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Wat is GEMMA?

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur

• Generieke Referentiearchitectuur voor alle gemeenten geeft gemeenten kaders 
en richting bij het maken van keuzes op het vlak van de eigen procesinrichting 
en informatievoorziening

• GEMMA is een Productportfolio met daaronder verschillende 
architectuurproducten en standaarden
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Inhoud van GEMMA

3 Categorieën GEMMA Producten

• GEMMA-kern 
(architectuurproducten)

• GEMMA-standaarden en 
referentiemodellen

• GEMMA-gelieerde producten 
(handreikingen, 
communicatieproducten,..)

GEMMA kern 
(architectuur
)

GEMMA 
Standaarden

GEMMA 
gelieerd

• Bedrijfsarchitectuur

• Informatiearchitectuur (incl. 

applicatiearchitectuur en gegevens- en 
berichten architectuur)

Buiten 
scope

• Technische architectuur



GEMMA onderdelen

Bedrijfsarchitectuur

• Architectuurprincipes*

• Bedrijfsfunctiemodel*

• Bedrijfsobjectmodel*

• Procesarchitectuur

• Referentieprocessen

• ~eFormulieren specificaties

Informatiearchitectuur

• GEMMA 2 Informatiearchitectuur*

• Referentiecomponenten (~applicatiearchitectuur)

• Zaaktypecatalogus (ZTC), referentiezaaktypen

• Informatiemodellen (RSGB, RGBZ,..)

• Berichtenstandaarden (StUF) 

• Koppelvlakspecificaties

• Softwarecatalogus



Waarom GEMMA 2?

• Behoefte aan bredere architectuur dan transactionele
e-dienstverlening

• Nieuwe tijden, nieuwe ontwikkelingen 

– Netwerksamenleving

– Collectivisering

– Meer met minder

– Cloud

– …

• Behoefte aan eenduidige baseline van GEMMA

• Samenhang: integreert architectuur uit operatie NUP, 
sociaal domein, Basisgemeente, etc. samen

• Behoefte aan solide basis om op voort te bouwen



Uitbreiden?



Vernieuwing: Oud en/of Nieuw?



Hoe aansluiten op bestaande?



Uitbreiding?





Governance





Aansluiting?





http://uglybelgianhouses.tumblr.com/



Enkele recente ontwikkelingen GEMMA

• HLA “Basisgemeente”

o GEMMA Online

o Gemeenschappelijke architectuurrepository/metamodel

o Cocreatie GEMMA 2

• “Domeinuitwerkingen”: BRP, Sociaal domein, 
omgevingswet,..

• Berichtstandaarden: van halffabricaten naar 
eindproducten

– Uitgewerkte koppelvlakken: prefill-services, 
documentcreatie-services, zaak-document services

• RSGB 3.0

o GEMMA SWC: in kaart brengen van aanbod van 
leveranciers via ‘referentiecomponenten’

• Compliancy, leveranciersmanagement, implementatie

• . . .





Cocreatie GEMMA 2

• Nieuwe onderdelen van GEMMA vroeg 
publiceren en via cocreatie doorontwikkelen
– Architectuurprincipes

– Bedrijfsfuncties, bedrijfsobjecten

– Informatiearchitectuur

• Combinatie van online en offline cocreatie

• Al meer dan 100 deelnemers!





GEMMA 2

• http://www.gemmaonline.nl/index.php/Inleidi
ng_GEMMA_Architectuurprincipes

• http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMM
A_Bedrijfsfuncties

• http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMM
A_2_Informatiearchitectuur



GEMMA 2 Architectuurprincipes
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GEMMA 2 bedrijfsfunctiemodel
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Ondersteuning

Sturing

Besturing Strategie Kaderstelling Verantwoording Samenwerkingsvorming

Ontwikkeling

Ontwikkeling
dienstverlening

Openbare orde en
veiligheidontwikkeling

Economische ontwikkeling Sociale ontwikkeling Ruimtelijke ontwikkeling Veranderimplementatie

Bewaking

Performancemanagement Verandermanagement Kaderbewaking Risicomanagement Compliancemanagement Samenwerkingsbewaking

Regievoering

Aanbiederkeuze

Opdrachtverstrekking

Opdrachtbewaking

Afstemming

Klantinteractie

Informatieverstrekking

Intake

Zelfredzaamheids
verhoging

Beoordeling

Vormacceptatie

Inhoudelijke beoordeling

Behoeftebepaling en
planvorming

Besluitvorming

Uitvoering

Producten- en
dienstenlevering

Toezicht en handhaving

Waardering en heffing

Exploitatie

Leefomgevingbeheer

Gegevensbeheer

Inkoop en
contractmanagement

Financieel management Communicatiemanagement
Informatiserings- en

automatiserings
management

Personeelsmanagement Facilitair management

Juridische ondersteuning Archiefmanagement
Administratieve
ondersteuning

Veiligheidsmanagement Projectmanagement



GEMMA 2 Informatiearchitectuur

Beveiliging en privacy

Verbinden

Functionaliteit voor burgers/bedrijven Functionaliteit voor ketenpartnersFunctionaliteit voor gemeente

