenlijke registratie van ketengegevens door professionals die op de kop van het proces 
zitten. Het gaat hier om gegevenssets waarvoor een registratiehouder aangewezen kan worden, maar 
waarbij het registreren zelf in meerdere frontend-applicaties door meerdere partijen kan plaatsvinden. Via 
standaard koppelvlakken kunnen de ingevoerde gegevens doorgesluisd worden naar het backend-systeem 
van de verantwoordelijke registratiehouder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan allerlei gegevens die een klant 
tijdens een intake geeft, en die de professional invoert in de frontend-applicatie op het Werkplein. Een 
ander voorbeeld zijn beoordelingen van de klant door professionals, uitslagen van competentietests, 
enzovoort.  

Voorbeeld 3: In deze variant kan men gegevens wijzigen, maar die wijzigingen worden pas na toetsing, al 
dan niet geautomatiseerd, door de registratiehouder geaccordeerd. Het gaat hier om 'harde' gegevens. 
De verantwoordelijkheden van de registratiehouder zijn hiervoor veel zwaarder. Denk aan gegevens die 
voor meer doeleinden belangrijk zijn dan de keten Werk & Inkomen, bijvoorbeeld gegevens in de 
polisadministratie. De registratiehouder moet deze gegevens streng bewaken. Meestal is geen invoer 
mogelijk via ketenbrede afspraken over koppelvlakken. Wijzigingen zijn hooguit mogelijk via de 
Correctieservice of via de Landelijke Terugmeldfaciliteit.  
  
Gegevens buiten de ketenregistraties 
Voor een aantal gegevens is geen ketenregistratie aan te wijzen omdat ze vanwege hun aard of om 
historische redenen in meerdere systemen opgeslagen worden. Denk aan adressen, telefoonnummers en 
afspraken. Ook voor deze set geldt de Wbp en is een duidelijk beleid nodig en dienen kwaliteitseisen 
nagestreefd te worden. In de toekomst moeten we zo veel mogelijk voorkomen dat deze informatie op 
verschillende plekken opgeslagen wordt.  
 
Voor gegevens die om historische redenen op meerdere plekken worden opgeslagen, zijn 
uitwisselingsberichten beschreven (zie § 7.2.2). Doel is dat ieder gegeven slechts één keer wordt 
ingevoerd en via de uitwisselingsberichten aan de betreffende registraties wordt aangeboden. Het gaat 
hier om een beperkte set gegevens en terughoudendheid is geboden bij het gebruik van dat mechanisme. 
Het algemene principe moet zijn dat gegevens in hun eigen ketenregistratie opgeslagen worden en ter 
plekke geraadpleegd worden via webservices. 
 
Hieronder staan de gegevensets waarvoor (nog) geen ketenregistratie is aangewezen:  
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Informatieset  Bevat  Wordt 
geregistreerd 
bij  

Voorkeur 
Registratiehouder  

Additionele 
persoonsgegevens  

Telefoonnummers, e-mailadressen, 
feitelijk adres, verpleegadres, 
correspondentieadres   

Overal  mijnoverheid.nl   

Arbeidstoeleiding  Inschrijving, trajectplan, 
bemiddelingsgesprekken, sollicitatie, 
fasebepaling, arbeidsmarktoriëntatie  

WERKbedrijf, 
Gemeenten, 
UWV, Re-
integratiebureaus  

   

Vrijstelling 
Arbeidsplicht  

   WERKbedrijf, 
Gemeenten  

   

Detentie  Datum begin detentie  UWV  DJI  

Rijbewijs  Soort rijbewijs, geldigheid rijbewijs    WERKbedrijf  RDW (Centraal 
Rijbewijzenregister en 
Bromfietscertificatenregister 
(CRB))   

   
Op termijn zullen de ketenpartijen ook voor deze sets een registratiehouder moeten aanwijzen en 
afspraken moeten maken over (de kwaliteit van) het beheer en over het beschikbaar stellen van de 
gegevens. 
 
Belang van ketenregistraties 
De ketenregistraties zijn een belangrijke invulling van de principes en de uitvoering van de WEU en 
zorgen voor een gegevenshuishouding die kwalitatief op orde is. 
 
Koppeling en ontkoppeling van ketenregistraties  
De ketenregistraties staan niet op zichzelf. Het lijkt misschien een paradox, maar de koppeling van 
systemen wordt hier bereikt door eerst te ontkoppelen. Ontkoppeling is noodzakelijk om te bereiken dat 
elk gegeven slechts één registratie heeft. En koppeling is nodig om klanten (burgers en werkgevers) en 
professionals de gewenste functionaliteiten te bieden, met juiste en actuele gegevens. Hierbij is 
hergebruik van gegevens een belangrijk principe. 
  
Hoofdstuk 5 beschreef de servicegeoriënteerde architectuur (SOA) als oplossing voor de koppeling van 
registraties en hergebruik van gegevens. Een servicegeöriënteerde architectuur biedt (gegevens)diensten 
(services) aan, waarvan verschillende afnemers gebruik kunnen maken. Het doel is om maximale 
ontkoppeling en hergebruik te bereiken. Een SOA sluit ook beter aan op bedrijfsprocessen die 
gemodelleerd kunnen worden door het samenstellen van services. 
 
De ketenregistraties worden in deze Ketenarchitectuur gekoppeld via de koppelvlakken zoals beschreven 
in Hoofdstuk 7  (raadplegingen, signalen, correctie/terugmeld verzoeken, klantvolgberichten, 
managementinformatieberichten).  
 
Implementatie ketenregistratie 
De Ketenarchitectuur doet geen uitspraken over de implementatie van de ketenregistratie. De 
registratiehouder beslist zelf hoe hij de ketenregistratie inricht, en bijvoorbeeld ook hoe hij het sturen van 
signalen over wijzigingen regelt. De Ketenarchitectuur vereist alleen dat de registratie voldoet aan de 
eisen (zie hieronder) en aan de koppelvlakken die de keten Werk & Inkomen vastgesteld heeft. De 
registratiehouder kan ook zelf bepalen hoe hij de ontvangst van mutaties implementeert, en of er 
bijvoorbeeld nog een controle nodig is voordat de mutatie daadwerkelijk doorgevoerd wordt.  
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§ 6.2 Eisen aan een ketenregistratie  

De eisen die we stellen aan de ketenregistraties zijn ontleend aan de twaalf eisen aan 
basisregistraties van de e-overheid. 
 
Doel van hergebruik 
De overheid als geheel streeft naar een administratieve lastenverlichting voor burgers door hergebruik 
van reeds bekende gegevens over een burger verplicht te stellen. Die burger krijgt daardoor minder 
(herhaalde) vragen bij zijn contact met de overheid. 
 
De overheidsorganen streven er daarom naar om één werkelijkheid over haar burgers vast te leggen. Om 
die ene werkelijkheid te creëren is er voor ieder gegeven één bron aangewezen, die verplicht gebruikt 
moet worden door ieder orgaan dat dit gegeven nodig heeft voor verdere verwerking. De toewijzing van 
gegevens aan bronhouders ligt vast in het besluit SUWI en is een invulling van de Wet Eenmalig Uitvraag 
WEU). Deze aanwijzing heeft geleid tot ketenregistraties die in het verlengde liggen van de taken die de 
organen ieder voor zich al uitvoerden. 
 
Randvoorwaarden voor hergebruik 
Voor het verplichte hergebruik van gegevens in de keten Werk & Inkomen gelden enkele 
randvoorwaarden. Eén van die randvoorwaarden is dat de ketenpartijen eisen stellen aan de kwaliteit en 
beschikbaarheid van de gegevens, en dus aan de houder van de ketenregistratie. Met als doel dat er 
vertrouwen ontstaat in de kwaliteit van de hergebruikbare gegevens in de keten. 
  
De Ketenarchitectuur stelt alleen eisen aan onderwerpen die essentieel zijn voor het gebruik van een 
registratie binnen de keten. Dus niet aan randvoorwaardelijke zaken zoals het beveiligingsbeleid, backups 
en dergelijke. Iedere ketenpartij wordt geacht dit intern goed te regelen. 
  
De Ketenarchitectuur stelt geen normen aan de eisen. De registratiehouder en de afnemer maken 
hierover concrete afspraken die recht doen aan haalbaarheid, proportionaliteit, redelijkheid en billijkheid. 
Dit kan theoretisch leiden tot verschillende normen tussen de partijen, omdat er per gebruiksdoel een 
andere kwaliteitseis kan gelden. Naar verwachting zal voortschrijdend inzicht en doorontwikkeling 
uiteindelijk leiden tot één norm die een registerhouder zegt te kunnen en zullen handhaven. Daarmee 
wordt het een eenzijdige garantie naar de afnemer(s).  
 

§ 6.2.1 Transparantie  

De ketenpartijen informeren hun klanten dat zij gegevens verstrekken aan een overheidsorgaan dat in 
een grotere keten opereert en dat gegevens hergebruikt worden. Dit stimuleert de klant actief te volgen 
wat er met zijn informatie gebeurt en om een beroep te doen op zijn wettelijke rechten  op grond van de 
WBP.  

Afspraak 8: Ketenpartijen laten klanten weten dat gegevens hergebruikt kunnen 
worden.  

Transparantie stimuleert ook het zelfreinigend vermogen van het hergebruik: de klant ziet steeds wat er 
over hem bekend is en zal sneller geneigd zijn dit te corrigeren. Ieder geaccepteerd correctieverzoek 
resulteert in een wijziging in de ketenregistratie. 
 
Verder heeft de klant inzagerecht: hij mag op elk moment bekijken wat er over hem is geregistreerd, dus 
los van momenten van hergebruik van gegevens.  
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§ 6.2.2 Juridische status  

In de wetgeving is vastgelegd dat een ketenpartij gegevens uit een ketenregistratie kan gebruiken voor 
haar wettelijke taken. Door de transparantie tegenover de klant – de klant is op de hoogte van het 
hergebruik - kan men het gegeven gebruiken alsof men het van de klant zelf heeft gekregen. De 
ketenpartij moet met de registratiehouder afspraken maken over de actualiteit (houdbaarheid) van de 
betreffende informatie.  

Afspraak 9: Ketenpartijen mogen gegevens uit ketenregistraties op dezelfde manier 
gebruiken als gegevens die direct bij de klant zijn uitgevraagd.  

De afnemer van gegevens is verplicht om die gegevens aan de klant te tonen voordat hij een definitief 
besluit neemt op basis van die gegevens. De klant heeft zo de kans om zijn mening te geven en eventuele 
fouten te corrigeren. Wanneer daardoor gerede twijfel ontstaat, wordt de registratiehouder gevraagd een 
onderzoek in te stellen.  

§ 6.2.3 Kwaliteitsborging  

Voor een succesvolle uitwisseling van brongegevens in de keten is kwaliteitsborging noodzakelijk. De 
diverse partijen borgen de kwaliteit van de gegevens transparant door inzage te geven in de eigen 
processen en elkaar actief te informeren over vermeende onjuistheden in de gegevens. De 
registratiehouder neemt iedere melding van vermeende onjuistheden serieus en onderzoekt de 
werkelijkheid.  

Afspraak 10: Ketenregistraties moeten voldoen aan eisen met betrekking tot kwaliteit 
en beschikbaarheid.  

In het systeem ontstaat een zelfreinigend mechanisme. De klant ziet welke gegevens de overheid over 
hem heeft en zal correcties doorgeven, zeker als dat in zijn voordeel is. 
  
Samenwerking verhoogt de kwaliteit van de ketenregistratie tot een niveau dat ieder voor zichzelf niet kan 
realiseren. 
  
Kwaliteit heeft ook te maken met de beschikbaarheid van de gegevens. De ketenregistraties moeten 
online, realtime afhandeling bij afnemers ondersteunen. Ketenpartijen kunnen de gegevens aanroepen en 
direct gebruiken in hun verschillende applicaties, ook voor vóórinvulling in elektronische formulieren.  

§ 6.2.4 Bron  

De keten heeft ketenregistraties aangewezen voor bepaalde gegevens. De ketenregistratie fungeert 
daarmee als bron voor deze gegevens. De afnemers gebruiken deze gegevens als basis en leveren een 
actieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de ketenregistratie.  

Afspraak 11: De ketenregistratie is de enige en aangewezen bron waaruit deze 
gegevens opgevraagd kunnen worden, buiten uitvraag bij de cliënt zelf.  

De registratiehouder verplicht zich om de gegevens beschikbaar te stellen conform de overeengekomen 
normen. 
  
Registratiehouders geven ketenpartijen toestemming om opgevraagde gegevens aan klanten te tonen 
en/of te verstrekken, zo nodig via elektronische voorzieningen, mits de klant goed geïdentificeerd is en 
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bronvermelding plaatsvindt. 
  
De registratiehouder streeft ernaar de gegevens historisch te registreren zodat afnemers de gegevens niet 
zelf op hoeven te slaan. Historische registratie is nu echter nog niet gegarandeerd, wat betekent dat 
iedere afnemer voorlopig zelf de opgevraagde informatie moet vastleggen als hij een beslissing baseert op 
die historische gegevens. 
  
Zodra de ketenregistratie historisch registreert, staken de afnemers de eigen opslag om discussie over 
geldigheid daarvan te voorkomen. De in het verleden overgenomen registraties blijven gehandhaafd voor 
zover nodig als bewijslast of voor de archiefplicht.  

§ 6.2.5 Zorgvuldigheid  

Iedere afnemer verplicht zich naar eer en geweten te voldoen aan geldende wet- en regelgeving ten 
aanzien van privacy en beveiliging. Als een goed huisvader zullen zij de gegevens alleen gebruiken zoals 
overeengekomen en zorgen zij voor:  

• Een onderscheid tussen opgevraagde gegevens en daarop aangebrachte aanvullingen.  
• Melding van vermeende onjuistheden aan de ketenregistratie.  
• Doelbinding en proportionaliteit bij het gebruik van de gegevens.  
• Terugmelding van bezwaren/klachten van klanten over de gegevens.  
• Handhaving van ‘need to know’ door derden en onbevoegd eigen personeel geen toegang te 

verlenen, inclusief een actief (de)autorisatiebeleid.  
• Alleen doorlevering/verstrekking van gegevens volgens afspraken of passend binnen de wettelijke 

taken.  

Afspraak 12: Conform de Wbp en Regeling SUWI is de invulling aan proportionaliteit 
en granulariteit ter beoordeling van de registratiehouders en niet van de afnemer.  

De toets op proportionaliteit bepaalt in welke mate (granularitieit) de gegevens beschikbaar mogen zijn. 
De registratiehouder is als bestandseigenaar verantwoordelijk en aanspreekbaar (ex art 1 WBP) en moet 
voldoen aan alle eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. 

§ 6.2.6 Bewustwording  

Bij het ontsluiten en bevraagbaar maken van zijn gegevens stelt de registratiehouder vanuit zijn 
verantwoordelijkheid ook eisen aan de afnemers. De afnemers moeten ervoor zorgen dat hun 
medewerkers bewust omgaan met vertrouwelijke gegevens en dat zij weten welke beperkingen het 
gebruik van gegevens uit andere bronnen heeft.  

Afspraak 13: De afnemer gaat zorgvuldig om met de gegevens, inclusief de zorg voor 
privacy en beveiliging.  

Afspraak 14: De afnemer maakt haar medewerkers regelmatig bewust van de 
vertrouwelijkheid van de gegevens en de beperkingen ten aanzien van het gebruik.  

§ 6.3 De Wet Eenmalige gegevensUitvraag  

De uitwisseling van gegevens tussen ketenparters is sinds 2008 wettelijk verankerd in de Wet Eenmalige 
gegevensUitvraag (WEU). Achtergrond van deze wet is betere dienstverlening aan de klant. In de WEU is 
geregeld dat de keten Werk & Inkomen ieder gegeven dat nodig is voor de taakuitvoering slechts 
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éénmaal aan de klant mag vragen. Hiervoor is een groeipad voorzien. 
 
Op termijn moeten alle overheidorganisaties de (wettelijk aangewezen) basisregistraties gaan gebruiken 
als authentieke bron van gegevens. De WEU sluit aan op dit traject. Het resultaat zal zijn dat klanten in 
hun contact met de overheid een gegeven maar één keer hoeven te verstrekken. 
 
De WEU loopt vooruit op de totstandkoming van basisregistraties door de eisen die voor de 
basisregistraties gaan gelden, al concreet in te vullen voor de keten Werk & Inkomen. De WEU bevat 
uitgewerkte regelgeving voor de samenwerking bij de verwerking van gegevens in het domein Werk & 
Inkomen. 
 
Groeipad  
De uitvoering van de WEU is een groeipad. In § 6.1 beschrijven we de ketenregistraties die dit groeipad 
concreet invullen. Enerzijds door te benoemen welke ketenregistraties ontwikkeld moeten worden, en 
anderzijds door te identificeren welke organisatorische afspraken noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de 
gegevens te garanderen. 
 
Doorontwikkeling WEU 
De doorontwikkeling van de WEU heeft een dynamisch karakter. In komende jaren zal de overheid de 
verplichte eenmalige uitvraag ondersteunen met nieuwe regelgeving, de kwaliteit van de gegevens in de 
keten zal verbeteren en de gegevens worden geschikt voor de verplichte eenmalige uitvraag. De 
ontwikkeling van administratieve lastenvermindering en omgekeerde intake begint langzaam maar zeker 
vorm te krijgen en zal nog leiden tot een aanvullende gegevensbehoefte. De WEU en dus ook bijlage II 
van de Regeling SUWI groeit met deze ontwikkeling mee.  
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Hoofdstuk 7. Koppelvlakken  
De inrichting van de keten Werk & Inkomen is gebaseerd op een servicegerichte architectuur (Service 
Oriented Architecture, SOA). In deze architectuur ligt de nadruk op goed gedefinieerde, voor de business 
zinvolle services. Servicegerichte architectuur gaat over dienstverlening van ketenpartijen aan klanten en 
andere partijen, maar ook over services op functioneel niveau: van het ene systeem aan een ander 
systeem. Dit hoofdstuk gaat over die functionele invulling van de servicegerichte architectuur en over de 
standaardisatie en koppelvlakken die we op dat gebied nastreven. Met de afspraken over koppelvlakken, 
de implementaties van webservices conform de koppelvlakspecificaties en het onderliggende Suwinet 
netwerk wordt de Suwinet Servicebus vormgegeven.  
   
