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Let op: slide 4 van deze presentatie is gerectificeerd.
De rectificatie bevindt zich op slide 6.
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Starten samenwerking i.c.m. ophalen verzoek

Huidige situatie:

• DSO-verzoeknummer wordt opgegeven bij starten samenwerking: verzoek wordt 

opgehaald uit DSO-werkmap.

• DSO-verzoeknummer wordt niet opgegeven bij starten samenwerking: verzoek wordt 

niet opgehaald uit DSO-werkmap, verzoek (of delen ervan) kan wel handmatig later 

worden toegevoegd aan het samenwerkdossier.

• Verzoeknummer kan later worden toegevoegd, zonder dan het verzoek op te halen (nog 

niet gerealiseerd).

Nadelen huidige situatie:

• Functionele vermenging van twee verschillende functionaliteiten: starten dossier en 

ophalen verzoek uit werkmap.

• Het kunnen aanpassen van een verzoeknummer levert mogelijk een inconsistente 

situatie op.

• Aanvullingen op een verzoek kunnen niet automatisch worden opgehaald.

Webinar Samenwerken 22/4/20



Starten samenwerking i.c.m. ophalen verzoek

Nieuw situatie (voorstel):

• Het starten van een samenwerking en het ophalen van een verzoek worden uit elkaar 

getrokken, dus twee aparte services: één voor het starten van een samenwerking 

(creëren samenwerkdossier) en één voor het ophalen van een verzoek. Deze laatste 

service gebruikt het verzoeknummer dat bij het aanmaken van de samenwerking werd 

opgegeven.

• Bij het starten van een samenwerking wordt het verzoeknummer verplicht: dat kun je 

dus niet later toevoegen en ook niet meer wijzigen. Als je hierbij een fout maakt dan 

zul je het oude dossier moeten verwijderen en een nieuwe samenwerking starten.

• Met de nieuwe service “ophalen verzoek” is het ook mogelijk aanvullingen op het 

verzoek op te halen.
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Let op: de 2e bullet van deze slide is gerectificeerd.
De rectificatie bevindt zich op slide 6.



Aankondiging: breaking data change

• Momenteel zijn er een aantal versies van de SWF-API in gebruik. De oudste daarvan, 

versie 2 (v2), zal medio augustus 2021 worden uitgefaseerd. We adviseren daarom 

om deze versie vanaf 1 augustus a.s. niet meer te gebruiken, en voor die tijd over te 

schakelen op versie 3 of later. 

• In diezelfde periode zal versie 4 (V4) van de SWF-API worden geïntroduceerd. De 

introductie van deze versie brengt een breaking change met zich mee, waardoor 

samenwerkingen die gecreëerd werden voor de release van V4 niet meer toegankelijk 

zullen zijn (ook niet met V3 van de software), en zullen worden verwijderd. We 

adviseren daarom de releasedatum van V4 goed in de gaten te houden en gegevens 

die horen bij samenwerkingen die vóór die datum zijn aangemaakt tijdig veilig te 

stellen.

• De exacte releasedatum van de SWF-API V4 zal tijdig worden gecommuniceerd.

• Deze wijziging vindt zowel op de preproductie- als productieomgeving plaats.
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Rectificatie 2e bullet slide 4

We hebben gemerkt dat deze presentatie die gegeven is tijdens de leveranciersdag op 22 juni jl. over de 

samenwerkfunctionaliteit tot enige verwarring heeft geleid. In deze presentatie staat op slide 4, 2e bullet:

“Bij het starten van een samenwerking wordt het verzoeknummer verplicht: dat kun je dus niet later toevoegen 

en ook niet meer wijzigen. Als je hierbij een fout maakt dan zul je het oude dossier moeten verwijderen en een 

nieuwe samenwerking starten.”.

Discussie tijdens en ook na deze bijeenkomst heeft echter duidelijk gemaakt dat het niet verstandig is om het 

verzoeknummer verplicht te maken tijdens het starten van een samenwerking. De betreffende zin moet daarom 

worden gewijzigd in:

“Bij het starten van een samenwerking kan optioneel een verzoeknummer worden toegevoegd. Echter, 

dit verzoeknummer kan later niet meer worden gewijzigd en ook niet worden toegevoegd indien bij de 

start geen verzoeknummer werd opgegeven. Als je hierbij een fout maakt bij het starten van de 

samenwerking, dan zul je het oude dossier moeten verwijderen en een nieuwe samenwerking starten. 

Maar het blijft dus mogelijk een samenwerking te starten zonder verzoeknummer.”.

Merk tenslotte op dat de op deze slides besproken wijziging nog steeds onderwerp van discussie is en dat de 

realisatie ervan nog niet gepland is.
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