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De +1gemeente
Vooraf
Het woord "gemeente" heeft meerdere betekenissen. We gebruiken "gemeente" vooral om het
functioneren van de gemeentelijke overheidsorganisatie (raad, college, ambtenaren) te duiden.
Het geografisch gebied van een gemeente noemen we dan gemakshalve "stad", hoewel dit in
kleinere en fusiegemeenten niet als zodanig ervaren wordt. Inwoners en bezoekers/gebruikers
van de stad noemen we dan "samenleving".
Naast de categorie "overheid" onderkennen we organisatievormen in de categorieën "bedrijven",
"maatschappelijke instellingen" en "burgerorganisaties", die samenwerken aan de vraagstukken
van de stad.

Van idee naar concreet ontwerp
Het begrip +1gemeente is in april 2017 door Jan van Ginkel geïntroduceerd op het Congres
Digitale Agenda 2020 over Samen Organiseren. De vraag daarbij is: hoe zou een gemeente er uit
zijn als we deze helemaal opnieuw zouden ontwerpen? En hoe ontwerp je de daarbij horende
informatievoorziening?
Dit document geeft aan de hand van een aantal modellen een schets van zo’n ontwerp, vanuit de
theoretische principes van Synalyse, een methode voor component gebaseerde softwareontwikkeling en vanuit de praktische toepassing middels CCoverheid. Het is een manier om
software “als CC-tje te kunnen delen”, samen te werken aan de ontwikkeling ervan, richting te
geven aan de bouw en op te schalen naar alle 355 gemeenten. Die software staat ten dienste van
het functioneren van de +1gemeente.

De gemeente als een functionele black box
Om de +1gemeente helemaal opnieuw te ontwerpen is het handig om deze op het hoogste
niveau als een black box te beschouwen.

We zijn voorlopig alleen geïnteresseerd in de hoofdfuncties, waarmee de +1gemeente dienstbaar
is aan de stad, aan de samenleving. Zij voegt waarde toe met nog te bepalen diensten en
producten. We beginnen met de functie en later bedenken we de geschikte vorm, die zal gaan
bestaan uit mensen en middelen, werkwijzen, applicaties en informatie.

Systemen

Modellen
Zolang de +1gemeente er niet is in een concrete vorm, kunnen we ons er alleen nog
voorstellingen van maken in de vorm van modellen. Een model is een vereenvoudigde weergave
van een bestaand of toekomstig concreet systeem. Een model is abstract, het geeft slechts
bepaalde delen of aspecten van een systeem weer. Het vermindert de zichtbare complexiteit van
een systeem. We kunnen het functioneren van het systeem daardoor beter begrijpen (analyse)
en/of een systeem beter kunnen bouwen (synthese, ontwerp).
Voor de +1gemeente maken we tenminste de volgende modellen:
Waardemodel
Functiemodel
Procesmodel
Informatiemodel

Waardemodel
Aan de hand van het waardemodel gaan we eerst op zoek naar de verbinding tussen wat vaak de
leefwereld en de systeemwereld wordt genoemd.

Welke waarde moet de gemeente toevoegen aan de samenleving? Werkt de gemeente “vanuit de
bedoeling”, min of meer de WHY van Simon Sinek. En wat is dan de missie van de +1-gemeente.
De waarde van de gemeente voor de samenleving is in officiële wetgeving terug te vinden, in
allerlei besluiten, in normen en waarden en in praktische keuzes. Het heeft een lange
geschiedenis, gebaseerd op voortschrijdend inzicht en wisselende opvattingen en is onderhevig
aan een snel veranderende wereld.
In visiedocumenten zoals regeringsakkoord, raadsakkoord, college-akkoord of
samenlevingsakkoord zou die waarde zichtbaar moeten zijn en zich vertalen in programma's,
projecten en verbetertrajecten.
We doen hier geen poging tot een exacte opsomming van die waarde, maar zien 8 hoofdfuncties
voor de +1gemeente, die uiteindelijk getoetst kunnen worden op hun waarde voor de
samenleving.

