
Wat Omschrijving Bron Component Opnemen Nu in Voorstel Wie Opmerking

Applicatie-interface Een applicatie-interface beschrijft hoe een component 

kan koppelen met zijn omgeving

Bron: ArchiMate 2.1 ApplicationInterface Nu niet, maar wel in 

domeinarchitecturen (laten) 

uitwerken

Applicatiefunctie Een samenhangende groep interne gedragingen van 

een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties 

realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. 

Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de 

Raadplegen zaakdocumenten functie.

Bron: ArchiMate 2.1 ApplicationFunction ja Richard heeft een lijst.

Aanvullen, koppelen aan ref. 

componenten.

Algemeen: naamgevingsconventies  

Applicatiefunctiegroep Het applicatiefunctiegroepelement groepeert 

concepten die bij elkaar horen op basis van gedeelde 

eigenschappen.

Bron: GEMMA en 

ArchiMate 3.0

ApplicationFunction ja

Applicatiesamenwerking Een aggregatie van twee of meer 

applicatiecomponenten die samenwerken om collectief 

gedrag uit te voeren. Een voorbeeld van een applicatie-

samenwerking is een zaaksysteem en een DMS die 

samen zorgen voor het 'administreren van 

zaakdocumenten'.

Bron: ArchiMate 2.1 ApplicationCollaboration Nu niet, maar wel in 

domeinarchitecturen (laten) 

uitwerken

Applicatieservice Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar 

afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van 

een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service.

Bron: ArchiMate 2.1 ApplicationService Ja, om koppelvlakken te 

beschrijven (ontkoppelen 

applicatielaag en 

Bedrijfsactor Een bedrijfsactor is een organisatorische eenheid die 

in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen.

Bron: ArchiMate 2.1 BusinessActor Ja, maar niet vullen op het 

nivo van de referentie-

architectuur.   Relatie 

Bedrijfsdeelservice Een deelservice is een onderdeel van een 

Bedrijfsservice. Dit kan een externe maar ook een 

interne bedrijfsservice zijn. Bv. het werkproces 

'besluiten' uit de GEMMA-referentieprocessen, levert 

zo'n deelservice. Het wordt in verschillende 

bedrijfsprocessen gebruikt, maar het is geen service 

die de organisatie levert aan de buitenwereld.

Bron: GEMMA 

Procesarchitectuur 

2.0

BusinessService Nee, niet als aparte entiteit 

opnemen, deen deelservice 

kan als bedrijfsservice 

gemodelleeerd worden 

(d.m.v. samengesteld uit  

relatie)

Bedrijfsfunctie Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag 

groepeert op basis van een bepaalde verzameling 

criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of 

competenties).

Bron: ArchiMate 2.1 BusinessFunction ja Huidige WILMA als basis,  + Gemma 

ondersteunende functies uit model 

HenA, 

- bedrijfsfuncties aanpassen zodat 

ze alleen zelfstandige 

naamwoorden bevatten en geen 

werkwoorden

- in nieuw kennismodel stoppen. 

 - Primaire ondersteunende 

functies uit model HenA nog even 

niet overnemen

Thema’s/ontwikkelingen die tot 

Bedrijfsobject Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit 

bedrijfsperspectief relevantie heeft.

Bron: ArchiMate 2.1 BusinessObject ja

https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMAkennismodel/1.0/id-e4a3eb47-78cc-4622-8bf4-e18bcdee3830
https://www.gemmaonline.nl/index.php/ApplicationInterface
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMAkennismodel/1.0/id-35825388-05d9-45aa-98f4-86dfb82337f5
https://www.gemmaonline.nl/index.php/ApplicationFunction
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMAkennismodel/1.0/id-ddd58a70-0443-44e5-a720-f59ad5452cc1
https://www.gemmaonline.nl/index.php/ApplicationFunction
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMAkennismodel/1.0/id-f61faca1-b600-4f75-b603-676b7e0d76cc
https://www.gemmaonline.nl/index.php/ApplicationCollaboration
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMAkennismodel/1.0/id-316e88db-d39c-447d-96fa-9093cf80703d
https://www.gemmaonline.nl/index.php/ApplicationService
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMAkennismodel/1.0/id-6afd0bd7-eda8-4f99-b7ab-c3115f0c9e4a
https://www.gemmaonline.nl/index.php/BusinessActor
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMAkennismodel/1.0/id-5d84d991-7323-4d60-9717-2a2474050713
https://www.gemmaonline.nl/index.php/BusinessService
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMAkennismodel/1.0/id-d6b1051e-b169-44ab-9f53-242b8cad0e35
https://www.gemmaonline.nl/index.php/BusinessFunction
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMAkennismodel/1.0/id-31c9d5c8-bb3c-42b8-9c45-e356f7c5e6ff
https://www.gemmaonline.nl/index.php/BusinessObject


Bedrijfsproces Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag 

groepeert op basis van een volgordelijkheid van 

activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde 

verzameling producten of bedrijfsservices te 

produceren.

