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Waarom Common Ground?
Op een moderne en flexibele manier inspelen op maatschappelijke 
vraagstukken

EnergietransitieRegelarme dienstverlening Schuldhulp Regie op gegevens



Wat willen we bereiken?
ü Radicaal andere dienstverlening

è Vanuit digitale kansen en mogelijkheden
è Toegesneden op de werkelijke vraag
è Snel en flexibel realiseren van diverse maatschappelijke opgaven
è Voldoen aan de privacywetgeving
è Regie op gegevens

ü Informatievoorziening per gemeente wordt efficiënter, slimmer en minder 
kwetsbaar door samenwerking

ü Modernisering ICT is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wensen vanuit 
business, burger en overheid

ü Participeren in landelijke beweging à samen organiseren



De basisgedachte
Transformatie van de informatievoorziening
1. gegevens scheiden van de applicaties en processen
2. gegevens meervoudig gebruiken bij de bron

Realiseren door
1. standaardiseren van informatiemodellen.
2. gestandaardiseerde services (Open API’s)
3. één gestandaardiseerde integratiemechanisme
4. data bij de bron
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Kaders en beleid
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Voortgang Realisatie visie Common Ground
• Visie Common Ground is springlevend en staat niet ter discussie
• Adoptie van gemeenten en marktpartijen groeit
• Hoe Common Ground te realiseren is nog wel een zoektocht
• Risico is dat alles door elkaar gaat lopen; transitie naar cloud, laten

doen ipv zelf doen, agile transitie, legacy vraagstuk, enz. enz.
• Terug naar de basis: bevragen bij de bron en scheiden van applicaties

en data
• Het CvD heeft aangegeven te willen versnellen op twee domeinen: 

burgerzaken en werk en inkomen.
• Met focus op de generieke basis in de vorm van afspraken, standaarden

en voorzieningen



• Poging om het simpeler te maken is de routekaart die een aantal
uitgangspunten kent:
• Informatiekundige visie CG als middel (ipv doel) borgen in kaders, beleid, 

afspraken en standaarden
• Onderscheid centrale (GGU) en lokale transitie (gemeenten en

samenwerkingsverbanden) Common Ground
• Samenwerken onder architectuur naar een moderne

informatievoorziening

Eén ding is duidelijk; Common Ground realiseer je enkel SAMEN met 
gemeenten, marktpartijen en mede-overheden.



Welke resultaten zijn behaald?
• Visie Common Ground rode draad in de Gezamenlijke Gemeentelijke

Uitvoering (GGU)
• Focus op de generieke basis in de vorm van afspraken, standaarden en

voorzieningen
• Gemeenschappelijke overheidsarchitectuur
• Standaarden: Haal Centraal en API-ZGW
• Kennisplatform API
• Beweging bij leveranciers
• Beweging bij gemeenten
• Toepassingen geschikt voor hergebruik 



Wat kan je samen in de GVAG doen?
• Met een stem spreken richting marktpartijen, hen uitnodigen, vragen en 

uitdagen:
• Hoe zij de visie CG implementeren in hun applicaties;
• Welke initiatieven / pilots zij uitvoeren waar gemeenten bij kunnen aansluiten;
• Waar zij tegen aan lopen bij de implementatie;
• Wat zij nodig hebben van gemeenten.

• Vraagbundeling van leden dmv afstemming aanbestedingskalenders



Hoe kan je als gemeente meedoen?
• De visie CG opnemen in beleidskaders
• Aansluiten bij de groeipact tafels (18 November)
• Toolbox GIBIT gebruiken
• Standaard inkoopteksten toepassen
• ZGW-API’s laten implementeren
• Verdiepen in Signalen, RVV en Huishoudboekje
• Stem toevoegen aan de gemeentelijke stem via GVAG en inkooptrajecten



Een paar voorbeelden
• Amsterdam, Den Bosch – Signalen
• Utrecht, Nijmegen– Huishoudboekje
• Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Zaandam, Bergen - Registratie Vakantie 

Verhuur
• Equalit
• Dimpact
• Eerste standaarden voor gegevensuitwisseling: ZGW-API’s
• Etc…



Op weg naar een nieuwe informatievoorziening

Gaan jullie mee?
Word lid van de community
www.commonground.nl

http://www.commonground.nl/

