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standaarden
Aanvulling op: Notitie vaststelling verticale sectormodellen en koppelvlakken
Opmerkingen regiegroep 2/4/2014 verwerkt.
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Doelen
• Proces waarmee de StUF familie kan worden uitgebreid
zodanig dat:
– Dit snel en efficiënt gebeurt
– De expertgroep zich kan richten op de onderlaag en
horizontale sectormodellen
– De nieuwe versie nog steeds op de pas-toe-of-leg-uit-lijst kan
blijven staan:

• Via openbare consultatie
• De uitbreiding in lijn is met de liggende
standaard
•

Principes
• Het ontwikkel- en afstemwerk voor de uitbreiding gebeurt in
een apart proces (project of werkgroep van de indiener)
• Expertgroep(leden) treedt op als “poortwachter”

Bovenliggend doel:
Zorgen dat de ketens bij de gemeenten ingericht kunnen worden!
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Doel en inhoud van de vaststellingsprocedure en de openbare consultatie is onvoldoende
bekend.
Niet alle expertleden beseffen dat ontwerpvraagstukken in de werkgroep van de indiener
moet worden besproken
Werkgroep krijgt te weinig kaders mee om puntoplossingen te voorkomen
Architectuurbeslissingen zijn niet voldoende (vooraf) afgestemd onderbouwd.
Niet duidelijk of en met welk mandaat werkgroep architectuurbeslissingen mag nemen
Procedure biedt geen ruimte voor inbreng als je niet mee doet met de werkgroep
Er zitten fouten in de opgeleverde spec’s die er niet (meer) in voor hadden mogen komen
Reviews komen pas laat of zelfs te laat
Regie- en Expertleden krijgen de achterban niet (op tijd) georganiseerd
Het is niet duidelijk dat iedereen mag reageren
Regiegroepleden mogen ook eigen inbreng leveren, niet alleen reactie op eerste termijn
Het is niet duidelijk dat je alleen (nog maar) op de familiecriteria mag reageren
Alleen op familiecriteria reageren beperkt te veel de mogelijkheid om te beïnvloeden
Tussentijdse aanpassingen op basis van reviews verstoren het proces
Lang niet alle expertleden reageren, ook niet na een tweede emailverzoek
Expertleden en werkgroepleden van dezelfde organisatie spreken niet met één boodschap
Voor gemeenten veel te technisch/te gedetailleerd, er ontbreekt een
“architectuurparagraaf” met ontwerpkeuzes en bijbehorende businessimpact
Niet duidelijk wat de manier van besluiten is in de werkgroep, de expertgroep, de
regiegroep (met veto | democratisch)
King is te sterk sturend op de inhoud.
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2 Inrichten projectteam
• Vertegenwoordigd moeten zijn:
– Experts uit het business domein
– StUF en IM expertise
– Leveranciers

• Samenstelling is cruciaal, dus aan de
regiegroep melden:
1. Start van het traject + oproep
2. De samenstelling van de werkgroep

• Vaststellen wie de relevante regiegroepleden
zijn
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Opstellen
Vóór het opstellen:
• opvragen van wensen, aandachtspunten, tips
Tijdens het opstellen
• groepsleden van expertgroep en regiegroep
geconsulteerd.
• de tussen-versies bespreken, cq. de
ontwerpbeslissingen (waarom heb je juist
deze componenten onderscheiden) goed
documenteren.
7

3a Akkoord gekozen richting
• Levert de oplossing de verwachte Business
Benefits?
• Voldoet de architectuur van de oplossing aan
de kaders van IM en StUF.
– Juiste toepassing van gegevensmodellen,
bedrijfsobjecten
– Juiste toepassing van berichttypen,
interactiepatronen
– Juiste toepassing van digikoppeling

• Is de oplossing maakbaar en haalbaar?
• Is het beheer ingeregeld ?
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Vaststellen standaard
Indiener
Experts!
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In 1x goed duurt minimaal 7 weken! – maar 5 slots per jaar als je de geplande regiegroepen houdt.
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Besluit

Aandachtspunten
• Issues moeten opgelost worden door de projectgroep
• Alleen de discutabele issues in de expertgroep of
regiegroep

– Issue waarbij beide partijen (inbrenger van het issue en indiener van
het sectormodel/koppelvlak) het er niet over eens zijn dat ze moeten
worden aangepast om opgelost te worden.

• Als er verschillende (StUF compliant )oplossingen zijn,
dan is het aan het projectteam om daar in het
werkgroep overleg met zijn community de beste uit te
kiezen.
• Tijdig insturen van reviewcommentaar
– Projectteam: communiceer de planning
– Groepslid: Plan je achterban op tijd in

• Elk relevant lid van expert- of regiegroep geeft een
expliciet bericht van “geen bezwaar”.
– evt. telefonisch

