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Project Nieuwe Automatisering Parochies 
In juli is een nieuwsbrief verschenen waarin wij de stand van zaken rond het project Nieuwe 
Automatisering Parochies hebben toegelicht. Inmiddels zijn de zomervakanties voorbij en is het tijd om 
u bij te praten over de ontwikkelingen in de laatste maanden. Daarom hebben we nu deze derde 
nieuwsbrief opgesteld. Graag verwijzen we ook naar de website www.nieuwe-automatisering.nl. Hier 
vindt u altijd de meest recente informatie. 
 
Nieuwe automatisering parochies: inzet van de werkgroepen 
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat de werkgroepen van start zijn gegaan met het 
inrichten van zowel DocBase als ExactOnline. In de zomermaanden is door de verschillende 
werkgroepen hard gewerkt aan de voorstellen voor en de feitelijke inrichting van de nieuwe software. 
Tijdens meerdere bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen zijn de voorstellen die er lagen 
besproken, getest en daar waar nodig bijgesteld. Inmiddels zijn we zover dat de individuele 
werkgroepen zijn samengevoegd tot één grote werkgroep, waarin de inrichting van DocBase (en waar 
relevant ExactOnline) wordt beoordeeld en bijgesteld. Dit, omdat de onderlinge samenhang van de 
verschillende modules steeds belangrijker wordt in de uiteindelijke beoordeling van de functionaliteit. 
 
Aanpassingen in de standaardsoftware en procedurebeschrijvingen 
Zoals wij tijdens de informatiebijeenkomsten in de verschillende bisdommen al hebben aangegeven, 
zal in de nieuwe software zo min mogelijk gebruik worden gemaakt van maatwerk. Dit maakt het 
noodzakelijk dat wij goed kijken naar de standaardfunctionaliteit in de beide pakketten en hoe we die 
zo optimaal mogelijk kunnen inzetten.  
 
Inmiddels is duidelijk geworden dat in beide pakketten een aanpassing in de beschikbare standaard-
software noodzakelijk is om de functionaliteit die we willen bieden zo optimaal mogelijk te laten zijn. 
Hierover is met de beide leveranciers (Acanthis en Exact) overeenstemming bereikt en aan deze 
aanpassingen wordt op dit moment druk gewerkt. Dit betekent echter wel, dat de oplevering van de 
software iets opschuift. Vooralsnog handhaven we wel de startdatum van de beschikbaarheid van de 
nieuwe automatisering voor parochies op 1 januari 2018.  
 
Het gaan werken met nieuwe software zal op onderdelen ook betekenen dat er aanpassingen nodig 
zijn in de wijze waarop gegevens verwerkt moeten gaan worden. Dit proberen we tot een minimum te 
beperken. Daar waar het niet anders kan, komen we met heldere procedurebeschrijvingen om er voor 
te zorgen dat de gegevens goed worden vastgelegd en ook in de verwerking van overzichten e.d. 
goed weergegeven worden. 
 
Klankbordgroepen 
Op 25, 26 en 27 september hebben de eerste bijeenkomsten van de drie Klankbordgroepen (Zwolle, 
Rotterdam en Eindhoven) plaatsgevonden. Daarin zijn de ontwikkelingen tot op heden besproken, is 
een eerste indruk van DocBase gegeven en is het verdere vervolgtraject toegelicht (de presentatie 
welke op deze avond is gegeven kunt u vinden op www.nieuwe-automatisering.nl).  
 
