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• Op verzoek van softwareleveranciers (meeting 12 mei 2020)

• Stapsgewijs in productie nemen DSO onderdelen, geen Big Bang

• Spreiden aansluitingen, geen filevorming, capaciteitsplanning

• Ondersteuningsorganisatie passend en meegroeiend (beheer en service)

• Met werkveld invoeren

• Praktijkervaring opdoen

Waarom eerder dan 1-1-2022 DSO-SWF in productie



• Stapsgewijs in productie nemen DSO onderdelen / stap DSO-SWF

• Stimuleren leveranciers om software aan te sluiten

• Stimuleren gebruikers om aan te sluiten

• DSO-SWF in gebruik nemen voor samenwerken aan behandelen van echte (OLO) 

aanvragen

• Q1 + Q2 schaduwdraaien op productieomgeving DSO-SWF met echte cases 

• (Oefenen obv fictieve cases op PRE)

• Spreiden aansluitingen, geen filevorming, capaciteitsplanning, passende 

ondersteuningsorganisatie

• Integraal met TBO en ADSMO, groot bereik, hoger rendement

Aansluitstrategie DSO-Samenwerkfunctionaliteit



1. Inventarisatie:

• Welke organisaties zijn al aangesloten op PRE DSO-SWV en/of willen aansluiten in Q1-2021 op 
productie?

• Welke organisaties willen samen kunnen werken aan behandelen van OLO verzoeken?

• Welke leveranciers zijn al aangesloten op PRE DSO-SWV en/of willen aansluiten in Q1-2021 op 
productie?

2. Voorbereiden inproductiename 

3. Plan opstellen en uitvoeren: Starten met ‘kansrijke groepjes’ van ketenpartners (ivm daadwerkelijk 
operationeel interbestuurlijk gebruik) – actief volgen

4. Kort er op gevolgd door koplopers die (regionaal) in staat zijn ketenpartners te mobiliseren (Aansluiten per 
leverancier?)

5. Grote leveranciersbetrokkenheid en implementatie inspanningen DSO afgestemd op tempo leveranciers

6. Parallel OLO en DSO-SWF (hybride)
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7. Communicatie

• Leveranciers

• Programmamanagers en informatiemanagers

• Werkveld

8. Ondersteuning via informatiepunt leefomgeving, aansluitteam, beheerteam, documentatie en RIO’s

9. Transparantie en monitoring

• Aanmeldingen / aansluitingen gebruikers en leveranciers

• Toets momenten / feedbackloop (leveranciers en gebruikerservaringen)

• Gebruikerswensen

• Performance, volume, aantal gebruikers

10. Gebruikerstoepassing in productie nemen (KSF voor keten als geheel)

• Inventarisatie wat is daar nog voor nodig

• Inproductiename (april 2021)

• Gebruikerstoepassing DSO-Samenwerkingsfunctionaliteit in beheer nemen

11. Helder beeld van doorontwikkeling/uitbouw DSO-SWF

• Releasebeleid communiceren
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• December 2020 - Uitvraag bij leveranciers* en gebruikers (* implementatie inspanningen door DSO afgestemd op tempo van leveranciers)

• Periodiek (per 3 a 4 weken) toets momenten / feedbackloop praktijkervaringen

• Q1: beproeven PI-16 software en bouwen PI-17 software

• Januari 2021 – maart 2021 – Uitnodigen en aansluiten ‘kansrijke groepjes’

• Januari 2021 – februari 2021 – meenemen in IBAT ketentests

• Januari 2021 basis afsprakenset vast (laten) stellen mbt productietesten / parallel gebruik OLO en DSO-SWF 
(Q1+Q2)

• Maart 2021 - start aansluiten ‘losse’ koplopers

Traject 1/3
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• Q2: uitrollen en beproeven PI-17 software (beta testen in PROD)

• April 2021 – gebruikerstoepassing in productie (via eHerkenning level 3)
vanaf April 2021 – aansluiten op eigen verzoek

• Juni/juli 2021 – stimuleren aansluiten in Q3/Q4
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• Q3: uitrol PI-18 software (in PRE en PROD)

• DSO-SWF op productieniveau incl SLA

• Oktober 2021 – planning rond voor aansluitingen op DSO-SWF om nog aan te sluiten in 2021 (voor bevoegde 
gezagen, uitvoeringsorganisaties en gemandateerde ketenpartners)

