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Inleiding  
De wens om stuurinformatie te kunnen genereren heeft geleid tot het product “Berichten monitor” 

binnen het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK). Met dit product kunnen geautoriseerde 

gebruikers op maat rapportages genereren.  

De berichtenmonitor ondersteunt en geeft gebruikers van het GGK inzicht in het berichtenverkeer 

via het GGK.  

1. Werking product 
Via het portaal van het GGK kan een gebruikersbeheerder van een gemeente naar de 

berichtenmonitor om inzage te krijgen in de ontwikkeling van de kwaliteit van het berichtenverkeer. 

De toegang tot dit dashboard en het genereren van de rapportages wordt gefaciliteerd binnen het 

GGk portaal, waarmee gebruikers van gemeenten inzage kunnen krijgen in GGk stuurinformatie. 

Gebruikers hebben door  middel van de tabbladen “Dashboard” en “Rapporten” inzage in 

onderstaande informatie:  

 

Rapportages: 

 Alle door een gemeente verzonden – en ontvangen berichten; 

 Alle foutmeldingen op de door een gemeente verzonden berichten; 

 Alle settings ten aanzien van het berichtenverkeer binnen GGK binnen een gemeente; 

 Alle samenwerkingsverbanden waar de gemeente onderdeel van is;  

 Twee rapportages m.b.t. de gemiddelde doorlooptijd van berichtuitwisselingen. 

 

Dashboard: 

 Wat de meest voorkomende foutmeldingen binnen de huidige maand binnen een gemeente 

zijn. 

 Hoeveel foutmeldingen per berichttype binnen de huidige maand zijn ontvangen op de door 

een gemeente vestuurde berichten 

 Hoeveel berichten per berichttype door een gemeente binnen de huidige maand verstuurd 

en ontvangen zijn.  

 

1.2 Bron  

De GGk-database wordt gebruikt als bron voor het verkrijgen van gegevens die worden getoond in de 

GGk-managementrapportages.  

 

1.2.1 Actualiteit van gegevens 

Uit de database worden dagelijks- met een dag vertraging- de benodigde gegevens overgezet naar de 

GGK database. De  gegevens die worden opgenomen  in de rapportages zijn minimaal 1 dag oud (niet 

realtime). De GGk database wordt iedere nacht geüpdatet met de laatste informatie.  
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2.Inloggen portaal Stichting Inlichtingenbureau 
Om een bestand op te kunnen halen moet u eerst inloggen op het online portaal van Stichting 

Inlichtingenbureau. Ga naar www.inlichtingenbureau.nl. Klik linksboven op de knop ‘INLOGGEN’ en 

vervolgens op ‘Ga verder’ onder de tegel ‘Inloggen Informatiesysteem Inlichtingenbureau’ (Afbeelding  

1). 

 

2.1 Inloggen als gebruikersbeheerder 
De gebruikersbeheerder van een gemeente deelt de autorisatie op dit product uit aan gebruikers, 

door de rol Gebruiker voor dit product toe te kennen. 

 

Heeft u zich nog niet aangemeld als gebruikersbeheerder, of heeft uw gemeenten nog geen 

gebruikersbeheerder? Meld de gebruikersbeheerder aan via het formulier ‘Aanmelden 

gebruikersbeheerder’. Dit formulier kunt u downloaden op www.inlichtingenbureau.nl onder het 

kopje ‘Downloads. 

 

 
 
Afbeelding 1:  Inloggen 
 
Klik vervolgens op ‘Ga verder’ onder de tegel ‘Inloggen Knooppuntdiensten’.  
 

 

Afbeelding 2: Keuzescherm  

 

 

http://www.inlichtingenbureau.nl/
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3. Het dashboard 

U belandt na het inloggen op de overzichtspagina met betrekking tot alle producten die u afneemt. 

Kies uit de rechterkolom het product ‘Berichten monitor’. Klik op het product ‘Berichten monitor’ om 

op het dashboard te komen. (Zie afbeelding 3)  

 

 
Afbeelding 3: Overzichtspagina  

 

Nadat u het product ‘berichtenmonitor’ heeft aangeklikt worden In de berichtenmonitor tweetal 

tabbladen beschikbaar gesteld waaruit u als gebruiker kunt kiezen, namelijk  “Dashboard” en 

“Rapporten”. Via beide tabbladen is het vervolgens mogelijk om nieuwe rapporten te genereren. 

