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Even 
voorstellen:

•Betrokken partijen:

• Stuurgroep en werkgroepen project Nieuwe 
Automatisering Parochies (NAP)

• Acanthis, leverancier van Docbase
• B-ware Business Software, leverancier van 

documentcreatie in DocBase
• Edumundo, leverancier van e-learning materialen 

in relatie tot DocBase
• Exact, leverancier van Exact-Online
• TIZIN, leverancier van app “mijnrkk”



Plenaire ochtendsessie



Plenaire 
ochtendsessie

•deel I
• Algemene introductie Nieuwe Automatisering 

Parochies
• Docbase (conversie)
• Opleidingsmateriaal (Edumundo)

•deel II
• Algemene Verordening Gegevensbescherming
• Exact-Online (conversie)
• Opleidingsmateriaal voor Exact-Online
• App “mijnrkk”



Algemene introductie NAP
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Doel van de 
dag:

•Een brede introductie van de nieuwe automatisering voor 
parochies:

• Het verschaffen van inzicht in de aard van, de samenhang tussen 
en de mogelijkheden van de aangeboden oplossingen,

•met als doel:

• U in staat te stellen de beschikbare opleidingsmaterialen te weten 
te vinden èn te gebruiken,

• U in staat te stellen om binnen uw eigen parochie met de nieuwe 
automatisering succesvol aan de slag te gaan!



Waarom?

•Navision raakt steeds verder verouderd.
• Infrastructuur om het pakket te kunnen blijven draaien
• Het niet kunnen updaten van de programmatuur door veel eigen 

maatwerk
• Voortdurend gevoel van gebruikersonvriendelijkheid/-ongemak
• Landelijk hoog kostenniveau

•Positie van SILA / koppeling met GBR
• Voorlopig “gered”

•Voortschrijdende wetgeving op het gebied van de privacy
• Algemene Verordening Gegevensbescherming
• Deadline (?) mei 2018



Gekozen voor 
standaard-

deeloplossingen

•Voordelen:
• Géén eigen maatwerk, maar wel maatwerk 

inrichting
• Standaard onderhoud en updates
• Voorkomen “overload” aan mogelijkheden
• Schaalbaarheid kosten

•(Mogelijke) nadelen:
• Moeten accepteren dat sommige dingen voortaan 

anders gaan
• Realiseren van communicatie tussen de 

verschillende deeloplossingen



Maatwerk-
inrichting

• In de afgelopen 10 maanden is er hard gewerkt 
door de stuurgroep in combinatie met een 
aantal werkgroepen en klankbordgroepen om 
te komen tot een inrichting van zowel DocBase 
als ook Exact Online.

• We hebben nu een uitgangspositie waarmee we  
starten.

• Uitdrukkelijke wens om klankbordgroepen met 
het oog op gewenste doorontwikkeling en 
ervaringen uit het veld in stand te houden.



Samenhang binnen NAP

• DocBase
• LA/KB/Begraafplaatsen

• Exact
• Financieel

• Mijnrkk
• AVG
• Parochiedeel



Een andere 
datastructuur

• Navision
• Weliswaar één database, maar…
• Ieder parochie heeft eigen (afzonderlijke) 

tabellen.
• Zodoende niet één grote ledenadministratie

• DocBase
• Eén database
• In principe éénmalige vastlegging van leden



Eénmalige vastlegging lid in DocBase

•Onder andere:

• Huidige geografische parochie (op basis van postcode)
• Locatie binnen geografische parochie (huidige deel-

parochie in fusie)
• Vorige geografische parochie
• Locatie binnen vorige geografische parochie
• Huidige voorkeursparochie
• Locatie binnen huidige voorkeursparochie
• Vorige voorkeursparochie
• Locatie binnen vorige voorkeursparochie
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Speelt belangrijke rol bij de vraag wie 
welke gegevens ziet, welke 

documenten, wel of niet bepaalde 
gegevens mag muteren, “verhuizing” 

kerkelijke data etc.