Functiemodel
GEMMA
Het huidige bedrijfsfunctiemodel van GEMMA op het hoogste niveau ziet er zo uit:

Hoofdfuncties GEMMAlight
De black box functie is op te delen in 8 hoofdfuncties. Deze zijn ook in grote lijnen herkenbaar in
de Gemeentelijke Model Architectuur GEMMA, maar we hebben nu de gelegenheid om een fris
functiemodel te maken. Het is gebaseerd op de theorie van Synalyse en werken we uit als
“GEMMA-light”: een compactere versie van GEMMA die makkelijker toegankelijk is voor
informatie- en lijnmanagers.
De +1gemeente heeft als hoofdfuncties:
1. Besturing van de gemeente
2. Aanpak van beleidsthema’s, beter: aanpak vraagstukken van de stad, wijk en buurt
(of: verbetering en aanpassing van het functioneren van de stelsels in de stad)
3. Voorzien in openbare orde, veiligheid, handhaving, vergunningen
4. Levering van gemeentelijke producten en diensten
5. Levering van producten en diensten in ketensamenwerking
6. (Regie op) uitvoering van beheer en onderhoud
7. Financiële huishouding van de stad
8. Ondersteuning interne organisatie
Op de functie Personeel, Organisatie, Financiën, Juridische zaken, Informatievoorziening,
Documentaire informatie, Facilitaire zaken en Communicatie ondersteuning.

Daarbij staan de samenleving en de individuele burger per hoofdfunctie in een bepaalde rol:
Hoofdfunctie

Rol samenleving of burger

Besturing

Kiezer, betrokkene

Beleidsthema’s

Participant, gebruiker, betrokkene

Veiligheid, handhaving, vergunningen

Onderdaan, betrokkene

Producten en diensten

“Klant” *

Keten producten en diensten

“Cliënt” **

Beheer en onderhoud

Gebruiker

Huishoudboekje

Kiezer

Intern

Mogelijk medewerker of leverancier

*

Een klant heeft in de markt vrijheid van keuze, maar voor overheidsproducten is deze beperkt

door het monopolie van de overheid. Wel probeert de overheid klantvriendelijk te werken, "de
klant centraal".
**

Een cliënt heeft een sterke afhankelijkheid van de dienstverlener. De overheid probeert hier

"de mens centraal" te stellen.
Resultaat van een functie is een dienst of product. Producten kunnen zichtbaar en herkenbaar
zijn zoals een paspoort of verhuisbericht, of meer virtueel zoals een besluit, een zorgpakket of
beleidseffecten (b.v. verduurzaming).

Dienstverlening
Opvallend is dat het momenteel de hoofdstroom is om te spreken over gemeentelijke
dienstverlening, de klantrelatie en "de mens centraal". Dat is uiteraard heel goed om een intern
gerichte overheid los te krijgen en te sturen naar echte waarde toevoeging - de bedoeling - en om
de bureaucratie te verminderen. Het laat echter onverlet dat er ook veel gemeentelijke functies
gericht zijn op de samenleving als geheel. Eigenlijk zijn alleen hoofdfunctie 4 en 5 gericht op
individuele burgers. Ook de vergunningen in hoofdfunctie 3 zijn bedoeld om de samenleving te
beschermen tegen ongewenste aanpassingen door individuen of bedrijven.

