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Blok 3

- De impact-analyse en bc

- Voorbeeld toepassing MO: Betalen

- Inrichtingsvarianten

- Communicatie naar burgers
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Impact analyse (1)

• Met welke berichtstroom, of berichtstromen wil uw organisatie 
een start maken en wat wordt de volgende? 

• Is daarbij sprake van gelijkmatige stroom berichten of van batches en 
pieken? 

• Mag het BSN voor de berichten (de wettelijke taak/dienst) inderdaad 
benut worden? 

• Kan het afhandelingsysteem dat de papieren brieven in de huidige 
situatie genereert ook PDF’s van die brieven genereren (bijlage bij het 
bericht)? 

• Is implementatie van de berichtstructuur voor de Berichtenbox vlot 
organiseerbaar (als output van het afhandelingssysteem)?
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Impact analyse (2)

• Met welke service wil uw organisatie vooraf te checken of er voor de te 
bereiken burger een MijnOverheid-account is?

• Hoe gaat de herinrichting van het verzendproces eruit zien als u 
(tijdelijk) een deel via papieren post en een deel via de digitale 
Berichtenbox laat lopen; wat komt erbij kijken om dat te organiseren? 

• Gaat uw technische invulling van de koppeling via Diginetwerk of via 
internet – beide met toepassing van Digikoppeling?

• Waar wordt het ‘Berichtenbox Leveranciersportaal’ (uw beheertool) 
voor de functionele besturing van berichtstromen en controle op 
afleverrapporten belegd?

• Wie gaat over de functionele communicatie naar de doelgroep 
waarvoor de berichten zijn bedoeld? 

9/9/19



Impact analyse (3)

• Welke aanvullende communicatie naar uw doelgroeppopulatie is nog 
nodig om gebruikers ‘van eigen bodem’ te bereiken? 

• Welke projectorganisatie is intern nodig? 

• Onderbouwing van de eenmalige aansluitkosten (investeringen) die in 
beeld komen, zal een oriëntatie op te behalen baten vergen. 

• Is de omvang bekend van de stromen waarmee - na een eerste begin 
of pilot - volume gemaakt kan worden met de berichtenbox? (Logius
kent graag uw pieken vooraf!)

• Wat is uw raming van de invoeringkosten - op basis van de 

antwoorden op de voorgaande vragen?
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Voorbeeld toepassing: Betalen

• Afnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten 
en het gebruik

• Toepassingen:

Afnemer verzend bericht en neemt een link op naar eigen portal 
in XML.

Afnemer verzend bericht en neemt een link op naar eigen portal 
in PDF.

Afnemer verzend bericht en neemt een link op naar 
betaalomgeving.

• Betalen is voor meer organisaties een interessante toepassing. 
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Klantreis Betalen MijnOverheid

Het onderzoeksbureau Ruigrok Netwerkpanel is geselecteerd voor 
de uitvoering van klantreizen voor MijnOverheid. 

Doel: meer tegemoet komen aan de wensen en behoeften van de 
burger en aan te sluiten bij de belevingswereld en zo relevanter 
te worden.

Klantreis bij 3 organisaties:

- HHNK (Hoogheemraadschap Noorder Kwartier)

- Gemeente Leidschendam-Voorburg

- RBG (regionale belasting groep)

9 september 2019

Logius, dienst digitale overheid8



9/9/19



9/9/19



9/9/19



9 september 2019

Logius, dienst digitale overheid12



Voorkeur papier of digitale post?

• In dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een gelijke verdeeldheid als het gaat om de 
voorkeur voor ontvangst van digitale vs papieren post. 

• Argumenten voor papier:
Heritage: altijd zo geweest, niet storend. Geen digitaal proces aangeboden.
Reminder: behoefte aan fysiek stuk als reminder; to do.
Archief: dienstverleners verlangen soms papieren poststukken. Angst dat digitaal archief 
kan verdwijnen. Een brief in een map geeft zekerheid. 

• Argumenten voor digitaal:
• Meegaan met de tijd: de wereld wordt digitaal, dit kan gemak brengen, burger moet mee
• Milieu: Papieren post is niet milieuvriendelijk. Digitaal is minder verspilling van bomen
• Reminder: een fysiek poststuk verdwijnt in een lade. Mailbox wordt regelmatig 

geraadpleegd. 
• Cloudarchief: je kunt altijd bij je digitale post, ook onderweg. Papieren post komt soms 

niet aan.
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Burgers hebben een betaling graag snel uit het hoofd

• Direct actie ondernemen heeft de voorkeur: snel en makkelijk 
afhandelen

Geeft de burger rust; angst voor aanmaning is daarmee 
verdwenen.

