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VERSLAG 

Overleg : Gebruikersgroep Softwarecatalogus 

Datum : 17 juni 2020 

Tijd : 11:00 – 12:30 

Locatie : Online 

Deelnemers : Nico Sijrier (NJ) (Woerden), Erwin Waag (EW) (De Gooise Meren), Jacco 

Hovenga(JH) (Sudwestfryslan), Tjeerd Bouma (TB) (Heereveen), Michael Bakker 

(MBH)(Hoorn), René Ringeling (RR)(Woerden),Peter Makkes(PM) (Functioneel 

beheerder Gemma), André Plat(AP) (Product eigenaar Gemma), Mark Backer(MB) 

(VNG Architect), Toine Schijvenaars (TS) (ArchiXL)  

 

1. Opening 

Peter Makkes opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Voorstel ronde 

Nico – Gemeente Woerden 

Erwin- De Gooische Meren 

Jacco – Informatie architect en informatie adviseur van gemeente Sudwestfryslan, houdt 

zich bezig met het open web concept en de common ground. 

Tjeerd – Informatie architect gemeente Heereveen, onderhoudt de softwarecatalogus en 

de koppeling met TopDesk 

Michael- houdt zicht bezig met Architectuur en met name met gegevensmanagement  

René- Functioneel applicatiebeheerders meer rol geven en lijsten Archimate - versie 

beheer is veel werk, kan dat slimmer, kan de lijst bij wijziging zonder de hele lijst overhoop 

te halen, uitlijsten) 

Peter - functioneel beheerder Gemmaonline en softwarecatalogus 

André - Product eigenaar Gemma producten  

Marck – architect VNG en sinds het begin betrokken bij de softwarecatalogus  

 

3. Onderzoek softwarecatalogus door Toine Schijvenaars 

Toine geeft aan dat er meerdere koepels (Het Waterschapshuis, Kennisnet (onderwijs) en 

IFV (veiligheidsregio’s) de softwarecatalogus gebruiken. Hiervoor worden ook nieuwe 

functionaliteiten ontwikkeld, zoals voor het Kennisnet 2 archetypen. Vele scholen zijn een 

Google of een Microsoft school. Bij het opvoeren wordt dan het type gekozen en het 

merendeel van de applicaties is dan direct toegevoegd.  

Het Waterschapshuis gaat 1 juli live met Wilma. Deze heeft een nieuwe styling gekregen en 

is qua functionaliteiten hetzelfde. Alleen worden nog niet alle functionaliteiten aangeboden 

aan de gebruikers. 

Ze voeren als organisatie ook meer standaard pakketten op zoals Office en Adobe.  

EW geeft aan dat gemeenten hier ook behoeften aan hebben. Het grote verschil is dat bij 

de VNG de leveranciers via leveranciers management worden aangedragen. Bij het 

Waterschaphuis hebben ze dit veel minder en gaan ze zelf een groot deel van het beheer 

van pakketten doen. Er zit ook een groter team op. 
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Kennisnet is meer gefocust op data-typen en data-functies. Binnen de softwarecatalogus 

zijn de data-typen al zichtbaar in de views alleen de data-functies nog niet. Om deze 

mogelijkheid in de softwarecatalogus te krijgen zal dit eerst uitgedacht moeten worden in de 

Gemma omgeving.  

@TS: Navragen bij Kennisnet hoe ze dit hebben ingericht 

 

Nico geeft aan dat voor hem een groot struikelblok van de softwarecatalogus is de 

uitwisselbaarheid van de data uit de softwarecatalogus met andere systemen waarin 

wijzigingen zijn uitgevoerd. Deze wordt nu standaard overschreven tijdens het importeren 

door de data uit de softwarecatalogus. Is dit ook in scoop voor het nieuwe platform? Toine 

geeft aan dat hier al een functie voor is gemaakt, alleen deze is voor eigen risico. In een 

nieuwe versie van Archi (4.7) zijn ze daar wel mee bezig en komt wellicht komende zomer 

al beschikbaar. De eigen oplossing wordt wellicht verder uitgebreid maar is nog in een 

testfase.  

 

Eind 2021 eindigt de ondersteuning voor Drupal 7 vanuit de community. Om het platform 

draaiende te houden worden er twee paden gevolgd:  

- Opnieuw ontwikkelen. 

- Ondersteuning inkopen bij een derde partij. 

 

Voor het scenario opnieuw ontwikkelen zijn studenten van VU een onderzoek gestart naar 

de eisen en wensen van gebruikers van de huidige omgevingen. Er zijn 15 mensen 

geïnterviewd. Toine toont de belangrijkste bevindingen van het onderzoek in zijn 

presentatie. In juli wordt het eindrapport verwacht. 

Er wordt ook nagedacht over implementatie strategieën.  

