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Overleg : Werkgroep Softwarecatalogus 

Datum : 23 november 2017 

Tijd : 9:30-12:00 uur (aansluitend lunch) 

Locatie : Bar Beton Utrecht CS 

Deelnemers : John Pape (Waddinxveen), Jan de Baat (Groningen), Edwin Coster (Delft), Hans 

Harskamp (Woerden) Rene Ringeling (Woerden), Ruub van der Klip (Rotterdam), Bert 

Vrinzen (De Ronde Venen), Jacco Hovenga (Súdwest-Fryslân), Dirk Moree (KING), 

Mark Backer (KING), Andre Plat (vanaf 11.45) (KING) en Jeroen de Ruig (KING) 

 

 
1. Mededelingen (Jeroen) 

- KING wordt VNG Realisatie 

- Nieuwe directeur wordt Hugo Aalders 

- Samen organiseren 

- Hans gaat met pensioen 

- Jeroen stopt als projectleider Softwarecatalogus per 1/1/2018, wordt (voorlopig) opgevolgd 

door André Plat 

2. Toelichting op de komende release (Dirk) 

- Toevoeging extra modellen tbv doelarchitecturen 

- Toepassing 1: voor doel-architectuur Omgevingswet 

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Gemeentelijk_applicatielandschap_omgevingswet 

- Release komt wat later ( inmiddels 15 december) 

- We hebben wel printinstructie toegevoegd : 

https://www.softwarecatalogus.nl/Hoe%20print%20ik%20een%20kaart%3F 

 

De doelarchitectuur voor de Omgevingswet wordt niet geëxporteerd vanuit Softwarecatalogus, 

maar kan wel als “projectmodel” van GEMMA-Online geladen worden in architectuurtools die de 

AMEFF-standaard ondersteunen. Met release 6.4 zullen in de plots van de doelarchitectuur van 

de Omgevingswet wel de pakketten vermeld worden op bestaande componenten. Nieuwe 

referentiecomponenten voor de Omgevingswet hebben nog geen relatie naar applicaties, daarvoor 

moet eerst nog meer uitgewerkt worden (zoals de DSO).  

Het proces van de totstandkoming van de doelarchitectuur gaat in 2 projecten: UIVO CG (Collectief 

Gemeenten), UIVO I (Afstemmingen tussen overheden onderling Waterschappen, IPO). 

 

3. Terugkoppeling status acties vanuit werkgroep (Jeroen) 

Wat hebben we nog niet gedaan: 

- Taken en rollen verbinden met SWC vergelijkbaar met ISMS  

- Archetype op basis van type gemeente, ingegeven door aanwezigheid ICT-ers  

- Centrale keus voor 1 architectuurtool  

- Behoefte aan lijstje “What to do” en kunnen afvinken. 

Waar zijn we wel mee bezig: 

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Gemeentelijk_applicatielandschap_omgevingswet
https://www.softwarecatalogus.nl/Hoe%20print%20ik%20een%20kaart?
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- Betere integratie SWC, CMDB en architectuurtools:  

CMDB-SWC: R’dam wil eigen architectuurtool centraal stellen. Andere gemeenten hebben 

vinden het bijhouden van de Softwarecatalogus afdoende. De gemeenten wensen een 

koppeling van CMDB naar Softwarecatalogus en minder andersom. De CMDB-leveranciers 

zouden dan veel moeten inbouwen als de CMDB leidend moet zijn. Haalbaar is een csv-

export vanuit de SWC en deze vergelijken met de inhoud van de CMDB. Pilot is 

Doetinchem met Topdesk. Topdesk wil merge-functionaliteit ontwikkelen in 2018. Hoe meer 

gemeenten hier om vragen, hoe eerder Topdesk dit zal ontwikkelen.  