Welke services?  
Welke services een ketenpartij aan andere partijen en/of aan klanten biedt, hangt nauw samen met de 
ketenregistraties waar die partij verantwoordelijk voor is. Zoals beschreven in hoofdstuk 6 heeft een 
registratiehouder van een ketenregistratie verantwoordelijkheden op het gebied van ontsluiting van de 
data uit de ketenregistratie, ten behoeve van de afnemers. De ontsluiting moet zo veel mogelijk op een 
gestandaardiseerde manier gebeuren, met nauwkeurig en gestandaardiseerd gespecificeerde 
koppelvlakken. 
 
De wijze waarop de betrokken webservice geïmplementeerd wordt, is aan de registratiehouder zelf. En de 
wijze waarop de applicatie gebouwd wordt die de webservice gaat aanroepen, is aan de afnemende partij 
zelf. De servicegerichte architectuur bemoeit zich hier voornamelijk met de informatie-uitwisseling, op 
basis van berichtenverkeer.  
   

Functioneel ontwerp versus koppelvlakspecificaties  
   
Ter vergelijking: de schermen die een gebruiker van een applicatie te zien krijgt wordt de grafische user 
interface (GUI) genoemd. Bij een bouwtraject voor een nieuwe applicatie wordt de gewenste GUI 
omschreven in een functioneel ontwerp (FO).  
   
Bij geautomatiseerde koppelingen tussen gedistribueerde systemen onderling kun je ook een interface 
(ofwel koppelvlak) onderscheiden. En ook voor dit soort interfaces kunnen, bij wijze van soort FO, 
beschrijvingen gemaakt worden. Die beschrijvingen noemen we koppelvlakspecificaties.  

  
   
Bij aanbestedingen zijn beide varianten van belang. Behalve dat het te bouwen systeem aan de gebruikers 
de juiste functionaliteit moet bieden, moet het systeem aan de achterkant de voorgeschreven 
koppelvlakken implementeren. Zo moet ieder GSD-systeem onder andere de webservices 
'GSDDossierPersoon' en 'AanvraagWWB' implementeren conform de betreffende koppelvlakspecificaties.  
   
Standaard voor koppelvlakspecificaties 
Web Services Description Language (WSDL) is een internationaal breed geaccepteerde standaard voor het 
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maken van koppelvlakspecificaties. Deze standaard wordt volop ondersteund in veel software. De 
beschrijving van de technologie van WSDL en het bijbehorende XML-schema valt buiten de scope van 
deze Ketenarchitectuur. De SuwiML Transactiestandaard geeft hiervan een uitgebreide beschrijving, 
inclusief de manier waarop we WSDL in de keten Werk & Inkomen toepassen. Zie hiervoor 
http://bkwi.nl/transactiestandaard.  

Afspraak 15: Voor ieder koppelvlak worden specificaties gemaakt in SuwiML conform 
de SuwiML Transactiestandaard.  

Fysieke implementatie 
Na vaststelling van de koppelvlakspecificaties voor een service, kan men de service fysiek implementeren. 
De webservice komt dan beschikbaar op een webserver. De webservice houdt zich precies aan de 
koppelvlakspecificaties: hij ontvangt en herkent de gespecificeerde requests, en hij stuurt responses terug 
die ook aan de koppelvlakspecificaties voldoen. 
 
Soorten services  
Er zijn verschillende soorten services, ieder met eigen kenmerken voor de bijbehorende koppelvlakken: 
 

• Raadplegingen (inclusief zoekopdrachten)  
• Meldingen (waaronder: signalen, EKB's, uitwisselingsmechanisme)  
• Correctieverzoeken  
• Klantvolgfunctionaliteit  
• Managementinformatie  

In § 7.1 tot en met § 7.5 worden deze soorten besproken.  
   
Randvoorwaarden  
Bepaalde randvoorwaarden zijn bij de verschillende soorten services soms wel en soms niet aan de orde. 
Deze randvoorwaarden zijn met name:  
   
Reliable messaging  
Bij sommige uitwisselingen vereisen het bedrijfsproces en de ondersteunende applicatie absolute 
zekerheid dat een bericht slechts éénmaal aankomt. Dit is vooral gewenst bij meldingen, waarbij de ene 
partij aangeeft dat de andere partij iets moet gaan doen.  
   
Tussenstations  
Bij sommige uitwisselingen is de toepassing van tussenstations gewenst of zelfs noodzakelijk. Hiermee 
worden de bron en de bestemming ontkoppeld, wat bijvoorbeeld nodig kan zijn om downtijden bij de 
bestemming te ondervangen. Het tussenstation zorgt dan voor buffering en store-and-forward. Een 
tussenstation is ook een oplossing als de bestemming via de bestaande netwerken niet rechtstreeks 
bereikbaar is vanaf de bron. Wanneer tussenstations worden gebruikt, is meer aandacht voor reliable 
messaging noodzakelijk. Bovendien kan de service van het tussenstation (iets) afwijken van de service die 
de bestemming levert. Dit moet dan ook in de koppelvlakspecificaties tot uiting komen. 
 
Korte responstijden  
Bij sommige uitwisselingen is een korte responstijd cruciaal. Dan zijn tussenstations ongewenst.  
   
Alle bovenstaande varianten worden ondersteund door en besproken in de SuwiML Transactiestandaard. 
 
Opname in het serviceregister  
De beschikbare services en hun koppelvlakspecificaties worden opgenomen in het SuwiML Service 
Register, zie http://bkwi.nl/SuwiML. Daarnaast speelt het serviceregister van Digikoppeling (voorheen 
overheidsservicebus) een rol, zie hiervoor het serviceregister van Digikoppeling. Daar staan de services 
van allerlei overheidspartijen in, inclusief die van de landelijke basisregistraties.  
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Services voor registraties buiten de keten 
Ketenpartijen kunnen gegevens nodig hebben uit een (basis)registratie buiten de keten. Hiervoor kan een 
vertaling gemaakt worden in SGR / SuwiML. Vervolgens kunnen ook deze gegevens ontsloten worden met 
SuwiML webservices. Momenteel zijn er bijvoorbeeld al SuwiML webservices beschikbaar voor GBA-
gegevens, RDW-gegevens en gegevens van de Kamers van Koophandel. Deze SuwiML-varianten van 
externe services worden centraal in de keten beschikbaar gesteld aan afnemers. Dit vraagt om een 
transformatie van een extern gegevensformaat van en naar SuwiML, en eventueel een transformatie op 
het gebied van autorisatie. De externe registratie kan verlangen precies te weten wie de afnemer is. Bij 
verzoeken die via een SuwiML webservice naar de registratie gaan kan het BKWI als centrale 
verantwoordelijke voor de SuwiML webservice zich niet voordoen alsof zij de afnemer zelf is. Het BKWI 
kan echter wel autorisaties inregelen namens de afnemers.  
   

Aanzet tot transparantie  
   
In het kader van openheid en transparantie richting de burger, is het netjes om hem te laten weten wie 
wanneer welke gegevens over hem raadpleegt, welke signalen over hem waar naartoe gestuurd worden, 
en welke gegevens er over hem vastgelegd of gewijzigd worden. Dit is grotendeels te realiseren door voor 
iedere raadpleging en ieder signaal een afslag naar de berichtenbox op mijnoverheid.nl te sturen. Dit leidt 
tot veel extra berichtenverkeer, maar het geeft de geïnteresseerde burger een beter beeld van wat er met 
zijn gegevens gebeurt. Wat weer bijdraagt aan de bewustwording bij overheidspartijen over het gebruik 
van gegevens.  
   
De NORA zegt hier over onder andere:  
   
"P15. Organisaties in het publieke domein maken zichtbaar wat zij doen, welke besluiten zij nemen, welke 
gegevens zij hebben en gebruiken en wat hun werkwijze is."  
   
"P12. Overheidsorganisaties betrachten maximale transparantie voor de betrokkenen wat betreft de op 
hen betrekking hebbende verwerking van persoonsgegevens en verstrekkingen aan derden van die 
persoonsgegevens. Zij streven daarom naar inzage langs elektronische weg voor die betrokkenen."  
   
De berichtenbox op mijnoverheid.nl zou de burger de mogelijkheid kunnen bieden om aan te vinken of hij 
dit soort mededelingen wil ontvangen, of niet.  
   
Een minder vergaande mogelijkheid om transparantie richting de Burger te betrachten wordt geboden 
door de website http://www.burgerservicenummer.nl. Per organisatie staat daar welke soorten gegevens 
gebruikt worden.  
   

§ 7.1 Raadplegingen  

Raadplegingen zijn de meest gebruikte webservices in de keten. Webservices van het type raadplegingen 
ontsluiten de informatie uit de verschillende ketenregistraties. Meestal is een burgerservicenummer vereist 
in de request, de response geeft vervolgens informatie over de persoon met dat burgerservicenummer. 
Hieronder gaan we dieper in op de eisen die worden gesteld aan raadplegingen. Het 
burgerservicenummer is niet altijd de identificerende sleutel. Andere identificerende nummers zijn ook 
mogelijk, bijvoorbeeld de identificatie van een werkgever met het zogenaamde 
BedrijvenIdentificatieNummer (kortweg: BIN). 
 
Andere raadplegingen zijn zoekopdrachten en niet-vertrouwelijke raadplegingen; zij krijgen aan het eind 
van deze paragraaf nog kort de aandacht.   
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Hoge beveiligingeisen 
Bij de meeste raadplegingen wordt vertrouwelijke informatie over een klant verstuurd. Daarom worden 
hoge eisen aan de beveiliging gesteld. De webservice is alleen toegankelijk voor bevragingen door 
afnemers die geautoriseerd zijn. In de Service Level Agreements staan afspraken over het gecontroleerd 
beschikbaar stellen van de gegevens aan de gebruikers bij de afnemer, alleen aan geautoriseerde 
bekende professionals.  
   
Doelbinding 
Bij het maken van Koppelvlak specificaties dient het principe van Doelbinding (zie kader) een van de 
uitgangspunten te zijn.  
     

Doelbinding  
   
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468, vult het 
principe van doelbinding in. Er staat onder andere:  
   

• Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden verzameld.  

• Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt (ook het Raadplegen valt hieronder) indien:     
       

o de betrokkene toestemming heeft gegeven;  
o de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een van een 

publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan  
• Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de 

doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.  
   
Doelbinding betekent dat iemand (een persoon of een organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, 
gebruiken of delen wanneer dat een (geautoriseerd) heel specifiek en eigenlijk doel dient. Bij het werken 
met basis- en ketenregistraties schiet de informatieverstrekking gemakkelijk zijn doel voorbij, bijvoorbeeld 
wanneer de informatie te ver doorgeleverd wordt, of wanneer er te grote informatiesets of zelfs hele 
dossiers verstrekt worden. Aandacht voor doelbinding betekent dat de informatieset die wordt verstrekt, 
past bij de situatie en het doel waarvoor de informatie geraadpleegd wordt.  
   
Het principe van doelbinding heeft gevolgen voor de koppelvlakken van het type raadplegingen: de 
informatieset in de response moet aansluiten bij het werkproces waarvoor de informatie op dat moment 
van belang is. Wanneer een ketenregistratie verschillende logische subsets bevat, dan moeten die subsets 
in de koppelvlakken afzonderlijk opvraagbaar zijn. Zo kan de informatie die opgevraagd wordt goed 
afgestemd zijn op de informatiebehoefte van de gebruiker op dat moment, en bij de stap in het 
werkproces dat door de gebruiker uitgevoerd wordt. 
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Granulariteit in de koppelvlakken  
Doordat de logische subsets afzonderlijk beschikbaar gesteld worden in de koppelvlakken van 
raadplegingen, ontstaat er een zekere granulariteit in de koppelvlakken. Deze granulariteit moet goed 
zijn, maar ook werkbaar. Te fijnkorrelig is niet werkbaar, bijvoorbeeld als in de koppelvlakken per 
gegeven een aparte raadpleging gespecificeerd wordt. Aan de andere kant doet te grofkorrelig geen recht 
aan het principe van doelbinding, bijvoorbeeld als er hele dossiers meegestuurd worden in de response op 
een raadpleging. 
 
SuwiML koppelvlakspecificaties per raadpleging 
Voor iedere raadpleging worden SuwiML koppelvlakspecificaties gemaakt. Het heengaande bericht bevat 
ten minste het burgerservicenummer, het teruggaande bericht bevat de gevraagde informatie over de 
persoon met dat burgerservicenummer. In het heengaande bericht kunnen daarnaast aanvullende 
parameters gespecificeerd zijn, wanneer die voor de betrokken ketenregistratie nodig zijn om tot een 
juiste response te komen.  

Afspraak 16: De informatie in ketenregistraties wordt ontsloten door webservice 
implementaties te maken van de relevante gewenste en wettelijk toegestane 
raadplegingen.  

Afspraak 17: De partij die een raadpleging-webservice aanroept is verantwoordelijk 
voor zorgvuldig gebruik van de geraadpleegde informatie en ziet toe op autorisaties, 
doelbinding, proportionaliteit en beveiliging.  

Afspraak 18: De partij die een raadpleging-webservice van een ketenregistratie 
aanroept zal de verkregen informatie niet zelf opslaan, behalve als bewijslast bij de 
genomen besluiten.  

Opslaan als bewijslast 
Professionals nemen beslissingen op basis van gegevens uit ketenregistraties, bijvoorbeeld over het recht 
op, de hoogte van of de duur van een uitkering. Bij het registreren van zo'n beschikking moeten de 
gegevens waarop de beschikking gebaseerd is, bij de beschikking vastgelegd worden. Maar als de 
professional later weer actuele informatie over die klant nodig heeft, dan moet hij die gegevens weer 
raadplegen bij de ketenregistraties.  

Snel en betrouwbaar 
De raadplegingen-webservices moeten snel en betrouwbaar te zijn. 'Snel' betekent dat de responstijden 
binnen een bepaald aantal seconden moeten liggen, 'betrouwbaar' dat de beschikbaarheid moet liggen 
boven een bepaald percentage tijdens de afgesproken openingstijden. De definitieve grenswaarden 
worden vastgelegd in een SLA.  
 
Zoekopdrachten 
Naast raadplegingen aan de hand van een burgerservicenummer zijn allerlei andere zoekopdrachten 
denkbaar. Op basis van een zoeksleutel in het request zal de response een aantal treffers bevatten. De 
kadaster-webservice kent bijvoorbeeld de mogelijkheid om de gerechtigden (eigenaren) van een 
kadastraal object op te vragen. Belangrijk is dat de koppelvlakspecificaties de oplevering van treffers 
scheiden van allerlei nadere informatie over die treffers. Dat zijn namelijk verschillende soorten 
raadplegingen waarvoor verschillende autorisaties kunnen gelden. 
 
Niet-vertrouwelijke raadplegingen 
De PostcodeTabel webservice is een voorbeeld van een raadpleging zonder vertrouwelijke informatie. In 
het request zit een postcode of een gemeentecode, en in de response de bijbehorende plaatsnaam of 
gemeentenaam. Dit betreft openbare informatie, en daarom gelden hierbij minder strenge eisen aan de 
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beveiliging en aan de mogelijkheden voor tracking en tracing. Daardoor zijn bijvoorbeeld minder zware 
headers vereist in de koppelvlakspecificaties.  
 

§ 7.2 Meldingen  

Naast webservices voor raadplegingen kennen we webservices voor meldingen. Waar raadplegingen zijn 
bedoeld om informatie op te halen, gebruiken we meldingen om informatie te sturen. De keten Werk & 
Inkomen kent verschillende soorten meldingen. We bespreken de elektronische ketenberichten (EKB's, 
waaronder aanvragen, kennisgevingen en re-integratieadviezen) en enkele nieuwere varianten, zoals 
signalen en het uitwisselingsmechanisme.  

§ 7.2.1 Signalen  

Signalen zijn hier elektronische berichten die een gebeurtenis melden, zoals de start of beëindiging van 
een uitkering, een dienstverband of een opleiding. Het gaat om veranderingen in de ketenregistraties. 
Omdat die veranderingen invloed kunnen hebben op de dienstverlening van ketenpartijen, worden 
koppelvlakspecificaties gemaakt van signalen. Een signaal bevat het burgerservicenummer van de 
betrokkene en de precieze gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. Het signaal wordt verspreid naar 
partijen die de betrokkene als klant hebben of krijgen en waarbij de gebeurtenis mogelijk van invloed is 
op de dienstverlening.  

 

   
Centrale Abonnementenregistratie   
De signalen worden bij voorkeur gegenereerd door de eigenaar van de ketenregistratie. Om de 
verspreiding van signalen naar afnemers te ondersteunen, wordt een Centrale Abonnementenregistratie 
ingericht in de GeVS. Zie hiervoor § 8.9 De centrale Abonnementenregistratie. In de 
Abonnementenregistratie wordt bijgehouden welke signalen (en onder welke condities) op welke manier 
naar welke partijen of systemen gestuurd moeten worden. De ketenregistratie hoeft alleen zijn signalen 
naar de Abonnementenregistratie te sturen; de registratie verzorgt de verdere verspreiding.   
Registratiehouders kunnen ook een eigen abonnementenregistratie inrichten en zelf signalen naar 
abonnees versturen. Een mogelijke variant is dat de ketenregistratie wel via de Abonnementenregistratie 
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achterhaalt waar men op een bepaald moment een bepaald signaal heen moet sturen, maar dat de 
ketenregistratie het daadwerkelijk versturen van het signaal aan abonnees zelf voor zijn rekening neemt.    

Afspraak 19: Signalen worden gegenereerd door de ketenregistraties  

Afspraak 20: Voor ieder signaal worden SuwiML koppelvlakspecificaties gemaakt.  

Het heengaande bericht bevat de gebeurtenis (zo nodig aangevuld met relevante parameters bij deze 
gebeurtenis) en het burgerservicenummer; het teruggaande bericht bevat een ontvangstbevestiging.  

Afspraak 21: Afnemers richten webservices in (conform de koppelvlakspecificaties) om 
 signalen te ontvangen die voor hen relevant zijn en waarvoor zij geautoriseerd zijn.  

