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Agenda klankbordgroep 
ronde 1
Opening/inleiding
Mijnrkkerk.nl
Inrichting DocBase
Inrichting Exact Online
Koppelingen DocBase/Exact Online
Presentatie DocBase
Planning

inrichting
conversie
opleiding

Rondvraag en afsluiting
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Openingsgebed

ALMACHTIGE, eeuwige God, die ons hebt 
geschapen naar Uw beeld en ons hebt 
opgedragen al het goede, ware en schone te 
zoeken, bijzonder in de goddelijke Persoon van 
Uw eniggeboren Zoon, onze Heer Jezus 
Christus, verleen ons, vragen wij U, dat wij op 
voorspraak van de heilige Isidorus, bisschop en 
kerkleraar, op onze tochten door het internet 
onze handen en ogen laten uitgaan naar wat U 
welgevallig is en allen die wij daar ontmoeten 
met liefde en geduld bejegenen.
Door Christus onze Heer. Amen.
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Mijnrkkerk.nl



Een 
voorbeeld…
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Mogelijke 
inlogprocedure
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Diverse screenshots…
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Wat zou dit kunnen betekenen…

APP

Nieuws

Website

Social
Media

DocBase
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Tijdspad MIJNRKKERK.NL

• SILA koppeling blijft vooralsnog gehandhaafd (uitstel afschaffing).
• Invoering AVG per 1 mei 2018 staat nog steeds (precieze betekenis 

hiervan voor de kerken nog niet bekend). Landelijk overleg hierover is 
gaande.

• Voorlopige planning beschikbaar komen mijnrkkerk.nl in de loop van 
het voorjaar 2018.

• Ongeacht toekomst Sila/AVG regie in eigen hand nemen.
• Wennen om gebruik te maken van andere kanalen/werkwijzen.
• Faciliteren eigentijdse communicatie met eigen gemeenschap.
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AVG per 1 mei 2018

• Nadruk op procedures (in overleg 
met Autoriteit Persoonsgegevens):

• Registratie van e-mail adressen van 
leden

• Verlenen van toegangscodes aan 
vrijwilligers (ondertekening 
verklaring?)

• Toestaan van downloads naar Excel 
beperken..?

• Invulling meldplicht datalekken
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Van ERP naar deeloplossingen (I)

Financieel Kerkbijdrage

Begraafplaats Leden

Navision
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Van ERP naar deeloplossingen (II)

Financieel Kerkbijdrage

Begraafplaats Leden

Navision
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DocBase en Exact-Online

• Belangrijk uitgangspunt:

• GEEN MAATWERK

• Echter… 
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Docbase:

• Alle parochies in één database vereisten 
in de huidige opzet van DocBase ca. 7.000 
autorisatie-profielen, wat het toekomstig 
beheer ervan bemoeilijkt.

• Standaard software van DocBase wordt 
aangepast met extra filter op 
parochieniveau, waardoor volstaan kan 
worden met circa 10 profielen.

• Aanpassing standaard-software gereed 
medio oktober 2017.
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Exact Online:

• Door het ontbreken van een directe relatie in 
Exact tussen debiteur, kostenplaats en 
grootboekrekening is het niet goed mogelijk de 
opbrengst uit kerkbijdragen te verantwoorden 
per oude geloofsgemeenschap (bij 
fusieparochies).

• Standaard software van Exact Online moet 
aangepast worden met bovengenoemde directe 
relatie.

• Besluitvorming hierover vindt de komende week 
plaats. 

• Aanpassing standaard-software gereed medio 
november 2017.
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Inrichting DocBase 

STAND VAN ZAKEN (I):

3 iteraties gehad, waarvan de eerste twee gescheiden LE/KB/FI/BP. 
Vanaf 3e sessie gezamenlijk om samenhang te bewaken.
Er komt nog een vierde en mogelijk een 5e iteratie om laatste 

wijzigingen mee te nemen (ook vanuit klankbordgroepen).
Huidige stand van inrichting wordt deze avond getoond, waarbij nog 

een aantal vragen in de komende periode dienen te worden 
beantwoord en een aantal zaken nog dienen te worden ingevuld.
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Inrichting DocBase

STAND VAN ZAKEN (II):

Iteraties voor de inrichting vragen meer tijd om deugdelijk testen 
mogelijk te maken (vakantieperiode gelukkig voorbij).
Uitgebreide testomgeving voor werkgroepleden opzetten (OHW RKK)
Basisfuncties en documentenbeheer in DocBase: 

hoe kunnen we ons leven gemakkelijker maken?
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Openstaande punten (I)

Inrichting autorisatie
(Afhankelijk van aanpassingen in standaardsoftware)

Koppeling met Exact
(Afhankelijk van aanpassingen in standaardsoftware)

Koppeling Sila
(Dagelijks 3.000 mutaties)

Data-uitwisseling met Exact
(Deels afhankelijk van aanpassingen in 

standaardsoftware)

DocBase
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Openstaande punten (II)

Koppeling postcodetabel
(Is kaski in deze voldoende?)