Maakt decentrale ledenadministratie 
mogelijk binnen fusieparochie.



Belangrijke informatiestromen…

Van DocBase naar 
mijnrkk:

• Persoonsgegevens 
(ten behoeve van 
inzage in relatie tot 
AVG)

Van mijnrkk naar 
DocBase:

• Wijziging 
persoonsgegevens 
(op termijn, thans 
SILA leidend)

Van DocBase naar 
Exact-online:

• Aanmaken 
debiteuren

• Aanmaken 
abonnementen 
(o.a. automatische 
incasso’s KB)

• Aansturen 
boekhoudkundige 
verwerking van 
ontvangsten

Van Exact-Online 
naar DocBase:

• Ontvangsthistorie 
kerkbijdrage per 
debiteur



Wat voortaan echt anders gaat – verwerking 
KB (I)
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In DocBase wordt aangegeven of iemand meedoet aan KB door aldaar aanmaken van debiteur.

Eventuele bankrekeningen van waaruit KB van het betreffende lid wordt ontvangen, vermelden.

Dit leidt tot het automatisch aanmaken van een debiteur in Exact, met eventuele kostenplaats 
(locatie) en toewijzingsregels (voor bankrekeningen).

Ontvangst wordt via bank of kas gekoppeld aan de betreffende debiteur.

Terugkoppeling ontvangst per debiteur naar DocBase, zichtbaar op tabblad kerkbijdrage per lid. 
Geschiedt op dagelijkse mutatiebasis (verwerken niet noodzakelijk).



Wat voortaan 
echt anders 

gaat –
verwerking KB 

(II)

• In Navision termen: in nieuwe oplossing staat koppeling 
financieel met KB altijd “aan” waarbij financiële mutaties 
via Exact binnenkomen.

• Er is geen handmatige verwerking van kerkbijdragen op 
de kaart meer.

• Bij jaarovergang dient, voor zover van belang gevonden, 
KB in Exact in het juiste jaar te worden verantwoord (via 
balansposten nog te ontvangen c.q. vooruitontvangen
kerkbijdrage).

• Incasso’s vastleggen in DocBase, leidt tot automatische 
aanmaak van abonnement in Exact-Online. Facturering 
van het abonnement leidt tot creatie van een te 
incasseren post. Verdere incasso loopt via Exact-Online.



DocBase
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Te behandelen 
onderwerpen:

• In de middagsessies zal worden ingegaan op een aantal 
aspecten van de werking van DocBase in relatie tot:

• Ledenadministratie en kerkbijdrage
• Begraafplaatsenadministratie

• Nu wordt kort ingegaan op:

• Wat is DocBase
• Helpdesk
• Procedure conversie
• Documentencreatie



DocBase

• In oorsprong Document-Managementsysteem

• Omvat voor rkk-online:

• Ledenadministratie (incl. ontvangen 
kerkbijdrage)

• Begraafplaatsenadministratie
• Volledig documentenbeheer (brieven, mails, 

inkomende post etc.)
• Versiebeheer
• Zakenregistratie, dossiers (nog OHW)
• Koppelingen naar Sila, Exact-Online, Kaski, 

postcode-service en mijnrkk
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Ondersteuning DocBase

• 1e lijns helpdesk: 
Instructiematerialen Edumundo

• 2e lijns helpdesk, te vormen door 
IPAL en medewerkers van de 
verschillende bisdommen

• 3e lijns helpdesk, in te vullen door 
Acanthis, ten behoeve van 2e lijn

• Instructiematerialen en stand van 
zaken rondom ingeschoten vragen 
zijn steeds via DocBase terug te 
vinden.



Procedure 
conversie

• Uitgangspunt is de volledige SILA database.

• In principe worden alle gegevens vanuit Navision aangevuld 
(bij Sila-leden) of geconverteerd (bij lokale leden).

• Alle gegevens (inclusief aantekeningen) worden 
meegenomen, w.o. leden, kerkelijke data, vrijwilligers, 
wijken, graven, begravingen, ..