Afspraak 22: De Centrale Abonnementenregistratie heeft voor ieder signaal een 
webservice die voldoet aan de koppelvlakspecificaties en aan de SuwiML 
Transactiestandaard  

De dienstverlening van de afnemer reageert op de ontvangst van signalen. Daarom is gegarandeerde 
aflevering noodzakelijk bij signalen. Dit is een belangrijk verschil met raadplegingen, en stelt extra eisen 
aan het systeem dat de signalen verstuurt én aan het systeem dat de signalen ontvangt. Zie de SuwiML 
Transactiestandaard voor meer details. Na ontvangst van een signaal kan de afnemer besluiten om via 
een raadpleging gedetailleerde informatie (over de gebeurtenis, of over de klant) op te halen.  

§ 7.2.2 Elektronische ketenberichten (EKB's)  

De eerste generatie meldingen werd elektronische ketenberichten (EKB's) genoemd. Het gaat hier om 
berichten met informatie over een aanvraag, een kennisgeving of een re-integratieadvies. Aanleiding voor 
de eerste EKB’s was de wettelijke taak voor het toenmalige CWI om de aanvragen voor zowel WW- als 
WWB-uitkeringen te registreren. Het CWI stuurde informatie over een WWB-aanvraag door naar de 
gemeente, en informatie over een WW-aanvraag naar het UWV.  
   
Verschil met signalen   
Een belangrijk verschil tussen signalen en de EKB's is dat er met de EKB’s meer informatie uitgewisseld 
wordt tussen de ketenpartijen. De huidige signalen beperken zich veel meer tot hun signaalfunctie, 
namelijk een melding dat een gegeven of een situatie veranderd is. De gegevens zelf blijven opgeslagen 
in de ketenregistratie waar ze thuis horen, maar kunnen uiteraard wel geraadpleegd worden via Suwinet 
Inkijk of via andere bevragende applicaties.   
Het versturen van onnodig grote hoeveelheden gegevens en/of informatie door de keten moet worden 
voorkomen. Een signaal dat de gegevens zijn opgenomen in een ketenregistratie heeft daarom de 
voorkeur. Op deze manier worden de meest actuele gegevens gebruikt en overal beschikbaar gesteld.  

§ 7.2.3 Het Uitwisselingsmechanisme  

Door historische ontwikkelingen in de keten worden sommige gegevens in meerdere systemen beheerd. 
Denk aan de naam, het adres en de woonplaats (NAW-gegevens) van een persoon. Voor deze gegevens 
bestaat zelfs een basisregistratie, de GBA, waaruit de NAW-gegevens van een persoon altijd opgehaald 
kunnen worden aan de hand van het burgerservicenummer. Tegenwoordig kan dat ook snel en 
betrouwbaar, via een webservice, onder andere via de Suwi Broker. Desalniettemin worden de NAW-
gegevens nog altijd in allerlei systemen geregistreerd en beheerd.  
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Daarnaast is er een set gegevens waarvoor nog geen ketenregistratie is aangewezen. Denk aan 
telefoonnummer, e-mailadres, rijbewijs, partner, enzovoort. Zoals bepleit in § 6.1 moet deze set zo snel 
mogelijk kleiner worden door ook voor deze gegevens een ketenregistratie aan te wijzen of in te richten.  
 
Samenwerking via uitwisseling  
Ook bij gegevens die in meerdere systemen zijn opgeslagen, is samenwerking belangrijk. Toevoegingen 
en wijzigingen in deze gegevensset moeten doorgegeven worden aan de andere systemen die dezelfde 
gegevens hebben opgeslagen. Dit gebeurt via een speciaal soort meldingen waarvoor ook SuwiML 
koppelvlakspecificaties nodig zijn. Anders verwoord, dit soort meldingen zijn in de aard EKB's.  
Verspreiding van deze speciale meldingen kan via de Centrale Abonnementenregistratie plaatsvinden. In 
de Abonnementenregistratie staat welke andere systemen deze meldingen moeten ontvangen. De 
speciale meldingen moeten verstuurd worden vanuit de initiële registratie in een van de betrokken 
systemen. Dit geldt ook voor het registreren van wijzigingen in de gegevens. De systemen die deze 
gegevens willen ontvangen hebben een webservice nodig die de koppelvlakspecificaties implementeert.  
   
Nadelen    
Het nadeel van dit uitwisselingsmechanisme is dat dezelfde gegevens in meerdere systemen geregistreerd 
worden. Het brengt extra beheerslast met zich mee en het risico bestaat dat wijzigingen niet in alle 
betrokken systemen door komen. Het is daarom noodzakelijk om de gegevensset waarvoor dit 
mechanisme uitgerold wordt duidelijk te benoemen, kritisch te beschouwen, zo klein mogelijk te houden 
en uiteindelijk uit te faseren.  
 
Facilitering intakeprocessen  
Het Uitwisselingsmechanisme faciliteert ook de intakeprocessen op de Werkpleinen. Het gaat om 
intakeprocessen in Werk & Inkomen, zoals inschrijven voor werk en de aanvraag van een uitkering, maar 
ook om intakes voor belendende gemeentelijke dienstverlening, bijvoorbeeld voor huisvesting en voor 
schuldhulpverlening. Om de geregistreerde gegevens door te leiden naar de juiste ketenregistratie, kan 
het Uitwisselingsmechanisme gebruikt worden.  
Samengevat is het Uitwisselingsmechanisme niet meer of minder dan informatie-uitwisseling op basis van 
EKB's in combinatie met de Centrale Abonnementenservice.  

§ 7.3 Correctieverzoeken  

Doorvoeren van mutaties in een ketenregistratie moet gecontroleerd gebeuren en wordt voornamelijk 
uitgevoerd door bevoegde professionals in een frontend-applicatie van de ketenregistratie zelf. 
Aanlevering van correctieverzoeken kan echter ook vanuit andere applicaties plaatsvinden, door andere 
professionals of door burgers zelf. De centrale Suwi Correctieservice faciliteert dit, zie § 8.8. De 
correctieverzoeken moeten voldoende informatie bevatten om een onderzoek te starten en om uiteindelijk 
te beslissen of het correctieverzoek wordt geaccepteerd of verworpen. Daarom zijn er ook 
koppelvlakspecificaties beschikbaar voor correctieverzoeken. Deze specificaties worden geïmplementeerd 
in de Correctieservice. Iedere applicatie die zijn gebruikers correctiemogelijkheden biedt, kan de 
correctieverzoeken van zijn gebruikers conform deze specificaties aanleveren bij de centrale 
Correctieservice. De Correctieservice stuurt het correctieverzoek door naar de verantwoordelijke 
ketenregistratie.   
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§ 7.4 Klantvolgfunctionaliteit  

Informatie over de klanten van de keten Werk & Inkomen is verspreid opgeslagen in verschillende 
ketenregistraties bij verschillende ketenpartijen. Die partijen hebben regelmatig behoefte aan een 
overzicht van de trajecten die een bepaalde klant heeft doorlopen. Dit overzicht bestaat op dit moment 
niet. Het kan wel gedestilleerd worden uit de verschillende dossierservices, maar dat stelt aanzienlijke 
eisen aan resources en autorisaties.   

Het overzicht is feitelijk niet meer dan een lijst met de verschillende dienstverleningstrajecten die de 
ketenpartijen voor de klant geregistreerd hebben, met begin- en einddatums. Het is redelijk eenvoudig 
om hiervoor generieke koppelvlakspecificaties te maken. Zodra enkele partijen deze specificaties 
geïmplementeerd hebben, kan het overzicht als een soort tijdlijn getoond worden in Suwinet Inkijk of in 
andere bevragende applicaties.  
   
Belangrijk voor dit koppelvlak is dat de specificaties generiek zijn. Ze moeten dus centraal afgesproken 
worden en iedere ketenpartij moet de webservice conform die specificaties implementeren. Alleen dan is 
het voor een afnemer (bijvoorbeeld de Suwi Broker ten behoeve van de bevragende applicaties) goed 
mogelijk om een algemeen, ketenbreed overzicht samen te stellen van de trajecten die een klant door de 
tijd heen heeft doorlopen.  
 

§ 7.5 Managementinformatie  

Management- en verantwoordingsinformatie zijn ook gegevenssets die uniform ketenbreed ontsloten 
moet kunnen worden. De verschillende ketenpartijen hebben grotendeels dezelfde 
rapportageverplichtingen. Daarnaast heeft het BKWI een wettelijke rapportageplicht over het 
elektronische berichtenverkeer in de keten.  

Ieder systeem hoort de managementinformatie op dezelfde uniforme wijze via een webservice 
beschikbaar te stellen, zodat die informatie direct opgehaald kan worden wanneer iemand haar nodig 
heeft. BKWI zou dat bijvoorbeeld maandelijks kunnen doen om aan haar rappportageverplichtingen aan 
SZW te kunnen voldoen. Daarnaast is het ook netjes en modern dat iedere partij op de eigen website de 
informatie online beschikbaar stelt. Het betreft hier openbare, niet-geclassificeerde informatie.  

De ketenpartijen moeten eerst afspreken welke prestatie indicatoren van belang zijn voor 
managementrapportages. Daarna kunnen koppelvlakspecificaties voor de webservice gemaakt worden.   

§ 7.6 De Suwinet Servicebus  

De Suwinet Servicebus bestaat uit het besloten Suwinet netwerk met alle webservices die de 
ketenpartijen op dat netwerk aan elkaar beschikbaar stellen, en de informatie-uitwisseling die daarmee 
gestalte krijgt.   
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§ 7.6.1 Wat is een 'servicebus'?  
Rond het begrip servicebus bestaat vaak spraakverwarring. In de keten Werk & Inkomen verstaan we er 
het volgende onder. Uiteraard is er bij een servicebus sprake van services, tegenwoordig voornamelijk 
webservices, van koppelvlakspecificaties en de implementaties daarvan. De basis van de servicebus wordt 
gevormd door het geheel van systemen die de webservices leveren, de afnemende systemen die de 
webservices aanroepen en het onderliggende netwerk. De specificaties van de webservices, een 
serviceregister en eventueel een onderliggende taal of ontologie (zoals het SGR) zijn er onlosmakelijk mee 
verbonden. 
 
De Suwinet servicebus is een uitstekend voorbeeld van een goed draaiende servicebus, met zijn inmiddels 
geïmplementeerde webservices, elektronisch berichtenverkeer met bijbehorende specificaties, het SGR als 
onderliggende taal en het besloten Suwinet als onderliggend netwerk.   
 

§ 7.6.2 Digikoppeling  

De landelijke e-Overheid heeft ook behoefte aan een goede servicebus. De standaarden voor 
Digikoppeling (voorheen Overheidsservicebus) zijn opgesteld op basis van enkele relevante internationale 
standaarden, zoals de WS-* standaarden en de ebXML-familie. Services op Digikoppeling moeten zich 
houden aan profielen gebaseerd op die internationale standaarden. De services zelf zijn niet door het 
Digikoppeling-project ontwikkeld maar moeten gespecificeerd, geïmplementeerd en beschikbaar gesteld 
worden door de landelijke basisregistraties, de grote landelijke uitvoeringsorganisaties en verschillende 
andere overheden. Allerlei overheidsinstellingen kunnen die services vervolgens aanroepen en gebruiken. 
Ter ondersteuning heeft het Digikoppeling-project een serviceregister en een compliancevoorziening 
opgeleverd.  
 
Bij Digikoppeling zijn wat andere keuzes gemaakt dan in de keten Werk & Inkomen. De SuwiML 
Transactiestandaard licht deze verschillen toe. Toch kan de Suwinet Servicebus gezien worden als deel 
van Digikoppeling, omdat de Suwi-services in principe (maar onder voorwaarden) beschikbaar zijn op het 
Koppelnet Publieke Sector (KPS), en omdat de Suwi-services gebaseerd zijn op dezelfde internationale 
WS-* standaarden.  
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§ 7.6.3 De 'Enterprise Service Bus' (ESB)  

Veel softwareleveranciers hebben tegenwoordig een enterprise servicebus (ESB) in hun 
productencatalogus. Dit is meestal een softwarepakket met een aantal handige adapters voor de meest 
gebruikte protocollen (webservices, FTP, JMS, en het bestandssysteem I/O), transformatiemogelijkheden, 
een serviceregister, enige vorm van Business Process Modelling en uiteraard een mooie beheer-GUI. Op 
zichzelf is zo'n systeem nog helemaal geen servicebus. Voorwaarde daarvoor is dat het systeem services 
van andere systemen gebruikt, dat er services in het systeem geïmplementeerd zijn, en dat er afnemers 
voor die services zijn. Dat geheel vormt de servicebus, en die ene ESB maakt daar dan onderdeel van uit.  



 

KArWeI versie 2.0 1 november 2010  Pagina 77 
 

Deel IV Technische Architectuur  
Het onderdeel Technische Architectuur beschrijft voorzieningen die de inrichting van de 
informatiearchitectuur mogelijk maken en ondersteunen.  
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Hoofdstuk 8. De Gezamenlijke elektronische Voorzieningen 
Suwi (GeVS)  

De Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) is een verzameling van centrale en decentrale 
voorzieningen die zorgdragen voor de gegevensuitwisseling tussen gegevensaanbieders en -afnemers in 
de keten Werk & Inkomen. Deze voorzieningen zijn vastgelegd in artikel 5.21 van het Besluit SUWI, 
inclusief de taken op het gebied van de inrichting en beheer.   

In artikel 5.21 Besluit SUWI wordt in principe de centrale voorziening SUWI (die zorg draagt voor 
gegevensuitwisseling tussen gegevensaanbieders en –afnemers) aangewezen als het hulpmiddel om aan 
het principe van eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik binnen het domein Werk en Inkomen 
tegemoet te komen. De centrale voorziening SUWI is daarmee een gezamenlijke (verplichte) afspraak en 
biedt op basis hiervan een aantal componenten die de ketenpartners kunnen gebruiken. In sommige 
gevallen is het niet mogelijk dat Ketenpartners gebruik kunnen maken van deze centrale componenten, 
dit kan zijn omdat een ketenpartner onderdeel is van andere ketens waar vergelijkbare centrale 
voorzieningsafspraken gelden, of dat aansluiting op deze centrale componenten tot een complexe 
inrichting leiden. Binnen de keten worden daarover afspraken gemaakt op welke wijze deze componenten 
door of voor welke ketenpartner worden ingezet zolang de GeVS maar als één samenhangend en 
betrouwbaar geheel werkt.   

Niet vrijblijvend  
Gebruik van de GeVS is niet vrijblijvend. In Bijlage I van de Regeling SUWI ('Stelselontwerp & Beveiliging 
Kaders en uitgangspunten aangaande de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS)', 
kortweg 'Stelselontwerp GeVS') wordt op hoofdlijnen "aangegeven wat ... ingeregeld moet zijn om het 
samenstel van de voorzieningen ... als één samenhangend en betrouwbaar geheel te laten werken". De 
ketenpartijen krijgen daarvoor verantwoordelijkheden toebedeeld en moeten met elkaar afspraken 
maken, vastleggen en nakomen op het gebied van gebruik van standaarden en zorg voor privacy, 
beveiliging, betrouwbaarheid en beheer.  
 
Positionering GeVS-onderdelen  
Onderstaande architectuurplaat positioneert een aantal GeVS-onderdelen. De plaat is gebaseerd op een 
figuur uit het Stelselontwerp GeVS.  
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Invulling GeVS   
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de keten de GeVS heeft ingevuld, als aanvulling op het globale Stelselontwerp 
GeVS. Wat is het precies? En wat is het niet? Welke componenten worden er onderscheiden? Welke 
afspraken gelden er?  
Van ieder component wordt het doel en het gebruik beschreven en waar mogelijk gevisualiseerd. We 
besteden ook aandacht aan de samenhang met andere componenten. Het gaat hier om bestaande 
systemen, die grotendeels in andere documenten beschreven zijn. We geven daarom geen uitputtende 
beschrijvingen maar verwijzen waar mogelijk naar die documenten. Aanvullende informatie over de 
componenten van de GeVS is ook op te vragen bij het BKWI. Het is de bedoeling om in een routekaart de 
status van de verschillende GeVS-componenten actueel bij te houden en inzichtelijk te maken.  

Overzicht componenten  
We beschrijven de volgende componenten:  

Paragraaf  Voorziening  Doel  

§ 8.1  Ketenregistraties  Gegevensbronnen  

§ 8.2  Suwinet  Besloten netwerk  

§ 8.3  Suwi Gegevens Register  Woordenboek  

§ 8.4  SuwiML  Gemeenschappelijke taal  

§ 8.5  Suwinet Inkijk  Ontsluiting van gegevens  

§ 8.6  Klantbeeldportlet  Inzage voor de burger  

§ 8.7  Suwi Broker  Verdeelstation  

§ 8.8  Correctieservice  Openstaan voor verbeteringen  

§ 8.9  Abonnementenregistratie  Signalen doorgeven  

§ 8.10  Sectorloket  Voorportaal voor gemeenten  

§ 8.11  Autorisatiemodel  Gecontroleerde toegang  

§ 8.12  e-inwoner.nl portaal  Vóóringevulde formulieren  

§ 8.13  Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen  Wijzigingen doorvoeren  

§ 8.14  SuwiMail  Uitwisseling van ongestructureerde informatie  

 
§ 8.1 Gegevensbronnen: de ketenregistraties  

De ketenpartijen beheren gegevens die andere ketenpartijen ook nodig hebben voor de uitvoering van 
hun wettelijke taken. Die gegevenssets moeten dus bereikbaar zijn voor relevante ketenpartijen. Als die 
gegevenssets aan een aantal eisen voldoen (zie hoofdstuk 6 Ketenregistraties), krijgen ze de status van 
ketenregistratie.  

