Architectuurraad digitale overheid
Aangepaste oproep tot bijdrage architectuur digitale overheid
Beste collega,
Ik stuur u dit bericht in aanvulling op mijn eerdere oproep om architecten aan te dragen die
een bijdrage aan de digitale overheid kunnen leveren. Heeft u deze oproep gemist of niet
ontvangen, dan is hierover meer achtergrond te vinden in de bijlage bij dit bericht.
De Architectuurraad heeft gezien het beperkte aantal aanmeldingen en ontvangen reacties
vastgesteld dat het gevraagde tijdsbeslag van architecten de grootste belemmerende factor is
om architecten tijdelijk af te vaardigen aan de eerder voorgestelde 5 werkgroepen. Om gehoor
te geven aan de reacties, is besloten tot het vormen van een pool van architecten die per
thema, op ad hoc basis, gevraagd worden een meer behapbare bijdrage naar vermogen en
beschikbare tijd te leveren. Hiermee zal op een meer agile werkwijze invulling worden
gegeven aan het oplossen van de vraagstukken die voorliggen.
Bijdragen kunnen in omvang variëren, denk aan: review van eindproducten of ook review van
tussenproducten tot het leveren van inhoudelijke input of meeschrijven. Voor wat betreft de
gevraagde architectuurexpertise wordt nog altijd gedacht aan die van de specifieke domeinen:
Toegang, Interactie, Gegevensuitwisseling en Infrastructuur.
Mocht uw organisatie bereid zijn om een meer structurele bijdrage aan de werkgroepen te
leveren (conform de eerdere uitvraag), dan juich ik dit natuurlijk van harte toe.
Ik verzoek u daarom om – met gesloten beurzen - een of meer architecten met de genoemde
expertise ter beschikking te stellen voor opname in de architectenpool. Het is onze bedoeling
dat bij de start van een thema de architectenpool door het bureau MIDO benaderd wordt voor
het leveren van een beperkte of meer uitgebreide bijdrage.
Ter inspiratie en informatie deel ik alvast de thema’s die op korte termijn opgepakt gaan
worden: Gegevensuitwisseling tussen geautomatiseerde informatiesystemen (incl.
registraties), Overkoepelende GDI-architectuur, “Digitale Bron Identiteit & wallets/eIDAS2”.
Voor het doorgeven van uw kandidaat met zijn/haar contactgegevens en expertise en voor het
stellen van vragen kunt u zich wenden tot Tom Peelen, architectuur coördinator bureau MIDO
[06-24689667 / tom.peelen@rijksoverheid.nl].
Met vriendelijke groet
Guido Bayens,
Voorzitter Architectuurraad

Achtergrond
Binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid (MIDO) hechten we waarde aan een
samenhangende, toekomstvaste Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Een GDI die wendbaar,
veilig, bruikbaar en efficiënt is door toepassing van moderne architectuurinzichten. Een goed
ontworpen digitale overheid draagt bij aan een optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven.
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daartoe de Architectuurraad
ingesteld. Deze wordt ondersteund door tijdelijke ad hoc werkgroepen waarin de GDI-Architectuur
wordt opgesteld.
Tijdsbeslag
In verband met het ad hoc karakter en de verschillende typen werkzaamheden is het moeilijk om aan
te geven wat het tijdsbeslag van leden van een ad hoc werkgroep zal zijn. Hierover zullen leden van de
architectenpool dan ook vooraf benaderd worden, om hun mogelijke bijdrage te bespreken.
Takenpakket architect
(gericht op het specifieke domein, thema of overkoepelend digitale overheid):
Afhankelijk van de specifieke expertise op een thema, domein of overkoepelend, die in de werkgroep is
verzameld kunnen bijvoorbeeld een of meerdere van de volgende taken uitgevoerd worden:
•
Opstellen van de domeinarchitectuur of thema daarbinnen,
•
Opstellen van de overkoepelende architectuur van de generieke infrastructuur digitale
overheid,
•
Opstellen van de architectuurvisie op de digitale overheid,
•
Toetsen van Project Start Architecturen (PSA) en incidenteel Solution Architecturen binnen
het betreffende domein/thema,
•
Adviezen over de scope van de GDI in het kader van het afwegingskader GDI,
•
Gevraagde en ongevraagde toetsen, adviezen, rapportages en impactanalyses van de
Architectuurraad aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) en
Programmeringsraad Generieke Digitale Infrastructuur (PGDI).
Takenpakket lead architect
(de lead-architect is de trekker van een tijdelijke werkgroep):
Naast de bovengenoemde taken zal de lead architect een of meer van de volgende taken uitvoeren:
•
Voorzitten van de werkgroep bijeenkomsten,
•
Meewerkend voorman/vrouw en het consolideren van deelproducten,
•
Deelname aan de programmeringstafel van het eventueel betreffende domein,
•
Presenteren van resultaten in de architectuurraad,
•
Oplossen van vragen en dilemma’s in de werkgroep door deze af te stemmen met de
architectuurraad en/of programmeringstafel.
Meer informatie
Voor meer informatie over de GDI-architectuur, resultaten tot nog toe en andere vragen:
•
NORA-online: https://www.noraonline.nl/wiki/GDI-Architectuur_(GA)
•
Pleio-pagina: https://pgdi.nl/ga
•
Bureau MIDO: Tom Peelen, tom.peelen@rijksoverheid.nl, 06-2468 9667

