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VERSLAG 

Overleg : Gebruikersgroep Softwarecatalogus 

Datum : 5 maart 2020 

Tijd : 10:00 - 13:00 

Locatie : Utrecht 

Deelnemers : Jaap Huib van der Knaap (JK) (Gemeente Hilversum), Robbert Jetzes(RJ) (Gemeente 

Maastricht), Moniek Geraets (MG) (Gemeente Maastricht), René Ringeling 

(RR)(Gemeente Woerden), Jacco Hovenga(JH) (Gemeente Sudwestfryslan), Sharon 

van Kouwen(SP) (RID de Liemers), Peter Makkes(PM) (Functioneel beheerder 

Gemma), André Plat(AP) (Product eigenaar Gemma), Kenan Dogan(KD) (Project 

ondersteuner)  

 

1. Opening 

Andre plat opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Voorstel ronde 

JK - Gebruikt ameff export en verbinden over de verschillende beheerinstrumenten heen ' 

logisch'. Common Ground koppelingen gevraagd. 

SP- SWC implementatie beheer-adviseur gemeenten, gebruik en verdieping bij die 

gemeenten is gewenst. 

MG- wil meer en beter gebruik maken van de SWC 

RJ- De vraagstuk is hoe de SWC actueel te houden (b.v. versienummers applicaties) 

JH- Gebruikt de softwarecatalogus bij aanbestedingen, bestek/koppelingen 

RR- 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) 

PM - functioneel beheerder Gemmaonline en softwarecatalogus 

AP - Product eigenaar Gemma producten  

KD – Projectmedewerker 

 

3. Vorige Notulen 

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

Aangezien het vorige overleg al een lange tijd geleden was, zijn de vorige notulen niet 

doorgenomen. Alle actiepunten zijn verzameld en worden hieronder besproken. 

 

Koppeling Softwarecatalogus met Mavim 

Walter is niet aanwezig, de vorige vergadering werd dit actiepunt aan hem toegewezen. -

@AP- zal hem vragen naar de status van dit actiepunt. 

 

Ambassadeurs. Wat is er nodig om dit te kunnen?  

AP- geeft aan dat wij allemaal ambassadeurs zijn. Het idee is dat  5 sterren gemeenten of 

werkgroep leden (in ieder geval iemand die goed met de SWC kan omgaan) training/cursus  
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geeft aan gemeenten die minder sterren hebben. Daarvoor komt een toolkit om deze 

trainingen en cursussen te ondersteunen.  

@PM – zorgt ervoor dat de documentatie online komt of in bezit van de betrokkenen. 

 

Opfris training 1,2 of 3 sterren gemeenten 

Wie wilt meewerken aan een opfris Webinar voor 1 - 3 sterren gemeenten. 

Er is één gemeente is met geen ster. Gemeente Maastricht geeft aan hier aan mee te 

willen werken..  

@PM – stemt dit verder af met RJ. 

 

 

Opvoering koppeling advies VNG 

Dit is een discussiepunt want hoe voeren we bijv. Civision/Key2Data. Is dit opvoeren als 

applicatie of als koppeling.  

@JK- maakt een opzet en stemt deze af met JH 

@PM- zal bij Mark (VNG-R) navraag doen over de AMEF export 

 

Aanbesteding en verbinding Gemma en SWC. 

AP vraagt aan de groep om bij eigen gemeente te kijken naar inkoopvoorwaarden en 

gebruik in combinatie met de Gemma producten en de GIBIT.   

@JK- wil hierover meedenken en in gesprek gaan met Arnold Veenstra over een vertaling 

van GIBIT naar SWC 

 

4. Huidige situatie softwarecatalogus 

 PM geeft een presentatie over de huidige situatie. N.a.v. zijn de volgende 

opmerkingen en vragen gesteld. 

i. RJ geeft aan dat het percentage de cijfers voor bijvoorbeeld het toevoegen 

van pakketten laag.   

ii. @PM geeft aan de frequentie van het bijhouden van de cijfers per kwartaal 

voor SWC bijhouden en publiceren. 

iii. PM geeft aan dat zoeken bij gemeente op 0 staat , dit kan volgens JK niet 

kloppen want hij heeft zelf gezocht. @PM zoekt dit verder uit. 

iv. Zijn leveranciers ' happig'  op bij houding: ja/nee 

1. Achtergrond van vraag -RJ-: Leverancier lijkt matig belang, en 

houdt niet goed bij, daar hebben we als gemeente(n) last van. 