• Voor de conversie wordt gebruik gemaakt van een standaard 
conversie sheet in Excel, die vanuit Navision automatisch 
wordt gevuld.

• Conversie vanuit andere pakketten is mogelijk maar vereist 
extra werkzaamheden van de parochie.

• Conversie-stappenplan via dossier in Acanthis .

• Daarnaast in de toekomst aandacht voor het verder 
opschonen (ontdubbelen) van de database.



Conversie (schematisch): 3 sporen
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Documentcreatie (I)
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Documentencreatie 
(II)

• In aanvang:
• Standaardbrief
• Etiketten
• Brief met acceptgiro
• Looplijst
• Grafakte

• In komende periode zullen beschikbare 
documenten worden uitgebreid, bijvoorbeeld 
op het gebied van de aktie Kerkbalans en 
geldwerving (voorbeeldbrieven).



Verdere 
ontwikkelingen 

DocBase

• In de komende periode zal een verdergaande 
uitbreiding van aangeboden functionaliteiten 
plaatsvinden:

• Dossiers en zakenregistratie
• Gebouwenbeheer
• (Kerk)inventarisbeheer
• Contractbeheer
• Digitale personeelsdossiers
• Projectdossiers
• Zaakdossiers
• Algemene postregistratie

• Elektronisch vergaderen voor bestuurders



Edumundo
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Kennismaking met platform en werkwijze

Edumundo & RKK



Edumundo is gevestigd in Den Haag en bestaat sinds 2001.

• Educatieve uitgeverij

• 25 jonge Internet nerds

• Internationale klantenkring

• Ontstaan vanuit games en simulaties

• Digitaal leerplatform voor studenten en professionals

• Gebruik maken van de nieuwste technieken om kennis over te brengen

OVER EDUMUNDO



• Alle parochies gaan over op nieuwe software

• De software is waarschijnlijk nieuw voor u

• Een (dikke) papieren handleiding is niet meer van deze tijd

• Met behulp van educatieve filmpjes gaan we u de software uitleggen

• U kunt de filmpjes vooraf, maar ook tijdens gebruik bekijken

• Geneer u niet om een paar keer door een filmpje heen te kijken en navigeren om de 

kennis goed tot u te nemen

• Alles is anoniem!

DE SAMENWERKING TUSSEN RKK EN EDUMUNDO



Werken met Docbase wordt nu makkelijk dankzij de instructiefilmpjes!

Het maakt niet uit of u de financiële administratie, begraafplaatsadministratie, 

ledenadministratie of andere administratie moet doen. Er komen voor alle rollen 

instructiefilmpjes. De leeromgeving bestaat uit zo’n 60 instructiefilmpjes. 

Er komen instructiefilmpjes voor o.a.:

ledenadministratie, financiële administratie, begraafplaatsadministratie en meer!

DE DOCBASE LEEROMGEVING EN HAAR INSTRUCTIEVIDEO’S



VOORBEELD VAN EEN FILMPJE

Met voice-over van Bob van der Houven (Rail Away)

Financiële administratie
https://youtu.be/oZwyjLx6z9k

Begraafplaatsen administratie
https://youtu.be/FU-MeH-ZHp8

Ledenadministratie 1
https://youtu.be/zcQGesSLn6Q

Ledenadminstratie 2
https://youtu.be/k2-HEcu9COU



Heeft u vragen?

U kunt ons vinden bij het informatietafeltje

Kom gerust langs als u een vraag heeft of een demonstratie zou willen zien

VRAGEN? 



To m o r r o w ’s  k n o w l e d g e

 ℹ 📚 

VRAGEN EN ONZE STAND



Algemene Verordening Gegevensbescherming



Vanuit de AVG 
artikel 91:

In hoeverre is 25 mei 
een echte deadline?

• Bestaande gegevensbeschermingsregels van kerken en 
religieuze verenigingen

• Wanneer kerken en religieuze verenigingen of 
gemeenschappen in een lidstaat op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening uitgebreide 
regels betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met verwerking toepassen, 
kunnen die regels van toepassing blijven, mits zij in 
overeenstemming worden gebracht met deze 
verordening.