Stelsels (thema’s) van de stad
Het functioneren van de lokale gemeenschap op het geografisch bepaalde gebied steunt op een
aantal “stelsels” die min of meer waarneembaar zijn. De woonomgeving, de arbeidsmarkt, het
ondernemersklimaat, de vervoersstructuur, etc. We noemen deze de thema’s van de stad.
Hiervoor zijn al veel indelingen gemaakt: de productencatalogus, het regeerakkoord, een
coalitieakkoord, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), etc. Deze
zijn vaak vanuit een bepaalde optiek ontstaan, bijvoorbeeld politieke onderhandelingen,
domeinspecifiek of voor financiële verantwoording. De BBV (taakvelden gemeente, informatie
voor derden, Iv3) lijkt daarbij de meest universele en bedoeld voor uitwisseling en vergelijking. Zo
gebruikt Open Spending deze als basis en de gemeente Delft past het toe bij het Gemeentelijk
Gegevens Model. Het is echter wel een indeling vanuit het perspectief van de gemeente en niet
vanuit de samenleving.
Thema's
Uit een analyse van deze verschillende ordeningen is de volgende indeling samengesteld. Deze is
dus bezien vanuit de samenleving en niet vanuit de overheid en begint met de stelsels dicht bij de
individuele inwoner. Vervolgens zijn er de collectieve “vangnetten”, dan de infrastructuren, de
ontwikkeling en het beheer van de stad en tot slot de democratische en bestuurlijke stelsels.
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Aspecten
Naast deze stelsels zijn er aspecten die door alle lagen heen lopen:
A. Veiligheid
B. Duurzaamheid
C. Innovatie
D. Financiën
E. Participatie
F. Open overheid
G. Compliance
Invalshoeken
Nog een manier om naar de stad te kijken, dwars door alle stelsels, is op levensfase van personen
of van bedrijven, naar geografie of naar tijd:
I. Levensfase persoon
II. Levensfase van bedrijven
III. Stad, wijk, buurt
IV. Historie, Actueel, Toekomst (plan)
Combinaties van thema’s en aspecten komen veel voor in coalitieakkoorden en projecten, zoals
“Onderwijs en jeugd”, “Ouderenzorg”, “Startende bedrijven”, “Groene burgerinitiatieven”, “Veilig
naar school”, “Samen bouwen” of “Duurzame mobiliteit”.
Veiligheid is zowel een belangrijk stelsel in de stad maar ook een aspect dat in de andere stelsels
prominent naar voren komt (veiligheid in verkeer, op het werk, op scholen, etc).
Het is een handige en generieke thema-indeling als je deze opnieuw – voor de +1gemeente – zou
moeten bedenken. Lastig is uiteraard dat er op dit vlak geen standaards zijn, wel de BBV en
diverse best practices. Het is wel denkbaar om "vertaaltabellen" op te zetten die de verbinding
leggen naar de generieke hoofdfuncties + thema-indeling. Zie voorbeeld BBV.

Generieke functietriade
In veel functiemodellen is een gelaagdheid zichtbaar: een sturende, uitvoerende en
ondersteunende laag. Zie ook het besturingsmodel en theorie van De Leeuw. Deze zogenoemde
functietriade sluit aan op het waardemodel en is heel bruikbaar als generiek functiemodel voor
ieder functiegebied van de +1gemeente.
Aanvullend is ook de samenwerking met ketenpartners ingetekend.
Vanuit de sturende laag is een sterke (directe) sturing mogelijk naar de eigen interne uitvoering
en een lichte (indirecte) sturing naar de omgeving, meestal als communicatie, PR of voorlichting.

Deelfuncties per laag
Per laag zijn er veelvoorkomende deelfuncties. Zo is de bekende Plan-Do-Check-Act cyclus (of
beter Plan-Do-Check-Adjust) zichtbaar in Plannen - Uitvoeren - Evalueren/rapporteren Monitoren+Besluiten.
Common Ground is sterk aanwezig in de ondersteunende laag, waar data door API's beschikbaar
komt of kan worden opgeslagen.

Procesmodel
Procesflow
Belangrijk is om het verschil te zien tussen functie en proces. Een functie is statisch en kan
potentieel bepaald gedrag vertonen, op een bepaalde manier functioneren. Een proces is “de
functie in werking” of beter "een keten van functies in werking". Een proces heeft altijd vormen
nodig, de bouwstenen die het functioneren in de werkelijkheid mogelijk maken. Een proces heeft
o.a. een tijdspanne, een voortgangsstatus en actoren.

Er is een sterke wisselwerking tussen de gekozen vorm voor een functie en het proces. De
uiteindelijke inrichting van een +1gemeente (de vorm) heeft dus invloed op de processen om tot
een bepaald product te komen. Dus organisatie, huisvesting, middelen, competenties van
medewerkers.
Andersom kunnen processen met verschillende vormen uitgevoerd worden, waardoor zij
effectiever en efficiënter worden. Vooral met moderne ICT-voorzieningen zijn ingrijpende
proceswijzigingen mogelijk, zie de start-ups en disruptieve innovaties.
Voor de +1gemeente is de keuze voor de vorm dus medebepalend voor de processen. En
omgekeerd is het ontwerp van processen van invloed op de vorm, de organisatie. Bijvoorbeeld:
Het ontkoppelen van gegevens door Common Ground principes leidt tot andere processen
van software-ontwikkeling.
Keuzes voor centralisatie of decentralisatie zorgen voor het vergroten of verkleinen van
organisatiedelen en voor nieuwe werkwijzen.
De recente ervaringen met online samenwerken veranderen het werk op kantoren.
Als men zou kiezen om gemeentelijke producten deels door niet-gemeente partijen te laten
verstrekken, heeft dat gevolgen voor de inrichting van de processen.
Het betekent dus dat we voortdurend ontwerpkeuzes maken voor de opzet van resources,
processen en de benodigde informatie.
Voorbeeld van een proces
Een universele methode voor het oplossen van vraagstukken is de 5-6 methode: in 5 fasen van
probleem naar gedragen oplossing. Fase B kent 6 stappen die cyclisch worden doorlopen om van
probleem tot ontwerp te komen: 1) analyse, 2) betrokkenen, 3) kaders (begrenzingen
oplossingsruimte), 4) eerste ideeën, 5) ontwerpen/voorstellen, 6) gevolgen van een bepaald
voorstel .

