VERA 3.2
Release- en Versiebeleid

Versie: 3.2
Datum: 23-2-2018

© Stichting VERA Veenendaal 2014-2018
http://www.stichting-vera.nl

Inhoudsopgave
1
2
3

Inleiding .................................................................................................................. 3
Doel van het document............................................................................................ 4
Beheer en Onderhoud ............................................................................................. 5
3.1 Taakgebied werkgroep ‘Architectuur en Beheer’ .......................................................... 5
3.2 Belanghebbenden .......................................................................................................... 6
4
Releasebeleid .......................................................................................................... 8
4.1 Participatie ..................................................................................................................... 8
4.2 Nieuwe releases ............................................................................................................. 8
4.3 Aansluiting op andere standaarden ............................................................................... 9
4.4 Publicatie ........................................................................................................................ 9
4.5 Implementatie en gebruik .............................................................................................. 9
4.6 Overige principes ........................................................................................................... 9
5
Versiebeleid .......................................................................................................... 10
5.1 Release typen en versienummering ............................................................................ 10
5.2 Versie compatibiliteit ................................................................................................... 10
5.3 Voorwaartse compatibiliteit ........................................................................................ 10
5.4 Horizontaal en Verticaal sectormodel ......................................................................... 11
5.5 Bestandsindeling .......................................................................................................... 12
Bijlage A Informatievoorziening rondom VERA ............................................................... 13
Bijlage B Begrippen en afkortingen ................................................................................. 14

Versiebeheer
Versie
3.0
3.1
3.2

Datum
25-06-2014
11-10-2017
23-02-2018

Toelichting
Creatie
Herzien n.a.v. input Edwin Versteegt.
Builds en architectuur team verwerkt.

Release- en Versiebeleid
Versie 3.2

23-02-2018

2

1 Inleiding
VERA zorgt voor uniforme gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen door implementeerbare
gegevensdefinities beschikbaar te stellen. Een duidelijk release- en versiebeleid zijn cruciaal voor een
succesvolle gegevensuitwisseling.
Versiehistorie:






VERA versie 2.0 is vanaf 26 september 2013 (Corporatieplein 2013) beschikbaar. Deze versie bevatte
voornamelijk gegevensmodellen.
VERA versie 3.0 is in 2014 gepubliceerd. Deze versie bevatte een technische uitwerking van de
gegevensmodellen voor uitwisseling van gegevens.
VERA versie 3.1 is op 9 december 2017 gepubliceerd. Deze versie bevatte een functionele en
technische uitwerking van het ketenproces ‘Woonruimteverdeling’ en Referentiedata voor bijna alle
gegevensmodellen.
VERA versie 3.2 is op 16 februari 2018 gepubliceerd als BETA. Deze versie is ten opzichte van de
voorgaande versie voorzien van een aantal RFC’s.

De toepassing van VERA in de sector groeit snel. Daarom is het noodzakelijk dat het beheer en onderhoud voor
alle belanghebbenden inzichtelijk en transparant is, duidelijk belegd is en de doorontwikkeling releasematig
plaatsvindt. Dit document geeft hier invulling aan en beschrijft het release- en versiebeleid van VERA.
In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod:







scope van het beheer, de te beheren objecten van VERA;
releasebeleid;
versiebeleid;
organisatie, participatievormen, processen voor het beheer en onderhoud;
informatievoorziening t.b.v. belanghebbenden inclusief communicatie en publicatie.