Brief of notificatie leidt direct tot actie. Betaling wordt idealiter 
zelfde dag of avond nog in gang gezet. 

• Kleine groep geeft een korte ‘wachtperiode’ aan:

Deze groep prikt op korte termijn een administratie moment 
waarna zij overgaan tot betaling. 

Papier is altijd direct openen tbv betalingstermijn

Digitaal is niet altijd direct openen na ontvangst notificatie. Dit 
komt voort uit aantal handelingen dat gedaan moet worden: tijd 
voor vrijmaken. Ander argument na lezen op smartphone: liever 
vervolgstappen via computer (groter scherm). 
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Inrichtingsvarianten en 
informatievoorziening



Proces /
Applicatie /
Systeem

Voorbeeld:
GB Twente

ABS
BVS

Aansluiten eerste berichtenstroom
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Output
Mgt

Proces 1

Voorbeeld:
Gemeente Amsterdam, 
Rotterdam, Meppel, Lelystad

Proces 2

Proces 3

Proces…N

ABS
BVS

Aansluiten volgende berichtenstromen
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BS

Gemeente 1

Voorbeeld:
GB Twente

Waterschap

Gemeente 2

Gemeente…N

ABS
BVS

Aansluiten via Belastingsamenwerking
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SAAS

Gemeente 1

Voorbeeld:
Gemeente Nijmegen
met leveranciers JNET en 
PostNL

ABS
BVS

Aansluiten via SAAS oplossing van leverancier
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https://www.kinggemeenten.nl/sites/king/files/Praktijkbeproeving%20Berichtenbox%20gemeente%20Nijmegen.pdf


SAAS

ABS
BVS

Aansluiten via SAAS oplossing van leverancier

Gemeente 1

Waterschap

Gemeente 2

Gemeente…N
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SAAS

Voorbeeld:
BSGW, BSOB

ABS
BVS

Aansluiten via BS / SAAS oplossing

Gemeente 1

Waterschap

Gemeente 2

Gemeente…N

BS
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Pensioen
uitvoerder

Pensioenfonds 1

Voorbeeld:
Pensioenfonds Vervoer en TKP

Pensioenfonds 2

Pensioenfonds 3

Pensioenfonds…N

ABS
BVS

Aansluiten via pensioenuitvoerder
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Aansluitvariant: Voorbeeld CGM
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MijnOverheid

Werkorganisatie CGM stuurt berichten van 3 gemeenten via twee 
Digikoppeling adapters naar MijnOverheid. 

Cuijk

Grave

Mill & St Hubert

CGM

JNet

EnableU

CGM



Aansluitvariant: Voorbeeld Etten-Leur / Tholen
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MijnOverheid

Etten-Leur stuurt ook berichten van Tholen. 

Etten-Leur

Tholen

CPAEtten-Leur



Tilburg
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MijnOverhei
d

Tilburg heeft 2 technische koppelingen voor de verschillende 
berichtstromen (belastingen / burgerzaken). 



Drechtsteden
Alblasserdam
Dordrecht
Hendrik-Ido-Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
Hardinxveld-Giessendam

PostNL/JNet
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MijnOverheid

Alphen aan de Rijn

Arnhem

Burgerzaken



Communicatie
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Oefening (facultatief) Aan de slag!

Groepjes van 3-4 personen met soortgelijke organisaties:

I. Welke berichtstromen vanuit jouw organisatie kunnen via 
MijnOverheid?

II. Welke stappen ga je als eerste zetten?

III.Welke risico’s zie je in het traject?
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TOT SLOT

MijnOverheid Berichtenbox
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Meer informatie

Uitgebreide documentatie op www.logius.nl/mijnoverheid

• Impactanalyse Berichtenbox

• Intentieverklaring

• Aanvraagformulier

• Aansluitdocumentatie

• Koppelvlakspecificaties Berichtenbox en Lopende Zaken

VNG Realisatie: de GEMMA softwarecatalogus: 
www.softwarecatalogus.nl
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Tot slot

Contactgegevens:

• Marjolein van Abbe – 06 11 88 72 55 – marjolein.van.abbe@logius.nl

• Bas Kooter – 06 11 41 59 17 – bas.kooter@logius.nl

• Yassin Ikachoura – 06 15 49 06 14 – yassin.ikachoura@logius.nl

• Rocky Berkhof – 06 11 53 53 16 – rocky.berkhof@logius.nl (tot 1/10/2019)

Meer informatie:

• https://www.logius.nl/diensten/mijnoverheid/

• Overzicht ICT leveranciers: 
https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-
mijnoverheid/

• Documentatie: https://www.logius.nl/diensten/mijnoverheid/documentatie

• Communicatie toolkit: https://www.logius.nl/diensten/mijnoverheid/toolkit
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