Sjabloon-integratie
(Acceptgiro’s, adresstickers, modelbrieven…)

Selectielijsten
(Inventarisatie benodigd lijstwerk)

Dataconversie en –opschoning
(Ontdubbelen, datumvelden, verschillende adressen…)

DocBase
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Inrichting Exact Online (I)

STAND VAN ZAKEN (I):
Op bisdomniveau is basislicentie beschikbaar.
Parochie-administratie valt onder de verschillende bisdommen.
Uitgangspunt is centrale administratie in Exact Online met gebruikmaking 

van kostenplaatsen (m.n. voor registratie kerkbijdrage).
Decentrale financiële administraties zijn in principe mogelijk, maar hieraan 

kunnen voor de parochie financiële consequenties zitten. Facilitering kan 
per bisdom verschillen.
Op grensgebied DocBase en Exact Online kan introductie van nieuwe 

werkwijze noodzakelijk zijn. Voor zover nodig zullen landelijk nieuwe 
procedures worden opgesteld.
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Inrichting Exact Online (II)

STAND VAN ZAKEN (II)
Standaard structuur van (hoofd-)verdichtingen, grootboekrekeningen 

en instellingen, noodzakelijk voor het laten werken van de koppeling 
met DocBase, wordt meegeleverd.
Standaard worden 2 gebruikerscodes per administratie meegeleverd. 

Meerdere gebruikers is mogelijk, maar heeft financiële consequenties 
voor parochies.
Er wordt niet meer voorzien in een jaarrekeningmodule. Of gebruik 

maken van aanwezige standaardrapportages of jaarrekening in Excel. 
Individuele bisdommen dienen hierover zich nog uit te spreken.
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Koppelingen

STAND VAN ZAKEN:

DocBase en Exact Online: is gedeeltelijk al 
OHW, deels is dit afhankelijk van eerder 
genoemde besluitvorming deze week (die 
overigens de koppeling als ook de 
werkwijze wel een stuk eenvoudiger 
maakt).
DocBase en Sila: is inmiddels opgepakt.
DocBase en App: dient nog te worden 

opgestart.
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DocBase
Stand van zaken inrichting

Door dhr. R. Zeevat en dhr A. Weeda
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Planning inrichting

• In oktober/november gereedkomen van aanpassingen 
in standaardsoftware DocBase en Exact Online.

• November/december integrale testen en eventuele 
herstelacties.

• Vanaf 1 januari 2018 beschikbaar (DocBase en Exact 
Online).

• MijnRKKerk.nl komt in het voorjaar beschikbaar.

• Iteraties 4 en 5 in oktober/november 2017
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Planning conversie

DocBase:
Overgang parochies vanuit Navision heeft in planning prioriteit.
Eerste versie conversiesoftware vanuit Navision is beschikbaar en kan 

getest worden.
Huidige planning: vanaf 1 januari kunnen conversies daadwerkelijk 

worden uitgevoerd.
Exact Online:
Ten behoeve van met name de kerkbijdrage-administratie is 

gelijktijdige implementatie met DocBase gewenst.
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Planning opleiding
Handleidingen, instructiefilms e.d. zullen 

door/via Acanthis en Exact worden 
aangeleverd.
Uitgangspunt is de opleiding zo dicht 

mogelijk te laten plaatsvinden voor het 
moment van implementatie.
Vanaf december zullen opleidingsdagen 

worden gepland. Aankondiging en aan-
melding via nieuwe-automatisering.nl.

10/2/2017 IPAL 26



Planning klankbordgroepen (2018 en verder)

• Ronde 2 wordt uitgesteld tot na 4e iteratie.

• Dan tweede sessie klankbordgroepen met nadere instructie 
en beschikbaarstelling toegangscode.

• Twee weken daarna derde sessie met terugkop-peling van 
punten ten behoeve van 5e iteratie.

• Voor de komende jaren is het de bedoeling om 
klankbordgroepen 2 maal per jaar te laten samenkomen voor 
uitwisseling van ervaringen en voorstellen van 
aanpassingen/verbeteringen in de beschikbare 
automatisering.
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Diverse opmerkingen tot 
slot:

• Actie Kerkbalans januari 2018 
organiseren vanuit Navision.

• E-mail adressen en mobiele 
telefoonnummers verzamelen en 
vastleggen:

• in verband met mogelijke beëindiging van 
Sila-koppeling,

• in verband met het gebruik van nieuwe 
media.
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Rondvraag en afsluiting
IPAL
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