
STOP / TPOD overleg 21 april 15.00 – 16.00 

Agenda 

1. Korte aftrap: doel van de bijeenkomst - door Mirella 
2. De ketenwerksessies van dit PI - Paul vd W  

Zie presentatie 
3. Stand van zaken van de renvooiservice (vraag van Nedgraphics) - Paul M  
4. Korte toelichting verandering in STOP door Optie 4 – Frank R 
5. Toelichting wijzigingsprocedure – Maaike (TBO) 
6. Toelichting op valideren en de validatiematrix – Erik  
7. Rondvraag, afsluiten – Mirella 

Totaal 36 mensen nemen deel.  

1) Aftrap - Mirella 
 
Doel van de bijeenkomst: communicatie kort en open houden tussen programma en 
leveranciers. 
Deze bijeenkomsten willen we iedere 2 weken houden.  

Onderwerpen betreft de zaken waar we mee bezig zijn, deze komen uit drie hoeken: 
- Ketenwerksessies 
- Vragen vanuit de helpdesk (Koop, Geonovum, Informatiepunt) 
- Vragen vanuit leveranciers 

 
Het was zo kort dag dat er geen agenda is rond gezonden; gaan we volgende keer wel doen. 

 
2) Ketenwerksessies – Paul van de Water 

Paul presenteert een aantal sheets 
- Er komt nog een vijfde ketenwerksessie over de afwijkvergunning; procesbegeleider hier is 

Ron Bloksma 
- Tussentijdse resultaten zullen worden gedeeld met leveranciers en BLM-ers; maar ook zullen 

vragen naar impact, oplossingsrichtingen, richting de leveranciers worden gesteld.  
 

- Vraag:  Wanneer wordt welke feature opgeleverd?  
Zodat we als leveranciers weten wanneer wij met onze software gereed moeten zijn, voor 
bijvoorbeeld de praktijkproeven.  
Mirella: we gaan ons best doen. 
 
Vraag: ook graag lijst met known issues delen (bijv onvolkomenheden in een plan en in de 
DSO componenten) zodat we weten wat al bekend is. Graag maximale transparantie.   
Mirella: we gaan ons best doen. 
 

- Vraag:  Een eigen testomgeving zonder afhankelijkheid van de klant is gewenst.  
Maaike:  hier wordt over gesproken; dit kost de nodige tijd en geld. Wordt vervolgd. 
 

- Vraag: een plan aanbieden en weer intrekken, wanneer komt deze functionaliteit 
beschikbaar??   



Wordt in dit increment gerealiseerd en zal na dit kwartaal, rond 1 aug beschikbaar zijn in de 
PRE-omgeving. 
 

3) Vraag: De renvooiservice wanneer komt deze beschikbaar? 
Paul M: deze is gereed; maar is nog niet beschikbaar gesteld. 
In eerst volgende leveranciersoverleg (begin mei) zal deze worden gepresenteerd 

 
4) Veranderingen in STOP t.g.v. optie 4 GIO’s - Frank Robijn 

- Het is nodig om te weten welke IM en OW horen bij elkaar en welke GIO hier achter zit. 
- Er is voor gekozen voor optie 4 en de GIO’s aan de STOP-kant bij te houden. 

We denken dit af te kunnen met het GIO-object. 
- Dit wordt uitgewerkt een volgende versie van STOP. 
 
Paul M: De resultaten nav leveranciersoverleg (afgelopen donderdag) hebben geresulteerd in de 
voorgestelde aanpassing van de GIO’s. Morgen vindt overleg plaats binnen KOOP wat dit aan 
verwachte impact heeft. Nadere info volgt. Inschatting een aantal weken. 
 

5) Wijzigingsprocedure – Maaike 
De wijzigingen t.g.v. de GIO’s is direct een case om de voorgestelde wijzigingsprocedure uit te 
proberen.  
- Dit start met een impact analyse door KOOP 
- Op basis van de impact analyse kan beoordeeld worden wat dit betekent voor de STOP 

standaard.  O.a. in dit overleg zal deze impact worden besproken.  
- Dit resulteert in het PIBO (program Increment Besturings Overleg) in een advies aan de 

Programma Raad, die uiteindelijk besluit over de wijziging.  
 

- Vraag: moeten we als leveranciers  nu STOP 1.0 implementeren of de versie met deze 
wijziging? Voor leveranciers belangrijk om te weten wat gaan we doen. Dus wat is het 
tijdspad? Dit is belangrijk voor de proeftrajecten. 
 
Opmerking vanuit de leveranciers: probeer ons als leveranciers te verleiden om met deze 
versie STOP 1.0.1 (?) aan de slag te gaan. 

 
6) Toelichting over valideren - Erik Lubberink 

- Erik licht kort de laatste versie (0.9) van de validatiematrix toe; deze is beschikbaar op het 
ontwikkelaarsportaal. Deze is nog niet klaar; in de komende ketenwerksessies gaan we 
hiermee verder.  

- Aan diverse TPOD’s zijn nog geen validators gehangen. De eerste 6 TPOD’s zijn opgenomen. 
- Er is een kolom die aangeeft welke validators zijn geïmplementeerd in LVBB en OZON in de 

release van PI-13 (beschikbaar 2e helft mei). 
- Deze tabel is gebaseerd op 0.98 kern. Komende PI wordt de validatiematrix gekoppeld aan 

STOP/TPOD 1.0 
 

- Vraag: de foutberichten uit de diverse systemen geven nog weinig detail. Komt dit nog? 
Erik: ja dit moet nog worden uitgewerkt. Graag horen we concrete suggesties vanuit jullie 
leveranciers. 



- Vraag: Kun je geen link naar de standaard (STOP / TPOD) opnemen waar de toelichting te 
vinden is in de documentatie? 
Erik: moeten we uitzoeken of we dit kunnen toevoegen, logische suggestie. 

- De schematrons staan op de site van Geonovum, die horen bij de oplevering van de TPOD’s. 
Ze hebben nu betrekking op 0.98 maar worden op korte termijn naar de 1.0 opgewerkt.  

 
7) Rondvraag: 

- Wat vinden jullie van de opzet? 
- Hebben we zaken gemist? 
- Onderwerpen volgende keer? 

 
Vraag: voor ons als leverancier(s) is oefenen belangrijk. Wanneer is wat op welke omgeving 
beschikbaar? 
Mirella: intern over hebben of we dit voldoende duidelijk hebben en hoe we dit communiceren.  

 
Vraag: Graag de input voor het overleg van te voren; geldt ook voor ons als leveranciers.  
Mirella:  Gaf al aan dat dit voor deze keer erg korte termijn was. Volgende keer doen we dit. 

 
Opmerking als leverancier(s) is het de ambitie op het moment dat de standaards en aangepaste 
software wordt gepubliceerd dat we als leverancier gereed zijn om een plan door de keten heen 
te halen (synchroon opwerken). D 
Mirella: wat ons betreft een prachtige ambitie, waarbij deze tweewekelijkse overleggen daar een 
bijdrage aan moeten kunnen leveren.   

 
 