Verantwoordelijkheid voor ketenregistratie  
De registratiehouder is verantwoordelijk voor de implementatie, de beveiliging, het beheer en de 
ontsluiting van de ketenregistratie. De ontsluiting gebeurt met webservices, conform afgesproken 
koppelvlakspecificaties. Strikt beschouwd hoort het systeem waarmee de gegevens beheerd worden zelf 
níet bij de GeVS. De registratiehouder heeft zelf de volledige verantwoordelijkheid over dat systeem. De 
webservices en de bijbehorende koppelvlakspecificaties voor de ontsluiting, en de functionaliteit die 
daarmee aan de keten wordt geleverd, zijn wél onderdeel van de GeVS.   
De ketenregistraties zijn van belang voor de informatiehuishouding van de hele keten, wat hun status als 
onderdeel van de GeVS rechtvaardigt. In Hoofdstuk 6 wordt verder ingezoomd op de architectuur van de 
Ketenregistraties. In Hoofdstuk 7 worden de koppelvlakken verder besproken.  
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Doelen   
De benoeming van registraties tot ketenregistratie heeft een aantal doelen. Het maakt duidelijk welke 
partij verantwoordelijk is voor welke gegevenssets. De registratiehouders moeten zorgen voor een goede 
ontsluiting en kunnen hier ook op aangesproken worden. Verder moeten de ketenregistraties voorkomen 
dat dezelfde gegevens elders óók opgeslagen wordt. Afnemers mogen de beschikbaar gestelde gegevens 
niet opslaan anders dan als bewijslast bij genomen beslissingen.  
 

§ 8.2 Een besloten netwerk: het Suwinet  

Het Suwinet is een besloten netwerk voor het transport van gegevens tussen de verschillende 
ketenpartijen. Het Suwinet is gekoppeld aan de bedrijfsnetwerken van de ketenpartijen en aan het 
Gemnet voor de informatiestromen van en naar gemeenten. Ten slotte heeft het Suwinet een koppeling 
met de Haagse Ring, het besloten netwerk dat tussen de ministeries is gelegd.  

Afspraak 23: Het transport van vertrouwelijke informatie vindt plaats via het Suwinet 
netwerk.  

Koppelnet Publieke Sector 
Ketenpartijen die aan het Gemnet of aan de Haagse Ring verbonden zijn, kunnen de gegevensuitwisseling 
geheel of gedeeltelijk daarover laten lopen. Ketenpartijen die aan het Gemnet of aan de Haagse Ring 
verbonden zijn hoeven niet direct aan het Suwinet aangesloten te worden om met Suwinet-partners 
vertrouwelijke informatie te kunnen uitwisselen. Dit is in overeenstemming met de ideeën achter het 
Koppelnet Publieke Sector (KPS, tegenwoordig Diginetwerk) van de landelijke e-Overheid. Suwinet, 
Gemnet en de Haagse Ring vormen de basis van het Koppelnet Publieke Sector. Dit netwerk moet 
voorkomen dat vertrouwelijke informatie van klanten over het openbare Internet verstuurd wordt. En dat 
is ook de gedachte achter afspraak 23. 
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Beheer Suwinet  
Het BKWI is verantwoordelijk voor het beheer van het Suwinet. Bij het beheer hoort ook een 
verantwoording in de vorm van regelmatige rapportages over het gebruik van het netwerk.  
 

Afspraak 24: Het Suwinet wordt beheerd door BKWI.  

Beveiliging 
Via Suwinet wisselen ketenpartijen vertrouwelijke gegevens van klanten uit. Dit vraagt om hoogwaardige 
beveiliging, waar we in hoofdstuk 9 dieper op ingaan. De belangrijkste afspraken zijn:  

Afspraak 25: Ongeautoriseerd gebruik van het Suwinet moet uitgesloten worden.  

Afspraak 26: Inbraak in systemen van communicatiepartners via het Suwinet moet 
uitgesloten worden.  

Het Suwinet heeft geen koppeling met het Internet. Het Suwinet heeft ook geen koppeling met het RINIS 
netwerk.  
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Het Suwinet is niet bedoeld voor of ingericht op toepassingen als Voice over IP, Streaming Media, 
Videoconferencing of andere UDP protocollen. Voor de IP-adressen wordt een publieke IP-range gebruikt. 
De gebruikte hostnamen worden opgenomen in de publieke DNS op het Internet.  

§ 8.2.1 Suwinet versus RINIS  

Stichting RINIS levert ook een netwerk en netwerkdiensten aan overheidspartijen. De RINIS-
dienstverlening kan afgenomen worden door een RINIS-server te plaatsen in het eigen rekencentrum, 
en door aan het RINIS-netwerk te koppelen. Gebruik maken van RINIS is een alternatief voor het 
koppelen via webservices zoals beschreven in Hoofdstuk 8. Koppelvlakken. RINIS biedt garanties over 
de gegevensuitwisseling. Het gebruik van RINIS ligt vooral voor de hand wanneer:  

   
• er sprake is van afwijkende standaarden;  
• er sprake is van bulkdata;  
• de zorg voor monitoring, connectiviteit en transformaties uitbesteed moet worden;  
• er gekoppeld wordt met private partijen.  
• er gekoppeld wordt met Europese partners.  

Als RINIS gebruikt wordt, is standaardisatie conform de SuwiML Transactiestandaard (zie Hoofdstuk 8) of 
 Digikoppeling standaarden niet nodig.  

§ 8.3 Een woordenboek: het Suwi Gegevens Register  

Het Suwi Gegevens Register (SGR, zie http://bkwi.nl/SuwiML/SGR) bevat informatie over alle gegevens 
die uitgewisseld worden. Van ieder gegeven wordt vastgelegd:  

• De definitie van het gegeven.  
• Een bijbehorende technische code. De technische code voor het gegeven 'Burgerservicenummer' 

is bijvoorbeeld 'Burgerservicenr'. De technische codes worden gebruikt in de 
uitwisselingstandaard SuwiML.  

• Het formaat. Voor het gegeven 'Woonplaatsnaam' is bijvoorbeeld vastgelegd dat het een 
alfanumerieke string is met maximale lengte 24.  

 
Entiteiten-relaties model  
In het SGR worden de gegevens als attributen toegekend aan entiteiten. Ook voor de entiteiten wordt een 
technische code bepaald en een definitie gegeven. Verder zijn de relaties tussen de entiteiten vastgelegd 
in het SGR. Zodoende vormt het SGR een groot entiteiten-relaties model. Met het SGR worden ook 
diagrammen meegeleverd voor verschillende subsets van gegevens en entiteiten.  

Afspraak 27: Alle gestructureerde informatie die tussen ketenpartijen uitgewisseld 
wordt, is gedefinieerd en vastgelegd in het SGR.  

De definities in het SGR zijn zo veel mogelijk ontleend aan officiële (inter)nationale norminstanties zoals 
NEN en ISO, of aan de basisregistraties. Deze bronnen worden steeds vermeld. 
 
Het SGR kent een jaarlijkse release-cyclus. Alle toevoegingen en wijzigingen worden besproken in de 
Werkgroep Gegevens en Berichten. In bijzondere gevallen is een tussentijdse release mogelijk. Iedere 
nieuwe release wordt vastgesteld door de Domeingroep Gegevens en Berichten.  
   
Het SGR wordt genoemd in Artikel 5.20 van het Besluit SUWI.  
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§ 8.4 Een gemeenschappelijke taal: SuwiML  

Om elektronische informatie-uitwisseling technisch mogelijk te maken gebruiken de ketenpartijen de 
uitwisselingsstandaard SuwiML, het XML-dialect van de keten. Alle entiteiten en attributen uit het SGR zijn 
met de technische codes uit het SGR vertaald in ComplexTypes en SimpleTypes. De hele verzameling van 
ComplexTypes en SimpleTypes vormt samen het SuwiML Basisschema (zie 
http://bkwi.nl/SuwiML/Basisschema). Na iedere release van het SGR wordt ook een nieuwe versie 
gemaakt van het SuwiML Basisschema. Zie Hoofdstuk 7. Koppelvlakken voor meer informatie over het 
gebruik van SuwiML en de bijbehorende afspraken.  
   

§ 8.5 Ontsluiting van gegevens: Suwinet Inkijk  
 
Suwinet Inkijk is een browser-applicatie voor alle professionals in de keten Werk & Inkomen. Na inloggen 
kan de professional het burgerservicenummer van een klant invoeren en overzichten met gegevens van 
de klant raadplegen. De toegang is beperkt tot overzichten waarvoor de professional geautoriseerd is. Het 
autoriseren gebeurt met het rollenmechanisme zoals besproken in § 8.11. Gecontroleerde toegang: het 
Autorisatiemodel.  
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Bevragende applicaties 
De informatie die via Suwinet Inkijk geraadpleegd kan worden is niet voorbehouden aan Suwinet Inkijk 
alleen. De informatie is ook beschikbaar in de vorm van webservices die door andere applicaties 
aangeroepen kunnen worden. Voor de webservices worden koppelvlakspecificaties gemaakt met gebruik 
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van SuwiML, zie Hoofdstuk 7. De webservices worden geïmplementeerd op de Suwi Broker. Applicaties 
die de SuwiML webservices gebruiken, zijn de 'bevragende applicaties' (voorheen ook wel inlezende 
applicaties genoemd). Iedere ketenpartij kan een bevragende applicatie maken of door een leverancier 
laten maken. De ketenpartij met een eigen bevragende applicatie is zelf verantwoordelijk voor het 
inregelen van de juiste autorisaties bij het gebruik van de applicatie. 
 
Referentie-applicatie 
Suwinet Inkijk is zelf ook een bevragende applicatie, maar wel een speciale. Een nieuwe informatieset 
wordt namelijk vaak eerst in een overzichtsscherm van Suwinet Inkijk getoond. In die zin fungeert 
Suwinet Inkijk als een referentie-applicatie: de informatie wordt overzichtelijk en geordend gepresenteerd 
en geautoriseerde gebruikers kunnen de nieuwe informatieset raadplegen. Iedere ketenpartij kan 
vervolgens overwegen of het zinvol is om een eigen applicatie van de bijbehorende SuwiML webservice 
gebruik te laten maken.  
 

§ 8.6 Inzage voor de Burger: de Klantbeeldportlet  

De Klantbeeldportlet geeft burgers (met name aan klanten van de keten) elektronisch inzage in de 
gegevens die de keten beheert. Deze portlet is eigenlijk ook een bevragende applicatie, voorzien van 
raadpleeg-functionaliteit op basis van het burgerservicenummer, en van opmaak en gestructureerde 
schermen. Net als Suwinet Inkijk wordt de Klantbeeldportlet gevoed met informatie uit de 
ketenregistraties. De informatie in de portlet komt pas beschikbaar nadat de gebruiker is ingelogd met 
DigiD.  
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Portlet 
Een portlet is geen op zichzelf staande applicatie. Een portlet komt pas beschikbaar via een portal (in 
bovenstaande schermprint het portaal 'werkeninkomen.nl', waar men naar doorgesluisd wordt vanuit het 
portaal 'werk.nl') die de portlet aanroept. De communicatie tussen de portal en de portlet-container waar 
de portlet bij hoort, vindt plaats volgens de open standaard WSRP. Het voordeel van portlets boven het 
traditionele 'dóórlinken' (à la startpagina.nl), is dat de portlet binnen de oorspronkelijke website blijft en 
ook deels de opmaak daarvan overneemt. Dit geeft aan de gebruiker een coherente indruk. De 
Klantbeeldportlet is beschikbaar, voor klanten, in de portalen werk.nl en mijnoverheid.nl.  

§ 8.7 Een verdeelstation: de Suwi Broker  

De Suwi Broker haalt informatie op voor Suwinet Inkijk, de Klantbeeldportlet en andere bevragende 
applicaties. Wanneer een vraag gegevens uit verschillende bronnen vereist, kan de Suwi Broker het 
verzoek opsplitsen en de antwoorden later samenvoegen in een response dat geschikt is voor de afnemer. 
De Suwi Broker kan ook ingewikkelder dialogen aangaan. 
 
Bronnen 
De Suwi Broker haalt informatie op uit ketenregistraties en uit basisregistraties. De Suwi Broker 
transformeert van en naar SuwiML wanneer dat nodig is. Voor iedere informatiebehoefte die hoort bij een 
wettelijke taak of een werkproces van een ketenpartij, kan een webservice geïmplementeerd worden in 
de Suwi Broker. 
 
Centraal toegangspunt 
De Suwi Broker biedt feitelijk een centraal toegangspunt tot allerlei bronnen. De broker beschermt 
afnemers tegen protocolverschillen en versie-overgangen bij de verschillende bronnen. De Suwi Broker 
biedt alle informatie consequent aan via SuwiML webservices.    

 

 
Niet verplicht 
Eventueel kan een bevragende applicatie, in overleg met een registratiehouder, besluiten om rechtstreeks 
een webservice van de registratiehouder te gebruiken.  

Afspraak 28: Het gebruik van de Suwi Broker is niet verplicht.  

De registratiehouder moet daardoor rekening houden met meerdere afnemers van zijn webservice. Die 
zorg kan hij ook aan de Suwi Broker overlaten, door zijn webservice slechts via de Suwi Broker aan te 
bieden. 
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Verbindingen buiten de keten 
De Suwi Broker heeft verbindingen met andere brokers, zoals het Sectorloket voor informatie-uitwisseling 
met het gemeentelijke veld. Informatie-uitwisseling met partijen buiten de keten Werk & Inkomen 
gebeurt bij voorkeur conform de standaarden van Digikoppeling. 
 
De logging van de Suwi Broker wordt gebruikt voor rapportages over het elektronische berichtenverkeer 
in de keten. Met deze rapportages voldoet het BKWI aan zijn wettelijke rapportageplicht.   

§ 8.8 Openstaan voor verbeteringen: de Correctieservice    

In een ketenregistratie kan uiteraard soms onjuiste informatie voorkomen. Een klant of professional die 
onjuistheden denkt te constateren, moet eenvoudig verbeteringen kunnen doorgeven. Bijvoorbeeld aan 
het loket of per telefoon, maar ook elektronisch. Om dit via de verschillende applicaties mogelijk te 
maken, is de Correctie- en Terugmeldservice (kortweg Correctieservice) ingericht. De Correctieservice 
routeert de correctieverzoeken. 
 
Verwerking van een correctieverzoek 
Een correctieverzoek (ook wel 'terugmelding' genoemd als een professional het verzoek doet) leidt niet 
altijd tot een wijziging. De verantwoordelijke ketenregistratie beslist daarover. De Correctieservice stuurt 
het correctieverzoek naar de registratiehouder, die eventueel eigen onderzoek uitvoert en beslist of het 
gegeven gewijzigd moet worden. Hij legt die beslissing vast bij de Correctieservice. Daarna is de 
eventuele wijziging direct te zien via alle bevragende applicaties.  
   
   

 
 
Aansluiting op de Correctieservice  
Door aan te sluiten op de Correctieservice krijgen de ketenregistraties de correctieverzoeken en 
terugmeldingen grotendeels elektronisch aangeleverd, in plaats van per telefoon of email of brief.  

Afspraak 29: Ketenregistraties sluiten aan op de Correctieservice.  

Ook bevragende applicaties kunnen aansluiten op de Correctieservice. Gebruikers (klanten en/of 
professionals) worden dan gefaciliteerd om elektronisch correctieverzoeken en terugmeldingen aan te 
leveren. Zij hoeven dat dan niet meer op meer foutgevoelige manieren als per email of per telefoon of per 
brief te doen.  

Afspraak 30: Bevragende applicaties sluiten aan op de Correctieservice.  

Correctiefaciliteiten in applicaties 
Om de applicaties voor klanten en voor professionals te ondersteunen bij hun correctiefaciliteiten, kan 
men bij de Correctieservice informatie opvragen over de corrigeerbaarheid van gegevens. De 
registratiehouders geven zelf in de beheerschermen van de Correctieservice aan welke gegevens open 
staan voor correctieverzoeken. Voor de identificatie van de gegevenselementen wordt gerefereerd aan het 
SGR. 
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Correctiehistorie 
De verschillende bevragende applicaties kunnen aan hun gebruikers tonen voor welke gegevens een 
correctieverzoek ingediend is. De correctieservice biedt daarom de mogelijkheid om per 
burgerservicenummer en per ketenregistratie de correctiehistorie op te vragen, inclusief de 
correctieverzoeken die nog onderhanden zijn. Deze informatie is uiteraard alleen beschikbaar voor 
geautoriseerde gebruikers: de klant die is ingelogd met DigiD en professionals die de klant met dat 
burgerservicenummer in behandeling hebben. 
 
Correctieservice voor basisregistraties 
De Correctieservice kan ook gegevens uit basisregistraties openstellen voor correctie- en 
terugmeldverzoeken. De Correctieservice is daarvoor aangesloten op de landelijke e-Overheid 
Terugmeldfaciliteit (TMF). De Correctieservice stuurt correctieverzoeken voor basisregistratie door naar de 
TMF, die het verzoek weer doorstuurt naar de basisregistratie. In het geval van het GBA gaat het verzoek 
naar de Terugmeldvoorziening (TMV) die hoort bij het GBA. Zo faciliteert de Correctieservice de wettelijke 
verplichting op terugmelding aan het GBA en andere basisregistraties. Van professionals wordt een 
actieve rol verwacht als zij (vermoedelijke) fouten aantreffen in de gegevens uit basisregistraties en 
ketenregistraties. 
 
Kwaliteitsverbetering 
Het mag duidelijk zijn dat de kwaliteit van de ketenregistraties verbetert als zo veel mogelijk gegevens 
opengesteld worden voor correctieverzoeken in de Correctieservice. De verantwoordelijke 
registratiehouders moeten de binnenkomende correctieverzoeken wel snel verwerken; zij moeten hun 
werkprocessen daar op inrichten. De kwaliteit van de informatie in de ketenregistratie kan hierdoor alleen 
maar verbeteren.  

§ 8.9 Signalen doorgeven: de Centrale Abonnementenregistratie  

NB: bij het schrijven van deze Ketenarchitectuur was de Centrale Abonnementenregistratie nog niet 
beschikbaar. 
 
Signalen 
Allerlei gebeurtenissen in het leven van een klant kunnen effect hebben op de dienstverlening van een 
ketenpartij aan de klant. Denk aan de start of beëindiging van een opleiding, een dienstverband, een 
uitkering, of wellicht een detentie. Deze gebeurtenissen beïnvloeden het recht en de hoogte van 
uitkeringen en/of de ondersteuning bij het zoeken naar werk. Wanneer die gebeurtenis wordt vastgelegd 
in een basis- of ketenregistratie, dan kan die registratie andere partijen op de hoogte stellen van die 
gebeurtenis. Er wordt dan een signaal verspreid. 
 