 

Bij tabblad “Dashboard” worden eerst de 10 meest recente rapporten getoond die gegenereerd zijn 

(zie afbeelding 4). Onder deze meest recente rapporten wordt inzage gegeven in de aantallen berichten 

per berichttype, het aantal foutmeldingen per berichttype en de meest voorkomende foutmeldingen 

(zie afbeelding 5). De rapporten, die zijn verwerkt in maandoverzichten hebben betrekking op de 

voorafgaande kalendermaand. Tevens is het overzicht met laatst gegenereerde grafieken  te sorteren 

op basis van kolomkoppen (naam, type, aanmaakdatum).  
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Afbeelding 4: Dasboard Berichten monitor  

 

 
Afbeelding 5: Maandoverzichten rapporten  
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4. Rapporten  
In de berichtenmonitor zijn een tweetal tabbladen beschikbaar waaruit u als gebruiker kunt kiezen, 

namelijk  “Dashboard” en “Rapporten”. Via beide tabbladen is het vervolgens mogelijk om nieuwe 

rapporten te genereren. 

 

 
Afbeelding 6: Rapporten  

 

 Klikt u op tabblad rapporten? Dan worden alle gegenereerde  rapporten die nog niet door de 

gebruiker verwijderd zijn in een overzicht getoond (zie figuur 6).  

 Het overzicht met rapporten  is te sorteren op basis van de kolomkoppen ‘Naam, Type en 

Aanmaakdatum’. Tevens is het mogelijk om rapporten te downloaden, te verwijderen en om 

de parameters in te zien waarmee de betreffende rapportage aangemaakt is. 

 

4.1 Genereren nieuw rapport  
Klik rechtsboven op ´Genereer Nieuw´ voor de mogelijkheid om op beide tabbladen een nieuw 

rapport te genereren (zie afbeelding).  

 

 
Afbeelding 7: Genereren nieuw  

 

De volgende parameters moeten opgegeven worden: 

 Rapporttype 

 Naam rapport 

 Bestandsformaat 

 Begindatum 

 Einddatum 
(Zie afbeelding 8) 
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Klik op rapport type en selecteer een van onderstaande rapporten naar keuze. 

 

 Overzicht verzonden en ontvangen berichten;  

 Overzicht foutmeldingen over verzonden en ontvangen berichten;  

 Overzicht berichtuitwisseling; 

 Overzicht gemiddelde doorlooptijd berichtuitwisseling; 

 Overzicht samenwerkingsverbanden;  

 Overzicht inrichting tbv berichtuitwisseling  

 

 
Afbeelding 8: Overzicht nieuwe rapportage 

 

U kiest vervolgens zelf een naam voor het te genereren rapport. Daarnaast zijn bij iedere rapportage 

die beschikbaar wordt gesteld parameters gedefinieerd. Deze parameters moeten - voordat het 

rapport gemaakt kan worden - ingevoerd zijn. Voor de rapportages zal de periode opgegeven moeten 

worden en het bestandsformaat.  

 

Klik op genereer rapport om de rapportage op te halen.  

Gegeven Kenmerk 

Rapporttype Kies het soort rapport dat gegenereerd moet worden 

Naam Geef het te genereren rapport een herkenbare naam 

Bestandsformaat Kies het bestandsformaat waarin het rapport ter download aangeboden 

moet worden 

van Kies de datum  

Berichten ontvangen/verstuurd vanaf deze datum worden in het rapport 

opgenomen 
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tot en met Kies de datum 

Berichten ontvangen/verstuurd tot en met deze datum worden in het 

rapport opgenomen 

 

4.1.1 Rapport downloaden 

Via het tabblad ‘Rapporten’ wordt een overzicht van alle gegenereerde grafieken  getoond waarbij u 

de mogelijkheid hebt om rapporten te downloaden, te verwijderen en om de parameters in te zien 

waarmee de betreffende rapportage aangemaakt is.  

 Klik op het oogje om de ingevoerde parameters die de begin- en einddatum van de 

rapportage weergeven. 

 Klik op het pijltje om een rapport te downloaden. 

 Klik op het prullenbak icoon om een rapport te verwijderen.  

 Het vinkje geeft de status van een rapport weer. 

