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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 je hand op te steken in 

Teams.

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



Agenda

• Opening
• Voorstel ronde deelnemers
• Onderzoek softwarecatalogus – leverancier ARCHIXL
• Vorige notulen + actiepunten
• Laatste ontwikkelingen + cijfers
• Samenhang Gemmaproducten – André Plat
• Gemma release – Mark Backer
• Sterrenmatrix. Hoe nu verder?
• Rondvraag



Voorstel ronde van de sprekers

• Peter Makkes
• FB

• André Plat
• Product owner

• Mark Backer
• Architect

• Toine Schijvenaars
• ARCHIXL



Onderzoek softwarecatalogus – Toine Schijvenaars

• Principal consultant bij ArchiXL
• Informatiearchitect en IT-consultant. 



Vorige notulen - actiepunten

Actiepunt Status Wie

Koppeling SWC & Mavim Is verder doorontwikkeld en verbeterd. Nog geen contact gehad met 
leverancier

PM

Documentatie trainingen online Deze is beschikbaar en kan opgevraagd worden PM

Opfris webinar SWC Nog niet ingepland i.v.m corona crisis PM

Opvoeren koppelingen met 
Key2Data/Civision

JK & 
JH

Vertalen Gibit naar SWC JK & 
AP

Publiceren cijfers SWC Cijfers zijn beschikbaar. Nog niet gepubliceerd PM

Zoeken bij gemeenten = 0 Er is 1 zoekacties geweest door gemeenten bij andere gemeenten PM



Vorige notulen - actiepunten

Actiepunt Status Wie

Verbeteren leveranciers 
handleiding

Aantal verbeteringen zijn doorgevoerd. Blijft een continue proces PM

Naamgeving afstemmen met 
IBD

Dient nog opgepakt te worden. PM & 
JH

Inlogdatum in 
gebruikersoverzicht

De inlogdatum is toegevoegd aan het gebruikersoverzicht PM

Onderzoek nieuwe SWC 
agenderen

Staat op de agenda PM

Gebruikersonderzoek taken 
uitdenken

Een vijftal taken zijn beschreven en offertes zijn opgevraagd PM & 
JK

Matchingscore met MDD Onderzoek gedaan. Wordt gematched op andere facetten dan de 
softwarecatologus

PM



Vorige notulen - actiepunten

Actiepunt Status Wie

Use case functioneel 
beheerders SWC

Nog op te pakken PM & 
JK

Archi sessie inplannen I.v.m. corona nog geen nieuwe datum PM

Use Case RID de Riemers Geplaatst op SWC PM & 
SH

Pleio -> Forum.vng Intern afstemmen PM

Filter referentie componenten 
gebruikt door gemeenten

Is toegevoegd aan het overzicht bij de pakketten PM



Laatste ontwikkelingen platform

• Inbox weer aangezet zonder dat een e-mail wordt verstuurd
• Filter optie bij pakketten voor door gemeente gebruikte referentiecomponenten
• Praktijk voorbeeld RID de Liemers toegevoegd
• Laatste inlogdatum toegevoegd aan gebruikersoverzicht
• Tabblad “Te migreren versie” verwijderd
• Bug oplost: filter issue bij koppelingen
• Aantal 403 issues opgelost (pagina waar gebruiker geen rechten tot heeft)
• Dode linken verwijderd
• 500-errors kwamen vaker voor. Opgelost door indexatie aan te passen



Laatste ontwikkelingen leveranciers

• Leverancier Open Source pakketten – 12 pakketten opgevoerd
• Diensten toegevoegd door leveranciers (common ground ontwikkelaars)
• Groeipact Common Ground
• Verhuizen pakketten:

• Visma Roxit – 5 leveranciers samengevoegd tot één leverancier
• iBabs – verhuist naar nieuwe leverancier

• Meld aan leverancier optie ook naar softwarecatalogus@vng.nl in CC
• Proces ingericht om te bewaken. Sommigen lastig in beweging te krijgen / houden.

• Leveranciers aangeschreven die geen pakketten hebben geregistreerd.(8x)
• 2 van de 8 hebben direct actie ondernomen



Gebruik softwarecatalogus jan – mei (gemeenten)

42% is ingelogd (214 v 512)



Gebruik softwarecatalogus jan - mei (leveranciers)

35% is ingelogd (80 v 229)



Tooling VNG, VNGR en basisteam VAS – André Plat



Gemma release – Mark Backer

• Eerste release vanuit de architectuurtool Archi
• GEMMA nu ook aangeboden in git-repository op GitLab.
• Potentie voor gezamenlijk werken aan architectuur
• Mogelijkheid om architectuurmodellen te mergen

• Uitbreiding GEMMA
• Informatiebeveiligingscomponenten toegevoegd
• Twee nieuwe views

• Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen en
• RC00 Alle referentiecomponenten

• BBN classificatie van alle referentiecomponenten
• BBN classificatie referentiecomponenten (blues)

• Actualiseren van standaarden



Sterrenmatrix– Peter Makkes

• Opgezet ten tijde van projectfase
• 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



Kennis delen

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

• Best practises voor beheer softwarecatalogus

• ARCHI sessie door Mark Backer (VNG)

• Beantwoorden van vragen door gemeenten



Bedankt voor jullie 
aanwezigheid!

softwarecatalogus@vng.nl