Denken en doen in het werkproces
"Werk" is de algemene term voor de verzameling van activiteiten en handelingen die als geheel
een resultaat opleveren, zoals een programma, project, zaak, activiteit of evenement. Alle hebben
zij een naam, begin- en einddatum, verantwoordelijken, voortgang, eindproduct, etc. Ook blijken
er verschillende aanpakken te zijn afhankelijk van omvang en karakteristiek. Onzekerheid over
het eindresultaat van een werk is ook sterk bepalend voor een te kiezen aanpak.
In onderstaande tabel staan veel voorkomende werktypes opgesomd. Bij een "werk" is er een
balans tussen denken en doen. De tabel geeft weer waar de accenten liggen per werktype. Dat
geeft ook houvast voor de te gebruiken methode om het werk aan te pakken. Score 10 is hoge
onzekerheid, score 1 is volop routine. De scores zijn indicatief en gevoelsmatig gekozen.
Bij veel onzekerheid over het eindresultaat is er meer behoefte aan denken (ontwerpen) met een
AGILE aanpak (productoptimalisatie).
Bij bekende werkgebieden is het efficiënter om vooral te doen (uitvoeren, bouwen, maken,
implementeren) en om een LEAN aanpak (procesoptimalisatie) te gebruiken.
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5-6-methode: Universele methode voor het oplossen van een vraagstuk in 5 fasen (agenderen bedenken/ontwerpen - besluiten - uitvoeren - evalueren) en iteratief in fase B in 6 stappen
(analyse - betrokkenen - kaders/waarden - ideeën - oplossingen - gevolgen).
Ook geschikt voor beleidsontwikkeling, b.v. herzien reclamebeleid.
2-6-methode: Oplossen van een vraagstuk in 2 fasen (agenderen - bedenken/onderzoeken) en
iteratief in fase B in 6 stappen (analyse - betrokkenen - kaders/waarden - ideeën - oplossingen gevolgen). Geschikt voor onderzoek.
3-6-methode: Oplossen van een vraagstuk in 3 fasen (agenderen - bedenken/onderzoeken besluiten) en iteratief in fase B in 6 stappen (analyse - betrokkenen - kaders/waarden - ideeën oplossingen - gevolgen).
OpenSamenspraak: De 5-6 methode toegepast op maatschappelijke vraagstukken waaraan
overheid, bedrijven, maatschappelijke instellingen en burgerorganisaties samen werken. Ook
OpenSamenspraakCanvas of kortweg Samenspraakmethode.
OpenBusinessModel: Ontwerpen van een business model (met daarin een verdienmodel). Kan
vanuit de eventueel 5-6-methode toegepast worden in fase B Ontwerpen, stap 5 Oplossingen
bedenken.

Organisatiemodel
Mensen en middelen
Bij een organisatiemodel van een gemeente denkt men al snel aan een organogram, met
gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie op het hoogste niveau. De ambtelijke organisatie
is weer te verdelen in directies of hoofdafdelingen en verder. In combinatie met het gebouw - het
stadhuis - is dit het klassieke beeld van een gemeente.
In feite is een organisatie niet meer dan een verzameling van resources, dus van mensen,
middelen en informatie. Mensen met de juiste competenties en vakmanschap voor hun functie.
De resources zorgen dat "het stadhuis" functioneert en leveren daarmee de producten en
diensten die waarde hebben voor de samenleving.
Als de +1gemeente van de grond af zou worden opgebouwd, met nieuwe informatietechnologie,
kan het organisatiemodel op andere wijzen zijn opgebouwd. Praktisch gesproken en uitgaande
van de "installed base" van 355 gemeenten, kunnen we alleen een mentale voorstelling van zo'n
+1gemeente maken. En daarvan leren en op onderdelen verbeteringen aanbrengen.