Routering signalen  
Signalen worden niet standaard naar alle ketenpartijen gestuurd, maar alleen naar partijen waar de 
gebeurtenis daadwerkelijk gevolgen heeft voor de dienstverlening aan die klant. Een Centrale 
Abonnementenregistratie voorkomt dat iedere ketenregistratie zelf moet bijhouden wie in welke gevallen 
voor welke gebeurtenissen en voor welke klanten een signaal moet ontvangen. De ketenregistratie stuurt 
het signaal naar de Abonnementenregistratie, die het signaal naar de juiste afnemers routeert. De 
Abonnementenregistratie beschikt voor de verspreiding van het signaal over een filtermechanisme. De 
registratiehouders en afnemers stellen gezamenlijk de regels vast op grond waarvan de filters worden 
ingesteld. De afnemers geven aan wat gewenst is en de registratiehouders staan al dan niet toe.  

Beheer Centrale Abonnementenregistratie 
Afnemers geven zelf aan welke abonnementen ze willen starten, beëindigen en onderhouden. Hiervoor 
komen beheerschermen beschikbaar. Afnemers zijn dus zelf verantwoordelijk voor hun eigen 
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abonnementen. Afnemers kunnen alleen signalen ontvangen waarvoor ze door de registratiehouder zijn 
geautoriseerd. Het BKWI beheert de centrale Abonnementenadministratie.  

Registratiehouders kunnen ook een eigen abonnementenregistratie inrichten en zelf signalen naar 
abonnees versturen, zoals de GBA dat doet. Iedere registratiehouder beslist daar zelf over; aansluiten op 
de Centrale Abonnementenregistratie is niet verplicht. Het voordeel van de Centrale 
Abonnementenregistratie / Signalenbroker is dat afnemers al hun abonnementen op één plek en op 
uniforme wijze kunnen beheren. En dat zij de verschillende signalen in een uniform formaat ontvangen. 
Het voordeel voor ketenregistraties is dat de centrale registratie voor hen bijhoudt wie hun signalen 
wanneer moet ontvangen.   

 

Afspraak 31: De Abonnementenregistratie voorziet in beheerschermen waarin 
registratiehouders de aangeboden diensten en de daaraan gestelde eisen opvoeren en 
waarin afnemers zelf hun abonnementen kunnen starten, beëindigen en onderhouden.  

Afspraak 32: De Centrale Abonnementenregistratie wordt beheerd door BKWI.  

Bestaande abonnementenregistraties 
Voor gemeenten verzorgt het Sectorloket van het Inlichtingenbureau de abonnementenregistratie en 
verstuurt de signalen (zie volgende paragraaf). Er moet onderzocht worden of en in hoeverre het 
Sectorloket ingezet kan worden als Centrale Abonnementenregistratie en Signalen Broker voor de hele 
keten. 
 
Basisregistraties hebben al een abonnementenvoorziening om afnemers te attenderen op veranderingen 
in gegevens. Onder voorbehoud van juridische haalbaarheid kan de Centrale Abonnementenregistratie de 
signalen van het de Basisregistraties doorsturen in SuwiML-formaat. Ketenpartijen bepalen dan zelf of ze 
signalen van basisregistraties rechtstreeks willen afnemen bij de basisregistratie zelf of, in SuwiML-
formaat, bij de Centrale Abonnementenregistratie. 

 
§ 8.10 Een voorportaal voor GSD's: het Sectorloket  

De Gemeentelijke Sociale Diensten vormen een belangrijke partner in de keten Werk & Inkomen. Het 
Sectorloket verbindt de GSD's met de overige ketenpartijen. Het Sectorloket is in beheer bij het 
Inlichtingenbureau. Het Sectorloket voorziet in:  
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• Samenloop signalen: het loket levert regelmatig per gemeente een lijst met 
burgerservicenummers die door een bepaalde controle zijn uitgefilterd.  

• VerwijsIndex: per burgerservicenummer is bekend welke GSD over gegevens beschikt.  
• SuwiML webservices die:   

o GSD-dossiers via het Suwinet ontsluiten voor niet-gemeentelijke ketenpartijen. Deze 
webservice wordt gevoed door de webservices van de GSD-systemen.  

o via Gemnet informatie uit de ketenregistraties van de andere ketenpartijen ontsluiten 
voor de gemeenten.  

   
Het Sectorloket heeft dus een aansluiting op het Gemnet én op het Suwinet.  

 

§ 8.11 Gecontroleerde toegang: het Autorisatiemodel  

Applicaties moeten bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen die ermee moet werken. Professionals 
moeten dus, afhankelijk van hun taak of rol, gecontroleerd toegang krijgen tot applicaties die voor de 
uitvoering van hun taak noodzakelijk zijn. Daarom zijn voorzieningen voor de toegangscontrole 
opgenomen in de GeVS. Alleen professionals met de juiste rechten krijgen toegang tot de gegevens – na 
identificatie, authenticatie en autorisatie. Authenticatie gebeurt ten minste met een gebruikers-id en een 
wachtwoord.  

Afspraak 33: Voor iedere applicatie met klantgegevens wordt een adequate 
rolgebaseerde toegangscontrole ingericht.  

De eigenaar van de applicatie is verantwoordelijk voor de inrichting van de toegangscontrole. Bij 
gemeenschappelijke applicaties kan deze verantwoordelijkheid gedelegeerd worden aan de 
applicatiebeheerder.  
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Toegangscontrole Suwinet Inkijk  
Professionals hebben alleen toegang tot klantgegevens als ze zijn ingelogd en als zij de opgevraagde 
informatie op grond van hun functie mogen inzien. In Suwinet Inkijk is hiervoor een apart beveiligings- en 
autorisatiepakket geïmplementeerd. Professionals loggen in met een gebruikersnaam en een wachtwoord. 
Aan de gebruikersnamen worden rollen toegekend op basis van de functie van de professional. De 
professional kan vervolgens alleen schermen en overzichten raadplegen waarvoor hij op basis van zijn 
rol(len) geautoriseerd is. Het toekennen van de rollen gebeurt decentraal, door beheerders op de 
vestiging van de betreffende professional.  
 
Breed inzetbaar  
De toegangsbeheer programmatuur voor Suwinet Inkijk is in principe breed inzetbaar. Ook andere 
applicaties kunnen gebruik maken van deze programmatuur. Voordeel is dat bestaande voorzieningen 
gebruikt worden. Ook wordt Single Sign On ondersteund: een professional die meerdere applicaties 
gebruikt, hoeft maar een keer aan te loggen en daarbij maar één usercode / wachtwoord te onthouden.  
 

§ 8.12 Vóóringevulde formulieren: het e-inwoner.nl portaal  

Met de invoering van de Wet Eenmalige Uitvraag is het niet meer toegestaan om een klant gegevens in te 
laten vullen die al in een van de ketenregistraties zijn opgeslagen. Het kan wel nodig zijn om een gegeven 
dat al bekend is, ter controle aan de klant voor te leggen. Als het gegeven nog correct is hoeft de klant 
niets in te vullen, zo niet dan kan het systeem direct een correctieverzoek genereren. Vóórinvulling bij 
elektronische formulieren realiseert dit.  

   

  

   

E-inwoner.nl portaal  
Het e-inwoner.nl portaal is speciaal bedoeld voor de kleinere partijen, bijvoorbeeld kleine gemeenten die 
zelf niet gemakkelijk elektronische formulieren kunnen (laten) maken. Het e-inwoner portaal.nl bevat 
beheerschermen waarin een beheerder van een ketenpartij zelf een formulier kan samenstellen voor zijn 
eigen klanten. Het portaal is gekoppeld aan de landelijke Single Sign On Federatie (federatie.overheid.nl) 
en beschikt over de DigiD-inlogfaciliteiten van de federatie. Vóórinvulling is mogelijk omdat het e-
inwoner.nl portaal de officiële relevante SuwiML-webservices kan bevragen met het burgerservicenummer 
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van de ingelogde burger. Wanneer de klant het formulier heeft verstuurd, worden de gegevens van het 
formulier naar de relevante systemen in de keten gestuurd en daar verwerkt. De ingevulde informatie kan 
ook als signaal via de Abonnementenregistratie naar de betrokken systemen verspreid worden.  
   
Vóórinvullen  
Het vóórinvullen van formulieren is niet voorbehouden aan het e-inwoner portaal. Alle ketenapplicaties 
kunnen er gebruik van maken. E-Intake doet dat bijvoorbeeld voor formulieren in het werk.nl portaal. De 
applicaties moeten daarvoor de relevante SuwiML-webservices raadplegen en de informatie uit de 
responses gebruiken in het formulier dat de gebruiker te zien krijgt.  
   
Bij vóórinvulling zijn ketenbreed nadere eisen gesteld aan de authenticatie. 
Zie http://www.bkwi.nl/suwinet/privacy_en_beveiliging/downloads/, en met name § 4.7 uit Beleid gebruik 
DigiD voor DKD.pdf. In § 5.3 en § 5.4  van dat document staan voorbeelden van applicaties waarbij ook 
voorinvulling gebruikt wordt.  
 

§ 8.13 Wijzigingen doorvoeren: het Centraal Meldpunt 
Ketenwijzigingen  

Wijzigingen in de functionaliteit van een systeem kunnen een grote impact hebben op systemen van 
andere ketenpartijen. Deze impact neemt toe naarmate de automatisering bij de verschillende 
ketenpartijen meer van elkaar afhankelijk is, en naarmate de systemen meer gegevens uitwisselen.  
    

 

   
Coördinatie van wijzigingen  
Het Centraal Meldpunt voor Ketenwijzigingen (CMK) registreert wijzigingen en coördineert het 
wijzigingsproces. Doel is om de impact van voorgenomen wijzigingen met impact voor andere 
ketenpartijen inzichtelijk te maken en te coördineren. Het kan gaan om allerlei wijzigingen: aan hardware, 
software, koppelvlakken, standaarden, enzovoort.  

Afspraak 34: Ketenpartijen melden elke wijziging die mogelijk impact heeft op een 
andere ketenpartij aan het CMK.  

Rol CMK  
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Het CMK coördineert de voortgang van de wijzigingen en zorgt ervoor dat de ketenpartijen hun inbreng 
hebben in dit wijzigingsproces. Alle betrokkenen kunnen een voorgestelde wijziging beoordelen en 
becommentariëren. De ketenpartijen geven aan wie voor het CMK geautoriseerd moet worden en met 
welke spelers het CMK rekening moet houden. Zij krijgen toegang tot de CMK-applicatie en worden 
eventueel opgenomen op de CMK-mailinglist. Toegang tot het CMK is alleen mogelijk voor professionals 
van partijen die een relatie hebben met de keten Werk & Inkomen.  
Ketenwijzigingen moeten bekend zijn bij verschillende geledingen in de keten, zoals bestuurders, 
architecten, privacy- en beveiligingsfunctionarissen, domeingroepen, beheerders en functioneel 
betrokkenen. Zij kunnen hun reactie op de wijzigingen bij het CMK inbrengen. In het Change Advisory 
Board (KetenCAB) worden de reacties afgewogen, en kijkt men of aan alle voorwaarden wordt voldaan. 
Een van die voorwaarden is dat betrokken disciplines (zoals de domeingroepen) een 'geen bezwaar' 
hebben afgegeven voor de wijziging.  
   
Zie ook http://www.bkwi.nl/suwinet/centraal_meldpunt_ketenwijzigingen/.  
   

§ 8.14 Uitwisseling van ongestructureerde informatie: SuwiMail  
Bij informatiesets die vaak uitgewisseld worden, zorgen koppelvlakspecificaties en webservices voor een 
gestructureerde informatie-uitwisseling. Veel andere informatie is echter ongestructureerd en wordt veelal 
via email verstuurd. Ook dit soort ongestructureerde informatie gaat vaak over klanten en is dus 
vertrouwelijk. Daarom heeft de keten Werk & Inkomen gezorgd voor een voorziening om het e-
mailverkeer intern over het besloten Suwinet netwerk te transporteren. Vertrouwelijke informatie hoeft 
dus niet over het openbare Internet verstuurd te worden. De maatregelen die daarvoor genomen zijn, 
worden aangeduid met de term 'SuwiMail'.  

Routering  
Om SuwiMail te gebruiken wordt op de mailserver van een deelnemende partij routeringsfunctionaliteit 
toegevoegd. Die routering regelt dat mail voor een ketenpartij via het besloten Suwinet wordt geleid, en 
dus niet over het openbare Internet. Op de lijst NaamSuwinetEMaildomein staan de maildomeinen 
waarvoor die speciale routering ingeregeld moet zijn. Voor een actuele lijst zie de link bij 'Tabel Suwinet 
Mail domeinnamen' op http://www.bkwi.nl/suwinet/sgr_suwiml/downloads/sgr_tabellen/.  
 
SuwiML-variant  
Bepaalde (SuwiMail)-stromen kunnen op een gegeven moment een structureel karakter krijgen. 
Bijvoorbeeld wanneer er regelmatig e-mails met vergelijkbare gegevens verstuurd worden, zoals een tabel 
of een Excelsheet. Voor die uitwisseling moet dan een SuwiML-variant gemaakt worden. De betrokken 
gegevens worden in het SGR opgenomen, en er worden SuwiML webservice specificaties gemaakt.  
SuwiMail is beschikbaar voor alle partijen die aan het Suwinet zijn gekoppeld. Dus ook voor partijen aan 
de Haagse Ring, Gemnet en het Diginetwerk. Zie http://www.bkwi.nl/suwinet/suwinet_mail/ voor nadere 
informatie, waaronder handleidingen.   

§ 8.15 Toelating tot de GeVS  

De wetgever heeft niet aangegeven uit welke voorzieniningen de GeVS precies bestaat. Om deze reden 
worden in onderstaande lijst de criteria genoemd op basis waarvan bepaald kan worden of een 
voorziening het predicaat GeVS verdient. 
 
Criteria  
Systemen horen bij de GeVS als ze aan deze voorwaarden voldoen:  

• Alle ketenpartijen hebben zeggenschap over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de 
voorziening.  

• Alle wijzigingen worden via het CMK bekend gemaakt en behandeld.  
• Er zijn jaarlijks audits, de uitslagen daarvan zijn ketenbreed beschikbaar.  
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• Managementrapportages over de voorziening worden ketenbreed beschikbaar gesteld.  
• Er zijn SLA's afgesproken over de te leveren functionaliteit.  
• Er is voldoende documentatie beschikbaar.  
• De voorziening gebruikt open standaarden.   
• De voorziening is onafhankelijk van onderliggende hardware of besturingssystemen.  
• De voorziening jaagt de keten niet op (licentie)kosten.  
• De voorziening wordt functioneel en technisch goed beheerd.  

Wat hoort niet tot de GeVS?  
De volgende systemen beschouwen we niet als onderdeel van de GeVS:  
De voorziening die slechts gebruikt wordt binnen de eigen organisatie. Voorbeelden zijn de eigen portalen 
van de verschillende ketenpartijen, zoals uwv.nl, werk.nl, <gemeente>.nl en <werkplein>.nl.   

• Backend-systemen waarin de opslag voor de ketenregistraties plaatsvindt (dit zijn de 
implementaties van de ketenregistraties). Denk aan de SONAR backend, of de backend-systemen 
van UWV of van de gemeenten.   

• Frontend systemen (applicaties voor professionals) die voorbehouden zijn aan de eigen 
professionals van een ketenpartij.  

Nieuwe voorzieningen  
Bij nieuwe voorzieningen is het van belang dat al in het aanschaf- of ontwikkeltraject rekening wordt 
gehouden met de genoemde criteria, met de belangen van andere ketenpartijen en met eventuele extra 
voorwaarden van de beoogde beheerpartij.  
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Deel V Voorwaarden  
In dit deel worden privacy- en beveiligingsaspecten besproken en aansluitvoorwaarden voor de GeVS 
benoemd.  
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Hoofdstuk 9. Privacy en beveiliging  

De uitvoering van de wettelijke taken in het domein Werk en Inkomen is in handen van verschillende 
uitvoeringsorganisaties, zoals van: UWV, SVB en gemeenten. Deze (keten)partijen wisselen onderling 
klantgegevens uit, maar gebruiken ook externe gegevensbronnen. Bij deze uitwisseling van gegevens 
heeft de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GevS) een essentiële functie. Een niet goed 
functionerend of onvoldoende betrouwbare GevS raakt daardoor de bedrijfsprocessen van alle 
ketenpartijen die gegevens van een andere ketenpartij gebruiken.   
Betrouwbaarheid van de gegevens  
De omgang met privacygevoelige informatie stelt eisen aan de betrouwbaarheid, welke bij alle 
ketenpartijen op eenzelfde niveau dient te zijn. De burger moet de overheid kunnen vertrouwen en heeft 
het recht te weten wie welke gegevens waarvoor verzamelt. Het gebruik van deze persoonsgegevens is 
conform de Wbp alleen onder strikte voorwaarden toegestaan en de informatie moet adequaat beveiligd 
zijn.  
 
“De overheid is wel of niet integer. Een beetje integer kan niet. En met de integriteit van de overheid valt 
of staat het bestuur; aantasting van de integriteit van de overheid betekent niet minder dan dat de 
overheid het vertrouwen van de burger verliest. En zonder dat vertrouwen van de burger kan de 
democratie niet. Dan is er geen democratie meer. Dat is een beklemmend beeld."  
 
