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Inhoud

13:00 Inleiding (Jeffrey 5 minuten)

13:05 Inhoud en resultaten sprint (Jeffrey 10 minuten)

13:15 Principes (Toine/Ad 20 minuten)

13:35 Zaakgericht Werken (Jeffrey 10 minuten)

13:45 Beschrijvende architectuur NLX (Martin 15 minuten)

14:00 Koffie (15 minuten)

14:15 Logging en verwerkingsregister (Arnoud 20 minuten)

14:35 DSO (Nils, 10 minuten)

14:45 Feedback demo algemeen (Eddy 10 minuten)

14:55 Sluiting (Jeffrey 5 minuten)

15:00 Einde



Squad Architectuur Samen Organiseren

• Team van architecten dat agile werk aan vraagstukken rondom samen 
organiseren, gegevenslandschap en common ground

• Werkwijze: agile 

• 3 rollen van de squad:

• Uitwerken architectuur SO, GL en CG

• Toepassen architectuur in projecten

• Vervullen (traditionele) architectuurrol: borgen, verbinden, toetsen,..



Meer weten?

• Over de squad (incl presentaties en data demo’s):

• https://www.gemmaonline.nl/index.php/Squad_Architectuur_Samen_Organiseren

• (concept) stukken (permanant beta):

• https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Samen_organiseren

• Inhoud van de Sprints:

• https://github.com/VNG-Realisatie/Squad-Architectuur-Samen-Organiseren/projects/1

• Zelf een architectuurvraag indienen (user story):

• https://github.com/VNG-Realisatie/Squad-Architectuur-Samen-

Organiseren/issues/new/choose

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Squad_Architectuur_Samen_Organiseren
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Samen_organiseren
https://github.com/VNG-Realisatie/Squad-Architectuur-Samen-Organiseren/projects/1
https://github.com/VNG-Realisatie/Squad-Architectuur-Samen-Organiseren/issues/new/choose
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Common Ground ?

• beweging

• project

• informatiemodel

• vijflagenmodel

• informatievoorzieningslandschap

• informatietechnologische invalshoek

• infrastructuur

• manier om dingen te doen

• concept

• …

(een) doel: “een nieuw type informatiehuishouding voor gemeenten ontwikkelen”











Zaakgericht werken in een 
gegevenslandschap
Architectuurschets en uitwerking architectuurvragen



• Als productowner ZDS wil ik een beeld van hoe ZGW past in een 
Common Ground landschap…zodat ik ZDS 2.0 op de juiste 
uitgangspunten kan ontwikkelen

• https://github.com/VNG-Realisatie/Squad-Architectuur-Samen-
Organiseren/issues/25

https://github.com/VNG-Realisatie/Squad-Architectuur-Samen-Organiseren/issues/25


ZGW in GEMMA

• https://www.gemmaonline.nl/index.php/ZGW_in_GEMMA_2

https://www.gemmaonline.nl/index.php/ZGW_in_GEMMA_2


Ondertussen…



Betekenis Common Ground en Gegevenslandschap 
voor ZGW

• ZGW was al in GEMMA 2 was al redelijk volgens lijnen 
gegevenslandschap ingestoken

• Maar toch gevolgen tgv:

• Opknippen Procesapplicaties

• Eenmalige opslag vanuit de bron

• Vermindering van informatiestromen



Situatie in GEMMA 2



Situatie in een Gegevenslandschap



Vragen

✓ Hoe verhoudt melding/verzoek zich tot een zaak?

✓ Waar slaan we procesinformatie op?

• Relatie proces – zaak

• ± Hoe objecten relateren aan een zaak?

✓ Welke bakjes onderkennen we?

✓ Wat willen we doen met Zaken?

• Hoe notificeren over zaken



Relatie Verzoek – Zaak (1)



Relatie Verzoek – Zaak (1)



Demo ‘Componentgebaseerd’ 
principe 
NLX Architectuur

20-11-2018 | versie 0.1 | Martin van der Plas



COMPONENTGEBASEERD – We werken met 
afgebakende componenten

We werken met componenten die afgebakende functionaliteit kennen en 
via API's communiceren in plaats van met complexe geïntegreerde 
(silo)systemen. We gebruiken hierbij een vijf-lagenmodel waarin we 
onderscheid maken in: ‘interactie’, ‘processen’, ‘integratie’, ‘services’ en 
‘gegevens’. Binnen zo’n informatielandschap zijn gegevens en processen 
te scheiden en kunnen gemeenten wendbaar en innovatief opereren.