Actormodel
Binnen organisaties werken mensen in bepaalde functies, veelal actoren genoemd. In hun functie
hebben zij rechten, plichten en verantwoordelijkheden. Deze actoren zijn aangesteld door de
organisatie en kunnen handelen namens en vanuit die organisatie. Zij dragen bij aan de waardeopbrengst van het geheel.
Een actor kan verschillende rollen invullen. Een rol is altijd verbonden aan een proces, een actor
aan de functie in de organisatie. Voor het goed uitoefenen van de functie zijn competenties,
kennis en vaardigheden nodig. De functie is verfijnd in taken, die potentieel toegepast kunnen
worden in daadwerkelijke processen. Voorbeeld: de actor "Jan Jansen, griffier van gemeente X"
heeft de functie van "Griffier" en vervult de rol van "Verslaglegger" in het proces "Vergaderen
gemeenteraad".
De +1gemeente geeft de mogelijkheid om het actormodel strakker te implementeren dan de
huidige user-groep autorisatie. Zie ..... voor meer uitleg.

Informatiemodel
De informatievoorziening over de gemeentelijke hoofdfuncties is vooral beschikbaar in de vorm
van de huidige Toptaken websites. Dat zijn hoofdfuncties 4 en 5. Bestuurlijke informatie is
beperkt tot de vergaderstukken in RIS-systemen, over beleid en projecten zijn er vooral
nieuwsberichten.
Definitie van een informatiemodel volgens GEMMA:
Een informatiemodel vormt de formele beschrijving van alle informatie die van belang is binnen een
gegeven domein. Een informatiemodel beschrijft dit domein in termen van objecten, gegevens
(attributen) daarvan en relaties daartussen en doet dat op een inhoudelijke manier.
Generiek in vrijwel elk domein is dat er mensen en middelen (resources) worden ingezet om
bepaald werk te verrichten, waarbij informatie ontstaat en gebruikt wordt. De grote hoeveelheid
informatie wordt praktisch bruikbaar door ordening (coderen, labelen) en door filtering.

De meeste informatiesystemen zullen gegevens over deze objecten vastleggen. Daarnaast zijn er
de specifieke domeinentiteiten, zoals b.v. kunstwerken, machines, subsidies, vakantieverhuur,
artikelen of objecten, bijvoorbeeld voor de omgevingswet.

Samenhang processen en informatievoorziening
Bewegingen
Om grip te krijgen op een betere en snellere inrichting van processen en informatievoorziening,
zijn er verschillende actieprogramma's en bewegingen vanuit de gemeenten. Het document
"Gemeentelijk Gegevenslandschap - Verdieping informatiearchitectuur Common Ground" van
VNGrealisatie beschrijft de bewegingen als volgt:
Samen organiseren beschrijft hoe gemeenten gezamenlijk (collectief) de gemeentelijke
uitvoeringskracht kunnen versterken;
De +1-gemeente beschrijft de gemeentelijke interactiestrategie naar burgers en
ondernemers en de wijze waarop de gemeentelijke dienstverlening in de toekomst wordt
vormgegeven;
Common Ground beschrijft hoe gemeenten samen organiseren kunnen vormgeven, en
welke processen en technologieën in het voortbrengingsproces worden gebruikt.
Werkenvanuiteenoverheid.nl is een overkoepelend begrip en website.
Ook vanuit de rijksoverheid zijn er programma's en actieplannen, zoals de Open Overheid, de
Digitale Overheid en de (lokale) Digitale Democratie. Zie ook het overzicht van ontwikkelingen.

Bedrijfsfunctie, proces en applicatie
De vraag is hoe het "bedrijfsfunctioneren" van de +1gemeente operationeel wordt in bijpassende
processen en applicaties voor de informatievoorziening. De hoofdfuncties van gemeenten zijn
gelijk, de organisatie en processen kunnen verschillen afhankelijk van omvang, ligging en
karakteristieken van afzonderlijke gemeenten. Hoe krijg je nu applicaties (her)bruikbaar voor alle
355 gemeenten? Hoe kunnen gemeenten hierin samenwerken? En hoe organiseer je hiervoor een
markt van applicatieleveranciers?