Quote van de voormalig Minister van Binnenlandse Zaken, I. Dales 
 
 
Verantwoordelijkheid  
De Regeling SUWI legt de verantwoordelijkheid voor – de eigen delen van - een veilige 
gegevensuitwisseling via de GevS bij alle betrokken partijen (artikel 6.4 eerste lid). De betrokken partijen 
zijn de Suwi-partijen, te weten: het UWV, de SVB, de colleges van burgemeester en wethouders, het IB 
en de niet-Suwi-partijen die zijn aangesloten op de GevS. Alle partijen zijn wettelijk verantwoordelijk voor 
– de eigen delen van de - beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens, de 
gegevensuitwisseling en van de gegevensverwerrking, volgens de normen die gelden voor het stelsel van 
maatregelen en procedures zoals bepaald in bijlage I van de Regeling Suwi (‘Stelselontwerp & Beveiliging 
Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI’ en zoals overeengekomen en vastgelegd in de 
ketenbrede afspraken).  
Afspraken en eisen  

Het uniforme niveau van betrouwbaarheid ligt vast in de vorm van afspraken en eisen in bijlage I van de 
Regeling Suwi en zijn nader ingevuld in ketenbrede afspraken. De ketenpartijen moet dit uniforme niveau 
 naleven om de beveiliging van Suwinet op een gelijkwaardig niveau te verwezenlijken. De partijen horen 
daarbij ieder in een beveiligingsplan vast te leggen hoe zij invulling geven aan de gestelde eisen.  

In dit hoofdstuk belichten we wat elke partij moet regelen rond privacy en beheer om bij te dragen aan 
betrouwbare dienstverlening van die overheid. Bij deze betrouwbaarheid hoort ook de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer van de klanten. Dit hoofdstuk geeft geen advies over concrete 
beveiligingsmaatregelen. Wel belichten we enkele maatregelen die extra aandacht vragen voor 
samenwerkende organisaties en elektronische dienstverlening.  

§ 9.1 Informatiebeveiliging  

Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, repressieve en herstelmaatregelen alsmede 
procedures en processen welke de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van 
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informatie garanderen met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te 
waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald, 
niveau te beperken.  

Men doet dit door het treffen van de noodzakelijke organisatorische, procedurele en technische 
maatregelen die gebaseerd zijn op een (organisatie afhankelijke) risicoanalyse of een wettelijk 
verplichting. Te denken valt aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), de Telecommunicatiewet 
en ander vigerende Nederlandse wetgeving.  

Op basis van een risicoanalyse wordt het gewenste niveau van beveiliging bepaald (veilig genoeg). 
Daarbij wordt in de regel een BIV-klasse beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid bepaald, vaak 
uitgebreid met een indicatie voor controleerbaarheid (het belang om achteraf toegang en transacties te 
kunnen verifiëren).  

Veilig genoeg wil niet altijd zeggen dat iets veilig is, maar wordt veelal bepaald vanuit de risicoanalyse, 
waarbij op basis van kosten en risicoreductie een geaccepteerd risico-niveau wordt vastgesteld.  
   
Uitgangspunten bij beveiliging  
Informatiebeveiliging raakt de hele organisatie en gaat over alle informatie, mondeling, elektronisch of op 
papier. Adequate bescherming van informatie vereist een samenhangend stelsel van organisatorische, 
fysieke en ICT-maatregelen. Zo kunnen problemen worden voorkomen, opgespoord, beperkt en hersteld.  
   
Uitgangspunten voor elke organisatie zijn:    

• Privacy en beveiliging zijn belangrijk en moet serieus vorm krijgen.  
• Privacy en beveiliging zijn een normaal onderdeel van integraal management.  
• Privacy en beveiliging zijn een organisatorisch vraagstuk met technische consequenties.  
• Privacy en beveiliging omvatten de organisatie, de mens, de informatie en de omgeving.  
• Privacy en beveiliging zijn een afweging tussen risico, kosten en werkbaarheid.  

   
Architectuur van beveiliging  
De architectuur van ICT-beveiliging bestaat uit twee deelgebieden: informatiebeveiliging en 
computerbeveiliging. Het primaire doel is beveiliging van de informatie. Het beveiligen van de 
computersystemen waarop de informatie is opgeslagen is hier ondergeschikt aan. Een systeem 
vertegenwoordigt op zichzelf ook een zekere waarde die niet gerelateerd hoeft te zijn aan de informatie 
op dat systeem. Een virus trekt zich immers niets aan van de informatie op het systeem dat het 
infecteert. We moeten er dus voor zorgen dat informatie alleen beschikbaar is voor de mensen die er 
recht op hebben, maar ook dat informatie juist en volledig is.   
   
De kapstok voor beveiliging in een organisatie is het beleid. Het beleid vormt de basis van een 
beveiligingsplan, waarin in ieder geval organisatorische en informatiebeveiligingsprincipes terug moeten 
komen.   
   
Organisatorische principes  

• Elke deelnemende organisatie is zelf verantwoortelijk voor en beheerst de eigen delen van de 
informatiebeveiliging. Daarbij gelden de volgende afspraken:  

• De organisatie stelt op basis van een expliciete (en dus vastgelegde) risicoafweging de 
betrouwbaarheidseisen voor haar informatiesystemen vast.  

• De organisatie heeft volledige, eenduidige en passende beveiligingsnormen.  
• De organisatie heeft die normen uitgewerkt tot op het niveau van concrete maatregelen 

(organisatorisch, procedureel, technisch, etcetera).  
• De organisatie heeft mensen benoemd die verantwoordelijk zijn voor het halen van de 

beveiligingsnormen en het uitvoeren van maatregelen.  
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• De organisatie heeft een systematiek om te meten of deze normen worden gehaald.  
• De organisatie evalueert periodiek de risicoafwegingen en de passendheid van maatregelen, ook 

naar aanleiding van incidenten.  
• De organisatie heeft een proces ingericht om incidenten af te handelen en zo goed mogelijk te 

beheersen.  
   
Privacy en beveiliging en doelbinding zijn geen begrippen die eenmalig worden uitgewerkt voor de eigen 
organisatie en daarna nooit meer aandacht vragen. Om de ingezette koers voor privacy en beveiliging te 
handhaven moet een organisatie bij voorkeur een beheerscyclus, zoals die van W. Edwards Deming, 
toepassen: de Plan-Do-Check-Act-cyclus.  

 

Plan : Stel doelstellingen vast, kies maatregelen om de doelstellingen te bereiken, maak een planning 
(tijd, geld, mensen, kwaliteit), zorg voor communicatie, stel mijlpalen en criteria vast voor de check-fase.  

Do : Voer de geplande maatregelen uit.  
Check : Stelt de resultaten vast en vergelijk die met de planningen en criteria (normenkader).  
Act : Bepaal wat beter kan en dit verwerk dit tot wijzigingen in de PLAN-fase.  
   
Doel van dit model is het 'in control' zijn, door een frequente toetsing of de genomen beslissingen en 
beveiligingsmaatregelen nog voldoen en in hoeverre zij worden nageleefd. Zo kan men waar nodig zo snel 
mogelijk bijsturen.    

Informatiebeveiligingsprincipes  

• De organisatie heeft vastgesteld wie welke persoonsgegevens en voor welk doel mag verwerken 
en heeft dit op de juiste plaatsen geregistreerd.  

• De organisatie ziet toe op een expliciete en rechtmatige grondslag voor alle persoonsgegevens die 
zij (verzamelt en) verwerkt.  

• De organisatie verwerkt niet meer persoonsgegevens dan zij voor haar wettelijke taken nodig 
heeft.  

• De organisatie heeft persoonsgegevens adequaat beveiligd.  
• De organisatie biedt de noodzakelijke en voldoende laagdrempelige voorzieningen voor inzage en 

eventuele correctie van de persoonsgegevens die zij verwerkt.  
• De organisatie houdt nauwgezet bij aan welke derden zij de persoonsgegevens beschikbaar stelt.  
• De organisatie legt verantwoording af over het hele beheer van persoonsgegevens.  
• De organisatie richt autorisaties voor het verwerken van persoonsgegevens – zowel voor 

personen als voor systemen - in op basis van het need-to-know principe.  
   
Uitwerking van deze principes  
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• De organisatie ziet de informatiebeveiliging als een integraal aspect van de bedrijfsvoering.  
• Het management is verantwoordelijk voor een toereikende organisatie van informatiebeveiliging.  
• De organisatie draagt zorg dat relevante gebeurtenissen (event logging, audit logging) op een 

inhoudelijk samenhangende wijze worden vastgelegd en waar nodig wordt deze informatie 
conform de ketenstandaarden beschikbaar gesteld aan de keten.  

• De organisatie waarborgt de persoonlijke levenssfeer (privacy) van natuurlijke personen door te 
voldoen aan de eisen uit de WBP.  

• De organisatie is tegenover klanten transparant aangaande de verwerking van persoonsgegevens 
en verstrekkingen aan derden van die persoonsgegevens.  

• De organisatie operationaliseert de wettelijke eisen rond privacy via een managementcyclus van 
beleid tot en met controle.  

• De organisatie borgt de privacy al in het ontwerp van de informatiesystemen, onder andere door 
middel van Privacy Enhancing Technologies.  

• De organisatie gebruikt encryptie om gevoelige gegevens onleesbaar te maken voor 
ongeautoriseerde gebruikers.  

• De ICT-oplossingen die overheidsorganisaties gebruiken zorgen voor een transparante, 
controleerbare en beheersbare verwerking van persoonsgegevens.  

• Organisaties richten een proces in voor de waarborging van de continuïteit van de diensten en 
services die via hun bedrijfsprocessen worden geleverd.  

• Elektronische diensten worden verleend op basis van een vastgestelde identiteit en toegestane 
rechten, waar het gaat om persoonlijke gegevens en transacties.  

• De organisatie kan de handelingen van haar medewerkers tot op de persoon herleiden (al dan 
niet in het kader van diensten die aan een burger of bedrijf worden geleverd).  

• De organisatie treft maatregelen om te voorkomen dat werkplekken voor derden toegankelijk zijn. 
Naast de algemene toegangsbeveiliging voor alle werkruimten/gebouwen richt de organisatie zo 
nodig zones in met extra beveiliging.  

• De organisatie zorgt ervoor dat alle - menselijke als geautomatiseerde - gebruikers van alle 
geautomatiseerde systemen beschikken over een individuele toegangscode die bestaat uit een 
gebruikersnaam en een wachtwoord.  

• Elke organisatie richt een beveiligingscylcus in om services en de onderliggende informatie 
aantoonbaar goed te beveiligen en beveiligd te houden.  

• De beschikbaarheid van de service is door de eigenaar gedefinieerd en geborgd.  
• De service voldoet aan wet- en regelgeving en contractuele verplichtingen.  

Ter ondersteuning hebben verschillende organisaties richtlijnen opgesteld waarin de eisen uit de WBP 
verder worden geconcretiseerd in direct toepasbare procedures en maatregelen.  

Gouden regels   

De privacy en beveiliging binnen de keten wordt verhoogd als de medewerkers zich houden aan de 
volgende 10 gouden regels.  
   

• Accounts en wachtwoorden zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan anderen worden verstrekt, 
ook niet aan collega's of je leidinggevende.  

• Beveiligingsincidenten dienen onmiddellijk aan een leidinggevende of aan 
eenbeveiligingsmedewerker te worden gemeld.Klantgegevens zijn ten alle tijden vertrouwelijk zo 
niet geheim.  

• Gebruik van internet en e-mail is aan regels gebonden, er mag veel maar niet alles.  
• Kennen het informatiebeveiligingsbeleid.  
• Geef gevoelige geclassificeerde gegevens, zoals persoonsgegevens of bedrijfsgegevens nooit door 

via onveilige kanalen, dus bij voorbeeld niet via de telefoon of hotmail en nooit aan derden tenzij 
hiervoor een sluitende procedure is vastgesteld.  
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• Volgen een clean desk en clear screen policy.  
• Ga juist om met vertrouwelijke informatie, gooi vertrouwelijke gegevens niet in de prullenbak, 

maar in de speciaal daarvoor bestemde containers.  
• Spreek onbekenden op de werkvloer altijd aan.  
• Onderken dat informatiebeveiliging altijd belangrijk is, zelfs bij haast, stress en stijgende 

werkdruk.  
   
Informatiebeveiliging bij het berichtenverkeer  
   

• De authenticiteit van de communicatiepartners moet vaststaan, bijvoorbeeld door het gebruik van 
client certificaten.  

• Per service wordt vastgesteld of de geauthenticeerde afnemer (cliënt, dus een applicatie van een 
partij) geautoriseerd is om de service (berichttype) te gebruiken. De vertrouwelijkheid van de 
berichten moet zijn gewaarborgd en het gebruik van de uitgewisselde gegevens is beperkt tot 
geautoriseerde gebruikers.  

• Alleen de beoogde, dus geautoriseerde ontvanger moet berichten kunnen ontvangen en inzien.  
• De integriteit van berichten moet zijn gewaarborgd; ongeautoriseerde wijzigingen, toevoegingen 

en weglatingen door derden zijn niet mogelijk.  
• Berichten mogen niet verloren raken zonder signalering.  
• Ontkenning van verzending en/of ontvangst van meldingen mag niet mogelijk zijn.  
• Elke melding moet herhaalbaar, traceerbaar en opvraagbaar zijn binnen een nader vast te stellen 

periode.  
• Beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit (inclusief het voldoen aan wettelijke en contractuele 

eisen wat betreft privacy en beveiliging), vereisen dat alle uitwisselingen worden gelogd. Het gaat 
om redenen als aantoonbaarheid van overdracht, ontvangst, detectie van storingen, diagnose en 
herstel en eventueel anspreken op oneigenlijk gebruik of misbruik.  

• Het berichtenverkeer tussen organisaties moet 100% controleerbaar zijn. Door middel van 
tracking en tracing moeten berichtencycli kunnen worden gevolgd en geanalyseerd.  
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Hoofdstuk 10. Aansluiten nieuwe partijen 

De Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) is een stelsel van voorzieningen dat gegevens 
transporteert en beschikbaar stelt. De GeVS is wettelijk (artikel 5.21 van het Besluit SUWI) aangewezen 
als hulpmiddel voor de uitwisseling van gegevens die medewerkers van ketenpartijen nodig hebben om 
de wettelijke taken uit te voeren. De GeVS ontsluit meer informatie dan alleen die van de keten Werk & 
Inkomen: het UWV, de (inter)Gemeentelijke Sociale Diensten, SVB maar ook aanvullende bronnen als 
RDW, VIS, GBA, DUO, Kadaster en KvK. De leverende partijen zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldig 
gebruik van hun gegevens door andere overheidsorganisaties. De centrale voorzieningen verzorgen het 
transport tussen de gegevens- en presentatievoorzieningen binnen het stelsel.   
 
Voorwaarden  
Dit hoofdstuk gaat in op de voorwaarden voor aansluiting van afnemende partijen en de ontsluiting van 
leverende partijen (basis- en ketenregistraties) voor zover partijen voldoen aan het Aansluitprotocol.  
Voorbeelden van situaties die zich kunnen voordoen: partijen die een basis- of ketenregistratie willen 
ontsluiten aan de keten Werk en Inkomen, of partijen die gebruik willen maken van Suwinet Inkijk of met 
een eigen applicatie willen aansluiten.  
De stappen die bij een aansluiting doorlopen moeten worden:  
 
• Waar moet een applicatie van een afnemende partij aan voldoen om aan te kunnen sluiten? Centraal 

staat het inregelen van autorisaties voor toegang tot de applicatie en de gegevens door 
gebuikmaking van gebruikersprofielen, wachtwoorden, rollen en menu / veldtoewijzingen. Verder 
moeten de organisaties minimaal achteraf door logging kunnen toetsen wie op welk moment welke 
informatie over een bepaalde burger heeft geraadpleegd.  

• Waar moet een afnemende organisatie aan voldoen om gebruik te mogen maken van de gegevens? 
We gaan in op de organisatorische en fysieke beveiligingsmogelijkheden om doelbinding en privacy 
te waarborgen. Verder beschrijven we hoe de verantwoording kan plaatsvinden met een extra 
paragraaf in het jaarverslag.  

• Het aansluitprotocol. Dit protocol geeft aan welke stappen een potentiële afnemende partij of een 
potentiële leverende partij moet zetten om toegang te krijgen tot de gegevens.  

 

§ 10.1 Aansluiten op de GeVS  
Aansluiten op de GeVS kan rechtstreeks of – zoals vanuit het gemeentelijk domein – via het Sectorloket 
van het Inlichtingenbureau. Applicaties die gegevens via de GeVS opvragen, moeten onder andere 
logische toegangsbeveiliging hebben ingeregeld.  
   
Logische toegangsbeveiliging  
Logische toegangsbeveiliging is de verzamelnaam van alle – combinaties van - beveiligingsmaatregelen 
die worden genomen niet zijnde fysieke beveilginigsmaatregelen. Deze beveiligingsmaatregelen (inclusief 
procedures) zijn vaak afhankelijk van specifieke informatiesystemen. De inrichting en het onderhouden 
van logische toegangsbeveiliging zijn voor deze systemen belangrijke aandachtspunten bij 
Informatiebeveiliging.   
 
Stappen  
Logische Toegangsbeveiliging omvat de volgende stappen:  
   
• identificatie: het kenbaar maken van de identiteit van personen of objecten;  
• authenticatie: het verifiëren of de persoon of het object dat zich kenbaar maakt ook betreffende 

persoon of object is;  
• autorisatie: het toekennen van rechten aan de persoon of object (Wat wordt de persoon 

toegestaan op de verschillende niveaus van toegangsbeveiliging?).  
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Met logische toegangsbeveiliging zorgen de aangesloten partijen dat toegang tot persoonsgegevens 
beperkt blijft tot die personen die de informatie voor hun werk nodig hebben, en dat zij alleen die 
gegevens zien die ze daadwerkelijk nodig hebben voor de uitvoering van de opgedragen wettelijke taak. 
Logische toegangsbeveiliging is van groot belang voor het waarborgen van doelbinding.  
 
Rechtstreekse aansluiting   
Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) verzorgt de technische aansluiting op een of 
meer voorzieningen van de GeVS. Voor de technische aansluitprocedure kan men contact opnemen met 
het BKWI.   
 
Aansluiting via het Inlichtingenbureau  
Applicaties en/of voorzieningen van de individuele gemeenten worden in principe aangesloten op de GeVS 
via het Inlichtingenbureau. Dit heeft te maken met het aantal gemeenten. Het Inlichtingenbureau heeft 
een 'postkantoorfunctie' voor de distributie van en naar gemeenten.  
   
