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Er zijn vier ketenwerksessies gepland voor PI 14
1. Muteren
2. Bronhouderkoppelvlak
3. Symbolisatie
4. Bruidsschat en OD-rijk



Geplande ketenwerksessies in PI 14

Ketenwerksessie Muteren

Op te pakken onderwerpen in volgorde van prioriteit:
Ontwerpbesluiten: aanscherpen van mutatie/consolidatie specs 
voor ontwerpbesluiten
Overige (basis)mutatiescenario’s: voorbeeldbestanden voor de 
overige (basis)mutatiescenario’s gaan uitwerken en deze bespreken 
in de ketenwerksessies
Consolidatiescenario parallelle besluitvorming/ samenloop
Uitwerken/specificeren van het samenloopscenario; met name 
complexiteit in kaart brengen



Geplande ketenwerksessies in PI 14 (2)
Ketenwerksessie Bronhouderskoppelvlak

Validatiematrix 1.0: verder aanscherpen van de validatiematrix, 
issues oplossen, stap naar STOP 1.0 maken, procesafspraken voor 
versiebeheer, etc.
Aanscherping Taakverdeling bij BHK: op basis van concrete 
vraagstukken verdere scherpte aanbrengen in taakverdeling BHK, 
Publicatie-component, OZON, Catalogus, etc.
Model voor Terugrapportage: model voor rapportage aan BG’s met 
foutmeldingen
Tranches voor implementatie: plan voor implementatie van de 
validatieregels in tranches in komende PI’s
Synchronisatie: specificaties voor het mechanisme van 
teruglevering (synchronisatie), zowel procesmatig als inhoudelijk 
(KOOP heeft nog een voorbehoud, is niet gepland).
Procesverwerking:dit is een vervolgstap op de validatie, namelijk 
het uitwerken van de uitvalprocessen



Geplande ketenwerksessies (3)
Ketenwerksessie Symbolisatie

Specificaties voor het gebruik van specifieke symbolen van een BG 
voor weergave in de DSO-Viewer en bij Openbare Publicaties.

• Symbolisatietabel, labels e.d. De intentie is om methodiek van 
symbolisatie zoveel mogelijk identiek te houden tussen IMOW en 
OP. Daar is afstemming voor nodig.

• Symbolisatie bibliotheek incl.geharmoniseerde symbolisatie. Het is 
noodzakelijk om in de keten af te stemmen hoe de IMOW 
symbolisatie bibliotheek gebruikt kan worden voor OP symbolisatie

• Kaartview en tekst. Weergave van Gio's in bekendmaking: voor 
het synchroon houden van symbolisatie tussen IMOW en OP, is 
keten-afstemming noodzakelijk

Kaartobjecten tussen OZON en Viewer



Ketenwerksessie Bruidsschat en OD-Rijk
• Doel van de Ketenwerksessie Bruidsschat en OD Rijk is het 

oplossen van ketenbrede issues die rijzen rond het door de keten 
halen van de bruidsschat, de Omgevingsregeling (en vervolgen 
daarop) en de AMvB’s. 

• Dat kan door issues te inventariseren, te bespreken en 
werkafspraken te maken over het oplossen daarvan. 

• Dat kan ook door gezamenlijk testen in de keten van deze 
content. 

• Doel van de ketenwerksessies is niet het genereren van content. 
• Deze sessie wordt begeleid door Jitske Brommet


