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Van 

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 

Aan 

Deelnemers Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 

CC 

 

tijd/locatie Website 

9:30 – 12:30 (13:30 inclusief lunch) 

Utrecht – Regardz La Vie: Lange Viestraat 351  

Gemma Online 

 

Betreft/datum 

 

Agenda Regiegroep 3 februari 2016  

 

 

 

 

1. Opening en mededelingen (9:30) 

 

2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst (9:40) 

- Doel: Vaststellen notulen van het vorige overleg en bespreken voortgang lopende actie-

punten 

- Document: Verslag beschikbaar op Gemma Online 

 

3. Proces en voorwaarden gebruik aanvullendeElementen (actiepunt 144) (10:00) 

- Doel: Overeenstemming bereiken over te hanteren proces en voorwaarden met 

betrekking tot het toepassen van aanvullendeElementen. In de notitie worden drie 

mogelijkheden beschreven. 

- Document: Notitie proces en voorwaarden toepassen aanvullendeElementen 

(z.s.m. beschikbaar op GEMMA Online) 

 

4. Opstellen van een handreiking voor het toepassen van ZTC (actiepunt 116) (10:15) 

- Doel: Toelichting geven beschrijvingsniveau van de handreiking en voortgang  

- Document: Notitie (z.s.m. beschikbaar op GEMMA Online) 

 

5. Roadmap nieuwe set van standaarden, beeld vanuit meerdere invalshoeken en  voorstel 

vaststelling RSGB bevragingen on hold te zetten (10:30) 

- Document: Notitie Uitstel Vaststellingsprocedure RSGB bevragingen 

 

5a. Pilot beoogde StUF verbeteringen (10:50) 

- Doel: Toelichting op het projectplan: doelen ten behoeve van bijstellen 

standaardisatie aanpak en StUF familie. Tevens verzoek aan de Regiegroepleden 

om met name in de testmomenten actief deel te nemen aan de pilot.  

- Document: Convenant Den Haag en KING 

 

Pauze (11:10) 

 

 

http://www.gemmaonline.nl/index.php/Regiegroep_Gegevens-_en_berichtenstandaarden


 

 

5b. Positionering  RFC’s vanuit de StUF expertgroep (11:20) 

- Toelichting op GAB  

- RFC’s n.a.v. SIG rapport  

- RFC’s die al ingediend waren 

 

5c. Terugkoppeling inventarisatie huidige StUF toepassing (11:40) 

 

5d. Conclusies en aanbevelingen vanuit de regiegroep (12:00) 

 

6. Stand van zaken diverse standaardisatie trajecten (12:15) 

- Doel: Informeren over diverse trajecten op het gebied van standaardisatie 

 

7. Rondvraag en sluiting (12:25) 

 

De Regiegroep vindt plaats in Regards La Vie, Utrecht (Lange Viestraat 351), nabij Utrecht 

Centraal Station.  

 