 

 
Afbeelding 9 

 

4.1.2 Type Rapportages  

De gewenste gegevens worden getoond middels een drietal rapportages en een drietal grafieken op 

het dasboard.  

 

Mits u alle type berichten download vindt u na selectie van het gekozen bericht type de volgende 

informatie op het dashboard:  

 Overzicht verzonden en ontvangen berichten:  

Hoeveel berichten per berichttype door een gemeente binnen de huidige maand verstuurd 

en ontvangen zijn 

 Overzicht foutmeldingen over verzonden en ontvangen berichten:  

Hoeveel foutmeldingen per berichttype binnen de huidige maand zijn ontvangen op de door 

een gemeente vestuurde berichten 

 Overzicht inrichting tbv berichtuitwisseling:  

De rapportage toont alle settings ten aanzien van het berichtenverkeer binnen GGK binnen 

een gemeente. 

 Overzicht berichtuitwisseling; 

De rapportage toont de berichtuitwisseling van alle ‘gesloten’ berichten. Dit is ook het geval 

als berichten door een gedelegeerde gemeente verstuurd/ontvangen zijn. 
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 Overzicht gemiddelde doorlooptijd berichtuitwisseling; 

Elke gemeente die het rapport opvraagt ziet zijn eigen gemiddelde doorlooptijden van de 

berichtuitwisselingen 

 Overzicht samenwerkingsverbanden;  

De rapportage toont alle actuele samenwerkingsverbanden waar een gemeente in 

participeert.  

 

Let op! 'Actueel' betekent in dit geval dat het samenwerkingsverband lopend moet zijn 

(geweest) binnen de opgegeven rapportageperiode. 

 

4.2 Uitleg overzicht rapportages 

 

4.2.1 Voorbeeld rapport Overzicht verzonden en ontvangen berichten.  

 

Bovenstaande rapportage laat zien hoeveel berichten per berichttype door een gemeente binnen de 

geselecteerde periode  verstuurd en ontvangen zijn.  

 

 Delegerend: Een gemeente is delegerend op het moment dat zij de autorisatie heeft om voor 

andere gemeenten bestanden in te dienen. Dit is mogelijk in het geval van een 

samenwerkingsverband.  

 Gemeente: Naam van de gemeente die het rapport opvraagt. 

 Verzender: De code van de gemeente die bestanden heeft aangeleverd.  

 Richting: Maakt de richting van de gegevensuitwisseling inzichtelijk.  

- AnG Aanbieder naar Gemeente = verzender zorgaanbieder. 

- GnA Gemeente naar aanbieder = verzender gemeente.  

 Ontvanger: Code ontvangende partij 

 Berichtsoort: Het type bericht.   
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4.2.2 Voorbeeld Overzicht foutmeldingen over verzonden en ontvangen berichten 

 
 

 

De rapportage geeft m.b.t. de  vestuurde berichten aan hoeveel foutmeldingen gemeenten per 

berichttype hebben ontvangen. Rechts vindt u de omschrijving van de foutmelding (zie bijlage 

afbeelding 10 voor een specificatie van de foutcodes).  

 Delegerend: Geeft aan of het een bericht betreft van de eigen gemeente of van een 

gemeente waarvoor de aanvraaggemeente gedelegeerd is. 

 Gemeente: Aanvraag gemeente of eventueel gemeenten die werk gedelegeerd hebben. 

 Referentienummer: UUID van initiërend bericht. 

 Cross referentienummer: UUID van retourbericht. 

 Uitwisseling via: Geeft de wijze van uitwisseling aan. 

 Richting: Richting verstuurd bericht van gemeente naar aannemer of aannemer naar 

gemeente. 

 

4.2.3 Voorbeeld Overzicht inrichting t.b.v. berichtuitwisseling 

 
 

De rapportage toont alle settings ten aanzien van het berichtenverkeer binnen GGK binnen een 

gemeente. 
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 Delegerende gemeente: Een gemeente is delegerend op het moment dat zij de autorisatie 

heeft om voor andere gemeenten bestanden in te dienen. Dit is mogelijk in het geval van een 

samenwerkingsverband.  

 Gedelegeerde gemeente: Een gemeente is gedelegeeerd als de kerngemeente bestanden 

aanlevert.  

 Uitwisseling via: Toont de  gegevensuitwisseling via het portaal of webservice. 