De verbinding tussen GEMMA-bedrijfsfuncties, processen en applicaties is complex en moeilijk
overzichtelijk te maken. Applicatielandschappen zijn omvangrijk, schema's ervan hebben veel
onderdelen en relaties. De softwarecatalogus beschrijft bij welke referentiecomponent een
leverancier zijn applicatie plaatst, maar is minder een sturend instrument om de functionele
vraag aan leveranciers voor te leggen. GEMMA is vooral voor ICT-architecten bruikbaar, veel
minder voor proceseigenaren en informatie-managers.
Momenteel worden vanuit Common Ground de eerste successen behaald om met snelle
ontwikkelingen van kleine componenten (Agile) resultaat te boeken en dynamiek te ontplooien.
Uiteindelijk zal toch ook de behoefte ontstaan om al deze deeloplossingen in een groter geheel te
laten aansluiten. Op dataniveau voorzien de API-strategie en de NLX-toegangslaag hierin. Dat zijn
overigens nog geen complete applicaties voor eindgebruikers, maar wel de belangrijke ruwe data
voor de applicatie.
Voor andere voorwaarden voor herbruikbaarheid kan een licht raamwerk (GEMMA-light) helpen
om afzonderlijke componenten een plek te geven. Zo zou een softwarecatalogus "nieuwe stijl"
vorm kunnen krijgen en ontstaat er meer regie op de vraag vanuit de proceseigenaren.
De +1gemeente, SamenOrganiseren en Common Ground richten zich in grote lijnen op de
volgende onderdelen:

Eigentijdse informatie architectuur
Uitwerking gemeentelijk gegevenslandschap
Onderstaand schema toont de uitwerking van de informatiearchitectuur volgens het document
"Gemeentelijk Gegevenslandschap" volgens VNG Realisatie.

Wat valt op:
De bedrijfsfuncties zijn niet zichtbaar in het model
De applicaties zitten wat verstopt in de interactie-laag, met onderscheid tussen "gewone"
applicaties (proces- en analysesystemen) en mobiele applicaties
Bij interactie en procesinrichting is onderscheid gemaakt tussen ketenprocessen en
processen bij inwoners of bedrijven
Dienstenaanbieders zijn vooral gegevensdiensten aanbieders. De positie van
applicatieontwikkelaars is minder scherp aangegeven
Common Ground lijkt zich te richten op gesloten en geregistreerd datagebruik, terwijl de
Open Overheid principes de data direct toegankelijk wil geven en het gebruik ervan niet
noodzakelijkerwijs zal registreren.

Proces en applicatie
Van proces tot data
Om gevoel te krijgen hoe applicaties tot stand komen, volgen we de flow van proces tot data.
Een bedrijfsfunctie in werking is een proces. Het proces levert een product of dienst.
Medewerkers hebben (na authenticatie) als actor een rol in het proces. Zij gebruiken applicaties
om informatie die nodig is voor het proces, op te slaan of op te vragen. De applicatie gebruikt
"informatiesets", samenhangende gegevens in een bepaalde structuur. B.v. een webpagina met
gegevens van 1 persoon of een overzicht van projecten. Bedrijfsregels sturen autorisaties,
keuzepaden, bewerkingen of berekeningen. Dataregels zorgen voor validaties, bronbewerkingen
en gecombineerd gebruik van gegevens.
In het Common Ground model worden de informatiesets samengesteld uit losse datasets, die
door API's worden opgehaald. Of worden gegevens via een API opgeslagen. Voor privacygevoelige of bedrijfsspecifieke gegevens verloopt dit via de NLX-laag, die zorgt voor autorisatie en
registratie van het gebruik. Meer openbare gegevens (b.v. postcodes, OpenRaadsinformatie)
kunnen rechtstreeks door API's aangeroepen worden.

Samenhang van modellen
Om modellen te maken voor analyse of ontwerp, zijn er per deel verschillende
modelleringstechnieken.

Samenhang Functie, Proces en Applicatie
Als we het Common Ground 5-lagenmodel verbinden met het GEMMA-light functiemodel en
procesmodel dan krijgt het deze vorm:

Processen worden ingericht en uitgevoerd met resources: mensen, middelen, informatie en
kennis. De resource Informatie ontstaat uit het ophalen en veredelen van data tot zelfstandige
"informatie-eenheden". Denk aan een webpagina, een app-scherm, een bericht of een artikel.
Deze kunnen weer gecombineerd zijn tot een website, app, nieuwspagina of rapport.

Processen
Uit te werken: processen juist beschrijven zodat er goede applicaties voor komen. Rol van Use
cases en User stories.