Bron: GEMMA 

procesarchitectuur 

3.0

BusinessProcess ja ont-

breekt

WIA is goed startpunt, maar 

abstract en niet herkenbaar voor 

de organisatie

Cindy vragen naar mogelijke 

bestaande uitwerking.

Rivierenland , WSHD hebben ook 

een en ander gedaan.

Voor omgevingswet:

- VTH – West zaaktype catalogus

- Omgevingswet stukken.

Voor PIOFAH:

-  Gemma

- Publiek beschikbare referenties

Bedrijfsrol Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor 

specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan 

toegewezen kan worden.

Bron: ArchiMate 2.1 BusinessRole Nu niet, maar wel in 

domeinarchitecturen (laten) 

uitwerken

Bedrijfssamenwerking Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) 

samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen 

resulterend in een specifiek collectief gedrag in een 

bepaalde context.

Bron: ArchiMate 2.1 BusinessCollaboration Ja, om patronen voor  

ketensamewerking vorm te 

geven 

Bedrijfsservice Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de 

behoefte van een klant binnen of buiten de 

organisatie.

Bron: ArchiMate 2.1 BusinessService ja

Buitengemeentelijk 

component

De buitengemeentelijke component is een 

applicatiecomponent die staat voor de sectorale en 

landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie 

ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met 

overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en 

bedrijven.

Bron: GEMMA 2.0 ApplicationComponent ja, maar opnemen als  

externe voorzieningen (ook 

in GEMMA)

Buitengemeentelijke 

service

De buitengemeentelijke service is een applicatie 

service (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke 

voorzieningen aanbieden aan haar afnemers.

Bron: GEMMA 2.0 ApplicationService ja, maar opnemen als  

externe services (ook in 

GEMMA)
Deelproces (werkproces) Een geordende reeks van processtappen die binnen 

één organisatorische eenheid binnen een organisatie 

wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage 

(prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke 

zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of 

een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' 

genoemd.

Bron: GEMMA 

procesarchitectuur 

3.0

BusinessProcess laten staan maar niet 

uitwerken. We kiezen voor: 

werkproces (NORA)

Gebeurtenis Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) 

en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en 

bedrijfsfuncties)

Bron: ArchiMate 2.1 BusinessEvent Ja (zoals WBI, en BREXIT)

Gegevensobject Een gegevensobject is een passief element dat 

geschikt is voor geautomatiseerde verwerking.

Bron: ArchiMate 2.1 DataObject Nu niet, maar wel in 

domeinarchitecturen 

(thema 

Handeling Kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door 

één persoon of machine op één plek op één moment.

BusinessProcess Nee, (te gedetailleerd) 

(aggregatie van proces)
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Principe Principes zijn algemene regels en richtlijnen, en zijn 

bedoeld voor:

- langdurig gebruik en worden zelden aangepast,

- de ondersteuning van het informeren en bereiken 

van de missie van een organisatie.

Bron: The Open 

Group

Principle ja In CDL stukken expliciet de link 

leggen met NORA Principes. Tevens 

onderscheid maken tussen moet, 

hoort, loont 

(https://www.gemmaonline.nl/ind

ex.php/Relatie_met_NORA-

katern_strategie)

Principes zijn richtinggevend

CDL zijn een goede bron, 

digikompas.   Met deze werkgroep 

Processtap Een geordende reeks handelingen die ononderbroken 

wordt uitgevoerd door één mens of machine binnen 

één bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, plaats en 

handelen).

Bron: GEMMA 

procesarchitectuur 

2.0

BusinessProcess laten staan maar niet 

uitwerken in 

referentiearchitectuur

Product Een product is de coherente verzameling van 

services, vergezeld van een contract of verzameling 

overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden 

aan (interne of externe) klanten.

Bron: ArchiMate 2.1 Product Ja, in referentie alleen 

kerntaken uitwerken. 

Overige producten volgen 

uit domein architecturen
Referentiecomponent Definitie: een referentiecomponent is een type 

applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een 

applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig 

inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat 

zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde 

interfaces. Applicatiecomponenten stellen 

functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de 

applicatiediensten mee te leveren.

Bron: GEMMA 2.0 ApplicationComponent ja Overnemen uit GEMMA en van 

HenA

Aanvullen met input werkgroep

Standaard Een standaard is een afspraak tussen organisaties of 

afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken 

van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Bron: NORA 3.0 Constraint ja Overnemen van GEMMA en leggen 

langs pas toe of leg uit lijsten van 

het forum voor standaardisatie

Standaardgroep Indeling van standaarden voor de (mate van) 

bouwbaarheid en testbaarheid

Bron: GEMMA en 

ArchiMate 3.0

Grouping Ja

Standaardversie Een standaardversie geeft de volgorde aan waarin de 

standaard in de tijd is gewijzigd. Een standaardversie 

is het resultaat van een proces waarin een standaard 

is gerealiseerd of gewijzigd.

Bron: GEMMA 2.0 Constraint ja Overnemen van GEMMA en leggen 

langs pas toe of leg uit lijsten van 

het forum voor standaardisatie
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