Voor de aansluiting via het Inlichtingenbureau gelden aanvullende regels. In het onderstaande schema 
wordt de architectuur weergegeven van de verschillende componenten die een rol spelen bij het ophalen 
en tonen van gegevens binnen gemeentelijke applicaties. Via het Inlichtingenbureau zijn de volgende 
berichten beschikbaar:    
     
    
Registratiehouder  Webservice 
GSD  GSDDossierPersoon  
WERKbedrijf  CWIDossierPersoon  
RDW  RDWDossier  
UWV  UWVDossierPersoon  
UWV  UWVDossierArbeidsverleden  
IBG   
   
Deze berichten worden beschikbaar gesteld conform de SuwiML Berichtstandaard, de SuwiML 
Transactiestandaard en de desbetreffende SuwiML koppelvlak specificaties.    
   
De aansluitprocedure is beschreven in Functionele specificaties Aanpassing gemeentelijke applicaties 
Digitaal Klant Dossier versie 3.0. Dit document kan worden opgevraagd bij het Inlichtingenbureau. 
Hieronder schetsen we kort een beeld van deze aansluiting.  
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Routering van de requests  
1. Een gemeente bevraagt de ketenpartijen  

• De gemeentelijke applicatie verzoekt om gegevens door een request te sturen per te 
bevragen ketenregistratie. Het request wordt aan het Inlichtingenbureau gericht en wordt 
gedaan conform de specificaties van de benodigde webservice.  

• Het Inlichtingenbureau zet het request onder voorwaarde dat dit legitiem is door naar de 
Suwi Broker  

• De Suwi Broker stuurt het request door naar de relevante basis- of ketenregistratie (van 
UWV, WERKbedrijf, RDW, ...). Deze partijen leveren elk een response gevuld met 
klantgegevens.   

• De Suwi Broker en het Inlichtingenbureau leveren het response na verificatie van legitimiteit 
direct door aan de vragende gemeente.  

 
2. Een gemeente bevraagt andere gemeenten  

• De gemeentelijke applicatie verzoekt om gegevens door een request te sturen naar het 
Inlichtingenbureau conform de specificaties van de GSDDossierPersoon webservice.  
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• Bij het Inlichtingenbureau wordt - na verificatie van legitimiteit - de Verwijsindex bevraagd. 
Aan de hand van het burgerservicenummer wordt bepaald welke gemeenten er over 
informatie van die persoon beschikken.  

• Per gemeente wordt het request naar de gemeentelijke GSDDossierPersoon webservice 
gestuurd. Voor gemeenten die nog niet over een webservice beschikken wordt het 
verzamelbestand van het Inlichtingenbureau geraadpleegd.  

• Het Inlichtingenbureau integreert de responses en stuurt ze als één response terug aan de 
vragende gemeente.  

   
Voor de technische aansluitprocedure via het Sectorloket moet men contact opnemen met het 
Inlichtingenbureau. Zie ook de Gebruikershandleiding van het Inlichtingenbureau.  
 
Afspraken over gegevens  
De leverende en de afnemende partij bepalen samen welke gegevens zij uitwisselen, voor zover dit niet is 
voorgeschreven bij het Besluit en/of de Regeling SUWI. De ketenpartijen kennen naast het besluit Suwi 
ook een Sevice Level Overeenkomst (de GeVS-SLA) waarin de voorwaarden voor het gezamenlijk gebruik 
en beheer van de GeVS en de gegevens zijn vastgelegd.  
De afspraken die een ketenpartij maakt met een partij buiten de keten, worden vastgelegd in een besluit 
(af te geven door de basis- of ketenregistratiehouder) of in een gezamenlijke overeenkomst. De partij 
buiten de keten kan naast leverancier ook afnemer van gegevens zijn. De afspraken worden - als bijlage - 
opgenomen in de GeVS-SLA – voor zover de doelbinding niet al in de materiewetgeving is geborgd.   

Afspraak 35: De registratiehouder en de afnemer komen onderling overeen welke - en 
onder welke voorwaarden - gegevens tot een bepaalde uitwisseling horen.   

Hierbij hoort ook de toets op proportionaliteit (en granulariteit) en de mate waarin deze gegevens 
beschikbaar moeten zijn. De registratiehouder is als bestandseigenaar verantwoordelijk voor en 
aanspreekbaar op de registratie en het gebruik daarvan en moet aan alle eisen voldoen die de Wet 
bescherming persoonsgegevens hieraan stelt (ex art 1 WBP).   

Afspraak 36: De afspraken tussen ketenpartijen onderling zijn vastgelegd in een 
service level agreement (de GeVS-SLA).  

De ketenpartijen maken onderling gezamenlijk afspraken met BKWI als de beheerder van de GeVS (artikel 
62 lid 2 van de Wet Suwi). Niet SUWI-partijen maken individueel afspraken met een ketenpartij en met de 
beheerder van de GeVS.  

Beheer van afspraken  
BKWI als beheerder van de GeVS faciliteert de totstandkoming van gezamenlijke afspraken. De beheerder 
ziet toe op de samenhang en actualiteit van de afspraken en waarschuwt bij tegenstrijdigheden met 
gemeenschappelijke, overheidsbrede afspraken. Wanneer aan deze eisen is voldaan, vraagt de beheerder 
in de Stuurgroep Ketenservices en ICT (SKI) akkoord voor de afspraken. De afspraken komen uiteindelijk 
tot uitdrukking in de GeVS Service Level Agreement, het SUWI-Gegevens Register, nieuwe (versies van) 
SuwiML webservices, en de Verantwoordingsrichtlijn Privacy & Beveiliging GeVS en overige 
ketenstandaarden.  
   
De afspraken met partijen buiten de keten die de GeVS willen gebruiken voor gegevensuitwisseling, 
worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de niet-ketenpartij en de registratiehouder(s) en in een 
SLA tussen de niet-ketenpartij en de beheerder van de GeVS.  
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In overleg met de ketenpartijen legt de beheerder van de GeVS periodiek wijzigingen ter goedkeuring 
voor aan de SKI. Deze stuurgroep stelt de GeVS-SLA, het Suwi-gegevensregister, de Ketenarchitectuur 
Werk en Inkomen en de Verantwoordingsrichtlijn Privacy & Beveiliging GeVS vast.  
 

§ 10.2 De GeVS-SLA  

De GeVS-SLA is een gezamenlijke overeenkomst over wederzijdse dienstverlening, zoals de snelheid en 
beschikbaarheid van (bestands)gegevens, en specifieke diensten, zoals de logische toegangsbeveiliging. 
De overeenkomst is afgesloten tussen gegevensleveranciers die zijn aangesloten op de centrale 
voorzieningen SUWI (sectoraal en bovensectoraal), de ketenpartijen onderling én tussen de ketenpartijen 
en de beheerder van de centrale voorzieningen.   
De GeVS-SLA:   
 
• Beschrijft hoe de aangesloten partijen de kwaliteit van de gegevens moeten borgen. Denk aan een 

terugmeldprocedure voor een aangeleverd gegeven waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat het 
onjuist is, en aan een correctieprocedure voor betrokkenen.  

• Sluit aan bij de SUWI wet- en regelgeving en de wederzijdse afspraken die zijn vastgelegd in de 
bestaande SLA’s tussen verschillende partijen die zijn aangesloten.   

• Stelt eisen aan de onderhouds- en beheercontracten die de verschillende ketenpartijen met hun ICT-
leveranciers hebben afgesloten.  

• Gaat uit van wederzijdse resultaatverplichtingen. De ketenpartijen en de beheerder van de centrale 
voorzieningen rapporteren aan elkaar over wijzigingen, incidenten en calamiteiten (c.q. over de 
effectiviteit en naleving van de afgesproken maatregelen). De beheerder van de centrale 
voorzieningen rapporteert over de behaalde resultaten aan het Ketenoverleg. Daar worden, waar 
nodig, onderling de te nemen verbetermaatregelen benoemd.  

   
Afspraken in de GeVS-SLA   
De GeVS-SLA bevat afspraken over beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gezamenlijke 
voorzieningen, over transparantie rond doelbinding, proportionaliteit en eigenaarschap bij 
gegevensuitwisselingen. In het kader van vertrouwelijkheid bij de gegevensuitwisseling worden daarnaast 
altijd de volgende eisen gesteld aan de (logische) toegangsbeveiliging:  
   

• De leverende en de ontvangende partij bepalen onderling welke gegevens bij een bepaalde 
uitwisseling horen (op basis van onder meer doelbinding en proportionaliteit).  

• De leverende en ontvangende partijen maken met de beheerder van de centrale voorzieningen 
per gegevenssoort afspraken over gezamenlijke niveaus van toegangsbeveiliging.  

• Bij gebruik van Suwinet Inkijk spreken de leverende en ontvangende partijen af welke 
gebruikersrollen de beheerder beschikbaar stelt aan de ontvangende partijen, en welke 
autorisaties de ontvangende partijen toekent aan het eigen personeel.  

• Toegangsbeveiliging voor Suwinet-Inkijk is zo ingericht dat voor de uitvoering van bepaalde sets 
van taken een rol is vastgesteld en ingericht. Het beschikbaar stellen van rollen is een taak van de 
beheerder van de centrale voorziening. De beheerder van de afnemende partij verstrekt accounts 
aan de eigen medewerkers en kent daar een of meerdere rollen aan toe. Elk account is strikt 
persoonlijk en geeft toegang tot vooraf vastgestelde klantgegevens die de medewerker mag 
raadplegen op basis van de toegekende rol(len). Op deze wijze wordt voldaan aan het 
proportionaliteitsbeginsel.  

• De beheerder van Suwinet Inkijk faciliteert het invoeren van autorisaties voor afgesproken rollen 
en houdt een logging bij van de geautoriseerde inkijk op gegevens van de diverse 
bestandseigenaren bij diverse ontvangende partijen (wie raadpleegt wanneer welke 
gegevenssoorten).  
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• Organisaties die Suwinet Inkijk niet gebruiken, moeten zelf de logging bijhouden van de 
geautoriseerde inkijk op gegevens van de diverse bestandseigenaren.  

• De beheerder van de centrale voorzieningen stelt maandelijks geanonimiseerde log-informatie 
beschikbaar aan de betreffende leverende en ontvangende partijen.  

• Afnemers kunnen de log-informatie van andere leveranciers opvragen.   
• Partijen dienen te kunnen achterhalen of sprake is van oneigenlijk gebruik of misbruik. Alle 

partijen moeten – voor zover het de eigen delen van de GeVS betreft - hiertoe de handelingen 
loggen.  

• De beheerder van de centrale voorzieningen neemt passende maatregelen bij geconstateerde 
beveiligingsinbreuken of misbruik van de GeVS. Voor zover het de eigen delen van de GeVS 
betreft moeten ook de andere partijen dit doen.  

Afspraak 37: Informatie die wordt aangeboden aan een afnemer, mag alleen de 
persoonsgegevens bevatten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke 
taak/taken.  

Leveranciers van gegevens mogen niet van de afnemer verwachten dat hij zelf de niet-toegestane 
informatie verwijdert of niet gebruikt. Het bericht mag die niet-toegestane gegevens niet bevatten.   
   

§ 10.3 Verantwoordingsrichtlijnen  

De Verantwoordingsrichtlijn (voor de edp-audit van de van de beveiliging van Suwinet)  is een 
gezamenlijk product van de Suwi-partijen en geldt voor de verantwoording van alle aangesloten partijen.. 
Deze richtlijn is gebaseerd op de wettelijke voorschriften voor de verantwoording aangaande de 
beveiliging van de GeVS en bevat normen, criteria en vormvereisten op basis waarvan het oordeel dan 
wel de verklaring van getrouwheid aangaande beveiliging van de GeVS wordt onderbouwd in de 
jaarverslagen van de partijen die zijn aangesloten op de GeVS en van de beheerder van de centrale 
voorziening. Elk van de op de GeVS aangesloten partijen dient in de Mededeling Bedrijfsvoering van het 
jaarverslag een aparte, als zodanig herkenbare, paragraaf, waarin alle materiële afwijkingen aangaande 
de – eigen delen van de - GeVS worden genoemd, de risico’s die daarbinnen worden gelopen en de 
maatregelen die daarop zijn/worden getroffen.    
   

§ 10.4 Stappenplan, voorwaarden, verantwoordelijkheden  

Aansluiting op de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi vindt plaats in een aantal stappen. In 
deze stappen wordt bepaald wie welke gegevens voor welke taken mag gebruiken en aan welke 
technische voorwaarden dat gebruik gekoppeld is.  
   
Hieronder beschrijven we in grote lijnen het stappenplan, de voorwaarden van aansluiting en de 
verantwoordelijkheden van de betrokkenen.  
   
Stappenplan  
• De leverancier en de afnemer bepalen samen dat gegevenslevering via de GevS in de rede ligt. 

Hieruit volgt een formeel verzoek aan de beheerder van GevS om de elektronische voorzieningen te 
mogen gebruiken. De beheerder informeert de beoogde gegevensleverende partijen 
(registratiehouders) over de aanvraag.  

• De beheerder belegt een bijeenkomst met alle betrokken partijen. Hieruit komt een heldere 
informatieanalyse voort, waarin staat welke gegevens, voor welke taak en welke processen gevraagd 
worden, en welke wet- en regelgeving daaraan ten grondslag ligt. Ook wordt aangegeven welke 
functionarissen van de vragende partij met de gegevens gaan werken.  
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• Er starten twee parallelle activiteiten: de technische en de inhoudelijke invulling van de beoogde 
aansluiting. Dit leidt tot twee overeenkomsten, de technische overeenkomst en de 
gegevensovereenkomst. Hierin staat onder meer welke rollen en autorisaties nodig zijn en hoe men 
de aansluitingsvoorwaarden zal realiseren.  

• Beoordeling van het verzoek om de GeVS te gebruiken. Deze beoordeling leidt tot een besluit. Na een 
positief besluit tekenen de aanvrager en de beheerder van de GeVS een overeenkomst, net als de 
aanvrager en de gegevensleverende partijen. Het ministerie wordt altijd op de hoogte gebracht van 
het besluit.  

• De daadwerkelijke aansluiting en het gebruik van de GeVS. Daarin wordt invulling gegeven aan een 
op te richten gebruikersoverleg GeVS. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
samenstelling van het gebruikersoverleg worden apart uitgewerkt.   

   
Voorwaarden   
Organisaties die willen aansluiten op de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi moeten aan een 
aantal voorwaarden voldoen, dit staat beschreven in het Aansluitprotocol (Bijlage bij de Regeling Suwi).  
   
Verantwoordelijkheden  
Elke aangesloten partij, ongeacht of dit een registratiehouder, een afnemer of een beheerder is, is 
verantwoordelijk voor de beveiliging van de - eigen delen van de - GeVS.  

Registratiehouders  
Een registratiehouder levert gegevens en heeft daarbij een zelfstandige verantwoordelijkheid. Hij is 
aanspreekbaar op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (de gegevens in) zijn bestand.  
Ontvangende partijen   
Ontvangende partijen zijn aanspreekbaar op de wijze waarop de gegevens (kwantiteit, samenhang, 
structuur) uiteindelijk op hun schermen worden gepresenteerd, en aan wie, en in welke situatie deze 
schermen beschikbaar gesteld worden. Doorleveren van de ontvangen gegevens is niet toegestaan, tenzij 
vastgelegd in de overeenkomst tussen leverancier en afnemer.  
   
Beheerder GeVS  
De beheerder van GeVS is aanspreekbaar op de weergave van de gegevenslevering in het SGR en voor 
het daadwerkelijke gegevenstransport. Dit is vastgelegd in de GeVS-SLA, het besluit dat de 
registratiehouder heeft afgegeven of de onderling ondertekende overeenkomst. De beheerder van de 
GeVS is operationeel verantwoordelijk voor de coördinatie van het maken van de gezamenlijke afspraken 
en voor de inrichting van een gemeenschappelijke faciliteit voor (logische) toegangsbeveiliging.  
   
Onjuistheden in gegevens  
Van elke afnemer die een redelijk vermoeden heeft dat een gegeven uit een wettelijke basisregistratie 
niet juist is, wordt verwacht dat deze dit meldt, al dan niet rechtstreeks aan de registratiehouder. Daar 
waar nog geen wettelijke verplichting geldt, worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de 
terugmelding door de afnemers.  
 

§ 10.5 De overeenkomsten  

Het gebruik van de elektronische voorzieningen voor gegevensuitwisseling met derden - niet SUWI-
partijen - is uitgewerkt in artikel 5.23 van het Besluit Suwi. Voor de aansluiting wordt het Aansluitprotocol 
( Bijlage III bij de Regeling Suwi) gevolgd. De deelnemende partijen sluiten twee soorten 
overeenkomsten: een met de beheerder van de GeVS en een met elke registratiehouder voor de 
gegevens die geleverd worden. 
De toegang tot de GeVS is door de wetgever beperkt tot overheidsorganen en dan nog slechts voor de 
uitvoering van wettelijk opgedragen taken.  
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Gemeentelijke afdelingen die geen wettelijke taken uitvoeren voor het domein Werk & Inkomen, worden 
als niet-Suwiparij gezien en daarvoor geldt dat zij - voor de toegang tot de Suwi-gegevens - het 
Aansluitprotocol dienen te volgen.  
   
Overeenkomst van de afnemer met de beheerder  
De partij die aangesloten wil worden sluit - naast een overeenkomst met de registratiehouder(s) - een 
overeenkomst met de beheerder van de GeVS. Deze overeenkomst is vergelijkbaar met een zogenaamd 
service level agreement. Hierin wordt geregeld:  
   
• Het dienstverleningniveau, zoals responstijden, hersteltijden, mate van beschikbaarheid en integriteit 

van de techniek.  
• De naleving van de eisen aan de beveiliging van het gebruik van de GeVS (5.22. lid 3 besluit Suwi).  
• De naleving van de eisen uit Wet bescherming persoonsgegevens.  
• Afspraken over wijzigingen door politieke besluitvorming, wijzigingen in gehanteerde standaarden 

en/of wijzigingen in verband met releasebeleid van de beheerder.  