Tijdens deze bijeenkomsten zijn veel vragen gesteld en zijn ook zinvolle suggesties gedaan rond de 
functionaliteit van DocBase. Dit is echter nog niet hetzelfde als het zelfstandig testen van de software. 
Binnen enkele weken zal dit wel mogelijk zijn. Vanwege de noodzakelijke aanpassingen in de 
standaardsoftware en een nog lopende vierde sessie voor het verwerken van de opmerkingen uit de 
werkgroepen, moeten we de 2e sessie van alle bijeenkomsten van de Klankbordgroep enkele weken 
verplaatsen. De bijeenkomsten die gepland stonden voor 9, 10 en 11 oktober komen dan ook te 
vervallen. Nieuwe data worden z.s.m. aan de deelnemers gecommuniceerd.  
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Aanmelden voor gebruik nieuwe software 
Voorwaarde voor deelname aan de opleidingen zal uw aanmelding als parochie voor de overgang 
naar de nieuwe software zijn. Heeft uw parochie zich al aangemeld? Uw parochiebestuur kan dit doen 
door het contactformulier op de website www.nieuwe-automatisering.nl in te vullen. U ontvangt dan 
een bevestiging van uw aanmelding en wij zullen u t.z.t. benaderen met vragen die voor de conversie 
van belang zijn. Hiertoe dient u een vragenlijst in te vullen, zodat de conversie zorgvuldig voorbereid 
kan worden. Andere vormen van aanmelding (bijv. via de bisdommen) kunnen helaas niet in behan-
deling worden genomen. 
 
Conversie 
De zomerperiode is ook benut om het conversieprotocol voor de conversie vanuit Navision verder uit 
te werken. Op dit moment ligt er een protocol klaar dat op korte termijn door alle betrokken partijen 
getest zal worden. De vragenlijst die u n.a.v. uw aanmelding voor de overgang zult ontvangen bevat 
vragen die met de conversie te maken hebben. Een zorgvuldige invulling van deze lijst is van belang 
om een goede conversie mogelijk te kunnen maken. 
 
Zodra het protocol voor de conversie vanuit Navision is getest en akkoord bevonden, zullen we ons 
ook buigen over de conversie vanuit andere pakketten. Het uitgangspunt hierbij is dat in principe alle 
gegevens die als zogenaamd csv-bestand kunnen worden aangeleverd, in DocBase kunnen worden 
geïmporteerd. Wel zullen eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de opmaak en volgorde van de 
gegevens in deze bestanden. Nadere informatie hierover volgt nog. 
 
Opleiding 
De opleidingen voor de nieuwe automatisering waren voorzien vanaf half oktober 2017. Wij hechten 
belang aan het opleiden van de gebruikers zo kort mogelijk voor de ingebruikname van de nieuwe 
software. Vanwege de noodzakelijke aanpassingen in de standaardsoftware en de daaropvolgende 
testfase door de werkgroepen en de klankbordgroep zullen de opleidingen eveneens iets in de tijd 
opschuiven. Op dit moment voorzien we de start van de opleiding voor begin december 2017.  
 
MijnRKKerk.nl 
Inmiddels hebben we een start gemaakt met de ontwikkeling van MijnRKKerk.nl, de app waarmee we 
de individuele persoonsgegevens willen ontsluiten van leden van het RK Kerkgenootschap alsmede 
het beschikbaar stellen van andere informatie vanuit de parochies. Dit zal niet op 1 januari gereed zijn, 
maar dat is ook niet per se noodzakelijk. Voor 1 mei 2018 verwachten we de app operationeel te 
hebben, om zo onder andere te kunnen voldoen aan de eis van raadpleging van de eigen gegevens 
door leden (zoals voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke in mei 
2018 ingaat). 
 
Actie Kerkbalans 2018 
Zoals ook in de verschillende bijeenkomsten is aangegeven, kan de Actie Kerkbalans 2018 het beste 
worden voorbereid vanuit het huidige beschikbare systeem. U hoeft bij een conversie niet bang te zijn 
dat daarna gegevens over de Actie 2018 verloren zouden gaan. Bij de conversie worden alle gege-
vens tot het moment van conversie immers meegenomen. 
 
Tot slot 
Nu de zomerperiode voorbij is, kunnen we (weer) op volle kracht vooruit om de inrichting van de 
software af te ronden, met inbegrip van de noodzakelijke tests. Door alle betrokkenen wordt hard 
gewerkt aan het realiseren van goedwerkende oplossing voor de automatisering van de parochies. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat we dit op of rond 1 januari 2018 operationeel hebben. De eerste 
aanmeldingen van parochies voor de overgang naar DocBase en ExactOnline zijn inmiddels binnen. 
U doet toch ook mee? U kunt uw parochie aanmelden voor het gebruik van de nieuwe software via 
www.nieuwe-automatisering.nl.  
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