 

Voor het andere scenario is contact gezocht met partijen die ondersteuning voor Drupal 7 

aanbieden. Hier zijn de eerste gesprekken over geweest. Dit zal mogelijk gevolgen hebben 

op de huidige licentie kosten. 

 

@TS: Onderzoek VU delen 

@PM: André vraag of gemeente belangstellingen hebben voor werkgroep bijeenkomsten 

met de andere koepels.  Er is interesse maar de prioriteiten liggen ergens anders. PM zal 

de datum doorgeven van het koepel overleg. Hierop kunnen gemeenten dan aangeven of 

ze willen deelnemen. 

 

4. Vorige Notulen 

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

Peter geeft aan dat na het vorige overleg de notulen door zijn genomen met Jaap Huib en 

hierop zijn aangepast.  Aangezien het vorige overleg al langere tijd geleden was, zijn de 

vorige notulen niet doorgenomen. Alle actiepunten zijn verzameld en de voortgang staat in 

de presentatie. 

 

Jacco vraagt hoe gemeten wordt wanneer er bij gemeenten gezocht wordt. Peter legt uit 

dat dit via de zoekfunctie gebeurt onder Alle gemeenten. Jacco geeft aan dat hij regelmatig 

bij andere gemeenten kijkt, maar dan via een pakket. Hij klikt daarbij op het linkje “Ingevuld 
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door”, waarmee zichtbaar wordt welke gemeenten dit pakket ook geregistreerd heeft. Peter 

is blij met deze uitleg en gaat onderzoeken hoe dat meetbaar gemaakt kan worden in 

Matomo 

@PM: Onderzoeken of het klikken op de “Ingevuld door” link meetbaar gemaakt kan 

worden. 

 

Er staan meerdere actiepunten op naam van Jacco. Peter zal een afspraak inplannen om 

deze gezamenlijk door te nemen. 

@PM: afspraak inplannen met Jacco. 

 

5. Laatste ontwikkelingen + Cijfers 

In de afgelopen periode hebben er nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden op de 

softwarecatalogus. Peter geeft tekst en uitleg over deze punten in de presentatie.  

 

Veel gemeenten registreren open source pakketten als extern pakket. Hierin zien we veel 

verschillende schrijfwijzen. Daarnaast willen we graag in kaart hebben welke open source 

pakketten veel worden gebruikt bij gemeenten. Om die reden is een leverancier in het leven 

geroepen genaamd Open Source pakketten. Deze wordt beheerd door de VNG. Hiermee 

kan een gemeente een open source pakket koppelen aan haar overzicht. Mocht er een 

pakket missen, dan kan dit gemeld worden aan de VNG. Bij de pakketten worden geen 

versies opgevoerd. Dit om het beheer te beperken. 

 

Naast open source pakketten is het mogelijk voor leveranciers om diensten te registreren. 

Dit wordt gedaan door een pakket op te voeren met daarvoor de tekst “Dienst –“. Het 

toevoegen van diensten was een wens vanuit de Common Ground leveranciers. 

 

Visma Roxit heeft in de afgelopen jaren vele overnames gedaan, waardoor er meerdere 

leveranciers accounts van Visma aanwezig waren. Deze zijn nu allen samengevoegd tot 

één account. 

 

Wanneer een gemeente een melding doet aan een leverancier, wordt automatisch de 

softwarecatalogus als CC toegevoegd. Hierdoor weet de VNG welke vragen er aan 

leveranciers worden gesteld.  

Andre geeft aan dat het in belang is van de gemeenten om leveranciers in beweging te 

houden en zodoende de data kwaliteit te verbeteren. Blijf vooral deze meldingen doen.  

@PM: Dit wordt meegenomen in een volgende nieuwsbrief. 

 

6. Samenhang Gemma producten door André Plat 
André wijst op ontwikkeling van community’s op https://forum.vng.nl. Er wordt een nieuwe 

groep toegevoegd  genaamd ‘Grip op ict’. Hieronder komen Gemmaonline en 

softwarecatalogus te vallen. Pleio blijft bestaan zodat er ook discussie gevoerd kan worden 

met leveranciers.  

Er is een traject gestart om verder kwaliteitsverbeteringen door te voeren door de  

samenhang GIBIT (kwaliteitsnormen), GEMMA (referentiecomponenten), 

softwarecatalogus en StUF testplatform aan te pakken. Het is gestart met het ‘thema 

informatie-en archiefbeheer’.  
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Erwin Waage , Jacco Hovinga en Edwin Coster (niet aanwezig), gaan dit ook bezien voor 

de softwarecatalogus en zaakgerichtwerken inclusief de API ZGW.  

Daar zijn zowel de VNG als gemeenten bij betrokken.  

@André: zorgt ervoor dat de namen bekend worden bij VNG om ze bij het traject te 

betrekken.  