Dit raamwerk is geselecteerd op basis van ‘good practices’ van vergelijkbare standaardisatiecomités en in het
bijzonder StUF.
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2 Doel van het document
Dit document beschrijft (onderdelen van) het beheermodel van VERA. Het geeft alle
belanghebbenden inzicht in het release- en versiebeleid, in de wijze waarop het beheer van VERA is
belegd, hoe het proces van wijzigen en releaseplanning van de VERA standaard eruit ziet en hoe de
besluitvorming en participatie is georganiseerd. Daarnaast komen aanvullende onderwerpen aan de
orde zoals versienummering en publicatie van en informatievoorziening rond VERA.
Door dit inzicht kunnen de belanghebbenden beter rekening houden met - en aansluiten op - de
VERA standaard. Voor sommige direct belanghebbenden, zoals ICT-leveranciers, is dit beheermodel
van belang voor hun productmanagement en de planning van ontwikkeling en onderhoud van hun
softwareproducten. Woningcorporaties en ketenpartijen die VERA gebruiken, zullen, ieder op hun
eigen manier, rekening moeten houden met het beheermodel. Zij moeten immers als opdrachtgever
hun ICT-leveranciers aansturen.
In Bijlage A van VERA wordt de informatievoorziening rond de VERA standaard beschreven, in
Bijlage BC wordt het gehanteerde begrippenkader toegelicht.
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3 Beheer en Onderhoud
De hoofdprocessen voor het beheer en onderhoud van VERA (de VERA-standaard) zijn in
onderstaande figuur schematisch aangegeven.

Figuur 3 Procesoverzicht

Bovengenoemde (hoofd)processen zijn afkomstig uit ASL, en komen overeen met de
hoofdprocessen zoals ook bij StUF ingericht. Gezien de gelijkvormigheid van de ‘te beheren
standaard’ ligt het voor de hand om deze good practice als uitgangspunt te selecteren.
Het richtinggevende proces ‘Product management’ is formeel belegd bij het VERA-bestuur, dat erop
toeziet dat VERA aansluit op andere standaarden (zoals CORA, StUF). De uitvoering van de
beheerprocessen en de onderhouds- en vernieuwingsprocessen is in handen van de werkgroep
‘Architectuur en Beheer’.

3.1 Taakgebied werkgroep ‘Architectuur en Beheer’
Beheer en onderhoud van de VERA-standaarden vragen om structurele aandacht. Om die reden is
voor de uitvoering de werkgroep in het leven geroepen, die zeer regelmatig bijeenkomt. De
werkgroep vervult een centrale loketfunctie voor geïnteresseerden en belanghebbenden buiten
VERA, ze ondersteunt andere VERA-werkgroepen, en onderhoudt het release- en versiebeleid, good
practices en andere standaarden.
Daarnaast geeft de werkgroep praktische invulling aan het RFC-proces: RFC’s worden beoordeeld
binnen de werkgroep, indien nodig wordt expertise ingeroepen om de wensen uit te werken tot
wijzigingsvoorstellen, die worden afgestemd met de indiener(s) van de RFC. Tenslotte worden de
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RFC’s vertaald naar de VERA-standaard, volgens de verderop in dit document uitgewerkte richtlijnen
voor release- en versiebeleid.
De werkgroepleden vertegenwoordigen verschillende disciplines en ervaringsgebieden, waarmee
wordt geborgd dat het beheer, onderhoud en vernieuwing van de VERA-standaarden vanuit
verschillende invalshoeken (techniek, proces en praktijk) worden beschouwd.

3.2 Belanghebbenden
Verschillende partijen hebben direct dan wel indirect belang bij de ontwikkeling, de implementatie
en het gebruik van de onderdelen uit VERA. Dit geldt dus ook voor het beheer en onderhoud ervan.
In de hiernavolgende figuur zijn de belanghebbenden aangegeven.

