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Afspraken + vraag

• Laat elkaar uitpraten
• Zet je microfoon uit indien je niet aan het woord bent. Dit i.v.m. mogelijk 

storende geluiden
• Indien je wat wilt vragen, gebruik de optie om de hand op te steken in 

Teams.

• Zijn er bezwaren wanneer het overleg wordt opgenomen ter naslag werk?



Agenda

• Opening
• Voorstel ronde (nieuwe) deelnemers
• Vorige notulen + actiepunten
• Laatste ontwikkelingen + cijfers
• Markt & Overheid – Han Wammes
• GEMMA release
• Forum.vng.nl
• Leverancier Open Source
• Sterrenmatrix. Hoe nu verder?
• Rondvraag



Voorstel ronde van de sprekers

• Peter Makkes
• Funct.Beheer

• André Plat
• Product owner

• Mark Backer
• Architect

• Han Wammes
• Markt & Overheid



Vorige notulen - actiepunten

Actiepunt Status Wie

Webinar organiseren voor 
andere gemeenten over de
softwarecatalogus. VNG en 
Maastricht pakken dit op.

Nog niet ingepland. PM

Navragen bij Mark over 
de AMEF export

Via de e-mail hebben Jaap Huib en Mark deze besproken en 
beantwoord.

PM

Aanbesteding en verbinding 
Gemma en SWC. en in 
gesprek
gaan met Arnold Veenstra 
over een vertaling van GIBIT 
naar
SWC

JK & 
AP



Vorige notulen - actiepunten

Actiepunt Status Wie

Publiceren cijfers SWC Cijfers zijn beschikbaar. 
Gepubliceerd op https://www.softwarecatalogus.nl/rapportage

PM

Uitzoeken waarom zoeken bij 
gemeenten op 0 staat.

Opgelost. Definitie van zoeken bij gemeente aangepast PM

Gemeenten geven de 
voorkeur dat een pakket 
hernoemd wordt
door een leverancier dan het 
apart op te voeren. Hierdoor
blijven koppelingen bestaan. 
Dit wordt meegenomen in de
handleiding voor leveranciers

Dient nog verwerkt te worden. PM



Vorige notulen - actiepunten

Actiepunt Status Wie

Naamgeving afstemmen met 
IBD

ARPI maakt gebruik van lijst uit softwarecatalogus PM & 
JH

Onderzoek nieuwe SWC 
agenderen

Nog niet opgenomen in dit overleg. Uitleg geven. PM

Use case functioneel 
beheerders SWC

Afspraak is geweest. Vraag staat uit bij Jacco PM & 
JK

Use Case RID de Riemers Geplaatst op SWC PM & 
SH

Verhuizen Pleio -> 
Forum.vng

Afgerond. Zie een later agenda punt voor verdere uitleg. 
Groep: Regie op ICT.

PM



Vorige notulen - actiepunten

Actiepunt Status Wie

Archi workshop I.v.m. corona nog geen nieuwe datum. Wordt nagedacht over 
een webpresentatie. Hiervoor moeten nog wel een aantal 
technische issues opgelost worden met ArchiMate en het 
samenwerken met GitHub

PM & 
MB

Navragen bij Kennisnet hoe ze de 
inrichting met data-typen
hebben ingericht.

Staat nog open. TS

Onderzoek VU delen met gemeenten Navraag doen. @PM TS

Belang van meldingen aan leverancier 
vermelden in volgende
nieuwsbrief

Wordt in de komende nieuwsbrief meegenomen. PM

Deelnemers gemeenten doorgeven aan 
ZGW groep

AP



Laatste ontwikkelingen platform

• Fout/onderhoudsmodus pagina is aangepast. 
Voorheen grote foto van KING collega's

• Input MDD: naar 1x per week

• Referentiecomponenten vervangen en verwijderd
• Informatievisualisatiecomponent -> verzamelcomponent
• Signaalbewerkingcomponent (36) - regiecomponent
• Chat- en browsingcomponent (9) - verzamelcomponetn
• Productaanvraagcomponent naar e-formulier
• Regelbeheercomponent (13) - verzamelcomp of.
• Serviceniveaucomponent (4 pakketten) - verzamel of it-objectenbeheer



Laatste ontwikkelingen platform

• Landkaart werd niet meer getoond door browser instellingen. Aanpassing op server 
doorgevoerd.

• Nieuwe gebruiker aanmaken: geen wachtwoord meer opvoeren. Gebruiker past deze 
bij eerste keer inloggen aan.

• Verhuizen pakketten leverancier naar andere leverancier: JCC, The People Group

• Verwijdere gebruiker kan weer geactiveerd worden i.p.v. error

• Voldoen aan de verplichte open standaarden van forum standaardisatie (Internet.nl)

• Linkjes verwijderd i.v.m. 403-errors



Laatste ontwikkelingen platform

• Regie op ICT op Forum.vng.nl
• Alleen voor gemeenten
• Doel: community opzetten en kennisbank laten groeien
• Pleio blijft bestaan voor leveranciers



Laatste ontwikkelingen leveranciers

• Leveranciers aangeschreven zonder pakketten:
• 4 verwijderd
• 2 leveranciers hebben pakketten toegevoegd
• Doorlooptijd van 6 maanden!!!

