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Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus 

jaargang 2 nr. 3 
 

Inleiding  

Op 27 maart 2014 is de nieuwe Softwarecatalogus versie 2.0 gelanceerd. Inmiddels zijn ruim 250 

gemeenten en ruim 130 leveranciers aangesloten op de GEMMA Softwarecatalogus en dit aantal 

neemt nog dagelijks toe.  

Ook zijn we vanuit KING gestart met regiosessies. Deze regiosessies zijn bedoeld om gemeenten 

(verder) kennis te laten maken met de mogelijkheden van de Softwarecatalogus en ook ervaringen 

te delen over het gebruik van de Softwarecatalogus. Voor meer info over de regiosessies: 

http://new.kinggemeenten.nl/operatie-nup/nieuws/regiosessies-over-gebruik-softwarecatalogus . 

In de vorige releasebrief van eind mei zijn de wijzigingen van release 2.1 toegelicht. Er is nu op 

12-6-2013 in release “2.11” extra inhoud toegevoegd aan de Softwarecatalogus. Onder andere in 

verband met nieuwe versies van RIHa-standaarden waarvoor leveranciers hun aanbod in de 

softwarecatalogus kunnen opvoeren na het ondertekenen van addendum. 

In deze releasebrief de volgende onderwerpen: 

Nieuwe functionaliteit 

Nieuwe referentiecomponenten 

Nieuwe standaarden 

Nieuwe leveranciers 

Nieuwe functionaliteit 

In deze release is maar beperkte nieuwe functionaliteit toegevoegd. De nieuwe functionaliteit 

beperkt zich tot de nieuwe VISD Archetype-kaarten waar gemeenten nu ook hun 

applicatielandschap op af kunnen beelden.  

 

Voert u als gemeente uw applicaties in en maakt u een keuze voor één van de archetypen, dan ziet 

u op deze kaart waar u nog mee aan de slag moet voor 1 januari 2015. De prioriteiten van de 

verschillende archetypen staan vermeld op de kaart, zodat direct duidelijk is waar er nog 

(aanvullende) actie nodig is.  

http://new.kinggemeenten.nl/operatie-nup/nieuws/regiosessies-over-gebruik-softwarecatalogus
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Aan de slag  

 Op de website van het programma VISD beantwoordt u een aantal vragen waarmee u 

vaststelt welk archetype voor uw gemeente het meest van toepassing is <link: 

https://www.visd.nl/welk-archetype-ben-ik >.  

 Per archetype is bepaald op welke aspecten de nadruk moet liggen bij de inrichting van uw 

informatievoorziening in het sociaal domein. Met de keuze voor een archetype bepaalt u 

dus ook de prioriteiten voor de informatievoorziening. Deze prioriteiten zijn nu ook 

afgebeeld op de 3D architectuurplaat in de softwarecatalogus.  

 U voert de bestaande of geplande applicaties in in de softwarecatalogus.  

 Daarna kan voor een bepaald archetype een 3D architectuurplaat gegenereerd worden. Zo 

wordt niet alleen direct duidelijk waar de prioriteit moet liggen voor de inrichting van de 

informatiehuishouding voor de decentralisaties, maar ook of daarvoor al functionaliteit 

beschikbaar is binnen uw gemeente.  

Met de architectuurplaat ziet u dus in één oogopslag waar aanvullende actie nodig is. En met de 

softwarecatalogus wordt ook duidelijk welke leveranciers daarvoor functionaliteiten aanbieden.  

Nieuwe referentiecomponenten 

De volgende referentiecomponent is toegevoegd in deze release van de Softwarecatalogus: 

1. Corv systeem: Systeem voor gemandateerde medewerkers voor het melden en inzien van 

berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg die via de Collectieve Opdracht 

Routeervoorziening (CORV) worden verstuurd en ontvangen. 

2. Samenwerkingssysteem: dit is de nieuwe naam voor de referentiecomponent groupware. 

Producten die gekoppeld waren aan de referentiecomponent groupware zijn nu gekoppeld 

met samenwerkingssysteem. 

Nieuwe standaarden 

De volgende standaarden of versie van standaarden zijn toegevoegd, of de status is veranderd, in 

deze release van de Softwarecatalogus: 

https://www.visd.nl/welk-archetype-ben-ik
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1. RIHa 2.0    status: In gebruik 

2. RIHa-Milieu versie 1.1    status: In gebruik 

3. StUF RIHa versie 3.01   status: In gebruik 

4. WABO-BAG services 1.0  status: In gebruik 

Nieuwe leveranciers 

Sinds 1 mei hebben de volgende leveranciers een convenant ondertekend met KING en daarmee 

beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus: 

1. BiblionetID 

2. Company-X 

3. Competensys 

4. Energiemissie 

5. Gemcloud B.V. 

6. NIGW (Nederlands Instituut voor Gezondheid en Welzijn) 

7. Paragin 

8. Qualogy 

9. Sogeti 

10. Spaxsolution 

11. Yenlo 

12. Zorgmatch 

Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leveranciers, dan kunt u kijken of deze 

leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw 

applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart.  

Voor meer informatie over nieuwe referentiecomponenten, standaarden en leveranciers: kijk in de 

Softwarecatalogus.  

Vooruitblik naar release 2.2 

Eind juni zal release 2.2 verschijnen. Dan zal weer nieuwe functionaliteit worden toegevoegd. Voor 

gemeenten o.a. de notificatiefuncties en een koppelsleutel voor andere applicaties zoals voor 

CMDB, helpdesk e.d. En voor leveranciers de mogelijkheid om hun eigen productportfolio te plotten 

op de GEMMA Architectuurkaart en andere kaarten die beschikbaar zijn in de GEMMA 

Softwarecatalogus. Ook gemelde bugs zullen verder opgelost worden, zoals het kunnen koppelen 

van (meerdere) eigen applicaties aan een referentiecomponent waarvoor al een applicatie 

opgenomen is.  

Verder zal een actualisatie van de standaarden plaatsvinden. We roepen de leveranciers op om aan 

KING te melden welke standaarden of versies daarvan zij missen. Gebruik hiervoor het nieuw 

geïntroduceerde e-mailadres softwarecatalogus@kinggemeenten.nl. 

Mocht u verder vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. ook naar 

softwarecatalogus@kinggemeenten.nl. 

Met vriendelijke groeten, 

Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig 
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