 

 

4.2.4 Voorbeeld Overzicht berichtenwisselingen 

 

 Delegerend: Geeft aan of het een bericht betreft van de eigen gemeente of van een 

gemeente waarvoor de aanvraaggemeente gedelegeerd is. 

 Gemeente: Aanvraag gemeente of gemeenten die werk gedelegeerd hebben. 

 Verzender: Code verzender. 

 Ontvanger: Code ontvanger. 

 Berichtsoort: Soort bericht. 

 Referentienummer: UUID van initiërend bericht. 

 Cross referentienummer: UUID in het retourbericht wat verwijst naar het initiërende bericht. 

 Referentienummer DU: UUID van retourbericht. 

 Richting: Richting verstuurd bericht van gemeente naar aannemer of aannemer naar 

gemeente. 

 Datum verzonden / ontvangen: Datum waarop bericht ontvangen/ verzonden is. 

 Datum verwerkt: Datum waarop het retourbericht verwerkt is. 

 Status: Status van het initiërende bericht. 

 Retourbericht: Soort bericht. 

 Datum verwerkt retourbericht: Datum waarop het retourbericht verwerkt is. 

 Doorlooptijd: De tijd tussen het versturen van een bericht en het ontvangen van het 

bijbehorende retourbericht. (afgerond in hele dagen naar boven). 
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4.2.5 Voorbeeld Overzicht gemiddelde doorlooptijd berichtuitwisseling 

 
 
Binnen de rapportage worden eerst de volgende algemene gegevens getoond: 

 Gemeente:  Dit is de eigen organisatienaam of de  eventuele organisatienaam van die 

organisaties die werk gedelegeerd hebben naar de eigen organisatie.  

 Gemeente code: De gemeentecode die hoort bij de getoonde gemeentenaam.  

 Product: Alle producten die de gemeente binnen het GGk afneemt getoond worden, ook als 

er binnen de opgegeven rapportageperiode geen gesloten berichtuitwisseling  voor het 

betreffende product geweest is. 

 Berichtuitwisseling: Aanduiding van de berichtparen, die samen de berichtuitwisseling 

vormen. Bijvoorbeeld;  iJW 301/ 302.  

 Doorlooptijd: De gemiddelde tijd tussen het versturen van een bericht en het ontvangen van 

het bijbehorende retourbericht. (afgerond in hele dagen naar boven). 

 

Let op! Als binnen de opgegeven rapportageperiode geen gesloten berichtuitwisseling  plaatsvindt, 

wordt dit aangeduid met  'nvt.' 

4.2.6 Voorbeeld Overzicht samenwerkingsverbanden  
 

 
 

 Samenwerkingsverband: Naam Samenwerkingsverband 

 Product: Naam van het product, bijvoorbeeld iJW of iWMO 

 Delegerende organisatie: Gemeentenaam van de gemeente die het werk heeft uitbesteed. 

 Gedelegeerde organisatie: Gemeentenaam van de gemeente die het werk voor een andere 

gemeente uitvoert 

 Ingangsdatum: Ingangsdatum van de delegatie 

 Einddatum: Einddatum van de delegatie 

 Berichtuitwisseling: De actuele berichtuitwisselingen binnen de opgegeven 

rapportageperiode.  
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5. Hulp nodig?  

Heeft u als gebruiker vragen en-/of opmerkingen over ons nieuwe portaal en informatiesysteem of 

mist u informatie in deze instructie? Neem dan contact op met onze Servicedesk via 

servicedesk@inlichtingenbureau.nl  of 0800 222 11 22  

 

Neem contact op met uw accountmanager  
Onze accountmanagers reizen het land door om gemeenten te ondersteunen bij het gebruik van 

onze producten. Wilt u een afspraak maken, heeft u behoefte aan toelichting of wilt u een 

productinhoudelijke vraag stellen? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers: 

 Marjorie Stots, via mstots@inlichtingenbureau.nl of via 06 527 49 750 

 Alex Tamminga, via atamminga@inlichtingenbureau.nl of via 06 527 49 740 

 Marije Timmer, via mtimmer@inlichtingenbureau.nl of via 06 527 49 715 

 Ilse van ’t Hof, via ivanthof@inlichtingenbureau.nl  of via 06 256 99 547 
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6. Bijlage: Foutcodelijst  

Raadpleeg de algemene website www.istandaarden.nl voor de meest actuele foutcodelijsten  

 

http://www.istandaarden.nl/

