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Verslag van de demonstratie op 24 april
Na de elfde sprint1 is weer een uitgebreide demonstratie voor een grote groep gebruikers
geweest.
De opzet van deze demonstratie was dezelfde als de eerste keren , 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.
Ook nu weer hebben we een groot aantal toekomstige gebruikers gezien die voor de eerste
keer kwamen kennismaken.
De demonstratie wordt daardoor steeds langer, we
willen alles laten zien en er is steeds meer te zien.
Ook tijdens en na deze demonstratie zijn veel vragen
gesteld. Het totale vragenoverzicht en de antwoorden
wordt als bijlage bij de nieuwsbrief meegestuurd. Een
aantal vragen komen regelmatig terug, dat zijn de
onderwerpen die duidelijk leven bij gebruikers. In de
planning voor de doorontwikkeling zullen we daar
rekening mee houden.
Datzelfde geldt voor het resultaat van de Exitpoll (hoewel
lang niet alle aanwezigen iets hebben opgegeven)
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

Acceptatietest gestart in Gelderland
Inmiddels is sprint 13 opgeleverd en gedemonstreerd aan het kernteam. Deze versie is 28 mei
ook op de acceptatieomgeving neergezet. De key users van Gelderland gaan daar intensief mee
werken en naar kijken. De verwachting is een go/no go begin juni, waarna alle data van
Gelderland geconverteerd gaat worden en het systeem eind juni operationeel in gebruik
genomen gaat worden. In de tussenliggend periode is ruimte voor herstel van eventueel
gevonden onoverkomelijke issues.
Overigens blijft de acceptatie omgeving natuurlijk ook toegankelijk voor andere
geïnteresseerden. Wil je ook de inloggegevens voor de acceptatieomgeving? Meld je dan aan
bij Xander de Kok (Xander.de.Kok@ndw.nu).

Bezoek aan Regio overleggen
Net als vorig jaar is ook de afgelopen weken een groot aantal regio overleggen bezocht waarin
we Melvin hebben gedemonstreerd. In de overleggen in Gelderland en Overijsel en voor de
eerste overstappende Zuid Hollandse gemeenten was het het enige onderwerp, waardoor we
behoorlijk diep konden gaan en veel konden laten zien. In andere overleggen moesten we ons
tot de highlights beperken. In het algemeen is men positief kritisch ten aanzien van Melvin. Ook
de komende weken volgen nog bezoeken aan regio overleggen. Na de volgende landelijke
demonstratie zal alle voorlichting verhuizen naar regio overleggen.

Datum volgende demonstratie 19 juni
Iedereen kan de versie die in Geldeland live gaat
komen bekijken in de laatste landelijk demo die wij op
19 juni aanstaande organiseren, net als de vorige
demonstraties van 13:00 - 15:00.
Ook voor deze demonstratie gebruiken we het NBC,
een vergaderlocatie in Nieuwegein.
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)
In deze demo zal je onder meer vrij tekenen zien, het maken van een PDF en de
publiekswebsite. Ook krijg je een update over wat er nog gaat komen.
Aanmelden voor de demo kan (en moet) bij Xander de Kok (Xander.de.Kok@ndw.nu).

Uitrolplanning
Gelderland heeft op 17 april Ja gezegd tegen de theoretische versie (een deel moest nog
gerealiseerd worden) die we aan konden bieden voor de eerste uitrol. Inmiddels is alles ook
daadwerkelijk gerealiseerd. Ook Overijsel is inmiddels akkoord met de functionaliteit die deze

versie kan bieden. Een eerste proefconversie van de oude data van Gelderland heeft inmiddels
succesvol plaatsgevonden.
Na Gelderland volgen, in een nog nader vast te stellen volgorde, een aantal gemeenten in ZuidHolland en Overijsel.
Op het moment dat de conversie start zullen Gelderse gebruikers enkele wekdagen geen
meldingen kunne vastleggen of aanpassen. Hoe de conversie bij LTC gebruikers het beste kan
plaatsvinden is de volgende ‘uitzoek’ stap.

Ontwikkelingen na de eerste uitrol
Melvin is niet klaar na de eerste uitrol, dan volgen er
zeker tot het eind van 2018 in redelijk hoog tempo meer
releases die meer functionaliteiten zullen toevoegen. De
provincie Noord-Brabant en de regio Bereik! hebben
inmiddels ook aangegeven welke functionaliteit voor een
overgang daar cruciaal is. Deze zal vanaf eind juni gerealiseerd worden. Je kunt
conflictconstatering verwachten, meer filters, verbeteringen in de weergave en nog veel meer.

Voorstellen:

Els Holtslag
Els Holtslag maakt namens de provincies Overijsel en Gelderland en de
daarin liggende gemeenten deel uit van het kernteam. De laatste weken is
zij ook druk bezig met de implementatievoorbereiding.
We hebben Els een paar vragen gesteld:
Wat is jouw rol tijdens en na de implementatie?
Voornamelijk de belangen van alle wegbeheerders binnen Overijsel en
Gelderland behartigen, niet alleen de grote, maar juist ook de kleine
gemeenten.

Ben je tevreden over het voor Gelderland opgeleverde product?
Zoals het er nu voor staat ben ik wel tevreden, er missen dingen, maar die gaan in de
doorontwikkeling komen.
Wat komt er allemaal kijken bij de implementatie?
Het is belangrijk om een goede planning te maken, wat doen we eerst en wat daarna, dat is een
iteratief proces en dat heeft best veel tijd gekost. (Veel, veel nachtwerk)
Het is belangrijk de lijnen zo kort mogelijk te houden.
Wat is belangrijk voor het slagen van de implementatie ?
Dat iedereen de informatie die hij kwijt wil ook kwijt kan. Omdat Gelderland nu nog met WWM
werkt is dat geen probleem, er zit zelfs wat extra’s in.

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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