
STOP / TPOD overleg 6 mei 15.00 – 16.00 

Agenda 

1. Welkom/intro - door Mirella 
2. Wanneer wordt wat uitgerold op welke omgeving? - Roadmap – door Maaike 
3. Impactanalyse en planning GIO-wijziging (kort) – Monique & Paul M 
4. Symbolisatie/visualisatie, aan de hand van te starten ketenwerksessie en een vraag bij de 

helpdesk – Paul vd W & Kasper Lingbeek 
5. Rondvraag, afsluiten – Mirella 

Totaal nemen 26 mensen deel aan de sessie.  

1) Welkom - Mirella 

Afgelopen week zijn diverse bevindingen vanuit leveranciers gekomen n.a.v. de oplevering STOP 1.0 
en TPOD 1.0. Dank aan degene die hebben gereageerd. Deze opmerkingen worden meegenomen in 
het wijzigingsbeheerproces; zoals vorige keer besproken. We houden jullie als leveranciers op de 
hoogte van wat met de opmerkingen gebeurt. 

Alle bevindingen zullen worden gepubliceerd bij KOOP of bij Geonovum.  

Bevindingen (issues)  STOP zijn bij KOOP te vinden (zie https://gitlab.com/koop/STOP/standaard) 

Bevindingen over TPOD; ook deze zullen worden gepubliceerd  via Geonovum. Geonovum is nog 
bezig dit te regelen. Binnen enkele weken moeten de bevindingen voor iedereen beschikbaar zijn op 
een site.  

2) Roadmap - Maaike 

Maike licht de Roadmap m.b.t. STOP op hoofdlijnen toe. De getoonde sheet moet nog op een aantal 
punten worden bijgewerkt, zo staat o.a. de datum voor de invoering van de wet nog op 1-1-2021.  

Daarnaast dient deze nog bestuurlijk te worden geaccordeerd. Zodra dit heeft plaats gevonden zal 
deze roadmap worden gedeeld.  

Vanuit de leveranciers komen complimenten voor dit inzicht. Dit maakt het o.a. mogelijk om dit te 
delen met klanten. Ook geeft dit inzicht in wanneer met welke feature geoefend kan worden.  

Vraag: komen de toevoegingen van STOP annotaties in Q1 2021 beschikbaar? Deze toevoegingen van 
STOP annotaties zijn in de sprint review (’s ochtends) aan de orde geweest. Het is nog niet duidelijk 
hoe dit verder vorm krijgt en wanneer dit wordt opgepakt. Er wordt opgemerkt dat dit voor 
leveranciers belangrijk kan zijn. Voor de keten is dit minder belangrijk. Zodra meer duidelijk is en 
oplossingsrichtingen bepaald, zal dit onderwerp in dit overleg worden geagendeerd. 

3)  Impactanalyse en planning  GIO-wijziging – Monique & Paul M 

Monique licht toe: een maand geleden is STOP 1.0 opgeleverd. Aan de GIO oplossing is nog 
‘gesleuteld’ waarbij diverse varianten de revue hebben gepasseerd. Optie 4 is naar voren gekomen 
als het best werkbaar. Geonovum heeft volgens het (in de vorige sessie besproken) wijzigingsproces 
standaarden namens de keten een wijzigingsverzoek ingediend bij KOOP. Vanaf de 1.0 versies van de 
standaards worden wijziging volgens het wijzigingsprotocol afgehandeld. Deze werkwijze dient er 
mede voor om ook vast te stellen of het wijzigingsproces goed werkt.  



KOOP is met dit wijzigingsverzoek aan de slag gegaan. 

Paul M licht toe: in het STOP-project wordt het wijzigingsverzoek opgepakt en is de impact inmiddels 
bepaald. De wijzigingen zullen verder het wijzigingsprotocol doorlopen en zodra bekend is wanneer 
de wijziging kan worden doorgevoerd en in beheer wordt opgeleverd, wordt dit gedeeld met 
leveranciers.  

4) Symbolisatie  

Mede n.a.v. een vraag bij de helpdesk, waarin is gevraagd naar symbolisatie in combinatie met 
tijdreizen, en ook omdat visualisatie als één van de onderwerpen op de agenda staat voor de 
komende ketenwerksessies is Kasper gevraagd om dit toe te lichten. In de sprint review van 
vanochtend heeft hij dit voor de DSO betrokken gedaan. Kasper is niet in de sessie en kan niet binnen 
korte tijd aanhaken. Dit onderwerp houden jullie te goed.  

Het onderwerp staat morgen in de ketenwerksessie op de agenda, zie presentatie van 21 april  welke 
onderwerpen de komende periode aan de orde komen in de ketenwerksessies.  

Paul van de W licht kort de onderwerpen bij symbolisatie / visualisatie toe. Als leveranciers ideeën, 
suggesties input hebben dan hoort Paul dit graag van de leveranciers of de BLM’s. 

Op de vraag of de leveranciers bezig zijn met de presentatiekant wordt wisselend geantwoord van 
‘nog geen prioriteit’ tot ‘klanten zullen er om vragen’. 
 
Vraag over de wijzigingen met GIO’s en het wijzigingsproces en X-Y-Z wijzigingen en al dan niet 
backwards-compatible. Kan dit worden toegelicht? 
Dit kan een onderwerp zijn voor een volgende keer. 

Vraag komt ook of er onderwerpen voor de komende weken kunnen worden geagendeerd zodat 
duidelijk is waar we het de komende keren over gaan hebben. Goed idee; gaan we doen.  

5) Rondvraag 

Vanuit één van de leveranciers is een vraag gesteld wanneer en hoe de bruidsschat beschikbaar 
komt? 

Paul M licht toe. Morgenmiddag is een bespreking met het ministerie. Bernd zal met de uitkomsten 
checken bij de vraagsteller of deze beantwoorden aan zijn vraag. Als dit zo is, dan komt dit volgende 
week op de leveranciersdag terug en wordt het vervolgens gepubliceerd op de diverse sites. 

Mirella dankt de aanwezigen en sluit.  