Simpelste oplossing is melding aan leverancier aanmaken waarbij 

CC naar mailbox van softwarecatalogus gaat. 

2. Gemeenten vinden de versies wel belangrijk 

3. Bijhouden in beheerdershandleiding, hoe werkt het bijwerken voor 

leveranciers. @PM – controleert en indien nodig verbetert de 

handleidingen 

v. JH gebruikt om half jaarlijks inzicht te krijgen in het SAAS gebruik (33-50% 

SAAS bij gemeenten en het groeit) 

vi. PM geeft aan dat SWC ook bekend is bij andere instellingen dan alleen de 

gemeenten. Sociaal Domein via VWS en Provincie Zuid-Holland hebben ' 
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data'  opgehaald en collega’s van VNG gebruiken de data bij start project. 

Dit laatste kan wel beter.  

vii. JH API kwam alleen AMEFF uit, graag nog antwoord op verzoek 

compacter csv rapportje te krijgen, @PM zoekt dit uit 

viii. Koppeling SWC naar Topdesk (Maastricht belangstelling): beleid VNG 

toegelicht. Koppeling is initiatief commerciële partijen.  

ix. JH pakket hernoemen heeft voorkeur boven af-en opnieuw opvoeren. 

@PM neemt dit mee in de handleiding voor leveranciers 

x. IBD maakt gebruikt van een exportlijst en heef hier haar eigen naamgeving 

voor in gebruik. Om meer aansluiting te hebben op de naamgeving wordt 

onderzoek gedaan om de naamgeving in de softwarecatalogus daarop aan 

te laten sluiten.  @PM en JH om dit uit te zoeken. 
 Softwarecatalogus bij andere overheden 

PM- geeft aan welke andere overheden interesse hebben getoond. Geen 
opmerkingen 

 Leveranciers en de softwarecatalogus (Status convenant, common ground, 

Diensten toevoegen) 

Aangegeven is dat het convenant vervangen wordt door het groeipact common 

ground. Dit wordt in een e-mail gedeeld met alle contactpersonen van de 

leveranciers. Daarna komt dit terug in de nieuwsbrief van de softwarecatalogus. De 

status van de softwarecatalogus en gemmaonline is nog onveranderd. AP geeft 

aan dat StuF langzaam gaat verdwijnen.  

 Doorgevoerde verbeteringen platform 

PM heeft al meerdere verbeteringen doorgevoerd op de softwarecatalogus. Deze 

worden gedeeld met de aanwezigen. 403 en 404 errors op de website worden 

opgelost. 

JK wil meegenomen worden in de verbeteringen over deze websites. PM deelt de 

verbeteringen via de nieuwsbrief 

JH heeft een suggestie om de laatste inlogdatum van een gebruiker in het 

gebruikersoverzicht te tonen. @PM pakt dit op. 

 

5. Toekomst softwarecatalogus 

Het platform draait op Drupal 7 
a. 2021 nov, einde life-cycle van deze Drupal versie. Studenten aan de  Universiteit 

van Twente doen onderzoek naar behoeften bij stakeholders uit naam van de 
leverancier. Zo ook bij alle andere aanbieders van de softwarecatalogus. @PM dit 
onderzoek agenderen voor het volgende overleg.  

b. PM geeft aan een gebruikersonderzoek te starten. Wie van de aanwezigen wil 
betrokken worden 
Graag input voor use-cases. JK geeft aan hier betrokken bij te willen zijn. @PM 
neemt contact op met JK 
 

c. Ontwikkelingen binnen VNG 
MDD voor matchingscore, applicatielandschap (wel/geen belangstelling?) – JH 
geeft aan dat er al een matchingscore is in MDD. – @PM zoekt dit uit. 

d. Filter op de referentie componenten die gemeenten gebruiken naar het filter dat 
leveranciers opvoeren. Is dit nuttig? ja nuttig – @PM werkt dit uit. 

e. AP vraagt of men interesse heeft in meer uitleg over Matomo - sessie: geen 
belangstelling 
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6. Kennisdelen - vragen die gesteld zijn in afgelopen periode!  

 SP vraagt hoe samenwerkingsorganen en hoe gemeenten projecten hun informatie 

erin te zetten zodat er actuele architectuurplaten te maken zijn. Begrip, nut en 

noodzaak verschilt. Grotere belang wordt niet door iedereen gezien. SP ontvangt 

vanuit topdesk melding van mutaties op het gebied van software en werkt dan bij. 