Geen silo’s maar componenten
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Componenten – Samenhang Centraal & Decentraal

Centrale voorzieningen

Diensten aanbieders en afnemers



Positionering partijen met componenten – gezien 
vanuit de integratie laag

Decentrale partij: 

Dienstenaanbieder

Decentrale partij: 

Dienstenafnemer

Centrale Voorzieningen van een collectieve partij

Ondersteunende Voorzieningen van derden (collectief, federatief, COTS)



NLX is niet 1 systeem (in 1 laag) maar een verzameling 
componenten



De Componenten & de Positionering

Dienstenaanbieders Dienstenafnemers
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De Componenten & de Positionering

Partij A: Dienstenaanbieder Partij B: Dienstenafnemer
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Positionering verbindingen

Centrale Voorzieningen

Optioneel Ondersteunende Voorzieningen (evt van derden)
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Sequence van componenten

NLX Inway NLX OutwayDiensten Proces inrichting

Vraag aan interne serviceLogging vraag

NLX headers toepassen

Vraag aan publieke service
Logging vraag

NLX headers valideren

Vraag aan interne dienst

Bepalen antwoord

Antwoord
Logging antwoord

NLX headers toepassen

Logging antwoord

NLX headers valideren

Antwoord

NLX Directory

Antwoord

Service beschikbaar stellen
Service publiceren in directory

Service discovery

Design time

Run time



Federatief model

Partij 2: Dienstenaanbieder /afnemerPartij 1: Dienstenafnemer

NLX Outway

NLX Outway

Interactie
Diensten

Proces inrichting

NLX Inway

Partij 4: Dienstenaanbieder 

NLX Inway

bron

Diensten

Partij 3: Dienstenaanbieder 

NLX Inway

bron

Diensten
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Verantwoorden van 
gegevensverwerkingen

Architectuurschets en uitwerking architectuurvragen



Inleiding

• Wetgeving (AVG) vereist van dat gemeenten dat zij:

• verantwoording kunnen afleggen over de verwerking van 
persoonsgegevens;

• een register voeren waarin doelen en wettelijke grondslagen van 
verwerkingen zijn vastgelegd;

• Burgers transparantie kunnen bieden over verwerkingen.

• Gemeenten moeten sinds 25 mei jl. voldoen aan de AVG-vereisten. 



Werkwijze

• Uitwerking via twee losse user stories in twee sprints.

• User Story 1- “Als leverancier wil ik weten wat de eisen zijn die aan de 
logging van applicaties worden gesteld zodat ik er voor kan zorgen dat 
mijn applicaties daar aan voldoen.”

• User Story 2 – “Als stakeholder wil ik weten welke eisen het 
gegevenslandschap stelt aan een ‘Register van verwerkingen’ zodat ik 
daar rekening mee kan houden.”



Architectuuruitwerking 

• Uitwerking van logging en verwerkingsactiviteitenregister door Squad 
Architectuur is gepubliceerd op GEMMAonline.



Register van verwerkingsactiviteiten

• Registratie van doelen en wettelijke grondslagen (doelbinding) en 
andere metagegevens betreffende een verwerking van 
(persoons)gegevens in een verwerkingsactiviteitenregister;

• Duiding van het verplicht gebruik van het register door alle 
gemeentelijke informatiesystemen;

• Standaardisatie van structuur, ontsluiting en inhoud van het 
verwerkingsactiviteitenregister.



Loggingregister

• ”Audit logging” van verwerkingen van gemeentelijke 
informatiesystemen. Dit omvat vastlegging van verwerkingsactiviteiten 
van gebruikers en systemen in logregistratie(s) van de systemen.

• Ten behoeve van het bieden van transparantie over verwerkingen en 
aan kunnen tonen van rechtmatig handelen.

• Duiding van het verplicht gebruik van het register door alle 
gemeentelijke informatiesystemen;

• Standaardisatie van structuur en ontsluiting van het loggingregister.





Huidige situatie gebruik van doelbinding

• Gemeenten maken gebruik van informatiesystemen die functionaliteit 
bieden die veelal impliciet verbonden is aan een doel en een wettelijke 
grondslag;

• Gemeentelijke medewerkers krijgen meestal toegang tot functies van 
informatiesystemen via RBAC-methodiek. Bij uitvoering van een functie 
is de rol waaruit een functie is gestart en de bijbehorende doelbinding 
(meestal) niet bekend;

• Bij generieke functionaliteit, zoals inzage in een gegevensmagazijn is 
doel en grondslag van de verwerking over het algemeen niet bekend.



Huidige situatie gebruik van logging

• Informatiesystemen loggen weinig tot geen verwerkingen;

• Daar waar gelogd wordt stelt de leverancier formaat en inhoud vast.

• De reden van een verwerking (de doelbinding) wordt meestal niet 
vastgelegd;

• Verantwoording afleggen naar burger en bestuur door lappendeken van 
informatiesystemen en verschillende inhoud- en techniek van logging 
zeer beperkt mogelijk en kost (te) veel inspanning.



Soll - Doelbinding

• Registratie van gemeentelijke doelbindingen in een verplicht 
te implementeren verwerkingsactiviteitenregister (gemeentelijke kernreg
istratie);

• Standaardisatie van doelbindingen (doelen, wettelijke grondslagen, 
wetsartikelen, bewerkers, etc.) voor verwerkingen die vanuit wettelijke 
taken voor alle gemeenten gelijk zijn;

• Koppelen van verwerkingen van informatiesystemen (functies) aan 
doelbindingen uit het verwerkingsactiviteitenregister;

• Publicatie van inhoud verwerkingsactiviteitenregister als open data.



