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Ambitie	
•  Als	opdrachtgever	wil	ik	dat	mijn	ontwikkelaar	direct	naar	de	juiste	informatiebron	kan	
zodat	hij	snel	kan	beginnen	aan	het	oplossen	van	het	functionele	vraagstuk	waar	ik	hem	
voor	gevraagd	heb.	

•  Als	opdrachtgever	wil	ik	dat	mijn	ontwikkelaar	direct	de	eerder	gebruikte	oplossingen	
kan	vinden	zodat	hij	snel	kan	beginnen	aan	het	oplossen	van	het	functionele	vraagstuk	
waar	ik	hem	voor	gevraagd	heb.	

	



Stelselinformatie uit 
Stelselcatalogus 

+ 

= developer.overheid.nl 

NLx Directory 



"Het vinden en gebruiken van de benodigde 
(wettelijk juiste) data is geen belemmering  
in het realiseren van producten." 
 
à Een ontwikkelaar of  product owner die een product wil 
maken kan de juiste API vinden en (een technisch identieke 
testversie) direct gebruiken 



Developer-first community voor het eenvoudig en 
snel gebruiken van gegevens uit het Stelsel van 
Basisregistraties (en andere API’s) 
 
-  Dynamischer en effectiever gegevenslandschap 
-  Feedbackmechanismen om registraties te 

verbeteren 
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Productidee Proof-of-
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Huidige ontwikkelproces 
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Productidee 

API vinden API gebruiken 

Proof-of-
Concept 

Afspraken 
API-gebruik 

Developer-first ontwikkelproces 
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-  Combineren API register NLX en metadata (waaronder 
stelselinformatie) over API’s 

-  Transparantie welke gegevens waar beschikbaar zijn. 
-  API's zijn voor afnemers (developers/product owners) 

betekenisvol geannoteerd (ze kunnen er makkelijk in 
zoeken en vinden) 

-  Verkorten 'time to first succesfull call’ 
-  Communities rond API’s 
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-  Beschikbaarheid 
-  Online/offline/load etc. 

-  Stelselinformatie 
-  Welke informatie hebben developers nodig uit 

“Stelselcatalogus” 
-  Kwaliteitschecks (API Strategie Kennisplatform APIs!) 

-  Gebruikerswensen (DX) 
-  Documentatie 
-  Beveiliging 
-  API Principes  

-  Community (gesprek, discussie, awards) 

Inzoomen: annotatie van API’s 



Werkwijze 
 

Developer Portal 
 

developer.overheid.nl 



-  Kick off  dag met stakeholders 
-  developers, afnemers, aanbieders 

-  Agile/Minimum Viable Product 
-  Voor en door developers  
-  Zo snel mogelijk online 
-  Community building 

Werkwijze 



-  Interactie tussen verschillende stakeholders (aanbieders 
en afnemers) 

-  Hele stapel gebruikerswensen 
-  Contouren roadmap: 

-  Makkelijk toevoegen/overzicht van API’s 
-  Belangrijkste MVP metadata: documentatie, 

contactinformatie, versionering, gebruikscondities 
-  Community (gesprek, discussie, interactie) 
-  Zoeken en Annoteren (inhoud, kwaliteit, standaarden/

principes, enz enz enz) 

Opbrengst kick off  dag 



-  Team geformeerd 
-  Refinement 
-  Sprintplanning (vandaag!) 

Ontwikkeling gestart 



Meedoen 
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-  Slack (#developer-overheid-nl in Code for NL) 
-  http://praatmee.codefor.nl 

-  Stuur een email aan de Product Owner: 
-  eelco.hotting@vng.nl  

-  Zodra versie 1 online staat: 
-  https://developer.overheid.nl  

Doe mee 



Mentimeter 
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