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Agenda 

Overleg : Adviesgroep Informatievoorziening 

Datum : 12 januari 2018 

Tijd : 9:30 -15:00h 

Locatie : Seats2Meet Utrecht Centraal, Moreelsepark 

Deelnemers : Brenda de Graaf (Den Haag); Casper Ficke (Purmerend); Eelco Hotting (Haarlem; 

Ellen van der Steen (Apeldoorn); Ivo van Zitteren (Breda); Marten Alberts (Leiden); 

Patrick Castenmiller (Hoorn); Paul Stokkermans (Uden); Rob Heimering 

(Heerhugowaard); Tom Fränzel (Apeldoorn); Theo Peters (VNG realisatie); Jeffrey 

Gortmaker (VNG Realisatie) 

 

Onderwerp: ‘Common Ground’ 

Doel van de bijeenkomst: het informeren van de Adviesgroep Informatievoorziening over common 
ground en het ophalen van aandachtspunten vanuit de adviesgroep m.b.t. Common Ground. 

 

 
1. Opening (9:30u-9:45u)  

 Terugblik op vorige sessie  

 Stand van zaken  

 Actielijst  
 
2. Toelichting Common Ground en Gegevenslandschap   (9:45u – 11:45u) Jeffrey Gortmaker  

• Samen organiseren, Taskforce en College van Dienstverleningszaken (Jeffrey) 
• Wat is common ground? (Eelco) 
• Wat is de relatie met het gegevenslandschap? (Jeffrey) 
• POC Common Ground (Eelco) 
• Governance en lopende initiatieven t.b.v. Common Ground (Theo) 
 
Achtergrondstukken: 

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

https://vng.nl/vereniging/samen-organiseren/common-ground  

https://vng.nl/vereniging/samen-organiseren en onderliggende pagina’s 

 
 

Lunch (12:00u-13:00u) 
 
5. Discussie: Advies mbt Common Ground (13:00u-14:30u) 
Vragen: 

1. Hoe wordt Common Ground het vliegwiel voor echte innovatie? 
2. Hoe van concept (common ground/gegevenslandschap) naar een Roadmap? 

3. Waar kunnen wij van toegevoegde waarde zijn als adviesgroep? 

4. Hoe zorgen we dat de ontwikkelde functionaliteit door gemeenten ook echt gebruikt gaat 
worden? 

5. Welke veranderingen in de lokale informatievoorziening moet worden voorbereid? 
6. Welke kennis hebben de gemeenten nodig om deel te nemen aan het ontwikkelen van 

common ground en de beschikbare oplossingen deel uit te laten maken van de eigen 
informatievoorziening? 

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Samen_organiseren
https://vng.nl/vereniging/samen-organiseren/common-ground
https://vng.nl/vereniging/samen-organiseren
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7. … 
 

 
6. Vervolg en onderwerpen volgende keer (14:30u-14:45u)  
 

 Welke afspraken moeten, kunnen en willen we maken over het te behandelen 
onderwerp 

 Onderwerp(en) volgende keer 
 

7. Agenda volgende sessie + inventariseren onderwerpen (14:45u-15:00u) 
 


