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Common Ground in lagen



Productvisie Common Ground 

Common Ground is gericht op de radicale informatiekundige visie op 
modernisering dienstverlening en bedrijfsvoering. Betrokkenen krijgen 
directe toegang tot gedeelde informatiebronnen. Ze versnelt de 
ontwikkeling van dienstverlening en bedrijfsvoering door het omarmen van 
nieuwe technologie. Daarmee breekt Common Ground met de complexiteit
van het bestaande informatielandschap. Common Ground gaat hand in 
hand met “+1 gemeente”, de visie op modernisering van dienstverlening.
Realisatie van deze totaalvisie vraagt een beweging waarin een groeiende 
coalitie van gemeenten en haar partners langdurig nauw samenwerkt.



Proof of concept



Resultaten eerste kwartaal 2018
• Squad Techniek

• Een operationele versie van NLX zodat een ontwikkelaar een service of applicatie aan kan sluiten
• Een eerste versie van een doelbinding- en verantwoordingsregister zodat het gedrag van 

applicaties die NLX gebruiken beheersbaar en inzichtelijk is
• Een operationeel service register zodat ontwikkelaars het overzicht van beschikbare services en 

hun status hebben

• Squad Fieldlab
• De BLITTS Snelserviceformule (Zaanstad) is aangesloten op NLX en er is gekoppeld met 

persoons- en adresgegevens en een zaaksysteem
• MijnApp (Eindhoven) is aangesloten op NLX en er is gekoppeld met de contracten zoals 

opgeslagen in het WIZportaal
• Atos e-Suite is aangesloten op NLX en er is gekoppeld met persoonsgegevens en een 

zaaksysteem buiten de Atos e-Suite
• Inzichten op het gebied van Open Source, Leveranciersmanagement, de Veranderaanpak, 

Wetgeving en Ethiek zodat duidelijker is welke ontwikkelingen op deze gebieden nodig zijn om tot 
een succesvolle beweging te komen.
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Markt en inkoopstrategie

• Wegkomen van het huidige model
• Continuïteit is de basis
• Verandering is de noodzaak
• Ook de markt moet bewegen
• Samen is essentie
• Andere spelers
• Geen algemene aanpak
• Dynamiek
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En Gemeenten dan?

• Dilemma?
• Vanuit de burger
• Continuïteit/geen gedoe
• Voorspelbaarheid/betrouwbaarheid
• Flexibiliteit
• Denken in kleine stappen, binnen groter geheel

• Kunnen we dit wel?
• Opbouw kennis
• Regie op deze beweging
• Capaciteit en investering
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Wetgeving en Ethiek: de les uit Estland
Vertrouwen

ZeggenschapTransparantie

Digital Footprint



Wat nu?
• Beweging is gestart. Nu kracht geven
• We dragen samen bij
• Op alle niveaus deelnemen binnen eigen mogelijkheden
• Instaphulp bieden
• Samen investeren in vernieuwing
• Delen van oplossingen ondersteunen
• Nog heel veel ontdekken
• Gesprek met partners aangaan


