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Het heeft even geduurd voordat we u weer een nieuwsbrief toe konden sturen, hij is deze
keer daarom wat langer dan de vorige keren.

Verslag van de demonstratie van 13 februari
Na de zesde sprint1 is weer een uitgebreide demonstratie voor een grote groep gebruikers
geweest. Ondanks dat er in het zuiden carnaval gevierd werd, was er weer een goede
opkomst.
De opzet van deze demonstratie was dezelfde als de eerste keer, een korte presentatie, een
demonstratie, gelegenheid om plenair of
individueel vragen te stellen en ruim de
tijd om zelf achter de knoppen te zitten
of met kernteamleden en ontwikkelaars
te praten.
Tijdens de demonstratie waren zowel
mensen aanwezig die ook in december
aanwezig waren als mensen die voor de
eerste keer kwamen kijken.
Dat was van te voren bekend en we
hebben ook geprobeerd daar in de
presentatie rekening mee te houden, maar daar zullen we de volgende keer nog meer
aandacht aan besteden.
De Melvin trein dendert door, maar ook passagiers die later opstappen moeten goed
meegenomen worden in de bedoelingen, de genomen beslissingen en het reisdoel.
1

Een sprint is een korte periode van twee weken waarin volgens een vaste structuur aan het project gebouwd wordt met als
doel na die twee weken een nieuwe werkende versie gereed te hebben

Het is voor het gehele Melvin team ook leuk en nuttig om te zien wat er gebeurt als
toekomstige gebruikers zelf achter de knoppen zitten om Melvin uit te proberen. Dan zien
we wat er goed gaat. De manier waarop ingetekend (en verbeterd) kan worden op de kaart
oogst bijvoorbeeld veel waardering, maar we zien ook direct ook waar we de interface nog
iets verder moeten verfijnen om deze gebruiksvriendelijker te maken.
Na de demonstratie hebben alle aanwezigen, maar ook diegene die verhinderd waren,
inloggegevens voor de acceptatieomgeving gekregen. Er zijn inmiddels meer dan 200
meldingen ingevoerd door gebruikers in den lande en ook daar hebben we al weer reacties
van ontvangen. Dit zijn probeersels, maar juist omdat wegbeheerders ze opvoeren zijn ze
voor ons van grote waarde, ze zijn namelijk wel realistischer dan meldingen die door een
ontwikkelaar worden ‘verzonnen’. Op het moment dat Melvin daadwerkelijk uitgerold wordt
komt er vanzelfsprekend een schone en lege productie omgeving.

Tussenstand in de ontwikkeling
Hieronder ziet u twee scherm uitsnedes met wat uitleg. Ten opzichte van de
demonstratieversie van 13 februari is er op het oog alleen iets veranderd aan het invoeren
van uitvoer periodes:
Het linkerdeel van het scherm bestaat uit een tabel waarin, in dit

Het middendeel van het scherm bevat de kaart, hier Arnhem,

voorbeeld, 13 meldingen in de gemeente Arnhem te zien zijn.

met de meldingen, de rode lijnen. Bij een deel van de

Er kan op alle kolommen in de tabel gesorteerd worden.

beperkingen is een omleiding ingesteld, de blauwe lijnen.

Activeren van één melding in de tabel of in
het scherm opent het rechterdeel van het
scherm waar alle details van deze melding,
verdeeld over drie tabs, in te zien zijn.
Alle drie de schermdelen kunnen naar wens
groter of kleiner gesleept worden of met één
klik tijdelijk dichtgeschoven worden.

Het kernteam heeft inmiddels, inherent aan de ontwikkelmethodiek, al weer drie
demonstraties gehad: Na afronding van de sprints 7, 8 en 9.
Zoals we op 13 februari al aangaven is er vanaf sprint 7 vooral gewerkt aan de uitwisseling
van de data met NDW. De connectie met het computersysteem van NDW (NCIS) is inmiddels
gelegd en de eerste berichten zijn in de testomgeving van NCIS terecht gekomen. Ook zijn
inmiddels de eerste berichten uit NCIS ontvangen door Melvin. Op dit moment (sprint 10)
wordt gewerkt aan het daadwerkelijk tonen van die berichten, die afkomstig zijn uit SPIN en
LTC, in het user interface.

