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DSO in balans

• Balans in werk en ontspanning/vakantie

• Balans in stabiliteit en performance

• Balans tussen tijd voor testen, oefenen en 
bevindingen oplossen vs. ontwikkelen van 
features

• Balans tussen nu resultaten opleveren en 
werkvoorbereiding voor de roadmap 
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Focus tijdens stabiliseringsperiode
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Prioriteiten voor PI-23

1. Stabiliteit en robuustheid. Ook verbeteringen doorvoeren of 
ontwikkelen t.b.v. robuustheid, performance, productierijpheid en 
onderhoudbaarheid vallen binnen deze prioriteit.

• Specifieke aandacht komend kwartaal op afronden monitoring

2. Ondersteunen van het oefenen, analyseren van problemen 
en deze oplossen, leveranciers helpen enz.

3. Ontwikkelen/afronden van functionaliteit, mits 
goedgekeurd in uitzonderingsprocedure
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DSO in balans
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Ondersteuning

• Software leveranciers

• Bevoegd gezagen

• Juristen en professionals

• Keten partners

• Elkaar!
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Onderhoud en beheer

• IKT

• Urgente bevindingen

• Software issues

• TAM’s impact

• Informatieproducten (metadata)

• Merges VDK – VRK

• Monitoring
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Functionele robuustheid

• Verbeteren raadpleegbaarheid Wro plannen

• Verbeteren view ontwerpregelingen

• Tijdelijk regelingdeel specifiek op locatie 

• Automatische downloadservice

• Document gericht kunnen ontsluiten

• Pub / sub functionaliteit

• Aansluiten VDK op de kaartmotor

• Voorbereiden aansluiten VRK op de 

kaartmotor
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Productiegereed maken

• Verwerkingscapaciteit LVBB ophogen

• Verbeteren logging & tracing

• Technische validaties op maximum 

BHKV/DSO-LV

• Richting ‘stateless’ LVBB

• Uitbreiden (geautomatiseerde) testen

• Performance verbeteringen API’s

• Finetunen tijdreizen en 

ontwerpdocumenten



Prioriteiten PR33 – TPOD’s - Geonovum
• Roadmap / STOP B / release management

• Voorbeeld omgevingsplan (met VNG/ Kennislab)

• Robuustheid: voorbeeldbestanden (functioneel en 
technisch)

• Basischecks

• Staartje afronden TPOD Projectbesluit en werkplaats 
starten

• Alles rondom concurrent versioning, zoals IMOW daarop 
aanpassen, eigenaarschap objecten, mapping functionaliteit B → A

• Alles rondom TAMs en workarounds

• Bijdrage VDK

Belangrijkste 
conclusies:

• Geen zaken die 
vooralsnog 
buitenboord vallen

• Werkzaamheden 
komen overeen met 
wensen uit definitie/ 
preplanning

• Goede afstemming 
met partners zeer 
belangrijk