• Basis voor de RK-kerk kan aldus worden gevormd door het 
Reglement Bescherming Persoonsgegevens zoals vastgesteld 
door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse RK-
kerkprovincie (januari 2006).

• Precieze reikwijdte van begrippen/bepalingen in de AVG 
vraagt om (toekomstige) jurisprudentie.



Invoering AVG

• Wat moeten we nu wel en wat moeten we niet?

• Er wordt veel geroepen en geschreven, maar 
onvoldoende vanuit de specifieke situatie van 
de RK-kerk!



Rechtmatigheid(binnen het kader van 
de AVG)
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Artikel 6: 
Rechtmatigheid

• Lid 1: De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor 
zover aan ten minste één van de onderstaande 
voorwaarden is voldaan:

• a: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor 
de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of 
meer specifieke doeleinden

• c: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting

• f: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging 
van de gerechtvaardigde belangen van de 
verwerkingsverantwoordelijke …, behalve wanneer 
de belangen of de grondrechten en de fundamentele 
vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van 
persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die 
belangen, …



Rechtmatigheid 
RK-kerk

• In artikel 9 lid 1 van de AVG wordt de 
verwerking van persoonsgegevens waaruit … 
religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen  … blijken, verboden.

• In artikel 9 lid 2 van de AVG worden hierop 
uitzonderingen aangegeven, onder andere 
onder lid d: “de verwerking wordt verricht door 
… een andere instantie zonder winstoogmerk, 
die op … godsdienstig gebied werkzaam is, in 
het kader van haar gerechtvaardigde 
activiteiten en met passende waarborgen, …



Wat is 
gerechtvaardigd 

belang?

• Als gerechtvaardigd belang van de 
verwerkingsverantwoordelijke worden aangemerkt:

• Doeleinden die direct samenhangen met de primaire 
taken van de kerk, welke kunnen worden 
omschreven als het verkondigen van het geloof, het 
heiligen van de gelovigen en het besturen van de 
kerkgemeenschap.

• Bij elke activiteit dient te worden afgevraagd of deze 
geschaard kan worden onder genoemde doeleinden. Is 
dat het geval, dan is de rechtvaardiging op grond van art 
6 lid 1 onder f van toepassing en komen we aan het 
verlenen van toestemming (art. 6 lid 1 onder a) niet toe.



Gerechtvaardigd 
belang wordt 

ruim 
geïnterpreteerd

• In de aanvullende overwegingen bij de AVG wordt in 
overweging 47 een nadere invulling gegeven van het 
begrip “gerechtvaardigde belangen van een 
verwerkingsverantwoordelijke”. Dat het begrip 
gerechtvaardigd belang toch redelijk ruim kan 
worden geïnterpreteerd, blijkt uit de afsluiting van 
deze nadere overweging: “De verwerking van 
persoonsgegevens ten behoeve van direct 
marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd 
met het oog op een gerechtvaardigd belang.”

• Vanuit het bovenstaande kunnen bijvoorbeeld 
activiteiten op het gebied van de actie Kerkbalans 
rechtstreeks worden aangemerkt als een 
gerechtvaardigd belang (hiertegen bestaat recht van 
bezwaar op grond van art 21 lid 2 AVG).



Nadere invulling 
gerechtvaardigd 

belang

• Conclusie: vanuit een brede invulling van de 
doelstelling van de kerk zal niet snel worden 
toegekomen aan een noodzaak tot expliciete 
toestemming. Uitnodigen voor activiteiten van 
de kerk, versturen van parochieblad etc. vallen 
als uitgangspunt binnen het gerechtvaardigd 
belang van de verwerkingsverantwoordelijke!



