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Huidige situatie

Het hoofddoel van de Regiegroep is: 
Het realiseren en borgen van optimale interoperabiliteit in de 
informatiehuishouding van gemeenten en in ketens waar 
gemeenten in betrokken zijn. 

In de Regiegroep zijn de daarvoor belanghebbende partijen in 
principe vertegenwoordigd.

De Regiegroep geeft richting en vorm aan de ontwikkelingen 
van de familie van gegevens- en berichtenstandaarden



Vraag aan Regiegroep

• A) kennis te nemen van het voorstel 

• B) aan te geven om men kan instemmen met het voorstel qua richting. 

• C) Voor zover dan niet kan, aan te geven welke bijstellingen gewenst 
zijn



Nieuwe ontwikkelingen vragen om aanpassing van 
de rol van de Regiegroep

• Beweging naar nieuw Gegevenslandschap

• Verminderen van datareplicatie, common ground

• Meer collectief opdrachtgeverschap vanuit gemeenten in 
• o.a. de Taskforce - Samen Organiseren, vanuit de G5 gemeenten en door het College 

Dienstverleningszaken

• Nieuwe benadering/werkwijze in softwareontwikkeling en realisaties van API’s

• Nieuwe technieken voor het digitaal delen, ontsluiten en uitwisselen van 
informatie

• Het elders borgen van nieuwe technische kaders voor API’s
• in het API-kennisplatform, DSO-API strategie en in agile werkwijze incl. openbare 

consultaties



Comfort op criteria

Technisch

• API kennisplatform

• Vanuit DSO API strategie

• Vertaling gemeentelijke inbreng 
naar dat platform

• Overheid breed stakeholders

• Borging in landelijke afspraken

• Duiding van gemeentelijke 
toepassing of verbijzondering

• Zie agendapunt 4

Semantisch

• Pas toe of leg uit op uit te 
wisselen objecten en relaties

• Actie met Logius op verbinding 
Stelselcatalogus.nl en API 
register (developer.overheid.nl)

• Initiatief vanuit VNGR om 
hergebruik resources”, entiteiten 
en relaties te faciliteren



Nieuwe rol A:  Zorgdragen voor de continuïteit van 
de bestaande standaarden

• De Regiegroep draagt zorgt voor de continuïteit van het bestaande portfolio 
totdat er volwaardige vervangers zijn zodat de uitvoeringsprocessen en 
dienstverlening niet in gevaar komen.

• De Regiegroep zal daartoe de bestaande activiteiten blijven uitvoeren en erop 
toezien dat de betrokken beheerpartijen het beheer continueren. 

• De Regiegroep doet dit voor de bestaande gegevens- en berichtstandaarden 

• En aanverwante zaken zoals kaders, beheermodel, testinstrumentarium, 
softwarecatalogus, afspraken met leveranciers en handreikingen.



Nieuwe rol B:  Gevraagd en ongevraagd adviseur 
op nieuwe standaarden en de transitie

• De transitie en migratie is een complexe veranderopgave 

• Benutten van de kennis en ervaring over interoperabiliteit t.b.v. transitie 

• over realisatie van standaarden 

• in aspecten als samenhang, versiebeheer, adoptie, transparantie en hulpmiddelen 
voor juiste toepassing en opschaling.

• Niet meer vaststellen van standaarden

• Adviesrol 
• over succesfactoren en randvoorwaarden voor beheersbare transitie/migratie 

• op kwaliteitskaders, technisch en sematisch

• actief volgen, bewaken, beoordelen en toezien op de ontwikkeling, adoptie en juiste 
toepassing van nieuwe standaarden

• aan belanghebbende organen zoals de Taskforce Samen organiseren of het G5/G32 CIO 
beraad en richting GAB van het Forum.



Besluitvorming – vraag aan Regiegroep

Notitie op hoofdlijnen

• A) kennis te nemen van het voorstel 

• B) aan te geven om men kan instemmen met het voorstel qua richting. 

• C) Voor zover dan niet kan, aan te geven welke bijstellingen gewenst 
zijn