Figuur 2 Belangen en belanghebbenden van VERA

De VERA-standaard wordt in stand gehouden en doorontwikkeld door participatie van de
belanghebbenden. Ruwweg zijn drie rollen te onderkennen, de vraagkant, de aanbodkant en de
ondersteuningskant.
De vraagkant bestaat uit organisaties die behoefte hebben aan informatie-uitwisseling en daarvoor
VERA-koppelingen en kengetallen gebruiken voor de eigen informatievoorziening. Logischerwijs zijn
dit vooral de woningcorporaties en andere vastgoedbeheerorganisaties, aangevuld met
ketenpartijen die VERA-koppelingen willen gebruiken.
De aanbodkant bestaat uit ICT-leveranciers die VERA-koppelingen inbouwen in software.
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De ondersteuningskant bestaat uit de beheerders van één of meerdere VERA onderdelen.
Afhankelijk van eigen doelstellingen, verantwoordelijkheden en belangen zullen belanghebbenden
elk op eigen wijze participeren.
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4 Releasebeleid
Onder releasebeleid wordt in dit document verstaan:
Het (beheer)proces dat zorg draagt voor een gecontroleerde, beheersbare en voorspelbare release
van een verzameling configuratie items in een gedefinieerde versie richting belanghebbenden.
Het releasebeleid dat gehanteerd wordt voor aanpassingen van de VERA-onderdelen is als volgt:

4.1 Participatie
1
2

Uitbreidingen en aanpassingen in de te beheren VERA-onderdelen komen tot stand door actieve
participatie van de verschillende belanghebbenden.
Belanghebbenden kunnen op verschillende manieren participeren, zoals in de rollen van:
reviewer, stuurgroep lid, werkgroep lid, adviseur, sparringpartner of anders. De wijze van
participatie staat beschreven in de statuten van VERA.

4.2 Nieuwe releases
3

Wijzigingsaanvragen kunnen door belanghebbenden worden ingediend bij de werkgroep
Architectuur en Beheer (hierna: 'de werkgroep'). Hiervoor is een RFC-formulier te downloaden
via de website van Stichting VERA.
4 De werkgroep is verantwoordelijk voor de beoordeling van, afstemming over, en beantwoording
van ingediende RFC-formulieren.
5 De werkgroep beoordeelt ook de RFC's die door andere VERA Werkgroepen zijn uitgewerkt; in
overleg met de vragende partij maakt de werkgroep een keuze voor de release waarin de RFC
gerealiseerd wordt.
6 Bij het vaststellen van de inhoud van een nieuwe versie van (een onderdeel van) VERA wordt
gestreefd naar consensus tussen de werkgroep en de vragende partij. Als consensus uitblijft, zal
de VERA Stuurgroep gevraagd worden een uitspraak te doen over de inhoud van de release.
7 Maximaal kunnen twee (opeenvolgende) versies van een VERA-onderdeel gelijktijdig de status
‘In Gebruik’ hebben. Het releasemoment van een nieuwe release wordt minimaal 1 maand
vooraf bekendgemaakt.
8 Maximaal krijgt één versie van een VERA-onderdeel het advies ‘VERA Aanbeveling’. Dit is altijd
de laatst vastgestelde versie van de standaard met de status “In gebruik”.
9 Omdat de berichtentiteiten (de kernschema's) de basis vormen voor alle functionaliteit in VERA
mogen ze niet onaangekondigd wijzigen binnen één versie van VERA. Uiteraard mogen fouten in
deze schema's wel conform de errata-procedure worden verbeterd. Hiervoor zullen tussentijdse
builds opgeleverd worden, indien nodig op de laatste én de voorlaatste VERA-versies.
10 Tussentijdse 'builds' kunnen ook worden gebruikt om kleinere, functionele wijzigingen te
realiseren, in dat geval echter uitsluitend op de meest recente VERA-versie. Een tussentijdse
'build' bevat alleen kleinere aanpassingen die geen gevolgen zullen hebben voor bestaande
VERA-implementaties op basis van de laatste en/of de voorlaatste (major) VERA-release.
11 Iedere release krijgt een releasenummer zodat naar elke unieke release verwezen kan worden.
12 Tussentijdse builds krijgen ook een nummer, waarin het (major) versienummer herkenbaar is.
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4.3 Aansluiting op andere standaarden
13 VERA volgt de ontwikkeling van internationale standaarden (zoals W3C) in het algemeen en die
voor XML, CORA en StUF in het bijzonder.

4.4 Publicatie
14 De werkgroep publiceert zowel de (major) releases als eventuele tussentijds builds van de
betreffende VERA-onderdelen, inclusief specificaties/documentatie, op de website van Stichting
VERA.

