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Wat is de Basisgemeente 



• Ondersteunen van gemeenten bij actuele gemeentelijke 
problematiek 
– Beveiling van gegevens en waarborgen van de privacy 

– Keten- en netwerksamenwerking 

– Gemeentelijke informatievoorziening 

 

• Actualisering, verdieping en verbreding van de 
gemeentelijke referentiearchitectuur (GEMMA) is 
vereist voor het bereiken van de doelen van de 
basisgemeente 
– Actualiseren en verdiepen van bestaande onderdelen 

(architectuurprincipes, informatiearchitectuur, baseline DIV, 
informatiemodellen, berichtstandaarden) 

– Verbreden naar nieuwe onderdelen (kennismodel, beveiliging, 
gegevensmanagement, ketensamenwerking, …) 

– Standaardiseren van functionaliteit én services 

Basisgemeente  



• Herijken van bestaande GEMMA 
architectuurprincipes. 
 

• Aansluiten bij NORA 3.0. Comply daar 
waar mogelijk, explain daar waar 
nodig. 

 

• Extra basis- en afgeleide principes 
daar waar nodig. Uitbreiding in de 
breedte en niet in de diepte. 

 

Hoe gaan andere dochter architecturen 
om met de aansluiting op NORA doelen 
en basis- en aangehaakte principes? 

 

 

 

GEMMA 2 - Doelen en architectuurprincipes 



• Modellering middels ArchiMate, vastlegging in ARIS. 

 

• Focus op proces- en informatiearchitectuur. 

 

• Aansluiting op NORA kennismodel op het gebied van 
modellering van doelen, uitspraken, drijfveren en 
principes.  
 
 

Standaardisatie en harmonisatie van de wijze van zowel 
vastlegging van proces- en informatiearchitectuur als 
semantiek van de gehanteerde begrippen door 
dochterarchitecturen is van belang! 

 

 

 

 

GEMMA 2 - Kennismodel 



GEMMA 2 - Kennismodel 

Modellering van 

standaarden en 

bouwstenen anders dan 

in het voorgestelde 

NORA kennismodel en 

in lijn met het EAR 

kennismodel 

(Rijksoverheid) 



Verdieping en verbreding van de GEMMA via een aantal 
katernen: 
 

• Archivering 
Vorming, uitwisseling, beheer, ontsluiten en vernietigen van 
archieven. 

 

• Gegevensmanagement 
Inwinning, verstrekking, beheer, verantwoording en beveiliging van 
gegevens. 

 

• Zaak- en procesgericht werken 
Besturen, bewaken, uitvoeren en verbeteren van processen en het 
verbeteren van de dienstverlening aan klanten en het verbeteren van 
de interne efficiëntie van dienstverleningsprocessen. 

GEMMA 2 - Katernen 



• Keten- en netwerksamenwerking 
Onderling koppelen van netwerken, ketens en andere 
samenwerkingsverbanden, waarbij publieke en private non-profit 
dienstverleners hun activiteiten op elkaar afstemmen. 
 

• Beveiliging en bescherming van de privacy 
Maatregelen, procedures en processen die de beschikbaarheid, 
exclusiviteit en integriteit van alle vormen van 
informatie garanderen. 

 

 

De katernen zijn niet gemeente-specifiek. Welke andere dochter 
architecturen hebben dergelijke katernen (in ontwikkeling) en op welke 
manier kunnen we van elkaar leren?  

 

GEMMA 2 - Katernen 



• Wat kunnen we van elkaar leren ten aanzien van 
kennismodellen en waar kunnen we elkaar aanvullen? 
 

• Wat zou de scope moeten zijn van een overkoepelend 
kennismodel voor alle dochterarchitecturen? 
 

• Wie is er bezig met vraagstukken die vergelijkbaar zijn 
met de GEMMA katernen en op welke manier kunnen 
we elkaar aanvullen?  
 

• Zien we onderwerpen die naar NORA niveau getrokken 
zouden moeten worden? 

 

 

 

 

 

Vragen 



Vragen? 
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arnoud.quanjer@kinggemeenten.nl  

marc.maas@kinggemeenten.nl 

  

www.cocreatiebasisgemeente.nl 

www.cocreatiegemma2.nl  
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