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Inleiding  

DesignGround in het kort  

DesignGround is een systematiek, een online werkomgeving en een website om generieke 
software-ontwerpen op te stellen (modulen), die bruikbaar zijn voor alle 355 gemeenten. Op basis 
van deze open source specificaties kunnen softwareleveranciers of gemeenten vervolgens zelf 
applicaties bouwen of inrichten in de eigen technische omgeving. 

Modulen zijn goed koppelbaar binnen een raamwerk van componenten, gebaseerd op een 
vereenvoudigde versie van GEMMA onder de naam GEMMA-light. Daarnaast wordt er bij elke 
module al nagedacht over de aansluiting op het raamwerk middels "stekkers" (zoals Common 
Ground compatible, API-strategie, user interface, privacy-by-design, etc).  

Standaard ontwerpproces in 5 blokken
Het ontwerpproces verloopt in 5 blokken. Blok 0 voorziet in de basis. Blok 1 kijkt in welke context 
de uiteindelijke applicatie moet functioneren. Blok 2 analyseert de bedrijfsfuncties en 
informatiestructuren. Blok 3 ontwerpt de programmafuncties die samen de applicatie vormen. 
Blok 4 maakt een demo en levert het functioneel ontwerp (FO) op in Markdown en PDF.
Een blok duurt 1 tot maximaal 2 weken afhankelijk van de omvang en afbakening van de module.

Gezamenlijk ontwerpen
Het ontwerpen gebeurt in een online werkomgeving op Microsoft Teams van CCoverheid. Per 
module is er een team. Het online team wordt gevormd door deelnemers van gemeenten en 
koepelorganisaties. CCoverheid verzorgt de projectleiding per module. Resultaten komen 
beschikbaar via de DesignGroundwebsite en FO-store.  

Crowdfunding en open source
De funding van een DG-traject gebeurt door de deelnemende gemeenten en eventueel 
ondersteunende organisaties, die eigenaar zijn van de eindproducten en deze als open source 
beschikbaar stellen.  

Meer informatie op www.designground.nl.
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Over de module IEKje, Evenementenkalender  

Op tal van plaatsen ontstaan berichten over evenementen die in de stad worden gehouden. Het 
betreft stedelijke en wijkgerichte activiteiten van de gemeente en van de ketenpartners, maar ook 
van verenigingen, bedrijven en instellingen. Er ontbreekt een totaal overzicht en daardoor ook op 
maat gemaakte selecties voor specifieke doelgroepen of geïnteresseerden.

Er is behoefte aan een algemeen bruikbaar systeem om alle evenementen in de stad te 
verzamelen, registreren, ordenen en ontsluiten. Voor de gemeente (raad, college en ambtelijke 
organisatie) versterkt dit overzicht de binding met de stad.

De module IEKje (Integrale Evenementen Kalender) gebruiken we nu als voorbeeldmodule voor 
een Testproject. Niet alle onderdelen zullen volledig worden uitgewerkt. 

Raamwerkcomponent
In technische zin spreken we over een RaamWerkComponent (RWC). Dit is een compact en 
generiek functioneel ontwerp van een applicatie die voldoet aan de principes van het 
Gemeentelijke Gegevenslandschap, Common Ground en overheidsstandaards.
Het doel van een RWC is om de functionele vraag van proceseigenaren in de overheid naar een 
bepaalde applicatie zo te stroomlijnen, dat deze opschaalbaar is en dat de relevante standaards 
en richtlijnen al zijn  opgenomen.

Blok 1. Context  

Waardemodel  

Het waardemodel geeft inzicht in de posities van de leef- en de systeemwereld.

Omgeving (leefwereld)
Op tal van plaatsen in een gemeente worden evenementen en activiteiten gehouden (door 
Corona nu vooral online). Het betreft stedelijke en wijkgerichte activiteiten van de gemeente en 
van de ketenpartners, maar ook van verenigingen, bedrijven en instellingen. Daarover ontstaan 
berichten die via verschillende media beschikbaar komen. 

Behoefte
Er ontbreekt een totaal overzicht van evenementen en activiteiten en daardoor ook op maat 
gemaakte selecties voor specifieke doelgroepen of geïnteresseerden. Er is behoefte aan een 
algemeen bruikbaar systeem om alle evenementen in de stad te verzamelen, registreren, 
ordenen en ontsluiten. 
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Waarde
Inwoners van een gemeente willen op de hoogte zijn van voor hen relevante evenementen en 
activiteiten. Zo kunnen zij zich betrokken voelen bij hun lokale omgeving en hun inbreng, kennis 
en vaardigheden inzetten en aanscherpen voor eigen ontwikkeling of voor maatschappelijke 
vraagstukken. Zij voelen zich actief betrokken en beleven plezier aan hun woonomgeving.

