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Wat zijn de ontwikkelingen?

• Implementatie bij andere koepels (inclusief SAAS)
– IFV, veiligheidsregio’s, in productie sinds 2 jaar

– Waterschapshuis, in productie vanaf 1 juli a.s.

– Kennisnet, in evaluatie, overwegen in productie te gaan dit jaar

– GGD/GHOR, wachten af tot duidelijkheid over nieuwe versie

• Oplossen van bugs

• Opzet nieuwe ontwikkelstraat (OTAP) 
– Single source of code

– Feature gerichte deployment per instantie mogelijk
• Bv Kennisnet: Archetype-scholen voor initiële vulling

• Onderzoek VU naar toekomst Softwarecatalogus

• Scenario bij geen nieuwe versie
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Screenshot WILMA Softwarecatalogus
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Screenshot WILMA Softwarecatalogus
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Onderzoek VU

• Desk research, interviews (15 mensen van 8 organisaties), 

• Top 5 bevindingen (van in totaal 11):
1. To transfer information from and to external tools/applications

2. To provide an overview of the user's current packages and how they fit 
in the user domain

3. To inform users with the relevant information and changes

4. To make it easier for users to find their desired package

5. To alert users about the changes in their software packages

• 50 requirements opgehaald

• Twee implementatie strategieën uitgewerkt.
– Parallel

– Gefaseerd 

• Definitief rapport volgt in juli.
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Uitgangspunten voor nieuwe opzet

• Beste optie is een nieuwe versie voor meerdere domeinen waarin 
leveranciers hun aanbod centraal bekend kunnen maken

• Klassieke softwarepakketten, opensource pakketten en generieke 
services (common ground aanpak)

• Datagerichte benadering (AVG, Data-architectuur)

• Flexibeler van opzet, (nog) meer feature based per gebruikende 
organisaties

• Komende gebruikersbijeenkomst in het teken van de nieuwe eisen, 
wensen, plannen, strategie van de huidige gebruikers met 
betrekking tot eigenaarschap en gewenste doorontwikkeling.
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Scenario bij continuering huidige versie

• Drupal Community stopt met ondersteuning van huidige versie per 
1-11-2021

• Ondersteuning voor Drupal 7 zal worden overgenomen door andere 
partijen
– Uitvoeren van backporting van Drupal 8/9 patches naar Drupal 7

– Gesprekken gaande met partijen die dit kunnen/willen uitvoeren

– Tot welke kosten dit gaat leiden is nu in onderzoek
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