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Project Nieuwe Automatisering Parochies 
In deze vierde nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de voorgang van het project Nieuwe 
Automatisering Parochies. 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 werkgroep 
Tot deze week hebben de werkgroepen in verschillende rondes de eerste inrichting van het systeem 
voorbereid. In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat de verschillende werkgroepen inmiddels 
zijn samengevoegd tot één werkgroep, omdat dit in deze fase van het project effectiever is. Met name 
de interactie tussen de verschillende onderdelen van DocBase kan beter worden gerealiseerd met 
input vanuit alle disciplines (Leden, Kerkbijdrage en Begraafplaatsen) in dezelfde bijeenkomsten. 
Daarbij is de functionaliteit steeds verder geoptimaliseerd en aangevuld. Inmiddels is in samenspraak 
met de werkgroep ook een start gemaakt met het voorbereiden van de selectielijsten in DocBase en 
het ontwerpen van sjablonen voor het opstellen van brieven e.d.  
 
 
Aanpassingen in de standaardsoftware en koppelingen 
De benodigde aanpassingen in de standaardsoftware in zowel DocBase als Exact Online zijn 
nagenoeg gereed. In ieder geval is de koppeling tussen DocBase en Exact Online voor de aanmaak 
van debiteurennummers en het inschieten van gegevens om in Exact Online een factuur/incasso te 
kunnen genereren gereed en operationeel. De terugkoppeling van facturen en opbrengsten 
Kerkbijdrage is nog niet afgerond, maar dit zal op zeer korte termijn wel het geval zijn. 
 
De koppeling met SILA is nog niet operationeel, maar ook dit zal op korte termijn zijn beslag krijgen. 
De koppelingen zullen grondig getest worden, omdat dit een wezenlijk onderdeel vormt van het 
gebruiksgemak als ook de bruikbaarheid van het systeem. 
 
De koppeling met de app om te kunnen voldoen aan de verplichtingen in het kader van de AVG zullen 
naar verwachting in april 2018 klaar zijn. Dit is ruim op tijd om aan de verplichtingen te voldoen die de 
nieuwe regelgeving aan ons stelt, deze gaan nl. in op 28 mei 2018. 
 
 
Klankbordgroepen 
Op 6, 7 en 8 november zijn de Klankbordgroepen voor de tweede keer bijeen geweest. De 
deelnemers hebben het systeem in werking gezien en na afloop van de bijeenkomst een inlogcode 
ontvangen waarmee ze zelf de functionaliteit van het systeem kunnen testen en beoordelen.  
 
De leden van de Klankbordgroepen hebben bewust zonder verdere instructies toegang tot het 
systeem gekregen, omdat we het testen door de Klankbordgroep drieledig zien: 
 

- Testen van de huidige inrichting van de nieuwe software op gebruiksgemak: werkt de nieuwe 
software voldoende intuïtief en eenvoudig, dit mede om te kunnen bepalen welke instructies 
uitgewerkt moeten worden in instructies en filmpjes (zie verder het punt Opleidingen) 

- Testen van de huidige inrichting van de nieuwe software op functionaliteit: biedt de huidige 
inrichting de benodigde functionaliteit voor het uitvoeren van de noodzakelijke processen rond 
leden, kerkbijdrage, begraafplaatsenbeheer en financiën   

- Testen van de huidige inrichting van de nieuwe software op eventuele niet gerealiseerde 
wensen.  

 
Inmiddels zijn de eerste testresultaten binnen. Gebleken is, dat er enkele problemen waren rond het 
inloggen en het gebruik van de software. Deze zijn inmiddels opgelost, ook voor de situatie na 1 
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januari als de software voor de parochies beschikbaar komt. Op dat punt heeft het testen door de 
Klankbordgroepen zijn diensten dus al bewezen. 
 
Op 20, 21 en 22 november komen de Klankbordgroepen opnieuw bij elkaar. Dan zullen de 
bevindingen besproken worden. Daar waar nodig zullen de uitkomsten aan de werkgroep en 
eventueel de stuurgroep voorgelegd worden. De werkgroep heeft een afsluitende bijeenkomst op 6 
december, waarna de uitkomsten van deze bijeenkomst worden verwerkt en het systeem klaar is om 
in gebruik te nemen. 
 
