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• Reikwijdte implementatie 

 

• Impact, cijfers en feiten 

 

• 4 implementatiestrategieën 

 

• 3 implementatiegroepen 

 

• Meedoen? 
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RGBZ 2 

• Informatiemodel 

RSGB 3 

• Informatiemodel 

StUF-ZKN 3.20 

• Berichten-standaarden 

StUF-BG 3.20 

• Berichten-standaarden 

Q1                 Q2          2015           Q3                      Q4 

Roadmap 2015, berichtenstandaarden 

Analyse 

• Sectormodellen 

en koppelvlakken 

Sectormodellen en koppelvlakken 

• Berichten-standaarden 



v 

Grootschalige implementatie - reikwijdte 

Nieuwe versies 
van halffabrikaat 
Standaarden (KING) 

2015 

2016 201..? Analyse 

Sectormodellen 

en koppelvlakken 

Inbouwen/aanpassen software, applicaties 

voorzieningen, e.d. 

Invoering/implementatie in uitvoering 

bij gemeenten en ketenpartners 

Voorbereiding 

(grootschalige) 

Implementatie(s) 

Implementatie  

Sectormodellen en koppelvlak   

Berichten standaarden 

Eindproduct 

standaarden 



Implementatie en impact –  
wat cijfers en feiten 

 

• Upgrade van 20 “eindproduct” standaarden door 10 beheerders;  

  RWS, Kadaster, Waarderingskamer, Geonovum, Logius, KvK, Min. V&J, ZINL, PIM, KING 

 

• ICT software-aanbod -  huidige gebruik StUF 

 + 200-300 softwareproducten van ca 50 leveranciers 

 Adoptie neemt toe 

 

• Standaarden in gebruik bij  

– Alle 393 gemeenten en x gemeentelijke samenwerkingsverbanden 

– 10 externe landelijke voorziening/BR’s en ketens 

– Vele duizenden koppelingen en installaties van software 

 

• RSGB 2.0/StUF BG 3.x en RGBZ 1.0/StUF ZKN 3.x vastgesteld in 2009/2010. 

• Geschatte adoptiegraad na 5/6 jaar  StUF 2.x vs 3.x  50% / 50% 

 

• Tempoverschillen leiden tot complexiteit! 

 

 

 

 

 

 



 
VIER STRATEGIEËN VOOR  
GROOTSCHALIGE IMPLEMENTATIE  
IN SOFTWARE en BIJ GEMEENTEN/KETENPARTNERS 
 

 
 

A  Natuurlijke weg 
• Gemeenten, leveranciers en hun koepels zorgen zelf voor implementatie 
• Publicatie en communicatie en enkele hulpmiddelen (vertaalspec) 

 

B Aanbodstimulatie  
• Convenanten/addenda  
• Test/kwaliteitsinstrumenten en transparantie 
• Gemeenten zorgen zelf voor grootschalige invoering 

 

C Implementatie via landelijke programma’s 
• “Meeliften” met andere implementatieprogramma’s, bijv. wet/regelgeving 

 
D Collectieve – infrastructurele benadering op ICT-aanbod 

• Het juist en tijdig toepassen van (basis)standaarden maakt deel uit van de 
informatie-infrastructuur van gemeenten  

• Landelijke sturing op upgraden van pakketsoftware v.w.b. interoperabiliteit 
• Collectief – bijv. 

– Centrale vraagbundeling, eisen en inkoop 
– (Open) prijsvorming 
– Tempo:  80% van aanbod binnen x periode beschikbaar 
– Compliance : aantoonbaar voldoen aan standaarden  
– Minimaliseren technische integratie problemen  

E …… 
 

 



Vervolg  - 3 groepen voor voorbereiding 
grootschalige implementatie  

• Implementatiegroep 1:  ketenpartners / beheerders 

– Planning upgrade “eigen” standaarden en voorzieningen 

– Implementatie strategie / business case 

– Inbrengen in eigen overlegstructuren 

– Realisatie en implementatie 

– …… 

 

• Implementatiegroep 2:  gemeenten 

– Vorming groep van gemeentemanagement  (“demand organisatie”) 

– Verkenning, analyse en advies over implementatiestrategieën 

– Impact bij gemeenten (proces, gegevens en organisatie)  

– Implementatieplanning, route(s), business case, communicatie 

– Programma van eisen / kaders 

– Aanbestedingsvorm/regels en financiering 

– …… 

• Implementatiegroep 3: leveranciers  

– Impact op eigen productportfolio 

– Implementatie/productreleaseplanning 

– Migratiepaden voor ICT aanbod 

– Ondersteunende diensten (migratie/conversie/…) 

– Mogelijkheden collectieve aanpak vanuit aanbod 

– Risico’s/belemmeringen 

– …… 



Vragen? 
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Denk mee over grootschalige 
implementatie en meld je aan  
voor één van de implementatiegroepen  
 
voor 17 april a.s 
 
Stuur een email naar 
Peter.klaver@kinggemeenten.nl 
 
Of naar 
Paula.vanderVliet@kinggemeenten.nl 
 
 

 
 
 
 

mailto:Peter.klaver@kinggemeenten.nl
mailto:Paula.vanderVliet@kinggemeenten.nl