• 14 meldingen door gemeenten aan leveranciers. 
Doorlooptijd is erg verschillende van direct tot 6 maanden.



Leverancier Open Source

• Open Source pakketten – 2 verzoeken gehad
• 12 pakketten geregistreerd

• 2 verzoeken ontvangen: OpenZaak, OpenBRP

• Voorwaarden opgesteld om te registreren: 
• URL naar broncode, 
• omschrijving van de oplossing, 
• bijbehorende referentie componenten en
• of gemeenten er al gebruik van maken.



Cijfers Q3 
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Cijfers Q3 
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Markt & Overheid onderwerpen – Han Wammes

• Toelatingscriteria leveranciers tot de softwarecatalogus
• Beeld van leveranciers op softwarecatalogus, nu er geen convenant 

ondertekend hoeft te worden?
• Hebben alle leveranciers die actief zijn met de Omgevingswet hun ‘nieuwe’ 

componenten al geregistreerd in de softwarecatalogus?
• Transitiestrategie Common Ground: einddatum contract applicatie 
• Hoe organiseren we een consistenter beeld van wat in gebruik is bij 

gemeenten?



Toelatingscriteria leveranciers

• Vragen:
• Worden er referentiecomponenten/standaarden in de softwarecatalogus 

door de leverancier ondersteund?
• Zijn er gemeenten die de leverancier gevraagd hebben te registreren?
• Onderschrijft de leverancier de gemaakte afspraken van het convenant?

• Toetsing:
• Gesprek.
• Onderzoek achtergronden leverancier.

• Afspraken:
• Leverancier maakt binnen een jaar aantoonbaar dat er minimaal één 

gemeente zich geregistreerd heeft met producten/diensten van betreffende 
leverancier.



Beeld leveranciers op softwarecatalogus

• Er hebben zich meer leveranciers aangemeld dan we gewend waren.
• Vanuit het huidige applicatielandschap is de softwarecatalogus vanzelf 

sprekend ook al vragen we niet meer het convenant te ondertekenen.
• Er is een toename van dienstenleveranciers.
• Er is een toename van leveranciers die op basis van het Groeipact 

Common Ground producten (willen) ontwikkelen (m.n. Open Source, 
Low Code platform leveranciers en technologie leveranciers).

• Er verdwijnen ook leveranciers bij inactiviteit en geen 
producten/diensten geregistreerd hebben waarvan gemeenten 
aangeven hebben deze producten in gebruik te hebben.



Hebben alle Omgevingswet leveranciers hun 
‘nieuwe’ componenten al geregistreerd?

• Nieuwe referentiecomponenten waren laat ingevoerd en er is nog niet 
echt op gestuurd door gemeenten om deze door leveranciers te laten 
registreren ook niet door het team leveranciersmanagement 
Omgevingswet

• Nu alleen VTH
• Welke acties zijn nodig?



Commonground transitiestrategie: Is het zinvol dat 
gemeenten opnemen wanneer het contract van een 
specifieke applicatie afloopt?

• Is alleen een datum voldoende?
• Wat zijn mogelijke consequenties?
• Welke bezwaren zijn er?



Hoe organiseren we een consistenter beeld van wat 
in gebruik is bij gemeenten?

• Hoe wordt bepaald welke leverancier benaderd wordt voor de 
softwarecatalogus?

• Doelstellingen?
• Betere richtlijnen?
• …



Gemma release – Mark Backer

• Toegevoegde standaarden:
• Norm beveiligingsassessment DigiD 2020
• iWmo voor gemeenten 3.0
• iJw voor gemeenten 3.0

• Verwijderde standaarden:
• Digitoegankelijk versie 1.1.2
• Webrichtlijnen versie 1 (WRv1)
• Webrichtlijnen versie 2 (WRv2)



Werkgroep Componenten Store

• Onderzoeken naar gebruik van huidige onderdelen van 
softwarecatalogus voor in de Componenten store van de Common 
Ground.

• Is er behoefte bij gemeenten en tot hoe ver reikt deze?
• Van alleen lijst met mogelijke oplossing tot via één klik op de knop een 

volledige installatie van een oplossing? -> Wie wil daar over meedenken?



Sterrenmatrix– Peter Makkes

• Opgezet ten tijde van projectfase
• Voortgang van project

• Toegevoegde waarde momenteel beperkt
• Keuzes:

• Vervangen – nieuwe waarden bedenken (jaarlijkse audit registreren, 
opdelen in domeinen / diensten, aantal actieve gebruikers, volledigheid, …)

• Doorgaan – toegevoegde waarde is beperkt
• Loslaten – Gebruik en compleetheid lijkt minder zichtbaar

• Wat willen we weten?
• Welke gemeente/leverancier houdt actief de softwarecatalogus bij?



Rondvraag

• ???



Bedankt voor jullie 
aanwezigheid!

softwarecatalogus@vng.nl