Soll - Logging

• Verplichte logging van verwerkingen door alle gemeentelijke 
informatiesystemen ongeacht of ze gebaseerd zijn op een ’oude’ silo- of 
‘nieuwe’ CG-architectuur;

• Opname van voor audits en transparantie naar de burger relevante 
metagegevens in de logging;

• Ontsluiting van de logging naar geautoriseerde afnemers via één 
gestandaardiseerde gemeentelijke API.



Globale oplossingsrichting



Modellering van de registraties

• Zowel het loggingregister als het verwerkingsactiviteitenregister worden 
opgezet conform standaard informatiemodellen;

• Input voor informatiemodel “Verwerkingsactiviteiten” vanuit AVG en IBD;

• Input voor informatiemodel “Logging” vanuit fieldlab Eindhoven en 
loggingaanwijzing IBD.



• Voor zowel het loggingregister als voor het verwerkingsactiviteitenregister
moet worden bepaald of deze als voorziening centraal binnen de GDI, 
centraal voor alle gemeenten, centraal binnen een gemeente of anders 
worden ingericht;

• Gemeentelijke vrijheid bij het inrichten van zowel het loggingregister als het 
verwerkingsactiviteitenregister respecteren of een gemeentelijke inrichting 
voorschrijven.

Inrichtingsvarianten



Nieuwe GEMMA-componenten

• Processen en interactie

• Verwerkingenbeheercomponent – Component voor beheer van 
doelbindingen;

• Logginginzagecomponent – Component waarmee inzage in logging kan 
worden verkregen (bv MijnOverheid);

• Gegevensbronnen en services

• Verwerkingenregistratiecomponent – component voor opslag en en 
ontsluiting van doelbindingen;

• Loggingregistratiecomponent – Component voor opslag en ontsluiting van 
logrecords;



Openstaande vragen

• Zijn de informatiemodellen voor logging en verwerkingen voldoende 
uitgewerkt om aan de eisen vanuit de voorgestelde oplossing te 
voorzien? Antwoord: Nog niet

• Wie definieert en beheert de standaard inhoud van het 
verwerkingsregister? Suggestie: VNG-R icm gemeenten

• Wordt voorgeschreven dat er maar één verwerkingsregister per 
gemeente mag zijn? Suggestie: Ja

• Wie beheert de standaard inhoud? Is er een relatie te leggen met de 
landelijke UPL? US #162



• Hoe wordt gestandaardiseerde inhoud van het register up-to-
date gehouden? Via inlezen bestand, berichtenverkeer, …?

• Hoe stellen we ons de koppeling tussen een gemeentelijk 
informatiesysteem en het verwerkingsactiviteitenregister voor? 

• Welke velden van het verwerkingenregister dienen in de logging 
opgenomen te worden? Suggestie: Alle 

• Hoe om te gaan met logrecords waar initieel door een organisatie van 
is aangegeven dat ze niet naar de burger ontsloten mogen worden. 

Openstaande vragen
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DEMO Architectuur
Omgevingswet & 
Common Ground



Demo

• Context

• Aanpak

• Omgevingswet Architectuur

• & Common Ground Principes



De vraag 

Wat moet een gemeente doen op gebied 
van informatievoorziening om per 2021 
klaar (scenario 2) te zijn voor de invoering 

van de Omgevingswet?

En hoe kan een gemeente daar Common 
Ground op toepassen?



Omgevingswet

• Van 26 wetten, 120 AMvB’s en 65 visies

• Naar 1 wet, 4 AMvB’s en 1 visie



Beleidsproces 

Beleidsontwikkeling

Beleidsdoorwerking

Uitvoering

Terugkoppeling

visie

plan

vergunning

handhaving



Ondersteunende IV 

Beleidsontwikkeling

Beleidsdoorwerking

Uitvoering

Terugkoppeling

Informatievoorziening



VNG aanpak - 2018





Basisplaat Ow gemeente

Gemeente PartnersDSO-LV



Basisplaat Ow gemeente (NORA)

Gemeente

GDI +

Basis registratiesInformatie 
Producten

Andere bron

PartnersDSO-LV
Grondslagen gemeente

Organisatie gemeente

Informatie gemeente

Systemen gemeente

Netwerk gemeente

Informatie

Systemen



Ow & Common Ground

Gem eente

Grondslagen gem eente

Organisat ie gem eente

I nform at ie gem eente

System en gem eente

Netw erk gem eente



Principes Common Ground

Informatieprincipes

• Component gebaseerd

• Open

• Vertrouwd

• Eenmalige vastlegging

• Regie op gegevens

• Standaard

Realisatieprincipes

• 5-Lagen-Architectuur



Component 

gebaseerd

Eenmalige 

vastlegging

Regie op 

gegevens



5-Lagen-Architectuur

API gateway



5-Lagen-Architectuur

Eenmalige vastlegging

Regie op gegevens

Standaard



Aanpak laag 5 VTH

Standaardisatie op kerngegevens
• Activiteiten

• Objecten

Aan de slag met software leveranciers
• Individueel > gezamenlijk > individueel



Feedback (Eddy)

Sprint 2

17 december 2018