- Archimate conventies delen met gemeenten en gemeenten opleiden: Dit wordt wellicht 

onderdeel van Blended learning: Grip op informatie(voorziening) 

- Van pakketten naar services (bijv. DAO): Er ligt een voorstel om een pilot te doen om te 

komen tot landelijke referentieprocessen. Gedachte is dat gemeente veelal dezelfde soort 

processen hebben, maar deze allemaal anders hebben vormgegeven. Om de 

mogelijkheden van informatievoorziening optimaal te benutten in de vormgeving van een 

proces is het goed om landelijke referentieprocessen te ontwikkelen samen met 

gemeenten.  

 Bouwstenen DA2020 zijn in Woerden volop in beeld in projecten volledig in lijn met 

procesarchitectuur GEMMA! Eens gaan kijken in Woerden. Er zijn mooie eenvoudige 

visualisaties gemaakt in deze projecten die begrijpelijk zijn voor management en bestuur. 

(Geen ingewikkelde architectuurplaten).  

 Kanttekening R’dam: hoe past dit in het grote geheel? Is het standaardiseren vanuit Samen 

Organiseren? Zijn er architecten bij betrokken? (Archimate 3.0 capabilities?). Voorkomen 

dat we oneindig blijven overleggen en er gezamenlijk niet uitkomen. Je kunt niet zomaar 

kopiëren van anderen. Voor meer info kijk in presentatie.  

- Meer verbinden met ontwikkelingen, zoals omgevingswet, AVG, Wet GDI, etc. De 

verbinding met de AVG wet is mogelijk in combinatie met de export naar de 

architectuurtools. Dirk heeft dit uitgewerkt in samenwerking met een gemeente. Aanbod ligt 

om dit met meerdere gemeenten op te pakken.  

Wat kunnen we nog oppakken:  

- Gebruiksstatistiek gemeentelijke gebruikers  

 

4. Casuïstiek koppeling architectuur tools (Dirk) 

- Dirk geeft een korte toelichting op divers casuïstiek op het gebied van 

informatievoorziening, waarbij de export functie naar architectuur tools behulpzaam kan zijn 

(zie presentatie voor onderwerpen).   

- Actie: Ieder werkgroeplid stuurt een persoonlijke top 5 toe (zie sheet 11 en 12 van presentatie) 

en uit de inzendingen selecteren we een voorbeeld dat het meest voorkomt in de toegestuurde 

top-5. Meer voorbeelden zijn van harte welkom. 

- Volgende keer een voorbeeld oppakken en bespreken. 

- In Blended learning opnemen. 

5. Status migratie GEMMA 2 en voorstellen (Mark) 

- Keuze 3: Pragmatisch plus. Wel analyseren wie er toch wel gebruik maakt, maar om een 

reden nog niet gemigreerd hebben. Die nabellen. In MDD wel op ROOD laten staan. 

Accountmanagers een lijstje meegeven.  

6. Voorstel leveranciers zonder convenant (Dirk) 

- Leveranciers benadering van Mark: GEMMA1 weggooien. Gemeenten verliezen geen data. 
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- Niet-convenant-leveranciers wél laten staan met gevarendriehoek. 

- Gemeente moeten de pakketversies gaan opvoeren als extern pakket.  

- Overweeg om niet convenant partijen toch weer een account te geven. Gevaren driehoek 

blijft.  

7. Blended learning: Grip op informatie(voorziening) (Jeroen) 

8. Toekomst Werkgroep Softwarecatalogus (Andre) 

- Andre geeft aan dat Samen Organiseren ook het nodige kan betekenen voor de 

werkgroep. Verwachting is dat gemeenten meer in de driverseat gaan plaatsnemen en 

dat VNG Realisatie vooral faciliteert. Daarnaast wordt gedacht aan het samenvoegen 

van twee groepen en de opdracht te verbreden, dus niet alleen Softwarecatalogus, 

maar juist meer GEMMA en de bijbehorende tooling. André wil graag de volgende keer 

benutten om hier met elkaar over van gedachten te wisselen.  

9. Rondvraag 

- Geen 

10. Lunch 

 


