
GEMeentelijke  
 Model  
  Architectuur 
 
   GEMMA 2 

NORA gebruikersraad 3 februari 2015 



Wordt het ook gebruikt? 
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Het GEMMA portfolio 

• GEMMA architectuurproducten 

– Principes 

– Informatiearchitectuur 

– Procesarchitectuur en referentieprocessen (nu ook referentie 
zaaktypen) 

– Applicatiearchitectuur (referentiecomponenten) 

– Baseline Informatiehuishouding Gemeenten  

• Informatiemodellen 

– Informatiemodel Basis- en Kerngegevens (RSGB)  

– Informatiemodellen Zaakgericht werken (RGBZ en IM-ZTC)  

• Berichtenstandaarden 

– Basisgegevens (StUF-BG) 

– Zaakgericht werken, StUF zaken en StUF-ZTC 

– Koppelvlakken/aangescherpte berichtenstandaarden 

– E-formulieren 
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GEMMA 1.0 
E-dienstverlening 

InterOperabiliteit 

Open standaarden 

Basisadministraties 

 

 

 

 

 

GEMMA 1.0-2.0 
Ontwikkelingen: 

Modernisering (eFormulieren) 

Oplevering (ZTC) 

Doorontwikkeling (HLA) 
basisgemeente 

Voorbereiding in beheer name 
oNUP producten 

Oplevering Baseline 
Informatiebeveiliging 

Applicatiesanering 

Etc. 

 

 

 

 

 

GEMMA 2.0 
(netwerk)samenwerking 

Betrokken dienstverlening 

Efficiënte bedrijfsvoering 

Reductie complexiteit 

Privacy en gegevenskoppeling 

Informatiebeveiliging 

Cloud 

 

 

 

2006-2010 

2010-2014 

2014-2017 

(Door)ontwikkeling GEMMA 



Waarom GEMMA 2 

• Bredere vraag: organisatie brede 
informatievoorziening 

• Bredere vraag: Samenwerken en ketens 

• Geen eenduidig begrip van wat GEMMA is 

• Onvoldoende samenhang tussen de 
verschillende onderdelen van het portfolio 

• Nieuwe tijden, nieuwe ontwikkelingen (zie ook 
nieuwe principes) 

• Bredere/betere basis voor nieuwe 
programma’s, projecten en ontwikkelingen 

• Vanuit gebruikersonderzoek: actueler maken 
en dichter bij de gemeente brengen 
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Doelen 

• Gemeenten helpen bij het bereiken van de 
doelen van hun organisatie 

• Gemeenten helpen bij het inrichten van hun 
informatievoorziening 

 

Middels 

• Een nieuwe GEMMA informatiearchitectuur 

• Vervangt de oude informatiearchitectuur 

• Een integraal beeld van de functies en de 
gegevens van belang voor gemeenten 
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GEMMA 2: principes 
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GEMMA 2 Basisplaat 

• Nieuwe basisplaat passend bij ontwikkelingen en principes 

• Het is een functionele plaat 

• Dekt hele gemeentelijke informatievoorziening af 

• Herkenbaar voor gemeenten en leveranciers 

• Gebaseerd op goed ontvangen architectuurplaat voor 3D 

• Gemodelleerd volgens GEMMA metamodel 

• Integreert functies van de basisgemeente 

• Kapstok voor verdere detaillering, bv. 
koppelvlakbeschrijvingen 

 

• Modulair van opzet: generieke opzet met detaillering per 
thema 
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“Verhaallijnen” in de GEMMA plaat 

1. GEMMA denkt in functies i.p.v. systemen of 
componenten 

2. GEMMA benoemt functies voor verschillende 
doelgroepen (burgers, gemeente, ketenpartners) 

3. GEMMA benoemt functionaliteit voor de gehele 
gemeente (en neemt hierin een modulaire aanpak)  

4. GEMMA maakt onderscheid tussen 
domeinoverstijgende (generieke) en domeinspecifieke 
functies 

6. GEMMA maakt gebruik van de functies die geboden 
worden door de GDI 

7. In GEMMA is ‘Verbinden’ geen ding, maar zit het 
overal 

8. In GEMMA is beveiliging en privacy overal een 
belangrijk aandachtspunt 
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GEMMA 2 Informatiearchitectuur 
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Functies nader uitgewerkt in de Wiki 
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GEMMA 2 Themaplaat Sociaal Domein: 
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Nieuwe plaat: bedrijfsfuncties 
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Nieuwe plaat: bedrijfsobjecten 
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Vertaling naar referentiecomponenten 
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Helpt deze inhoud van 

GEMMA de gemeenten 



Uitdagingen 

• Gebruik van basisregistraties: 

– Knooppunten 

– Terugmelden (o.a. BLT) 
 

• Verbinding met verschillende tools van KING 

• Nieuwe informatiemodellen en 
berichtenstandaarden 

• Zaakgericht werken 

– Als verbindend mechanisme binnen een gemeente 

– In de keten 
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Uitdaging: Verbinding met: 

• Website KING 

• Wiki 

• Discussieplatform 

• Softwarecatalogus 

• Testplatform 
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Instrumenten GEMMA 

Website KING: 
algemene informatie en 
uitleg over wijze van 
toepassing van GEMMA 

 

Hierbij hoort ook het 
verbinden met andere 
producten van KING 
zoals Vensters en WSJG 

 

Tevens vormgeven 
meerdere ingangen 
(vraag of themagericht) 
op GEMMA aanbod 



Instrumenten GEMMA 

GEMMA online (Wiki):  
Architectuur informatie 
over producten uit het 
GEMMA portfolio.  

 

Gericht op architecten, 
informatiemanagers, ICT 
medewerkers, 
ontwikkelaars, 
leveranciers,…… 

 

Delen van informatie en 
voor co-creatie. 



Instrumenten GEMMA 

Discussieplatform:  

Digitale plaats waar alle 

discussies over onderdelen 
van GEMMA bij elkaar zijn 
gebracht. Ook voorzien 
van e-mail notificatie. 

 

Bedoeld om te 
discussiëren over 
producten en voor het 
signaleren van fouten, 
wensen, …. 



Instrumenten GEMMA 

Softwarecatalogus: 
Aanbod van leveranciers geplot op referentie-componenten, en 
gerelateerd aan standaarden. Tevens applicatielandschap van 
gemeenten vastleggen. Bedoeld om te zien wat aanbod is, waar 
het wordt toegepast en compliancy aan standaarden te raadplegen 



Instrumenten GEMMA 

StUF testplatform: 
Mogelijkheid om toepassing 
van standaarden te testen.  

 

Bedoeld voor leveranciers om 
technische toepassing van 
standaarden te toetsen. 
Testrapporten zijn in de SWC 
te raadplegen. 

 

Ook gemeenten kunnen 
gebruik maken van dit 
mechanisme. 



Uitdaging: IM en berichtenstandaarden 
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Informatiemodel Basis- en Kerngegevens (RSGB) 
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Informatiemodellen en hun positionering 
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ZTC 2 

• Referentie-

zaaktypen 

RSGB 3 

• Informatiemodel 

RGBZ 2 

• Berichten-standaarden 

RSGB 3 

• Berichten-standaarden 

Q1                   Q2          2015           Q3                      Q4 

Selectielijst 

Roadmap 2015, berichtenstandaarden 



Uitdaging Zaakgericht werken 
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-> Vraag voor NORA (of GEMMA):  

Hoe werkt dit dan in een keten? 