Organisatoren willen een passend bereik in hun doelgroep voor de door hen opgezette 
evenementen en activiteiten, zodat hun inspanningen maximaal resultaat hebben.

Het systeem (systeemwereld)
De Integrale EvenementenKalender IEKje is een gemeentebreed informatie- en 
communicatiesysteem voor organisatoren en potentiële bezoekers van evenementen en 
activiteiten. 

Vraag (user stories)
Als bewoner of bezoeker van de gemeente, en ook als raadslid, collegelid of ambtenaar wil ik 
inzicht hebben in de lokale evenementen en activiteiten alsmede in de betrokken organisaties en 
actoren. Daarmee kunnen wij elkaars activiteiten beter volgen en leren we elkaar beter kennen. 

Als organisator wil ik op een eenvoudige manier mijn evenementen registreren en publiceren. 
Eenmalig op één punt, met hergebruik op mijn eigen website maar ook in de stadsbrede 
evenementenkalender. Dat kost mij minder tijd en ik hoef geen dubbel beheer te voeren. 

Product
IEKje levert registratie, zoek- en selectiemogelijkheden, overzichten en pagina's van 
evenementen/activiteiten, organisaties, actoren, locaties, gebouwen, thema's, onderwerpen en 
trefwoorden.
IEKje levert met API's herbruikbare datasets met evenementgegevens.

Gebruiksscenario (use case)  

ActorRollen in evenementsystemen  

Een actor is een persoon die een functie heeft in een organisatie. Deze kan meerdere rollen 
hebben naar verschillende processen toe.

In de meest brede zin van het evenementensysteem is er sprake de volgende rollen:

Organisatoren en doelgroepen waaruit deelnemers komen;
Inwoners en bezoekers die inzicht willen in de evenementen;
Als evenementen op een stadsplatform worden bijgehouden komen er ook eigenaren en 
beheerders in beeld;
Bij vergunningplichtige evenementen zijn vergunningverlener en handhavers betrokken. 
Belangrijke afspraken zijn er ook met gebouw- of locatiebeheerders;
Voor financiering kan er sprake zijn van subsidieverstrekkers of sponsoren.
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Gebruikersscenario (use case)  

We beperken ons in deze module tot de rollen van Organisator en Doelgroep. Zij zijn betrokken 
bij de processen Organiseren, Beheren en Zoeken/bekijken van evenementen.
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Blok 2. Analyse  

Functiemodel volgens GEMMA  

Onderstaand schema uit GEMMA toont de bedrijfsfuncties van een gemeente op het hoogste 
niveau. Een functie voor evenementen komt niet expliciet voor. In rood staan de deelfuncties die 
mogelijk delen van de Evenementenfunctie invullen.
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Per deelfunctie kent GEMMA de volgende gerelateerde deelfuncties.

Samenwerking en participatie  

 

Communicatiemanagement  

 

Functiemodel volgens GEMMA-light  
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Functietriade IEKje  

Een functietriade is een generiek model van de veel voorkomende gelaagdheid van een systeem: 
een primaire (uitvoerende), een besturende en een ondersteunende laag.

De uitvoerende laag verzorgt de primaire functie en levert de bijbehorende producten. Het 
omvat interne gerichte informatiefuncties voor de organisatie en openbare zoek/toon functies 
voor de doelgroepen .

De  besturende laag heeft een:

planningsfunctie om de primaire laag aan te sturen
monitorfunctie op de primaire laag én naar de omgeving
besturingsfunctie om besluiten te nemen of coördinatie te voeren
communicatiefunctie naar de omgeving

De ondersteunende laag voorziet in de benodigde resources (mensen, middelen, budget, etc), 
opslag en ontsluiting van data en toegang tot kennis over evenementenorganisatie.

 

Objectmodel  

De meeste maatschappelijke activiteiten maken wel gebruik van vier categorieën van informatie: 
mensen/middelen, het werk (processen, projecten), informatie/berichten en 
ordeningsmechanismen.
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Datamodel  

Logisch model  

Dit is een deel van het datamodel.
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Resources  

(Verder uit te werken) 

Groep

Functie

Persoon

Actor

Werk  

Evenement

Informatie  

 

Rubricering  
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Overige beschikbare basistabellen of datasets  

(Verder uit te werken) 

Overige basisregistraties  

Open databronnen  

CCoverheid: basisregistratie samenwerken  

Aanvullende tabellen  

(Verder uit te werken) 

<Indien van toepassing;>

 

Procesmodel  

Een systeem (de functies) in werking is een proces. Een proces speelt altijd in de tijd, heeft 
voortgang, verantwoordelijken, betrokkenen, planning, risico's.  

