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Aanleiding

• Goede standaarden zijn een belangrijke randvoorwaarde om zaakgericht werken adequaat in te 
voeren. 

• De huidige ZDS StUf-standaard is onvoldoende om goed en snel te koppelen:

• niet specifiek genoeg

• teveel vrijheid

In de regiegroep berichten en gegevensstandaarden is besloten om de nieuwe versie van de 

ZDS niet volgens de oude ZDS StUF-standaarden te ontwikkelen, maar te kiezen voor ZDS 2.0 

gebaseerd op duidelijke herkenbare architectuur en in lijn met RESTful API’s.



Scrum als invoeringstactiek

Voor dit project zal Scrum als invoeringstactiek gebruikt gaan worden. Hierbij zijn de 
uitgangspunten

• werkende API-standaard die daadwerkelijk gebruikt gaat worden door gemeenten en 
leveranciers

• implementatie van alle onderdelen van de scrum methodiek

Visie Realisatie Werkende

standaard



Leidende principes

De leidende principes van dit scrumteam zijn:

 Transparant, open en feedback

 We werken in dit team aan de oplevering van de ZDS 2.0 API standaard en een referentie-
implementatie

 Agile principes 



0-sprint gehouden (30 mei t/m 1juni 2018)

 Productvision

 Uitgangspunten

 Scope

 Samenwerking

Github: VNG-Realisatie/gemma-zaken

 Backlog

 Definition of done

 Bij gemeente Amsterdam wordt eerste user story uitgewerkt

 20 juni wordt sprintplanning gemaakt

https://github.com/VNG-Realisatie
https://github.com/VNG-Realisatie/gemma-zaken


Backlog

…



User stories Sprint 1

…



Scrumtaken, impediments en overige taken



Scrumflow

…



Het Scrumteam gaat de nieuwe standaard ZDS 2.0 opleveren

Uitgangspunten ZDS 2.0

 Functionele behoefte proces is leidend.

 Agile ontwikkeling (en beheer). 
“stap voor stap en het is nooit af”. 

 Wijzigingen en toevoegingen moeten
snel en flexibel in en aan te passen zijn.

 Technische vernieuwing (RESTful API’s)

 Gemeente in de lead en bepalend, 
leverancier stakeholder en dus adviserend.

 Standaarden moeten onafhankelijk zijn van 
software-oplossingen waarop wordt 
aangesloten.

 Beheer is ingeregeld.

Definition of Done (DoD)

1. OAS 3.0 specificatie, afgestemd met 
ZRC van Haarlem

2. Referentie-implementatie

3. Functionele documentatie conform het 
DSO-patroon

4. Het bovenstaande is leesbaar en 
gebruiksvriendelijk gepubliceerd.

Het scrumteam levert ZDS 2.0 

(en onderliggende user stories) 

op volgens deze 4 punten. Niet 

meer en niet minder



Acceptatiecriteria

• De GEMMA 2 Architectuur en de GEMMA 2 standaarden

• Alle code, documenten en specificaties die ontstaan in dit traject wordt Open Source, 
gepubliceerd onder de EUPL licentie

• RGBZ 2 is het startpunt voor de uitwerking van services. 

• Voor de specificatie van API's wordt Open API Specification (OAS) 3.0 gebruikt.

• De API en URI strategie Digitaal Stelsel Omgevingswet

• De principes uit de Common Ground visie worden gevolgd

• Bij eventueel centraal aangeboden voorzieningen worden API's ontsloten via NLX.

De ZDS 2.0 en resultaat van dit 

scrumteam kan hierop worden 

getoetst – getest!



DANK!


