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Aanleiding
De werkgroep toegang is geïnitieerd door de Standaardisatieraad. De werkgroep heeft als opdracht
gekregen na te gaan of op gebied van toegang issues zijn doordat de toekomstbeelden in de
verschillende sectoren onvoldoende op elkaar aansluiten. En een advies uit te brengen over de
wijze waarop deze issues opgelost kunnen worden.

Bevindingen






Geconstateerd is dat er veel overeenkomsten zijn in doelstellingen maar dat er duidelijke
verschillen zijn in oplossingsrichting. Waardoor uitwisseling tussen sectoren wordt
belemmerd.
Toegang oplossen is complex omdat het in praktisch alle processen nodig is en er sprake is
van veel afhankelijkheden. Het is niet alleen een technisch probleem maar stelt ook eisen
aan de informatievoorziening en organisatie inrichting. Om toegang issues op te lossen is
er niet alleen een architectuur nodig voor toegang maar het moet ook duidelijk zijn op
welke wijze de toegang architectuur wordt ingepast in de totale architectuur. En er zijn
kaders nodig die zorgen dat de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn.
De complexiteit wordt vergroot doordat rekening moet worden gehouden met externe
ontwikkelingen. Rijksbreed en Europees worden ook toekomstbeelden voor toegang
ontwikkeld. Duidelijk moet zijn of en op welke wijze hierop wordt aangesloten. Waarbij
deze toekomstbeelden nog volop in ontwikkeling zijn. Waardoor wel duidelijk is wat de
richting is maar niet hoe de oplossingsrichting er precies uit kan zien.

Advies
De werkgroep adviseert een aanpak die het mogelijk maakt:

Te selecteren welke issues sector overschrijdende informatie-uitwisseling belemmeren.

Een modulaire architectuur voor toegang te gebruiken, vergelijkbaar met AMIGO. De issues
kunnen gekoppeld worden aan modules. Per module kan bekeken worden wat de meest
gerede partij is om het issue op te lossen. Bijvoorbeeld door een sectorspecifieke oplossing
zodanig aan te passen of breder te implementeren.

De werkgroep heeft een aanpak ontwikkeld die het mogelijk maakt een modulaire
architectuur te ontwikkelen. Door deze aanpak op te nemen in de ROSA ontstaat een
referentie die toegepast kan worden in sector- en ketenarchitecturen. Hierdoor worden de
toegang architecturen van de sectoren beter vergelijkbaar wat hergebruik eenvoudiger
maakt.

Gevraagde besluitvorming




De werkgroep Toegang vraagt de Architectuurraad Edustandaard om de ontwikkelde
aanpak op te nemen in de ROSA als thema architectuur Toegang.
De werkgroep Toegang vraagt aan de werkgroep AMIGO om samen te kijken naar de
aansluiting. Als opstap naar een modulaire opzet voor de hele ROSA.
De Standaardisatieraad wordt gevraagd een structurele werkgroep Toegang in te stellen
die als taak heeft om externe ontwikkelingen te blijven volgen en issues op gebied van
toegang te verzamelen en te plotten op de ROSA. En op basis hiervan adviezen aan de
Standaardisatieraad verstrekt om issues op te pakken met voorstellen voor een mogelijke
oplossingsrichting.

Deze besluitvorming is bedoeld om te komen tot een federatieve samenwerking waarbij zoveel
mogelijk gebruik wordt gemaakt van initiatieven die al lopen maar wel wordt gezorgd voor de
samenhang.