 

 

7. Gemma release door Mark Backer 

Er is onlangs een nieuwe gemma release geweest. Deze is nog niet gecommuniceerd 

i.v.m. een aantal andere wijzigingen die aanstaande zijn. 

In deze release zijn er meerdere referentiecomponenten en BBN scores toegevoegd op het 

gebied van informatiebeveiliging. Dit is in samenwerking met de IBD gebeurt.  

Hiervoor zijn twee kaarten gemaakt die beschikbaar zijn op de softwarecatalogus.  

 

Inmiddels wordt op Gitlab de gemma architectuur aangeboden. Hiermee wordt het mogelijk 

om samen te werken tussen gemeenten en VNG om de architectuur met Archi samen te 

stellen. Mark geeft aan dat hier meerdere gemeenten al mee werken en onderzoekt nog 

hoe dit verder ingezet kan worden.  

 

 

8. Sterrenmatrix.  

Dit onderwerp is door tijdgebrek niet besproken. Peter vraag of er gemeenten zijn die 

hierover willen meedenken en nodigt ze uit om via e-mail contact te zoeken met de 

softwarecatalogus. 

 

 

9. Kennisdelen & Sluiting 

Gevraagd wordt om succes verhalen te delen. Input kan naar softwarecatalogus@vng.nl  
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Actielijst 

Actie Actiehouder Afgerond 

Bij Walter navragen wat de status is van de Mavim koppeling 

met de softwarecatalogus. 

ANDRÉ Ja 

Toolkit verzorgen voor softwarecatalogus trainingen door 5 

sterren gemeenten of werkgroepleden 

 

Op aanvraag beschikbaar 

PETER Ja 

Webinar organiseren voor andere gemeenten over de 

softwarecatalogus. VNG en Maastricht pakken dit op. 

PETER  

Advies over het opvoeren van een koppeling voor bijvoorbeeld 

Civision/Key2Data.  

 

Mark geeft aan hier een video over bestaat.Video beschikbaar 

op https://www.youtube.com/watch?v=MiOwHJgnq00   

JAAP Ja 

Navragen bij Mark over de AMEF export 

 

PETER  

Aanbesteding en verbinding Gemma en SWC. en in gesprek 

gaan met Arnold Veenstra over een vertaling van GIBIT naar 

SWC 

JAAP  

Publiceren van kwartaalcijfers over de softwarecatalogus 

 

Peter is nog op zoek naar een goede plek en de juiste vorm. 

PETER  

Uitzoeken waarom zoeken bij gemeenten op 0 staat.  

 

Zie punt over zoeken bij gemeenten 

PETER  

Verbeteren handleidingen voor leveranciers 

 

Is een continue proces 

PETER Ja 

Vraag beantwoorden over API export van JH 

 

Dit is via de e-mail afgehandeld tussen Mark en Jaap Huib 

PETER Ja 

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 

PETER  

Onderzoek naar naamgeving IBD en softwarecatalogus PETER en 

JH 

 

Delen verbeteringen platform PETER Ja 

Laatste inlogdatum toevoegen aan gebruikersoverzicht PETER Ja 

Agenderen onderzoek naar nieuwe softwarecatalogus 

 

Taken zijn uitgedacht. Offertes zijn aangevraagd.  

PETER  
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Actie Actiehouder Afgerond 

Gebruikersonderzoek: 5 taken PETER en 

JH 

Ja 

Onderzoek of matchingscore van MDD gebruikt kan worden in 

softwarecatalogus 

 

Zie presentatie 

PETER Ja 

Filter voor referentiecomponenten die door gemeenten worden 

gebruikt. Nu is er een filter op referentiecomponenten die zijn 

opgevoerd door de leveranciers. 

PETER Ja 

Stuk over het belang van de softwarecatalogus voor de 

functioneel beheerders 

 

Afspraak inplannen met Jacco 

JH en 

PETER 

 

Artikel over een signaal ontvangen vanuit TopDesk om zo de 

softwarecatalogus bij te houden 

PETER Ja 

Verhuizen van Pleio naar Forum.vng.nl 

 

Wordt nog opgepakt onder de noemer Grip op ICT 

PETER  

Nieuwe datum Archinmate workshop. I.v.m. coronacrisis 

uitgesteld. 

 

Met Mark oppakken of digitaal een optie is. 

PETER  

Navragen bij Kennisnet hoe ze de inrichting met data-typen 

hebben ingericht. 

Toine  

Onderzoek VU delen met gemeenten Toine  

Datum delen van werkgroep overleg met andere koepels Peter  

Meetbaar maken van “Ingevuld door” link bij pakketten. 

Is direct ingericht en wordt meten gemeten. 

Peter Ja 

Afspraak inplannen met Jacco over actiepunten. 

Is ingepland 

Peter Ja 

Belang van meldingen aan leverancier vermelden in volgende 

nieuwsbrief 

Peter  

Deelnemers gemeenten doorgeven aan ZGW groep  André  

 