Traject 3/3
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Komende release SWF-API
• Opnemen van extra (metadata)velden bij de samenwerking:

• bronVerzoek (“DSO-LV” of “OLO”)

• OLOVerzoeknummer (7 numeriek karakters)

• typeVerzoek (Bij DSO-verzoek: gebaseerd op STAM (“Aanvraag vergunning”, etc.), bij OLO vrij tekstveld)

• samenwerkDoel (“Vooroverleg” of “Behandelen”)

• globaleLocatie (vrij tekstveld)

• Deze week: oplevering releasenotes en concept-versie OpenAPI-spec. Gelegenheid tot feedback en vragen.

• Bij de release: definitieve versie OpenAPI-spec.

19/11/2020



• Beschikbaar stellen handleidingen / api beschrijvingen voor leveranciers en overheden

• Releasebeleid / productie roadmap publiceren, releasenotes

• ADS ondersteunt leveranciers bij stimuleren van BG-en om opdracht te verstrekken

• Monitoring en transparantie van aansluitplanning en de aansluitingen zelf

• Oefenscenario’s beschikbaar stellen

• Beschikbaar stellen templates voor samenwerkovereenkomsten en verwerkersovereenkomsten

• Back-office ondersteuning vanuit:

• Informatiepunt Leefomgeving (informeren en instrueren door TBO/RWS) (2e lijn: Beheerteam)

• Thema expertteams DSO en VTH

• RIO’s

• IBAT (testen)

Ondersteuning



Risico’s

Risico Kans op 
optreden risico

Impact Maatregel

Geen of te weinig operationele gebruikers 3 Actieve promotie, ook door softwareleveranciers
Ondersteuning bij implementatie vanuit themateam(s)

Te trage groei van gebruikersgroep 1 Actieve promotie voor gebruik

Te snelle groei van gebruikersgroep 2 Opstellen groeimodel met groeiscenario’s

Tempo aansluiten leveranciers te laag 3 Implementatie inspanningen DSO aanpassen

Instabiliteit DSO-SWF productie omgeving 4 Toegewezen beheer en serviceteam

Performance lager dan verwacht 2 Toewijzen extra resources en analyse performance problemen

Gebruikerstoepassing niet beschikbaar 
vanaf april 2021

3 Hogere prioriteit toekennen indien planning oplevering daar 
aanleiding toe geeft

Verlies van data tijdens beta testen 3 Duidelijk verwachtingsmanagement voor Q1+Q2

Feedbackloop functioneert onvoldoende of 
bevindingen worden onvoldoende 
opgepakt

2 Aanhaken productowner, zorgen dat bevindingen worden vertaald 
naar user stories en opgenomen in planning

Onvoldoende reactie op gebruikerswensen 
n.a.v. operationeel gebruik

2 Heldere communicatie over release- en wijzigingsbeleid

1=klein
2=middel
3=groot

1=laag
2=middel
3=groot
4=afbreukrisico



Vanuit propositie TBO

• Sluitende afspraken over gegevensbescherming en archivering / duurzame toegankelijkheid / 

automatische vernietiging

• Garanties beschikbaarheid DSO-SWF, SLA, logging, AVG, backup en recovery

• Planning, user stories en enablers t/m PI-16 gerealiseerd

• Aansluitvoorwaarden

• Stabiele werking API (DSO-SWF)

• Doorontwikkeling functionaliteiten, zoals integreren interbestuurlijke PDC en uitbreiden API’s

(zodat onderscheid mogelijk is en daardoor automatische routering bij ontvangende partij van 

informatie, advies, instemming etc.)

• Groeimodel (opschaling)

• Gebruikersvoorwaarden / SLA (GT)

Randvoorwaarden



• Roadmap uitbouw DSO-SWF plus ingericht proces rondom wijzigingen en doorontwikkeling

• Toets momenten en ingerichte feedbackloop

• Capaciteit voor ondersteuning (ten minste) Q1-2021

• Voldoende aangesloten ketenpartners

• Afspraken over federatieve opslag

• Volledig over kunnen van OLO naar DSO-SWF

• Uitfaseren samenwerken via OLO

Randvoorwaarden langere termijn



Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij

Roland Willemsen

r.willemsen@amazedtc.nl

(vanaf januari Roland.Willemsen@minbzk.nl)

10-12-2020
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