Platformfunctionaliteit

Tonen en bijwerken
lopende zaken en

mijn gegevens

Maken afspraken

Afrekenen producten
& diensten

Ondersteunen
burgerparticipatie

Tonen gemeentelijke
producten en diensten

Aanvragen producten
en diensten

Tonen (web)content

Specifieke functies voor sociaal domein (Themaplaat aanwezig)

Specifieke functies voor dienstverleningsdomein

Specifieke functies voor fysiek domein

Beheren content

Beheren gegevens

Beheren management
informatie

Beheren
klantcontacten

Beheren zaken

Beheren documenten

Archiveren gegevens
en documenten

Indienen eFacturen

Aanleveren
statistische informatie

Aanleveren
verantwoordingsinfor

matie

Bijwerken
statusinformatie

Gemeenschappelijke infrastructuur / sectorale- of landelijke voorzieningen

Opslaan en ontsluiten
gegevens

Opslaan en ontsluiten
managementinformatie

Ondersteunen digitaal
samenwerken

Beheren identiteiten
en autorisaties

Specifieke functies voor bedrijfsvoeringsdomein

Specifieke functies voor bestuur en veiligheid

Opslaan en ontsluiten
zaakgegevens en

documenten

Ontsluiten open en
closed data

Genereren
documenten

Distribueren en
synchroniseren

gegevens en signalen

Authenticeren burgers
en bedrijven

Landelijke voorzieningen Basisregistraties

Beheren en uitvoeren
processen

Sectorale voorzieningen

Authenticeren burgers
en bedrijven

Beheren werkvoorraad



Voorbeeld: uitwerking GEMMA 2 
Informatiearchitectuur naar thema sociaal 
domein

Beveiliging en privacy

Verbinden

Functionaliteit voor burgers/bedrijven Functionaliteit voor ketenpartnersFunctionaliteit voor gemeente

Platformfunctionaliteit

Generieke functies

Zelfredzaamheids verhoging Verantwoording

Bieden statistische
informatie

Financieel management

Afhandelen en
beheren declaraties

en facturen

Ondersteunen
budgetbewaking

Financieel management

Inzage in afhandeling
declaraties

Declareren geleverde
diensten

Uitvoering

Ondersteunen inhoudelijke
afhandeling (Ketenpartner)

Inkoop en contractmanagement

Beheren van
contracten en SLA´s

Ondersteunen inkoop
Beheren voorraad

producten en
diensten

Uitvoering

Beheren werkvoorraad

Ondersteunen
inhoudelijke
afhandeling

Intake

Regievoering

Uitzetten en
monitoren
opdrachten

Intake

Tonen en bijwerken
lopende zaken en

mijn gegevens

Maken afspraken

Generieke functies

Afrekenen producten
& diensten

Melden

Tonen gemeentelijke
producten en

diensten

Aanvragen
producten en

diensten
Behoeftebepaling en planvorming

Opstellen en beheren
plan

Beheren
groepstraject

Ontvangen en
beoordelen van

signalen

Bieden triage- en
diagnose-

instrumenten

Tonen integraal
klantbeeld

Matchen vraag en
aanbod

Tonen sociale kaart

Ondersteunen
zelfdiagnose

Ondersteunen
burgerparticipatie

Tonen (web)content

Beheren content

Beheren gegevens

Beheren
management

informatie

Beheren
klantcontacten

Beheren zaken

Beheren documenten
Archiveren gegevens

en documenten

Indienen eFacturen

Verantwoording

Aanleveren statistische
informatie

Aanleveren
verantwoordingsinformatie

Bijwerken statusinformatie

Gemeenschappelijke infrastructuur / sectorale- of landelijke voorzieningen

Opslaan en ontsluiten
gegevens

Opslaan en ontsluiten
managementinformatie

Ondersteunen
digitaal

samenwerken

Beheren identiteiten en
autorisaties

Opslaan en ontsluiten
zaakgegevens en

documenten

Ontsluiten open en closed
data

Genereren documenten
Distribueren en

synchroniseren gegevens
en signalen

Authenticeren
burgers en bedrijven

Landelijke voorzieningen Basisregistraties

Beheren en uitvoeren
processen

Sectorale voorzieningen

Generieke functies

Authenticeren burgers en
bedrijven

Beheren zaken

Bieden horizontale en
verticale

verantwoording



Gemeenschappelijk kennismodel



Under construction

• Mappen Referentiecomponenten en functies

• Domeinplaten informatiearchitectuur uitwerken 
(ruimtelijk, sociaal,..)

• Bedrijfsfuncties verbijzonderen per thema

• Koppelvlakspecificaties opnemen in architectuur

• Architectuur voor ‘verbinden’ uitwerken

• Bedrijfsobjecten verbinden met gegevensobjecten

• Update procesarchitectuur

• Roadmap

• …

• RSGB 3

• Eindproduct/koppelvlakstandaarden

• Automatisch genereren StUF berichten

• … 



Vragen?
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