   
Overeenkomst van de afnemer met registratiehouders  
In de gegevensovereenkomst tussen de afnemer en de registratiehouder(s) staat welke gegevens, voor 
welke wettelijke taken, (eventueel worden – bijvoorbeeld voor samenwerkingsverbanden - de 
werkprocessen en taakuitoefening nader beschreven), onder welke voorwaarden en aan welke groepen 
van medewerkers van de beschikbaar mogen worden gesteld.  
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Woordenlijst  

Klant  
Werkzoekende, uitkeringsgerechtigde, werkgever  
 
Interoperabiliteit  
Het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te 
delen met hun omgeving. In de context van het domein Werk & Inkomen betreft interoperabiliteit de 
informatiedeling tussen een ketenpartij enerzijds en burgers, bedrijven of andere overheidsorganisaties 
anderzijds. Ongeacht het soort informatie en de manier waarop deze wordt gedeeld. Interoperabiliteit 
gaat over informatieuitwisseling, maar raakt evengoed aan de bedrijfsprocessen en de technische 
voorzieningen.  
   
Professional  
Medewerker van een ketenpartij.  
   
Digitaal KlantDossier 
Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een virtueel dossier waar klanten en professionals van partijen uit de 
keten Werk & Inkomen relevante gegevens kunnen raadplegen om bijvoorbeeld het recht op een 
uitkering of op toeleiding naar werk vast te stellen.  
   
CMK 
Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen, applicatie voor ketenbreed wijzigingsbeheer, zie § 8.13.  
   
Webservice 
Een webservice draait binnen een webserver. Een webservice is bereikbaar via Internet technologie, dus 
met het HTTP protocol. Een webservice lijkt erg op een website, het verschil is dat een website bekeken 
wordt door mensen via een browser, terwijl een webservice automatisch aangeroepen kan worden door 
andere applicaties. De specificaties van een webservice worden opgesteld in een WSDL-file. 
 
WSDL 
Web Service Description Language.  
   
NORA 
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Zie http://www.e-
overheid.nl/thema/referentiearchitectuur/nora. 
 
Werkplein  
Een Werkplein is een locatie in een gemeente waar alle diensten op het gebied van werk en inkomen bij 
elkaar beschikbaar zijn. Het Werkplein is er voor iedereen die op zoek is naar een (andere) baan. Men 
vindt er informatie over werk, opleidingen en trainingen. Werkgevers kunnen bij een Werkplein terecht 
voor werving en selectie, voor informatie over wet- en regelgeving en vragen over zaken als financiën, 
subsidies en ontslag.  
   
Gemnet 
Besloten netwerk voor datatransport tussen gemeenten en aan gemeenten gelieerde organisaties.  
   
Haagse Ring 
Besloten netwerk voor datatransport tussen departementen, agentschappen, colleges van staat en andere 
aan de rijksoverheid gelieerde organisaties.  
   
TerugMeldFaciliteit 
Centraal e-overheid-systeem waar overheidsorganisaties onjuistheden in basisregistraties kunnen melden. 
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Iedere gebruiker van de Terugmeldfaciliteit draagt op deze wijze bij aan een zo foutloos mogelijke 
basisregistratie.  
   
Front-, mid- en backoffice 
Concept voor een indeling van een ICT-stelsel in verschillende componenten. Portalen en 
gebruikersapplicaties worden tot de frontoffice gerekend, de backoffice bevat de databases en de 
bijbehorende systemen. Front- en backoffice worden gekoppeld door middleware voorzieningen in de 
midoffice.  
   
Service Oriented Architecture 
Concept voor de inrichting van een ICT-stelsel, gebaseerd op services die door de verschillende 
componenten aan elkaar of aan gebruikersgroepen geleverd worden. De essentie van een 
servicegeoriënteerde informatievoorziening is dat de functionaliteiten en gegevens uit systemen via 
services ter beschikking worden gesteld. De services worden aangeroepen door middel van een 
vraagbericht. Het resultaat wordt met een antwoordbericht teruggestuurd.  
 
Ketenpartij 
Organisatie die deel uitmaakt van de keten Werk & Inkomen.  
 
Voor een uitgebreide woordenlijst wordt verwezen naar de BKWI woordenlijst die is te 
vinden op bkwi.nl    
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De schrijvers 
De architecten die gezamenlijk aan de Ketenarchitectuur 2.0 hebben gewerkt.  
   

   

Van links naar rechts: Rob Aben (Wigo4it), Eric Nijenhuis (UWV), Arthur van der Krabben (BKWI), Ronald 
de Zwart (CP-ICT/KING) en Jan Moggré (UWV). Achter de fotocamera stond Dirk Temme (BKWI). De foto 
is genomen tijdens een van onze 'Waagsessies' in De Waag op de Nieuwmarkt in Amsterdam.   
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BIJLAGE I: Generiek werkproces  
Opgezet door WERKbedrijf (beschikbaar op het intranet van UWV bij WERKbedrijf.  
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BIJLAGE II: Functionele architectuurplaat  
Functionele Architectuurplaat  
De functionele architectuurplaat is een bouwtekening van de huidige communicatie tussen de 
verschillende leverende partijen en de afnemende partijen. Hierbij zijn de betrokken componenten zoals 
platformen, (web)applicaties en webservices meegenomen.   
De functionele architectuurplaat heeft tot doel om een duidelijker inzicht te geven in de huidige situatie en 
de daarbij betrokken partijen. Op basis van deze plaat kunnen beheerorganisaties inzicht krijgen in de 
keten, kan men vervolgstappen nemen op het gebied van een technische risico analyse en kan men de 
communicatie naar de betrokken partijen vergemakkelijken.   
De functionele architectuurplaat kan ook als verdere opstap dienen tot het maken van een netwerk 
infrastructuurplaat en een technische componentenplaat. Tevens kan er een duidelijk beeld worden 
geschetst van de koppelvlakken, zowel technisch als op het gebied van beheer.   
De functionele architectuurplaat wordt momenteel onderhouden binnen het project 44 “Ketenbrede 
Beheermaatregelen”. De plaat is bijgewerkt tot 31 december 2009 en nog niet volledig compleet. Het 
bijwerken van de plaat zou een integraal onderdeel moeten worden van het CMK proces en belegd 
moeten worden bij de hiervoor geschikte domeingroep.   

Ketencomponentenlijst  
De ketencomponentenlijst is een aanvulling op de laatste versie van de CMDB (Configuration Management 
Database). In deze lijst staan de componenten die  worden aangemerkt als ketencomponent.   
De belangrijkste ketencomponenten zijn ook opgenomen in de functionele architectuurplaat. In een 
technische componentenplaat zouden alle beschreven componenten een plaats moeten hebben.   
Met deze lijst is het mogelijk om duidelijkheid te scheppen over welke componenten onderdeel zijn van de 
keten, welke status de componenten hebben en bij welke beheerpartij deze momenteel in onderhoud zijn. 
Ook is het zodoende mogelijk om verdere procedures op te stellen rondom het aanpassen van deze 
componenten, prestatie indicatoren per component op te stellen en de communicatie omtrent de 
componenten te verbeteren naar zowel beheer- als ontwikkelpartijen.   
De ketencomponentenlijst wordt momenteel onderhouden binnen het project 44 “Ketenbrede 
Beheermaatregelen”. De lijst is momenteel nog steeds in ontwikkeling en bijgewerkt tot 31 december 
2009. Het bijhouden van de ketencomponentenlijst zou een integraal onderdeel moeten worden van het 
CMK proces en belegd moeten worden bij de hiervoor geschikte domeingroep.   
Wanneer een ketencomponent aangepast gaat worden zou hiervoor per definitie een CMK verzoek 
moeten worden gedaan om impact op de keten te bepalen, de architectuur bij te werken en de 
ketencomponentenlijst bij te werken.   
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Legenda Functionele Architectuurplaat  

Gebruikersgroepen en leveranciers  

Bronnen  

Bronnen worden links beschreven in het paarse vlak. Hierbij maken we een onderscheid 
tussen de leverende partijen en de daadwerkelijke bron. Bronnen welke handmatig worden 
gevuld zijn herkenbaar door het CD icoon.  

Leverende partij  Leverende bron  
Handmatig bijgewerkte bron  

 

  

Afnemers  

Afnemers worden onderverdeeld in klanten (bovenin, groene vlak) en professionals (rechts, 
gele vlak)  

 
Klant / Burger  Professionals  

  

Beheer  

De verschillende beheerpartijen worden onderin beschreven in het blauwe vlak  

Beheerpartij  
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Applicaties en platformen  

Leverende en afnemende applicaties worden weergegeven door de langwerpige grijze 
vlakken. Applicaties die worden getoond binnen een bepaalde website, intranet of platform 
zijn direct gekoppeld aan dit platform of worden door middel van een roze pijl gekoppeld.  

Applicaties  Platform met gekoppelde applicatie  Platform met losse applicatie  

  

Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van email wordt dit weergegeven door een enveloppe.  

Email toepassing  

  

Authenticatie  

Wanneer applicaties beveiligd zijn door generieke authenticatie tooling (zoals DigID of 
SelectAccess) wordt dit met behulp van een klein zwart vlakje aangegeven bij de 
desbetreffende applicatie.  

Platform beveiligd met DigID  
Platform beveiligd door SelectAcces  
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Webservices  

Webservices worden weergegeven door witte vierkanten met daarin de beschrijving van de 
webservice.  

Webservices welke momenteel (stand van zaken december 2009) nog in aanbouw zijn 
worden weergegeven door een gestippelde rand.  

Webservice  Webservice in aanbouw  

  

Data verzamelingen  

Data verzamelingen met hierin gegevens van suwi-gerelateerde gegevens worden 
weergegeven in blauw, data verzamelingen die gebruikt worden voor functioneren van 
verschillende applicaties en webservices worden weergegeven in grijs.  

Database met Suwi-gegevens  Database met functionele gegevens  

  

Logging  

Applicaties en webservices die gebruik maken van logfiles of logfiles leveren hebben rechts 
achter de applicatie een setje met logfiles staan.  

Applicatie met logfiles  
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Communicatie  

De communicatie wordt weergegeven door pijlen tussen de leverende bronnen, webservices, 
brokers en afnemende applicaties en platformen. Hierbij wordt het volgende onderscheid 
gemaakt:  

leveren vanuit een bron (blauw waarden)  
interne gegevensleveringen (grijs waarden)  
leveren vanuit een (klant) applicatie (lichtgroene waarden)  
authenticatie (rood)  
leveren correctieverzoeken (donkergroen)  
interne communicatie en beheer (zwart)  

Om enigszins onderscheid te maken tussen de verschillende gegevensstromen van hetzelfde 
type, zijn hiervoor kleurschakeringen binnen dezelfde basiskleur gebruikt.  

Communicatie die nog niet gerealiseerd is (stand van zaken december 2009), wordt 
onderbroken weergegeven.    
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BIJLAGE III: Beslisnotitie voor Stuurgroep 
Ketenservices ICT 
Onderwerp: Nieuwe Ketenarchitectuur (versie 2.0)  
Van: Projectgroep 46 (ketenarchitecten van UWV, CP-ICT, Wigo4IT en BKWI) 
Afgestemd met: PTO  

De projectgroep Architectuur presenteert met genoegen versie 2.0 van de ketenarchitectuur Werk & 
Inkomen (KArWeI).  

Aanleiding  
De huidige Suwi Ketenarchitectuur (versie 1.0, juli 2005) is verouderd en dient geactualiseerd te worden. 
Nieuwe ontwikkelingen (Integrale dienstverlening en Werkpleinen, DKD, e-overheid, herziening Regeling 
SUWI, ...) rechtvaardigen een geheel herziene versie van de architectuur: de Ketenarchitectuur Werk & 
Inkomen (KarWeI) versie 2.0.  
 
Doel  
Deze nieuwe versie bevat een actuele weergave van de Gezamenlijke electronische Voorziening Suwi 
(GeVS), beschrijft de toekomstige voorzieningen van de GeVS en schrijft voor welke afspraken van 
toepassing zijn. Daarmee dient de nieuwe versie als leidraad voor de verschillende lopende projecten en 
geeft zij ook op de langere termijn richting aan de ontwikkelingen binnen de SUWI-keten.  
Projectplannen kunnen weer getoetst worden aan een bijdetijds Architectuur document. De 
Ketenarchitectuur biedt houvast en een kader aan toekomstige projecten. De Ketenarchitectuur zal 
overgedragen worden voor beheer aan de Domeingroep Architectuur.  

Architectuur  
Informatie architectuur heeft tot doel de ontwikkelingen in een organisatie vanuit een samenhangende 
visie tot stand te brengen. Binnen het domein Werk & Inkomen hebben we niet met 1 maar met 
verschillende organisaties te maken die op hun beurt weer in verschillende ketens opereren. Ook 
overheidsprogramma’s hebben impact op de inrichting van de processen en op de inrichting van de 
organisatie of zelfs van ketens.  

Daarbij zien we een sterke verschuiving van de activiteit naar het integrale proces als inrichtingsprincipe 
voor de organisaties en de keten. Deze verschuiving heeft een zware impact op de inrichting van de 
informatie voorziening. Deze kan niet meer met taakgerichte applicaties worden ingevuld, maar moet 
worden ingevuld met generieke componenten, die in specifieke processen worden hergebruikt en 
ingeregeld.  

KArWeI sluit hier volledig op aan en beschrijft de werking van deze generieke componenten, stelt eisen 
wat noodzakelijk gemeenschappelijk moet worden afgesproken en geeft richting waar de GeVS in de 
toekomst naar toe moet groeien.  

KArWeI is service georiënteerd en is binnen de kaders van de NORA en de architecturen van de 
ketenpartijen ontwikkeld. De belangrijkste kenmerken van de architectuur zijn:   

De Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS), de ketenregistraties en de koppelvlakken 
vormen de ruggengraat van het applicatielandschap voor de keten;   
Geïntegreerde dienstverlening en een gezamenlijke frontoffice vergroten de behoefte aan 
gemeenschappelijke voorzieningen voor de ketenpartijen. Bij de (door)ontwikkeling van bestaande en 
nieuwe voorzieningen zijn vier principes onderkend die gehanteerd dienen te worden. Projecten bepalen 
op basis van deze principes wat er ontwikkeld moet worden (comply or explain):  
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• ketenpartijen gebruiken overheidsbrede e-bouwstenen   
• ketenpartijen gebruiken basisregistraties en ketenregistraties  
• ketenpartijen gebruiken voorzieningen die binnen de keten zijn ontwikkeld   
• ketenpartijen gebruiken standaard koppelvlakken   

Reikwijdte  
De Ketenarchitectuur helpt ketenpartijen om zich binnen dezelfde kaders en in dezelfde richting te 
ontwikkelen. De architectuur bevat afspraken om de samenwerking te stroomlijnen en daarmee de klant 
optimale dienstverlening te bieden. De architectuur beperkt zich bewust tot de raakvlakken tussen 
partijen en het definieren van de gezamenlijke ketenvoorzieningen. Zo bereiken we efficiënte en 
effectieve samenwerking tussen de partijen, terwijl de interne processen en systemen de 
verantwoordelijkheid van de eigen organisatie blijven. De Ketenarchitectuur is deels een beschrijving van 
de huidige situatie (wat is er allemaal beschikbaar in de keten), en is deels voorschrijvend (waar moet 
minimaal aan voldaan worden).  
 
Richtinggevend  
Deze Ketenarchitectuur is geen kant-en-klaar stappenplan om alle uiteindelijke doelen te realiseren. De 
ketenpartijen zijn zelf verantwoordelijk om hiervoor programma’s of projecten in te richten. Voor 
dergelijke nieuwe ontwikkelingen en initiatieven biedt deze Ketenarchitectuur een richtinggevend stelsel 
van afspraken.   
 
Verplicht  
Samenwerking tussen ketenpartijen is wettelijk verplicht (Regeling SUWI ). De wet noemt een aantal 
componenten waarmee die samenwerking gestalte kan krijgen, maar schrijft niet voor op welke manier 
dat uitgevoerd wordt. KARWEI biedt de partijen de garantie dat ze bijdragen aan de goede werking van 
het stelsel. (Keten)partijen die besluiten om één of meer gemeenschappelijke componenten te gebruiken, 
moeten vervolgens voldoen aan de eisen die de Ketenarchitectuur stelt.  
 
Werkwijze  
Domeingroep Architectuur  
Bij ketenbrede wijzigingen gaat de Domeingroep Architectuur (DA) actief participeren bij de CMK-
wijzigingen. De DA zal de wijzigingen beoordelen op basis van de geldende Ketenarchitectuur.   
De DA zal ook zelf nieuwe wijzigingen aandragen die voortkomen uit de Ketenarchitectuur. De 
ketenarchitectuur zal door de DA voortaan jaarlijks geüpdate worden.  
 

Meerjarenplan architectuur  
Van belang is dat op basis van de behoefte aan ketenontwikkelingen, ondersteund door de principes uit 
deze ketenarchitectuur, er een ketenmeerjareninformatieplan (MIP) wordt vastgesteld. Uitvoering moet 
plaats vinden onder strikte regie omdat meerdere organisaties en (software)leveranciers ervbij betrokken 
zijn, elk met een ‘eigen’ tijdpad, financiering, prioritering en oplever- of implementatiemomenten.  
Zowel toekomstige ontwikkelingen zullen in het meerjarenplan moeten worden opgenomen, als ook alle 
noodzakelijke aanpassingen om aan de afspraken van de keten te kunnen voldoen. Te denken valt aan de 
granulariteit van het berichtenverkeer alsmede de verbetering van de kwaliteit van de 
informatievoorziening. Er zal meer centraal regie moeten komen die – met behulp van (nog te 
ontwikkelen) instrumenten – waken over de werking van de beschikbare registers en de voorzieningen. 
Alleen dan kunnen de professionals vertrouwen op watin de keten wordt opgevraagd en hoeft de klant 
niet onnodig belast te worden met dubbele uitvraag.  

Het ketenmeerjareninformatieplan dient als input voor de jaarplannen (van de SKI).  
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Door SKI te nemen acties of besluiten   
1. Voorliggend document vaststellen  
2. Projecten de opdracht te geven om conform de Ketenarchitectuur KARWEI te werken  
3. Decharge te verlenen aan de projectgroep   
4. Opdracht te geven aan de Domeingroep Architectuur om advies uit te brengen op jaarplan SKI 

2011  
5. Opdracht te geven aan de Domeingroep Architectuur een bijdrage te leveren aan het 

meerjareninformatieplan  

 


