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Common Ground

Basisgedachte

• Gegevens ‘bevrijden’ uit applicaties en processen

• Gegevens eenmalig opslaan in de bron en meervoudig 
gebruiken

• Gegevens in de bron zijn eigendom van de bronhouder

Randvoorwaardelijk

• Standaardisatie van semantiek, samenhang en syntax 
van gegevens (IMBOR) onder regie van gemeenten

• Ontsluiten gegevensbronnen via gestandaardiseerde 
diensten



Groeipact Common Ground - Antea Group doet mee!



De praktijk rondom GBI…

Voorbeelden
• Ik heb een Excel aangeleverd en ik ga er vanuit dat die 

is verwerkt…

• Kun je mij een dump aanleveren?

• Je kunt de gegevens vinden in de mail die ik je op 8 
september heb verstuurd, daarin vind je een csv…

• Waarom zijn mijn verlichtingsgegevens niet actueel?

• De speeltoestellen worden in de applicatie van de 
aannemer bijgehouden dus daarom zijn ze 
verschoven

• Dit is geregeld met FME

• Ik stuur je een shape vanuit GBI

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van 
gegevens van de openbare ruimte?



Huidige koppelingen met GBI

Koppelingen

Openbare verlichting

• Nobralux

• Dynniq

• LMS

Speeltoestellen

• Playmapping

• ABSweb (Speelplan)

Overige

• Projectcomfort

• Wibon

• Divers maatwerk

Kenmerken

• Gescheiden registraties die regulier (dagelijks, 
wekelijks) gesynchroniseerd worden

• Externe API’s

• Specifiek maatwerk

• ETL’s

• FME

• Lastig te beheren

• Verschil in standaarden en definities

• Lastig om procesafspraken te programmeren

• BAG? BGT?



Model – GEMMA gegevenslandschap

De onderhoudspartij gebruikt gegevens die 
door de dienstenaanbieder worden aangeboden 
om de eigen processen te automatiseren.

De integratiefaciliteit biedt toegang tot de 
diensten die door de aanbieder worden 
geboden via een veilig netwerk.

De gemeente biedt diensten aan waarmee 
gegevens en informatie gemuteerd en ontsloten 
worden.

Dienstenaanbieder
(gegevensbronnen en diensten)

Integratiefaciliteit

Dienstenafnemer
(interactie en processen)



GEMMA Gegevenslandschap in detail

• Authenticatie en autorisatie 
• van gebruikers en systemen door dienstenafnemers

• Logging van het gebruik van diensten 
• door dienstenafnemers en –aanbieders onder 

vermelding van doelbindingsclaim

• Authenticatie en autorisatie 

• van organisaties door dienstenaanbieder

• Ontsluiten van gegevens bij de bron 
• via gestandaardiseerde diensten (landelijk API 

platform)

• Standaardisatie van modellering van data 

• via informatiemodellen





Wat betekent dit?

1. Data
Standaarden zoals IMBOR, NEN, GWSW maar ook nieuwe ontwikkelingen als NoSQL landen in 
deze laag. In deze laag worden GBI-areaalgegevens opgeslagen.

2. Dataservices
Voor het “dienstbaar” maken van de gegevens in de data-laag. Elke applicatie kan – mits 
geautoriseerd – door middel van REST API’s toegang krijgen tot de data-laag maar ook andere 
bronnen (in- of extern) kunnen via dataservices (GBIconnector) beschikbaar worden gesteld of 
gecombineerd worden met gegevens uit de data-laag (diensten integreren).

3. Applicatielaag
De GBI-applicaties voor de eindgebruiker zoals GBImaps en GBIappsbank. De applicaties maken 
gebruik van de dataservices om toegang te krijgen tot GBI-areaalgegevens en andere bronnen.

4. Persoonlijke user interface
Een aan de gebruiker aangepast portaal die toegang biedt tot alle GBI-onderdelen en voor de 
gebruiker handige instrumenten. 



API – Application Programmable Interface

Vergelijk het maar met een echt servicepunt…

• Als burger ga je naar een servicepunt met een specifiek verzoek 
(paspoort, in- of uitschrijving, etc.)

• Je moet informatie inwinnen en je voorbereiden: dit moet je 
meenemen anders wordt je niet geholpen – dat kan ook het eerste 
antwoord van een servicepunt zijn als je voor de balie staat…

• Het servicepunt controleert wie je bent (authenticatie) en of het 
verzoek door jou mag worden ingediend (autorisatie)

• Het verzoek wordt ingediend met eventueel de benodigde 
bescheiden

• Het verzoek wordt achter de schermen afgehandeld

• Op enig moment is je verzoek afgehandeld en krijg je daarvan bericht 
en eventueel een fysiek resultaat

Een API werkt in de praktijk precies hetzelfde maar dan geheel digitaal!



GBIconnector – de “dienstenfabriek”

Met GBIconnector is een gemeente in staat om

• datadiensten te definiëren door middel van  
API’s en deze geautoriseerd aan te bieden aan 
afnemers

• andere bronnen zoals de BAG te integreren in 
deze datadiensten

• de eigen data te “bevrijden” uit applicaties en 
processen

• aan te sluiten op Common Ground en tot een 
betere dienstverlening en bedrijfsvoering te 
komen

• De aangeboden diensten zijn transparant en zijn 
eveneens van grote waarde bij aanbestedingen

De gemeente pakt hiermee de regie!

Een (onderhouds)partij kan met GBIconnector

• de aangeboden diensten gebruiken om beheerst 
onderhoud aan het beheerareaal uit te voeren

• de aangeboden diensten integreren dan wel 
combineren met andere bronnen

Een onderhoudspartij is van het bijhouden “van 
een tweede boekhouding” verlost!



Voorbeeld: openbare verlichting

“Servicepunt OV” met aantal diensten (API’s):

• Dienst te gebruiken typeringen (mast, armatuur, 
lamp, etc.)

• Dienst BAG

• Dienst IMBOR OV – zo wisselen we uit

• Dienst Toegang - autorisatie en authenticatie

• Dienst Bewerking: 
• Lezen
• Muteren
• Toevoegen
• Verwijderen

• Extra bron: sensorinformatie vanuit slimme 
verlichting en Antea Data Services Hub

De gemeente is een Dienstenaanbieder

Onderhoudspartij

• Wordt geauthentiseerd en geautoriseerd om de 
aangeboden diensten van de gemeente te gebruiken

• Gebruikt de typeringen, BAG en IMBOR zoals door de 
gemeente is bepaald

• Voert onderhoudswerkzaamheden uit op het OV-
areaal middels de ter beschikking gestelde diensten 
en bronnen

De onderhoudspartij is een Dienstenafnemer



IMBOR OV BAG Sensoring
DSH

Dienstenaanbieder

GBIconnector

Integratie

Bronnen

SecurityNetwerk Catalogus

AuthenticatieAutorisatie API’s

Integratiefaciliteit

Dienstenafnemer

De rol van GBIconnector



Vervolg: API’s bouwen in GBIconnector

Onze stappen met GBI

• Omzetten bestaande koppelingen naar API’s

• Apptimize: ook op basis van API’s: 2021

• Starten met openbare verlichting: welke gemeente heeft 
interesse?

• Meerdere koppelingen klaar in 2022

• Integrale planning: delen van verschillende bronnen: test in 
2022

• IMBOR: definiëren basis-API’s in 2022

GBIconnector is compatible met GBI 6.3.x



Vragen?



Upgrade nu jouw GBI
www.gbibeheersysteem.nl