4.5 Implementatie en gebruik
15 Leveranciers geven in hun productinformatie aan welke versies van VERA (sub)onderdelen
worden ondersteund.
16 Leveranciers en gebruikers wordt geadviseerd de meeste recente (major) versie zo spoedig
mogelijk in software te implementeren respectievelijk deze voor te schrijven.
17 De keuze voor een VERA-configuratie is een verantwoordelijkheid van de gebruiker.
18 Om migraties te vereenvoudigen wordt gebruikers geadviseerd om in hun programma’s van
eisen op te nemen dat applicaties, die gericht zijn op integratie, ten minste twee opeenvolgende
VERA-configuraties gelijktijdig moeten ondersteunen. Het betreft hierbij applicaties zoals
middleware, brokers, service bus en distributiesystemen.
19 Gebruikers of leveranciers die extra elementen, buiten de standaard, aan VERA willen toevoegen
kunnen hiertoe RFC’s indienen bij de werkgroep Architectuur en Beheer.

4.6 Overige principes
20 Er zijn geen toetredingscriteria van toepassing om te participeren in de ontwikkeling van VERA.
21 Over VERA-onderdelen inclusief specificaties en andere relevante documenten kan vrijelijk en op
royalty-free basis worden beschikt. Alle informatie is beschikbaar op of via de website portal van
VERA (dit kunnen ook verwijzingen zijn naar informatie elders).
22 Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van VERA. Het is echter niet wenselijk dat er
afgeleide dialecten of varianten van VERA-onderdelen ontstaan. Wanneer leveranciers afwijken
van de VERA standaard zijn ze bij voorkeur transparant in de afwijkingen.
23 Over het beheer en onderhoud van VERA wordt gecommuniceerd volgens de richtlijnen in
bijlage A.
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5 Versiebeleid
Stichting VERA ondersteunt de laatste en de een-na-laatste versie. Maar het realiseren van RFC’s en
doorontwikkeling gebeuren alleen op de laatste versie.
Voor het vaststellen van versies en bijbehorende versienummers is de grootte van een aanpassing van belang
en de impact op bestaande implementaties van een VERA webservice.

5.1 Release typen en versienummering
De aanpassing die aan een webservice gedaan wordt, kun je in twee categorieën onderverdelen; een Minor of
een Major change.
Release
Major

Minor

Build

Omschrijving
Een breaking change aan een webservice waarbij de afnemer de
software functioneel en technisch moet aanpassen om de nieuwe versie
te ondersteunen. Hierbij kun je denken aan het noodzakelijk zijn van
een nieuwe parameter, of de verandering van de structuur van een
Complex Data Type.
Het betreft het toevoegen van functionaliteit die de bestaande
functionaliteit niet aanraakt/beïnvloedt. Afhankelijk van de gekozen
implementatie zijn kleine technische aanpassingen noodzakelijk.
Een niet breaking change aan een webservice, waarbij de afnemers hun
software niet hoeven aan te passen. Een tussentijdse update van de
laatste versie, typisch met een aantal verwerkte RFC’s.

Versienummer
1.0, 2.0 etc.

1.1, 1.2, 2.1 etc.

1.1.0001

5.2 Versie compatibiliteit
Het is afhankelijk van de implementatie wanneer een change breaking of niet breaking is. Wanneer
bijvoorbeeld validatie wordt toegepast op inkomende berichten en de aanroepende partij hanteert een ander
versienummer dan de ontvangende partij waarbij in het bericht een element is toegevoegd, zal bij de
ontvangende partij het bericht niet verwerkt worden door deze validatie. Om te voorkomen dat alle changes
breaking zijn, is de keuze gemaakt om alle elementen optioneel te maken zodat verschillende minor en build
versies kunnen communiceren met elkaar of te wel backwards compatible blijven.
Bij integratie is het verstandig dat partijen ervan uit gaan dat changes breaking zijn en dat hiermee rekening
moet worden gehouden in de implementatie.