Applicaties
Een applicatie is een geheel van programmafuncties met navigatie (menu's), meestal in de vorm
van een website of app. Geleverd als softwarepakket of vanuit een appstore. De context (de siteidentificatie, het eigenaarschap, de afzender van de informatie, de verbindingen van de applicatie)
is meestal zichtbaar in de header en footer. De site navigatie biedt alle programmafuncties aan.
Een programmafunctie kan 1 of meer blokken informatie tonen of afhandelen.

Informatiesets (bloxs)
Om de regie op de vraag naar informatievoorziening beter bij de proceseigenaren te leggen, is het
handig om te werken met een palet van "informatiesets". Dit zijn zelfstandige, overzichtelijke
gegevenseenheden die betekenisvol en direct leesbaar zijn voor de eindgebruiker, b.v. een lijst
van evenementen, een invoerscherm voor projectgegevens. We gebruiken hiervoor de term
"blox", wat staat voor "een blok in een box". Een blox heeft een structuur (volgorde en positie van
de gegevenselementen) en is toegesneden op de fysieke drager (beeldscherm, papier,
brailleregel). De opmaak is neutraal en schikt zich naar de context waarin de blox wordt getoond.
Daar krijgt het de omliggende vormgeving (lettertype, grootte, kleur), veelal bepaald door de cssstijlbladen die de context hanteert.

Vanuit de processen van de gebruiker ordenen zich de benodigde bloxs, die door applicaties
worden gepresenteerd, ingekapseld in de context van de gebruikersomgeving (website, papieren
set).
Veelal zal dit in de structuur zijn van:
toon: een raadpleeg pagina/card (van 1 record), b.v. gegevens van één persoon
invoer: een invoer pagina/formulier, voor het maken, wijzigen of verwijderen van 1 record
overzicht: een tabel of grid (met meerdere records/rijen), b.v. een overzicht van 20 projecten
gallery: een serie afbeeldingen of foto's met korte tekst en link naar meer informatie;
pagina: een samengestelde pagina (view) met gegevens uit meerdere tabellen, b.v. de
presentatie van 1 evenement met gegevens over de organisatie en locatie
master-detail: een master/detail presentatie, b.v. een groep met een overzicht van actoren
Voorbeelden
Blox "toon"

Evenement
Naam

Energiecafé - Aardgasvrije wijken

Organisatie

Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer

Datum

28-01-2019

Tijd

19:30

Blox "invoer"

Blox "overzicht"

Evenement overzicht
Naam

Organisatie

Energiecafé - Aardgasvrije

Duurzame Energiecoöperatie

wijken

Zoetermeer

Netwerkbijeenkomst
DuurSamen

Blox "pagina" (samengestelde pagina)

DuurSamen Zoetermeer

Datum

Tijd

28-01-2019

19:30

03-12-2018

19:00

Datasets
Gestructureerde informatiesets (bloxs) kunnen worden opgebouwd vanuit datasets. Een dataset
heeft een technisch formaat zoals JSON of XML als het uitwisselformaat voor API's. Deze zijn goed
werkbaar voor een ontwikkelaars, maar over het algemeen moeizaam leesbaar voor een
gebruiker.
Voorbeeld van een Json bestand
Zoals de ontwikkelaar ermee kan werken:
{"event": {
"e_name":"Energiecafé - Aardgasvrije wijken",
"e_g_name":"Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer",
"e_date_start":"2019-01-28",
"e_time_start":"19:30"
}
}

Mogelijke presentatie in HTML
Zoals de gebruiker het kan begrijpen:

Evenement
Naam

Energiecafé - Aardgasvrije wijken

Organisatie

Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer

Datum

28-01-2019

Tijd

19:30

API
De +1gemeente volgt de API-strategie van het Forum Standaardisatie.
We gebruiken de compacte en effectieve api.php van Maurits van der Schee op Github als
generieke tool.
De base URL is: https://www.citycontent.nl/ggm/api/v1/api.php/records
Voorbeeld: https://www.citycontent.nl/ggm/api/v1/api.php/records/groep
Voorbeeld: https://www.citycontent.nl/ggm/api/v1/api.php/records/functie/1
Voorbeeld: https://www.citycontent.nl/ggm/api/v1/api.php/records/actor_kort?filter=p_achternaa
m,eq,krassenburg
Verder uit te werken.