Typen processen  

GEMMA onderkent ook de sturende, uitvoerende en ondersteunende laag als typen processen.

 

Proceshiërarchie  

De proceshiërarchie bestaat uit 4 lagen: bedrijfsproces, deelproces, processtap en handeling. 

Evenementensysteem - processen

Organiseren evenementen
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Maken startnotitie

Voorbereiden en plannen

Ontwikkelen inhoud
Opzetten organisatie
Opzetten financiering
Maken werkafspraken (locatie, gebouw)
Regelen formele zaken (vergunning, certificaten) 

Communiceren

Publiceren van een evenement

Berichten opstellen en versturen

Berichten ontvangen

Aanmelden ontvanger
Instellen filters
Afmelden ontvanger

Opbouwen

Uitvoeren

Afbouwen

Zoeken/bekijken evenement

Zoeken
Bekijken overzicht
Bekijken per evenement

Beheren evenementen (gegevens en applicatie)

Aanmaken, wijzigen en verwijderen van evenementen
Beheren van autorisaties
Beheren applicatie

(Vet aangegeven processen zijn onderdeel van de eerste versie van deze module).

 

Blok 3. Ontwerp  

Applicatie  

Programmamodel (applicatiecomponenten)  

Deelcomponenten  

programma 1
programma 2
...

Overall user interface  
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Naam Energiecafé - Aardgasvrije wijken

Organisatie Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer

Datum 28-01-2019

Tijd 19:30

Per programmafunctie  

Informatiesets  

Evenement

 

Datasets (API)  

 

Bedrijfsregels  

User interface ?  

 

Menu en navigatie  

 

Stekkers en koppelvlakken  

 

Privacy  

Privacy by design.

De applicatie voldoet aan de AVG.
Via de Blauwe knop kunnen personen hun gegevens in het systeem bekijken. 
Sluit aan op IRMA (I reveal my attributes), WROA (We reveal our attributes)

Security  

 

{"evenement": {

    "e_naam":"Energiecafé - Aardgasvrije wijken",

    "e_g_naam":"Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer",

    "e_datum_start":"2019-01-28",

    "e_tijd_start":"19:30"

    }

}
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Gebruiker  

De look-and-feel van de applicatie past bij de algemene standaards. De applicatie voldoet aan de 
huisstijl regels en de webtoegankelijkheid.

Stijlbladen waarin de huisstijl eenvoudig kan worden meegegeven
Multi-channel toegankelijk, dus PC/laptop, tablets, mobile, papier, voice, braille.

Actor en autorisatie  

De gebruikers in de organisatie kunnen hun rol als actor met deze  applicatie waarmaken. Iedere 
rol kan worden geautoriseerd. De applicatie gebruikt bestaande tabellen met alle gebruikers, 
toegangscodes en  rechten.

Actor-concept
Actor-informatiemodel
Actor-toegangsmodule
Actor-rechten systeem gebaseerd op rollen in proces

API  

De applicatie kan communiceren volgens de API-strategie die met Common Ground vorm krijgt.

Alle datatoegang verloopt via API's
Datatoegang verloopt via NLX voor de categorie gegevens die daaronder vallen. Open 
informatie is buiten NLX te benaderen
API specificatie volgens landelijke standaards

 

Transitiefase  

Het document GEMMA gegevenslandschap - Globaal Programma van Eisen v1 0) is een 
handreiking voor gemeenten bij het maken van keuzes tijdens de transitie naar het GEMMA 
Gegevenslandschap. Hiervoor is een “adoptiecurve” opgesteld met ambitieniveaus die stapsgewijs 
steeds verder invulling geven aan het GEMMA Gegevenslandschap. Bij ieder ambitieniveau zijn 
eisen en wensen geformuleerd.

Het gegevenslandschap (blz 9) gebruikt de transitiefasen 0 t/m 5 als indicatie van de 
volwassenheid van een module langs twee assen:

Standaardisatie van gegevensuitwisseling via informatiemodellen en API’s;
Modulariteit door ontkoppeling van gegevens en processen en door ontkoppeling van 
componenten.
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Dit functioneel ontwerp richt zich op realisatie van de module op niveau 4, maar kan ook als 
bouwsteen vanaf niveau 2 worden gemaakt (als softwarepakket).  

