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• Flexibelere informatievoorziening 
die sneller kan reageren op 
veranderingen

• Uitnutten van schaalvoordelen
om de kosten te drukken

• Oplossen en voorkomen van 
koppelproblemen

• Meer aanbod creëren in de markt 
– meer ruimte voor innovatie

• Delen van investeringen via 
hergebruik

• Beheersing van 
informatieveiligheid en privacy

• Vergroten van de kwaliteit van de 
informatievoorziening (ook in 
termen van continuïteit en 
betrouwbaarheid)

• …
Burgerzaken
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inkomen

Ruimtelijk 
domein

1. Standaard
informatiemodel

2. Services conform 
landelijke afspraken

3. Landelijke
integratiefaciliteit

4. proces-inrichting

5. Interactie
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De gewenste beweging
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Op de lange termijn i de legacy verdwenen en is er geen berichten verkeer meer tussen de verschillende databronnen.



Burgerzaken
Werk en 
inkomen

Ruimtelijk 
domein

1. Standaard
informatiemodel

Lange termijn

1. Ontsluiting gegevens conform 
standaard informatiemodel

2. Toegang tot de data via 
services conform landelijke 
API-afspraken (o.a. 
beveiliging en logging)

3. Inrichting van een landelijke 
(technische) voorziening voor 
ontsluiting van services.

4. Inrichting en ondersteuning 
van flexibele 
gestandaardiseerde 
processen

5. Interactie conform 
wensen/eisen doelgroep

2. Services conform 
landelijke afspraken

3. Landelijke
integratiefaciliteit

4. proces-inrichting

5. Interactie
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Klik hier voor de video 

https://www.youtube.com/watch?v=3EdYLdRJrPU


Ambitie

Tijd
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Wetenschappers: grote ambitie (moonshot)Micro én MacroGrote doel spreekt tot verbeeldingKleine doel schept vertrouwen



Productvisie Common Ground 

Common Ground is gericht op de radicale informatiekundige visie op 
modernisering dienstverlening en bedrijfsvoering. Betrokkenen krijgen 
directe toegang tot gedeelde informatiebronnen. Ze versnelt de 
ontwikkeling van dienstverlening en bedrijfsvoering door het omarmen van 
nieuwe technologie. Daarmee breekt Common Ground met de complexiteit
van het bestaande informatielandschap. Common Ground gaat hand in 
hand met “+1 gemeente”, de visie op modernisering van dienstverlening.
Realisatie van deze totaalvisie vraagt een beweging waarin een groeiende 
coalitie van gemeenten en haar partners langdurig nauw samenwerkt.



“NLX”
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# Processen / tijd



1. Standaard
informatiemodel

2. Services conform 
landelijke afspraken

3. Landelijke
integratiefaciliteit

4. proces-inrichting

5. Interactie

Realisatie visie naar “nieuw spoor”

Autonome
ontwikkeling
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Plaatje opbouwen:Lagen architectuurAutonome ontwikkelingen op lagen 1, 2 en 3: informatiemodellen, services/api’s, NLX, dit is gestart en kan relatief autonoomEerste paar toepassingen in eigen beheer. Veel regie. Ervaringen scherpen uitgangspunten en ontwerpstandaarden aanOpschalen en loslaten in de markt. Paralelle ontwikkelingen. Ondersteuningsorganisatie in plaats. Beheer geregeld.



Voorstel voor vervolg

• Eind 2018 twee ‘eenvoudige’ processen bij klein aantal gemeenten live in 
productie
• Diverse kandidaten:

• Voorbereidingen treffen voor groter proces (omgevingswet)

• Werkwijze
• April, Mei: bepalen processen, gemeenten en impact “live in productie”
• Juni … September: eerste sprints richting ”live in productie”



De beweging ‘onomkeerbaar’ 
maken
• Community building en -management 

(o.a. rondom de veelgestelde vragen)
• Wat is het?
• Hoever is het?
• Hoe kan ik mee doen?
• Hoe breng ik mijn eigen 5-lagen model onder?

• Verankeren werkwijze



Strategie beweging
1. Gebruik maken van bestaande netwerken: 

eigenaarschap van gemeenten
2. Gemeenten ondersteunen elkaar, met hulp 

van VNG
3. Eerste tien gemeenten zijn “first followers”, 

steken hun nek uit.

Kerngemeenten

Volger gemeenten

“Tegengeluid” gemeenten

Een kerngemeente:
A. bouwt mee aan de volgende fase van de 

Common Ground via de squads
B. beproeft de huidige Common Ground en 

draagt bij aan het leerproces
C. geeft vaart aan de beweging door een 

regionale groep gemeenten aan zich te 
binden op Common Ground



Principes voor het vervolg

• Productowners als spil tussen stakeholders en productie teams/“coders”
• Stakeholders verankeren in koepels en samenwerkingsverbanden: VDP, 

IMG 100.000+, VIAG,                     etc
• Fail fast – Fail cheap
• Belang van techniek
• Betrouwbaarheid als ontwerpprincipe
• Uitdaging & relevantie
• Naar duurzaam ontwikkelproces



Werkwijze
• Agile / Scrum / DevOps
• Best People (houdt dit team bij elkaar)

• Gemeenten/VNG/Partners 1:1:1
• Optimaliseer inkoop/verwerving

• Faciliteer de ontmoeting
• Werkvloer Samen Organiseren
• Regelmatige Fieldlabs



Squad 
Techniek:

Compact team 
wat de 

standaarden 
set.

Squad(s) 
Services en 

Toepassingen:
Partijen die 

morgen starten 
met toepassen.

Realiseren Common Ground
eerst NLX, groeien naar

1 x bouwen, 380 x inzetten

Toepassen Common Ground
eerst

2 processen in 10 gemeenten

Squad
Enablers:
Team wat 
organiseert:
• Community-

building (VIAG, 
IMG 100.000+, 
VDP, …)

• Ontwikkeling 
plus-1 gemeente

• Organiseren 
ontmoeting

• Agile werken
• Ontwerp 

principes

Programma



COMMONGROUND.PLEIO.NL



COMMON GROUND
ZICHT OP EEN NIEUW SPOOR

VRAGEN DISCUSSIE
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