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Inventarisatie 
stakeholders 

Proces: vaststelling binnen KING scope.  
Resultaat: Overzicht van stakeholders en hun belangen. 

       

Vormgeven KING 
onderdeel 
Informatiemodellen 
RSGB / RGBZ en 
afstemmen met STUF 
expert- en regiegroep 
*1  

Proces: Voorstel schrijven, overleg met betrokken 
partijen, afstemmen, goedkeuring verkrijgen 
Resultaat: Opgericht en functionerend onderdeel, 
beschrijving hiervan. 

       

Inrichten & 
afstemmen 
wijzigingsproces (EA-
) informatiemodellen *  

Proces: opstellen wijzgingsprocedure en overleg met 
betrokken partijen, afstemmen, goedkeuring verkrijgen 
Resultaat: Ingericht wijzigingsproces 

       

Inrichten 
versiebeheer 
(versienummering) 
EA-modellen RSGB / 
RGBZ * 

Proces: onderzoek en afstemming requirements 
versiebeheer, voorstel schrijven inrichting versiebeheer, 
afstemmen, goedkeuring verkrijgen 
Resultaat: Beschrijving versiebeheer. 

       

Inrichten EA -
omgeving * 

Proces: voorstel schrijven lagenstructuur, afstemmen, 
goedkeuring verkrijgen. Procesbeschrijving vastleggen 
RFC’s en ontwerpbeslissingen 
Resultaat: Beschrijving ingerichte EA-omgeving. 

       

Vormgeven relatie 
informatiemodel en 
berichtenmodel 
(STUF). 

Proces: overleg met Stuf experts, draagvlak verkrijgen 
Resultaat: Aangepast metamodel,  ingerichte EA-
omgeving op basis van  relatie 

       

Inpassen RSGB / 
RGBZ in 
modelstructuur 
GEMMA. 

Proces: Inventariseren principes, afstemmen en 
instemming verkrijgen 
Resultaat: Principes in EA, traceability vanuit modellen 
gelegd. Dependencies packagestructuur opgenomen 

       

Harmonisatie STUF - NEN3610        

Rapporteren, 
bespreken en 
doorvoeren 
oplossingen 
inhoudelijke issues 
n.a.v. 1:1 omzetting * 

        

Oplo ssen issue ERD - 
versus UML-relaties 
logisch niveau t.b.v. 
RGBZ. * 

Proces: Voorstel schrijven, afstemmen, goedkeuring 
verkrijgen, realiseren in modelcontent. 
Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie 
daarvan in modelcontent. 

       

Oplossen issue ER D- 
versus UML-relaties 
logisch niveau t.b.v. 

Proces: Voorstel schrijven, afstemmen, goedkeuring 
verkrijgen, realiseren in modelcontent. 
Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie 

       

                                                      
1  (Tussen)resultaten van activiteiten waarbij een * is aangegeven worden behandeld c.q. besproken in de expertgroep 
informatiemodellen 



RSGB. * daarvan in modelcontent. 

Oplossen issue 
generalisatie-
specialisatie t.b.v. 
RGBZ * 

Proces: Voorstel schrijven, afstemmen, goedkeuring 
verkrijgen, realiseren in modelcontent. 
Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie 
daarvan in modelcontent. 

       

Oplossen issue 
generalisatie-
specialisatie t.b.v. 
RSGB * 

Proces: Voorstel schrijven, afstemmen, goedkeuring 
verkrijgen, realiseren in modelcontent. 
Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie 
daarvan in modelcontent. 

       

 
Afstemmen 
metamodel met 
NEN3610, conform 
UML 

Proces, Overleg, vaststellen requirements, bijdragen 
aan convergeren naar gedeeld metamodel, vastleggen 
en versioneren metamodel. Toepassen metamodel. 
Afstemming WOZ-Geonovum, presentatie ICTU. 
Resultaat: Aangepast en toegepast metamodel. 

       

Opstellen informatiemodel klantcontacten         

Afbakenen 
aandachtsgebied 
klantcontacten * 

Proces: overleg met gemeenten, voorstel schrijven, 
afstemmen, goedkeuring verkrijgen. 
Resultaat: Gedocumenteerd en afgebakend 
aandachtsgebied klantcontacten 

       

Afstemmen 
Informatiemodel 
klantcontacten * 

Proces: afstemmen en overleggen met gemeenten, 
voorstel schrijven, goedkeuring verkrijgen, realiseren in 
modelcontent 
Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie 
daarvan in modelcontent. 

       

RFC’s         

Behandelen RFC’s *  Proces: voorstel schrijven, afstemmen, goedkeuring 
verkrijgen, realiseren in modelcontent. 
Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie 
daarvan in modelcontent 

       

Nieuwe versies basisregistraties         

Impact NHR april 2009 
*  

Proces: Overleg, afstemmen, impact bepalen, voorstel 
impact RSGB schrijven, goedkeuring verkrijgen, 
realiseren in modelcontent. 
Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie 
daarvan in modelcontent 

       

Impact WOZ 1.4 *  Proces: Overleg, afstemmen, impact bepalen, voorstel 
impact RSGB schrijven, goedkeuring verkrijgen, 
realiseren in modelcontent. 
Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie 
daarvan in modelcontent 

       

Impact WOZ 1.5 *  Proces: Overleg, afstemmen, impact bepalen, voorstel 
impact RSGB schrijven, goedkeuring verkrijgen, 
realiseren in modelcontent. 
Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie 
daarvan in modelcontent 

       

Impact mGBA *  Proces: Overleg, afstemmen, impact bepalen, voorstel 
impact RSGB schrijven, goedkeuring verkrijgen, 
realiseren in modelcontent. 
Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie 
daarvan in modelcontent 

       

 


