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Agenda

• Opening

• Voorstel ronde

• Vorige notulen 

• Huidige situatie softwarecatalogus

• Toekomst van de softwarecatalogus

• Kennisdelen – vragen die gesteld zijn afgelopen periode

• Rondvraag

• Toekomstige sessies digitaal?

• Frequentie?

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Werkgroep_GEMMA_Softwarecatalogus)


Voorstel ronde

• Peter Makkes

• Functioneel beheer voor softwarecatalogus.nl, 
gemmaonline en StUFtestplatform



Vorige notulen

• https://www.gemmaonline.nl/index.php/Werkgroep_GEMMA_Softwarec
atalogus

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


Gebruik softwarecatalogus jan - feb (gemeenten)

27% is ingelogd (85 v 510)
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Gebruik softwarecatalogus jan - feb (gemeenten)

27% is ingelogd (85 v 510)
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Huidige situatie softwarecatalogus (leveranciers)

16% is ingelogd (34 v 216)
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Huidige situatie softwarecatalogus (VNG)

101 pagina’s zijn er bezocht

18 zoekactiesGem. 8 min en 18 seconden

7 collega’s zijn ingelogd



Ontwikkelingen platform

• Veld omschrijving is toegevoegd aan producten van leveranciers en zelf 
geregistreerde pakketten

• API is (bijna) in productie bij samenwerking

• Pakketten van leveranciers zijn verhuist van leverancier (o.a. iBabs, Klic naar The 
People Group, )

• Vergeten wachtwoord functionaliteit is toegevoegd

• Notificaties uitgeschakeld -> Nieuwsbrief elk kwartaal

• Referentiecomponenten vervallen

• Addenda van leveranciers vervallen

• Common ground addenda toegevoegd 

• Meld aan leverancier met automatisch CC naar softwarecatalogus@vng.nl

• Content is aangepast

• Matomo verder ingericht om meer te meten

mailto:softwarecatalogus@vng.nl


Ontwikkelingen platform

• Dienstverleners ook welkom op platform. 

• Vb: diensten voor open source producten, diensten op bestaande producten 
of dienstverleners die het groeipact hebben ondertekend

• Registratie gaat als volgt:

• Leverancier

• Pakket naamgeving: Diensten - <product>



Softwarecatalogus bij andere overheden

• Waterschaphuis > 22-1 gestart met optuigen softwarecatalogus

• GGD GHOR Nederland > oude versie en andere leverancier die stopt

• IFV > ontwikkelen naar gebruikersondersteuning

• Kennisnet > on holt i.v.m. focus op andere werkzaamheden

• ICTU > interesse in product voor het vastleggen van software en API’s



Leveranciers

• Einde convenant sinds 31-12-2019

• Complex i.v.m. andere producten: Gemmaonline en StUFtestplatfom

• Voorlopige afspraken met leveranciers:

• De leverancier is verantwoordelijk voor haar eigen informatie en 
gebruikersbeheer binnen de softwarecatalogus.

• De softwarecatalogus toetst met enige regelmaat het gebruik van de 
softwarecatalogus door de leverancier en de kwaliteit van de gegevens.

• Indien het vermoeden is dat de informatie niet meer op orde is, heeft de 
softwarecatalogus het recht de informatie uit de softwarecatalogus te 
verwijderen. Hiervoor wordt de leverancier eerst op de hoogte gebracht 
voordat er tot actie wordt overgegaan.



Data kwaliteit leveranciers

• 404 – errors bij pakketten en naar website

• Opvoeren nieuwe versie later dan deze in productie is

• Contactpersonen uit dienst

• Laatste inlog x-periode geleden

• Acties worden ondernomen:

• Producten worden “onderwater verhuist” naar nieuwe leverancier.

• Koppelingen met gemeenten blijven bestaan

• Leveranciers aangeschreven om 404 – errors op te lossen en direct de rest 
te controleren.

• CC bij de knop “meld aan leverancier”

• Gemeenten vragen dit meer te melden



Data kwaliteit gemeenten

• Zelf registreren pakket in plaats van door leverancier geregistreerd 
pakket.

• Gebruikers niet meer in dienst

• Gemeenten houden niet bij

• Acties worden ondernomen:

• Registratie verbeteren door technische oplossing – invoer venster 
suggesties laten geven

• Gemeenten vragen meer te melden bij leverancier (cc: softwarecatalogus)

• Leveranciers aanschrijven tijdig producten te registreren

• Start onderzoek zelf geregistreerde pakketten



Toekomst

• Drupal 7 & 8 november 2021 eind ondersteuning

• Leverancier onderzoek gestart voor nieuwe omgeving

• Samenwerking met andere overheden

• Nieuwe functionaliteiten

• Relatie softwarecatalogus en common ground (app store)

• Oud en concreet vs nieuw en onbekend

• Acties uitvoeren om data kwaliteit te verbeteren

• Gebruikersonderzoek 

• Wie wil hierbij betrokken worden?

• Nieuwe gemma release



Toekomstige functionaliteiten en verbeteringen

• Matchingscore tussen gemeenten

• % geregistreerde pakketten die overeen komen

• ….

• Filter mogelijkheid op referentiecomponenten gebruikt door gemeenten

• 403 meldingen (Geen toegang) – linkjes verwijderen bij 
gebruikersprofielen

• Nieuwe notificatie functie binnen het platform

• Meer meten met Matomo, zoals gebruikte kaarten, gebruikte exports, 
activiteiten leveranciers en gemeenten.



Kennis delen

• Hoe zorg ik ervoor dat projecten gebruik maken van de 
softwarecatalogus – Sharon (RID De Liemers)

• 26 maart ARCHI sessie in Den Haag door Mark Backer (VNG)

• Best practises voor beheer softwarecatalogus

• Beantwoorden van vragen door gemeenten



Kennis delen

• Volgende gebruikersoverleg: welke gemeente zou de volgende willen 
organiseren of gaan we digitaal? 



Bedankt voor jullie 
aanwezigheid!

softwarecatalogus@vng.nl