Meetlat Common Ground  

Bij de realisatie van de software op basis van dit functioneel ontwerp kan de bouwsteen naast de 
Meetlat Common Ground gelegd worden.

 

Voor de ICT-afdeling van een gemeente is de uiteindelijke applicatie of component van belang. 
Deze applicatie past dan bij de hardware, het operating system en de programmeertaal die de 
organisatie gebruikt. Indien van toepassing sluit de applicatie aan op de ontwikkelomgeving.

De bouwsteen past ook binnen het informatie en ICT-beleid van de organisatie. De 
beheerinspanning is acceptabel. De applicatie verstoort niet de werkrelatie met bestaande 
leveranciers. 

Kosten van aanschaf en beheer passen in het beleid en de begroting.  

Ontwikkelomgeving, framework
Programmeertaal
Operating system

Open Source  

Het Functioneel Ontwerp IEKje staat als Open Source in ....

Beschikbare code (Github, ...) 
Documentatie ....

 

Blok 4. Demo  
Een demo van een werkend deel van het systeem.
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Bijlagen  
Achtergronden  
https://www.designground.nl/ 

https://commonground.nl/

https://www.ccoverheid.nl/

https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Architectuur 
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Definities  

Evenementen  

 

Systeemtechnisch  

Onderstaande definities geven aan hoe we deze begrippen binnen het functioneel ontwerp 
gebruiken. Ze zijn onder andere gebaseerd op het kernmodel van Synalyse, een methode voor 
componentgebaseerde software-ontwikkeling van Patrick Savalle. 
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Begrip Omschrijving

Raamwerkcomponent

Een RaamWerkComponent (RWC) is een compact en generiek
functioneel ontwerp van een applicatie die voldoet aan de
principes van het Gemeentelijke Gegevenslandschap, Common
Ground en overheidsstandaards.
Het doel van een RWC is om de functionele vraag van
proceseigenaren in de overheid naar een bepaalde applicatie zo te
stroomlijnen, dat deze opschaalbaar is en dat de relevante
standaards en richtlijnen al zijn opgenomen.

Systeem
Een systeem is een groep dingen met een gezamenlijke functie.
Functie bepaalt wat we wél en wat we níet tot een systeem
rekenen.

Functie en vorm

Functie is het gedrag dat een systeem in staat is te vertonen. Elk
systeem heeft naast functie ook een bepaalde vorm. Vorm is de
drager van een functie: vorm maakt het mogelijk om van functie
gebruik te kunnen maken.
Voor een organisatiesysteem bestaat de vorm meestal uit mensen
en middelen, werkwijzen en informatie.

Model

Een model is een vereenvoudigde weergave van een systeem. 
Abstraheren is het opbouwen van een model en daarbij het
zorgvuldig buiten het model houden van eigenschappen die niet
relevant zijn voor het doel van het model. Modellen zijn altijd
abstracties.

Component

Een component is de toekomstige behuizing van een bouwsteen,
in de ontwerpfase nog weergegeven op bouwtekeningen. Per
component wordt een bouwtekening opgesteld. Het universele
ontwikkeltraject bevat dus drie stappen: functie-, component- en
vormmodellering.

Module
Module gebruiken we als algemene term voor een systeem of
deelsysteem, als dit verder onbepaald kan blijven.

Bouwsteen

Een bouwsteen is een vorm waarmee een totaal systeem kan
worden opgebouwd. Een bouwsteen is dus altijd concreet. 
Uit een palet van bouwstenen is het mogelijk om weer nieuwe
systemen te maken of delen van systemen te vervangen.
Bouwstenen zijn in te voegen of aan te sluiten door
gestandaardiseerde koppelvlakken of connectoren.

Applicatie

Een applicatie is een softwarevorm die bepaalde
informatiefuncties realiseert. Een applicatie bestaat uit een logisch
en praktisch geheel van programmafuncties. Als de koppelvlakken
en "stekkers" goed zijn voorzien, kan een applicatie eenvoudig in
een applicatielandschap (een raamwerk) worden opgenomen.
Voorbeeld: De evenementenkalender IEKje.

https://ccoverheid.nl/documenten/GemeentelijkGegevenslandschapCommonGroundDetail.jpg


Begrip Omschrijving

Programmafunctie

Een programmafunctie is een zelfstandig stuk programmacode
dat meestal in één presentatie (scherm) informatie opvraagt, toont
of bewerkt. 
Voorbeeld: Een invoerprogramma voor een evenement.

Waardemodel  

Functie en proces  

Functiemodel  

Functietriade  

Informatiemodel  

Objectmodel  

Datamodel  

Informatieset  

Dataset  

API  
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