Rechtmatigheid 
RK-kerk

• Ledenadministratie: op basis van 
gerechtvaardigd belang art 6 lid 1 onder f 
(secundair op basis van art 6 lid 1 onder c)

• Kerkbijdrage administratie en daarmee 
verbonden activiteiten: op basis van 
gerechtvaardigd belang art 6 lid 1 onder f

• Begraafplaatsenadministratie: op basis van 
overeenkomst tot begraving art 6 lid 1 onder b

• Voor specifieke doeleinden is steeds individuele 
toestemming noodzakelijk (art 6 lid 1 onder a)



Tussenstand AVG

• Op punt van rechtmatigheid 
vooralsnog niet direct een 
probleem. Betekent dat de RK-
kerk niets behoeft te doen?



De verwerkingsverantwoordelijke
Wie moet iets doen:

RKK, bisdom of 
parochie?
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Artikel 4 AVG: de 
verwerkingsverantwoordelijke

• “een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 
overheidsinstantie, een dienst of een ander 
orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, 
het doel van en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens vaststelt”

• Feitelijke vaststelling van doel en middelen 
geschiedt op landelijk niveau van de bisschop-
penconferentie en IPAL. Dit maakt de RK-kerk in 
zijn totaliteit tot ultieme verwerkingsverant-
woordelijke, waarvan bisdommen en parochies 
onderdeel uitmaken.



Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
en ook gezamenlijke 
aansprakelijkheid
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Art 24 AVG: 
verantwoordelijkheid

• Samen verantwoordelijk voor:
• een samenstel van technische en 

organisatorische maatregelen
• deels op landelijk, deels op diocesaan en deels 

op parochieel niveau
• rekening houdend met aard, omvang, context 

en doel,
• gebaseerd op een risico-analyse op basis van 

zwaarte van te onderkennen risico’s en 
waarschijnlijkheid

• maatregelen en naleving daarvan aantoonbaar
• periodieke evaluatie en actualisatie van 

maatregelen



Samenstel van 
technische en 
organisatorische 
maaregelen
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Art 25 AVG 

• Gegevensbescherming door ontwerp en door 
standaardinstellingen, onder andere:

• persoonlijke inlognaam en wachtwoord (en 
zorgvuldige procedure om deze te verkrijgen)

• toepassing Captcha op inlogscherm
• onderkennen van verschillende gebruikersrollen 

met bijbehorende bevoegdheden
• combinatie van persoon, gebruikersrol en 

bijbehorende (voormalige) parochie bepaalt de 
getoonde gegevens en documenten

• inzage in gehele ledenadministratie is niet 
mogelijk

• beperking in exportfunctie Excel?



Procedures (I)

• Rondom uitgifte van toegangscodes en wachtwoorden:
• Aanmeldingsformulier
• VOG
• Geen toegangscodes doorgeven aan nieuwe 

gebruikers.
• Verbod op gezamenlijk gebruik van een 

toegangscode.

• Rondom werkzaamheden door verwerkers:
• Zorgdragen voor goede verwerkersovereenkomsten

• Landelijk: Acanthis, Tizin, Exact, GAC, 
Acknowledge, Sila, Kaski

• Bisdom en parochie: salarisverwerking, 
parochiebladenverzendservice etc.



Procedures (II)

• Samen afspraken maken over:

• Hoe om te gaan met ledengegevens
• Output (papier)
• Download naar Excel
• Verschaffen van informatie aan een derde (NOOIT!)

• Datalekken
• Melding via bestuur naar FG (landelijke functionaris)
• Onderzoeken consequenties, informeren van betrokkenen, 

voorkomen van herhaling

• Documenteren!



Rechten van 
betrokkene

t.o.v. gerechtvaardigde 
belangen
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Rechten van 
betrokkene

• Belangrijke rechten van betrokkene in AVG 
onder andere:

• Art 13 t/m 15: informatie en toegang tot 
persoonsgegevens

• Art 16: recht op rectificatie
• Art 17: recht op gegevenswissing
• Art 21: recht van bezwaar



Informatie en 
toegang tot 
persoonsgegevens

• Of via mijnrkk
(electronisch)

• Of via 
Parochiebureau



Recht op 
gegevenswissing

(I)

• Ook hier speelt de bijzondere positie van 
de kerk:

• Vraagt om afweging tussen 
gerechtvaardige belangen van 
verwerkingsverantwoordelijke (RK-kerk) 
en de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van de betrokkene.