Datum volgende demonstratie
Dit betekent, dat we de volgende
demonstratie voor een grote
gebruikersgroep inplannen na sprint 11, op
24 april aanstaande, net als de vorige
demonstraties van 13:00 - 15:00.
Voor deze demonstratie gaan we uitwijken
naar het NBC, een vergaderlocatie in
Nieuwegein, aangezien er in het gebouw
van RWS geen grote zaal beschikbaar is.
NBC Congrescentrum
Adres: Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
(Als je met de tram van Utrecht CS komt is
het één tramhalte verder dan het RWS
gebouw Westraven, met de auto neem je
afslag 16 van de A12 of afslag 9 van de A2)
Rode draad in deze uitgebreidere demonstratie is, om jullie een kijkje in de keuken te geven
en een update te geven over wat er is bereikt en wat er nog gaat komen.
Wil je graag op de hoogte blijven en ben je nieuwsgierig naar de tussenresultaten? Wil je ook
de inloggegevens voor de acceptatieomgeving? Meld je dan aan bij Xander de Kok
(Xander.de.Kok@ndw.nu).

Uitrolplanning
Na een eerste inventarisatie is het concept van de uitrol planning gemaakt. De eerste regio
die Melvin gaat gebruiken is de Provincie Gelderland. Met de provincie is geïnventariseerd of
Melvin zoals het dan opgeleverd wordt, voldoende is. Daar zijn nog een aantal aanvullende
eisen uit voortgekomen. Dit zijn gelukkig geen verrassende of nieuwe dingen, het zijn dingen
die eigenlijk op de lijst voor de doorontwikkeling na eerste uitrol stonden. Besloten is een
aantal daarvan toch vóór de eerste uitrol te implementeren en daarmee te accepteren dat
de eerste uitrol opschuift.

Planning na de eerste uitrol
Melvin is niet klaar na de eerste uitrol, dan volgen er meer releases die meer
functionaliteiten zullen toevoegen aan het basisproduct. Welke extra functionaliteit en in

welke volgorde gaat worden gerealiseerd, wordt bepaald door een complex samenspel van
de gewenste uitrol volgorde en de inhoudelijke wensen van diverse gebruikersgroepen.
Provincies en grote gemeenten hebben andere eisen dan kleinere gemeenten. De
beheerders van NDW hebben vanzelfsprekend ook bepaalde eisen en ook de aankomende
zomervakantie en beschikbaarheid van het ontwikkelteam spelen hier nog een rol in.
NDW maakt een voorstel voor de verdere ontwikkeling en bespreekt dit in april met de
stuurgroep, daarna zal dit gedeeld worden met de gebruikersorganisatie.

Voorstellen: Wouter Luth
Onderdeel van het aanbod van NDW om Melvin voor de regio’s te laten ontwikkelen was het
aantrekken van een full time functioneel beheerder/product owner. We zijn gestart met
Xander de Kok als ingehuurde product owner. Na een
sollicitatieprocedure is medio februari Wouter Luth begonnen
als functionele beheerder/product owner van Melvin.
We hebben Wouter een paar vragen gesteld:
Wat is je achtergrond/werkervaring?
Ik heb als functioneel beheerder, informatie analist en product
owner gewerkt bij het ministerie van Landbouw en bij het
Openbaar Ministerie.
Wat is je eerste indruk?
De eerste keer dat ik het zag vond ik Melvin direct erg
gebruikersvriendelijk, het lijkt best eenvoudig. Inmiddels ben ik
erachter, dat er toch wel veel processen en dingen zijn die onder de motorkap moeten
gebeuren.
Wat is je leukste ervaring tot nu toe?
De positieve reacties tijdens de demonstratiesessies (Wouter was ‘incognito ’ al aanwezig bij
de eerste demonstratie in december).
Wat vind je belangrijk als functioneel beheerder ?
Dat er een goed getest en goed werkend product wordt opgeleverd.
Als product owner vul ik dan aan dat het voor de gebruiker zo intuïtief en
gebruikersvriendelijk mogelijk moet zijn. Eigenlijk een applicatie die je zonder
gebruikershandleiding kunt gebruiken!
Wat is, voor zover je dat na de eerste maand kunt beoordelen, de grootste uitdaging bij de
realisatie en implementatie van Melvin?
Alle neuzen de zelfde kant op krijgen en houden en daarnaast het communicatieprotocol met
NDW en de serviceproviders. Dat is inhoudelijk complex, omdat er veel opties in zijn die soms
wel en soms niet verplicht zijn.

Vragen en aanmelden nieuwsbrief
Heb je nog vragen of wil jij ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen met Melvin?
Meld je dan bij Els Rijnierse (els.rijnierse@ndw.nu)
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