Datamodel
Om de ontwikkeling van de informatievoorziening van de +1gemeente te demonstreren
gebruiken we de hoofdfunctie 2. Vraagstukken van de stad. Voor dit domein is de
"basisregistratie" voor samenwerken uitgewerkt. Daarin zijn 4 gegevensgroepen te onderkennen.

Agile ontwikkelen
Scrum
Nog uitwerken

Herbruikbare softwarecomponenten
Nog verder uitwerken

Raamwerkcomponenten
Generiek ontwerp
CCoverheid bedacht het idee van een RaamWerkComponent (RWC). Dat is een compact en
generiek functioneel ontwerp van een applicatie die voldoet aan de principes van het
Gemeentelijke Gegevenslandschap, Common Ground en overheidsstandaards. De component is
voorzien van (denkbeeldige) stekkers of koppelvlakken, waardoor deze eenvoudig in een groter
raamwerk kan worden ingebracht en aangesloten.
Een RWC is nog geen concrete applicatie, maar bestaat uit de functionele specificaties, de
“aansluit-stekkers” en een prototype voor een zichtbare globale werking. Een RWC kan door de
markt – in concurrentie of samenwerking – worden gebruikt voor het ontwikkelen van een
concrete softwarebouwsteen.
Het doel van een RWC is om de functionele vraag van proceseigenaren in de overheid naar een
bepaalde applicatie zo te stroomlijnen, dat deze opschaalbaar is en dat de relevante standaards
en richtlijnen al zijn opgenomen.

Het symbool voor een RWC is afgeleid van het GEMMA/Archimate symbool voor een
applicatie-component. Het heeft een stippellijn om aan te geven dat het een toekomstige
applicatie is. De connectoren – die de “stekkers” verbeelden – staan op de plaats van de
twee rechthoekjes.

Stekkers
GEMMA-stekker
De applicatie past functioneel in het GEMMA-raamwerk en de relevante overheidsstandaards. De
bedrijfsfunctie en de referentiecomponent die de applicatie realiseert zijn benoemd.
De applicatie sluit aan op de principes van de basisprocessen (waar dit van toepassing is).
De informatie-objecten binnen de applicatie zijn conform de informatie- en datamodellen
(basisregistraties, domeinmodellen).
Privacy-stekker
De applicatie voldoet aan de AVG. Via de Blauwe knop kunnen personen hun gegevens in het
systeem bekijken.
Gebruiker-stekker
De look-and-feel van de applicatie past bij de algemene standaards. De applicatie voldoet aan de
huisstijlregels en de webtoegankelijkheid.
Actor-stekker
De gebruikers in de organisatie kunnen hun rol als actor met deze applicatie waarmaken. Iedere
rol kan worden geautoriseerd. De applicatie gebruikt bestaande tabellen met alle gebruikers,
toegangscodes en rechten.
API-stekker
De applicatie kan communiceren volgens de API-strategie die met Common Ground vorm krijgt.
ICT-stekker
De applicatie past bij de hardware, het operating system en de programmeertaal die de
organisatie gebruikt. Indien van toepassing sluit de applicatie aan op de ontwikkelomgeving.
De bouwsteen past ook binnen het informatie en ICT-beleid van de organisatie. De
beheerinspanning is acceptabel. De applicatie verstoort niet de werkrelatie met bestaande
leveranciers.
Kosten van aanschaf en beheer passen in het beleid en de begroting.

Meer informatie
Marcel Krassenburg 06 – 53 86 31 19
MK Informaticadiensten (MKidee) – CCoverheid – iRaad
Dutch Innovation Factory (DIF)
Business Center, 2e etage, kamer SamenZoetermeer
Bleiswijkseweg 37a
2712 PB Zoetermeer
www.ccoverheid.nl - marcel@ccoverheid.nl
Dit document is gemaakt met Typora, een Markdown editor en als PDF geëxporteerd.

Bijlage: Algemene en CCoverheid
ontwerpprincipes
Onderwerpen om later uit te werken
Leefwereld en systeemwereld
Proces- of resultaatgericht werken
Complexiteit
Functie en vorm
Functie en besturingsparadigma
Functie en proces
Mens centraal, vraagstuk centraal, samenleving centraal
Componentgebaseerd ontwikkelen
Open Source en herbruikbaarheid
GEMMA-light
Generieke datamodellen
Waarom Pleio zo chaotisch is (alles is een "node")