Recht op 
gegevenswissing 

(II)

• Art 17.1.b: de betrokkene trekt de gegeven 
toestemming (art 6.1.a) in. Zoals reeds eerder 
aangegeven zal dit punt niet vaak voorkomen daar 
de rechtvaardiging voor de RK-kerk niet is gebaseerd 
op voornoemd artikel.

• Art 17.1.c: de betrokkene maakt gebruik van zijn 
recht op bezwaar conform art 21.1.  De 
verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking 
van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende 
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking 
aanvoert (samenhangend met het doel van de kerk) 
die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en 
vrijheden van de betrokkene.



Recht op 
gegevenswissing 

(III)

• Gegevenswissing is in de situatie van de RK-
kerk complex. Om uitgeschreven te kunnen 
worden als katholiek dienen de door het BC 
geformuleerde procedures te worden 
gevolgd. Daarna is het alsnog de vraag of 
alle gegevens kunnen worden verwijderd. 
Het feit dat een doopsel op enig moment 
heeft plaatsgevonden, kan immers 
kerkrechtelijk maar ook historisch niet 
ongedaan gemaakt worden. 
Gerechtvaardigde gronden kunnen 
zodoende gegevenswissing in de weg staan.



Intermezzo:

Practische vragen
uit het veld:

Mag u de namen 
van de overleden 
opnemen in het 
parochieblad?

Mag u 
verjaardagen 

opnemen op de 
website?

Mag u de namen 
van gedoopten 
opnemen in het 
parochieblad?

Mag u misintenties 
opnemen op de 

website?

Mag u foto’s van 
speciale missen op 
de website zetten?
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Hoe nu verder?



Acties op 
korte termijn:

• Verder documenteren van maatregelen 
getroffen in software en procedures 
gebruikersorganisatie

• Zorgdragen voor communicatie naar parochies 
over (beperkte) gevolgen van AVG voor 
parochie, alsmede aangeven van eventuele 
attentie- en aktiepunten (nieuwsbrief AVG)

• Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten op 
bisdomniveau over effecten AVG 

• Aandacht voor specifieke procedures
• Datalekken
• Uittreden uit de kerk/recht om vergeten te 

worden



Acties op 
lange termijn:

• Uitgaande van artikel 91 AVG huidige reglement 
in overeenstemming brengen met AVG, e.e.a. in 
overleg met Autoriteit

• Benoeming van FG
• Voortdurend bewustzijn op het gevaar van 

datalekken creëren en monitoren.
• Managen risico op schadeclaims



Exact-Online
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Te behandelen 
onderwerpen:

• Voor inhoudelijke functionaliteit verwijzen wij 
naar de middagsessies.

• Voor tijdstip van invoeren zie onderdeel 
“tijdspad”.

• Voor nu van belang:
• Opleidingsmateriaal: waar te vinden? 

Online-hulpdocumentatie.
• Beschikbare hulplijnen (helpdesk)
• Conversie



Hulplijnen (niet in willekeurige volgorde)

Beschikbare online opleidingsmaterialen

Hulp-functie in Exact met online instructies, toelichtingen e.d.

IPAL/Bisdom

Kijk in Exact-community voor een antwoord op uw vraag

Stel uw vraag op het internet

Open een chat of pak de telefoon: helpdesk Exact Online



ONLINE - OPLEIDINGSMATERIALEN

5 maart 2018
Lucas Köhler en Laurens Versluis 
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Conversie 
vanuit 

Navision

• Standaardinrichting is beschikbaar
• Verdichtingen, grootboekschema, 

kostenplaatsen 
• Financiële historie wordt niet meegenomen

• Wel volledige financiële dump van 
administratie in Excel

• Bij gebruikmaking van debiteuren en 
crediteuren is het mogelijk om via Excel 
stamgegevens en openstaande facturen in 
Exact-Online te importeren. Dit wordt niet 
centraal gefaciliteerd maar natuurlijk wel indien 
nodig ondersteund.