Hoe verder is dan nog wel lastig.  

 MDD en 5 sterren (zou belangrijk zijn), verdieping nuttig. – @PM zoekt de verdere 

relatie uit en onderzoekt hoe de platformen elkaar kunnen helpen 

 Jk geeft aan dat Functioneel beheerders juist behoefte moeten hebben om de 

softwarecatalogus te gebruiken of bij te houden.  -JK- heeft suggesties – @PM 

neemt contact op met JK voor een kort artikel hierover. 

 Bij aanbesteding referentie-componenten (her)gebruiken, zie swc.nl 

 Half-jaarlijkse bijeenkomst voor implementatie-ondersteuning (door)starters en/of 

best practices en/of ARCHI sessie 26 maart en ' ga bij elkaar op bezoek' . Nieuwe 

datum prikken ipv 26 maart 

 SP geeft aan na een mutatie in TopDesk op het gebied van softwarepakketten een 

melding te krijgen in haar mailbox. N.a.v. deze melding werkt zij de 

softwarecatalogus bij. – PM vraagt of SP een kort stukje hierover wilt schrijven voor 

op de website.  @PM en SP 

PM geeft aan enkele weken geleden iets op Pleio geplaatst te hebben. Hier zijn 

geen reacties op geweest.  Voorstel is om Pleio niet meer te gebruiken en over te 

stappen naar forum.vng.nl. Alle aanwezigen zijn akkoord. – @PM pakt dit op.  

 Er wordt een Archimate workhsop georganiseerd.  Voor deze workshop is er de 

nodige kennis nodig van Archi.  In overleg wordt een nieuwe datum gekozen zodat 

de leden van de werkgroep aanwezig kunnen zijn. De locatie van de workshop is 

Utrecht. – @PM stelt een nieuwe datum voor 

 

7. Rondvraag 

 PM stelft de vraag of het optie zou zijn om toekomstige sessies digitaal te doen. 

Reactie is bij voorkeur niet, tenzij er een gericht thema of onderwerp is.  

 PM stelt voor om de volgende sessie bij een gemeenten te organiseren. Hier is 

momenteel weinig animo voor. Gedachte is dat de softwarecatalogus er is voor en 

deze ook van de gemeenten is. VNG heeft hierin een faciliterende rol.  

 AP stelt voor halfjaarlijks een gebruikersoverleg te houden en per kwartaal eentje 

met een bepaald thema. Deze laatste bij voorkeur digitaal. 

8. Sluiting 
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Actielijst 

Actie Actiehouder Afgerond 

Bij Walter navragen wat de status is van de Mavim koppeling 

met de softwarecatalogus 

AP  

Toolkit verzorgen voor softwarecatalogus trainingen door 5 

sterren gemeenten of werkgroepleden 

PM  

Webinar organiseren voor andere gemeenten over de 

softwarecatalogus. VNG en Maastricht pakken dit op. 

PM  

Advies over het opvoeren van een koppeling voor bijvoorbeeld 

Civision/Key2Data 

JK  

Navragen bij Mark over de AMEF export 

 

PM  

Aanbesteding en verbinding Gemma en SWC. en in gesprek 

gaan met Arnold Veenstra over een vertaling van GIBIT naar 

SWC 

JK  

Publiceren van kwartaalcijfers over de softwarecatalogus PM  

Uitzoeken waarom zoeken bij gemeenten op 0 staat.  PM  

Verbeteren handleidingen voor leveranciers PM  

Vraag beantwoorden over API export van JH 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 

PM  

Onderzoek naar naamgeving IBD en softwarecatalogus PM en JH  

Delen verbeteringen platform PM  

Laatste inlogdatum toevoegen aan gebruikersoverzicht PM Ja 

Agenderen onderzoek naar nieuwe softwarecatalogus PM  

Gebruikersonderzoek: 5 taken PM en JH  

Onderzoek of matchingscore van MDD gebruikt kan worden in 

softwarecatalogus 

PM  

Filter voor referentiecomponenten die door gemeenten worden 

gebruikt. Nu is er een filter op referentiecomponenten die zijn 

opgevoerd door de leveranciers. 

PM  

Stuk over het belang van de softwarecatalogus voor de 

functioneel beheerders 

JH en PM  

Artikel over een signaal ontvangen vanuit TopDesk om zo de 

softwarecatalogus bij te houden 

PM  

Verhuizen van Pleio naar Forum.vng.nl PM  

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

uitgesteld. 

PM  

 


