Common Ground
Gemeenten werken aan een toekomstgerichte informatievoorziening die ze in staat stelt op een flexibele en moderne
manier maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Door de
gegevenshuishouding volgens de Common Ground principes
in te richten is het mogelijk om snel en flexibel te vernieuwen,
te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met

data. De realisatieprincipes voor Common Ground vormen
een twee-eenheid met de informatie-architectuurprincipes
voor het gemeentelijk gegevenslandschap. Beide sets
principes zijn belangrijk voor de totstandkoming van een
nieuwe, flexibele en meer gezamenlijke gemeentelijke
informatiehuishouding. commonground.nl

Architectuurprincipes >>
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Realisatieprincipes >>
Van toepassing op de projecten onder regie van het programma Common Ground
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Vijf Lagen model

Voordelen

Het zevende realisatieprincipe is een architectuur op basis van de vijf
onderstaande lagen. Daarmee creëren we meer flexibiliteit, spreiden we
risico’s en wordt bovendien voorkomen dat een component meer doet dan
waar het voor bedoeld is.

Met de visie Common Ground leggen gemeenten een basis voor een
toekomstgerichte informatievoorziening die gemeenten in staat stelt op
een flexibele en moderne manier maatschappelijke vraagstukken, dienstverlening en bedrijfsvoering op te pakken.
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Betere dienstverlening
Het stelt gemeenten in staat toepassingen in de dienstverlening sneller
te realiseren en daarmee beter aan te sluiten op (veranderende)
maatschappelijke ontwikkelingen.
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Data toegankelijkheid
Data wordt gescheiden van applicaties om zodoende sneller beschikbaar en beter herbruikbaar te zijn voor maatschappelijke doelstellingen.
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Minder afhankelijkheid
Het doorbreekt de afhankelijkheid van vaste leveranciers door
gezamenlijke componenten te realiseren en informatievoorziening te
vereenvoudigen
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Doelgericht
Door agile te werken worden middelen effectiever ingezet. Het
iteratieve en incrementele karakter zorgt er daarnaast voor dat risico’s
beperkt worden.
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