• Beginbalans éénmalig handmatig in te brengen.



mijnrkk

22-3-2018 IPAL 70



MijnRKK App
De app voor iedere parochie



Even voorstellen:

● MijnRKK app is gebouwd op het Socie platform

● Sinds 2012 continu in ontwikkeling

● Bijna 1000 verenigingen, kerken en bedrijven

● Dagelijks duizenden gebruikers

● Onze partners zijn Scipio, AllUnited en Congressus



MijnRKK App - Start

Start - Aangeboden door IPAL

Mogelijkheden van de MijnRKK app
● Het RKK Nieuws
● Mijn gegevens bij de RKK
● Parochie Informatie
● Kleuren en afbeeldingen

Beschikbaar wanneer de parochie in DocBase staat



















Haal alles uit de app
met MijnRKK Plus



MijnRKK App - Plus

De Plus modules
● Agenda
● Documenten
● Foto albums
● Deel je moment
● Ledenlijst
● Poll / Enquête
● Web
● Social media
● Push meldingen
● Sponsoren

Modules als lego blokjes
De app zelf in elkaar zetten

Leden informeren & interactie
Hulp gevraagd en foto’s delen

Meerdere App Beheerders

App gebruik statistieken



Veel gebruikte modules en acties

Populaire modules

● Overzicht
● Ledenlijst
● Nieuws
● Agenda
● Collecte
● Web
● Foto albums

Populaire acties

● Zoeken in de ledenlijst
● Melding openen
● Doneren
● Profiel bijwerken
● Agendapunt opslaan
● Contact opslaan
● Bericht plaatsen
● Bestand downloaden



Demo film van 
Spakenburg-Zuid

https://www.youtube.com/watch?v=Cd4544WlyrE



Tot slot..

Plus proberen met de proefperiode 

MijnRKK Plus voor €225,- per jaar

Kom bij onze stand voor

● Een demo van Start en Plus
● Leuke ideeën
● Voor meer informatie



Plenaire afsluiting



Informatie

• Alle informatie, nieuwsbrieven e.d. 
ter zake van nieuwe automatisering 
treft u aan op rkk-online.nl. Deze 
site is in de plaats gekomen van 
nieuwe-automatisering.nl (oude e-
mailadressen van nieuwe-
automatisering werken nog 
gewoon).

_______________________________

www.rkk-online.nl

support@rkk-online.nl



Procedure 
verkrijgen 

toegang

• Inventarisatieformulier huidige automatisering 
(getekend door bestuur van de parochie) *)

• Aanvraagformulieren voor toegangscodes Exact-
Online en DocBase *)

• Exact-Online opstarten kan relatief snel.

• Voor DocBase geldt dat op basis van de 
informatieformulieren een planning van de 
conversie wordt opgesteld. Vullen van de 
conversiesheets zal wellicht ook nog extra 
inspanningen van de parochie vragen, afhankelijk 
van de huidige automatisering

*) formulieren worden opgenomen op rkk-online.nl



VOG 
noodzakelijk
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Helpdesk

3e lijn: Helpdesk DocBase (ten behoeve van 2e lijn)

Helpdesk Exact (zie ochtendsessie): ook rechtstreeks voor parochies

2e lijn: IPAL/medewerkers bisdommen

1e lijn: Maak gebruik van de beschikbare opleidingsmaterialen, online informatie in Exact-
Online en DocBase



Algemene 
tijdlijn

• Vanaf nu conversies naar DocBase en opstarten 
financiële administraties in Exact

• Alle parochies moeten voor 1 juli 2019 over zijn 
naar DocBase (gebruik daarvan is voor alle 
parochies verplicht gesteld: besluit BC januari 
2018)

• Per 1 juli 2019 is Navision niet meer 
beschikbaar.



Volgorde nieuwe automatisering
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Bedankt voor uw komst en succes!!