Omdat wij voorzien dat de komende tijd nog nieuwe vragen/wensen naar voren zullen komen, willen 
we de Klankbordgroepen graag in stand houden en vooralsnog 2x per jaar met hen samenkomen om 
deze vragen/wensen te bespreken op wenselijkheid, prioriteit en impact op de software (en daarmee 
de kosten).  
 
 
Aanmelden voor gebruik nieuwe software 
Inmiddels heeft een grote groep parochies zich aangemeld voor de overgang naar de nieuwe software 
m.i.v. 1-1-2018. 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 als ook een vragenlijst die u dient in te vullen ter voorbereiding op de 
conversie. Enkel aanmeldingen die via de website www.nieuwe-automatisering.nl binnenkomen 
worden in behandeling genomen. 
 
 
Conversie 
Op dit moment wordt het conversieprotocol voor conversie vanuit Navision getest en daar waar nodig 
bijgesteld. Om dit goed te kunnen beoordelen wordt met de gegevens van één parochie die alle 
modules van Navision in gebruik heeft getest. Met de conversies van de parochies die zich aangemeld 
hebben wordt rond 1 januari 2018 gestart. De parochies die volledig Navision gebruiken krijgen hierbij 
voorrang. 
 
Voor conversie uit andere pakketten dan Navision worden Excel-sjablonen ontwikkeld die automatisch 
of handmatig (afhankelijk van de mogelijkheden van de bij de parochie in gebruik zijnde pakketten) 
gevuld kunnen worden. Deze sjablonen zullen rond 1 december beschikbaar komen. 
 
 
Opleiding 
In de opleiding voor het nieuwe systeem wordt voorzien door een meervoudige aanpak: 

- Er worden centrale introductiedagen georganiseerd op meerdere plaatsen in het land 
- Er komen instructiefilmpjes beschikbaar voor het de belangrijkste functionaliteiten in de 

software (voor Exact Online zijn deze al beschikbaar) 
- Er komen instructies/procedures “op papier”, waarin de belangrijkste processen beschreven 

staan 
 
Voor de ontwikkeling van dit materiaal zijn wij in contact met Edumundo, een bedrijf dat veel materiaal 
ontwikkeld voor universitair en HBO-onderwijs, maar ook voor bedrijven om veranderingsprocessen te 
begeleiden. 
 
Voor de introductiedagen wordt aansluiting gezocht bij de volgorde van de conversie, omdat we graag 
zo dicht mogelijk voor het feitelijke gebruik de gebruikers willen instrueren. De data komen z.s.m. op 
de website www.nieuwe-automatisering.nl, maar zullen ook bij de acceptatie van de vragenlijst (zie 
punt conversie) bekend worden gemaakt. 
 
 
MijnRKKerk.nl 
De app mijnRKKerk.nl zal in april 2018 gereed en beschikbaar zijn. De app bestaat uit een basisdeel 
(inzage door een lid van de van hem/haar geregistreerde gegevens zonder tussenkomt van een 
derde) en een plusdeel. Voor het basisdeel is een koppeling met DocBase nodig, dit deel wordt voor 
alle parochies centraal ingericht en beheerd. Voor het plusdeel geldt, dat dit optioneel door parochies 
gebruikt kan worden voor de communicatie met de eigen leden. Zodra hier meer nieuws over te 

http://www.nieuwe-automatisering.nl/
http://www.nieuwe-automatisering.nl/
http://www.nieuwe-automatisering.nl/


Bladzijde 3 
 

melden is, zal dit in een volgende nieuwsbrief en op de website gemeld worden. Voor het gebruik van 
de app (zowel voor het basisdeel als voor het plusdeel) is de registratie van e-mailadressen van uw 
leden noodzakelijk.  
 
 
Tot slot 
Nu 1 januari snel dichterbij komt, zal de komende periode hard gewerkt worden om op een heleboel 
terreinen de puntjes op de i te zetten. Daarbij proberen we zoveel mogelijk de voortgang via 
nieuwsbrieven en de website te melden. Mocht u desondanks vragen hebben, neemt u dan contact op 
via het contactformulier op de website www.nieuwe-automatisering.nl. 
 
 
Projectgroep Nieuwe Automatisering 
November 2017 
 
 
 