5.3 Voorwaartse compatibiliteit
Een forwards compatible webservice contract betekent dat het contract is ontworpen met toekomstige
aanpassingen aan consumerzijde in het achterhoofd. Door de adoptie van de StUF standaard binnen de VERAstandaard zijn de StUF voorzieningen hiervoor beschikbaar. Het is mogelijk om vrije velden toe te voegen aan
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berichten.

5.4 Horizontaal en Verticaal sectormodel

Er is een link tussen de lagen (van onder naar boven): StUF, Horizontaal sectormodel en Verticaal
sectormodel. Het Verticale sectormodel is afhankelijk van het Horizontale sectormodel. Beide hebben
aparte versienummers. De versienummering van StUF, Horizontaal en Verticaal sectormodel is
geschakeld en kot dus terug in de uitwerking (Namespace) van de XSD en WSDL.
Een nieuwe versie van StUF betekent het aflopen van een stappenplan:
-

Testen en accepteren van de nieuwe StUF versie in het VERA-product en eventuele
problemen oplossen
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-

Indien dit alleen resulteert in nieuwe XSD’s en WSDL’s: nieuwe Minor release VERA
Indien dit een Breaking change oplevert voor VERA: nieuwe Major release.

5.5 Bestandsindeling

In de Namespace van de XSD en WSDL van VERA komen versie codes van: StUF, Horizontaal en
Verticaal sectormodel.
Versiecodes:
 Versie StUF3.1 > Versiecode StUF0301
 Versie VERA3.1 > Versiecode 0301
 Versie WRV1.0 > versiecode 01
Namespaces:
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
 xmlns:VERA="http://www.stichting-vera.nl/StUF/sector/vera/0301"
 xmlns:WRV="http://www.stichting-vera.nl/StUF/verticaal/woonruimteverdeling/0301"
Naamgeving bestanden:
 stuf0301_types.wsdl
 vera0301_ent_mutatie.xsd
 wrv01_ent_basis.xsd
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Bijlage A Informatievoorziening rondom VERA
Op verschillende plaatsen is informatie over VERA te vinden. Ter ondersteuning van het beheer, het
gebruik van de VERA-standaard en ten behoeve van de communicatie is de informatievoorziening
rond VERA ingericht. De informatievoorziening voorziet de verschillende belanghebbenden van
informatie. Hiervoor worden drie doelgroepen onderscheiden:
1. Gebruikers van de standaard (en geïnteresseerden)
2. Leden van de werkgroep Architectuur en Beheer, het Bestuur, de VERA Stuurgroep en de VERA
Werkgroepen.
3. ICT-Leveranciers
In de huidige situatie is er één hoofdkanaal ingericht, ter ondersteuning van de communicatie met al
deze drie doelgroepen. Dit is de website www.stichting-vera.nl.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Dropbox door leden van de stuurgroep, de werkgroep
Architectuur en Beheer en alle werkgroepen. Via dit kanaal worden alle in ontwikkeling zijnde
versies van configuratie items, onderdeel van een VERA-release, gedeeld.
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Bijlage B Begrippen en afkortingen
Afkortingen
ASL
C.I.
CORA
RFC
S.C.I.
VERA
WSDL
XSD

Application Service Library, een Public Domain standaard voor het beheer en
onderhoud van applicaties (zie ook www.aslbislfoundation.org).
Configuration Item; iedere component die beheerd moet worden als onderdeel
van de VERA standaard
Corporatie Referentie Architectuur
Request for Change; Synoniem voor Wijzigingsverzoek
Software Configuration Item; in dit document wordt met een SCI-type bedoeld
alle CI-types die direct impact hebben het gedrag van software systemen
Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur
Web Service Definition Language; een XML-taal waarmee de interfaces van
webservices kunnen worden beschreven.
XML Schema Definition; een taal voor het beschrijven van de structuur van
XML-documenten, vastgelegd in standaarden van het W3C.
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