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Nieuwe parochie-automatisering

Parochies krijgen anderhalf jaar de tijd om over te schakelen naar de nieuwe parochie-automatisering
Exact Online en DocBase. Op 30 juni 2019 stopt het programma Navision. Vóór die tijd moeten alle
parochies overgestapt zijn. Dat bleek maandag 18 december tijdens de informatiebijeenkomsten voor
kerkbestuursleden, die het bisdom in De Oranjerie in Roermond had georganiseerd.
Alle bisdommen in Nederland introduceren komend voorjaar een nieuw digitaal boekhoudprogramma (Exact
Online) en een nieuw documentmanagementsysteem annex ledenadministratie (Docbase). Samen vervangen zij
het programma Navision. Dit houdt op te bestaan, omdat het verouderd is en niet meer ge-update kan worden.
Navision kent vier modules: financiën, kerkbijdrage, begraafplaatsbeheer en ledenadministratie. Deze functies
worden overgenomen door ExactOnline (financiën) en DocBase (documentbeheer en ledenadministratie). De
nieuwe programma’s hebben meer mogelijkheden en zijn veel gebruiksvriendelijker, zo legde algemeen
econoom Wil van de Molengraft van het bisdom Den Bosch in Roermond aan de Limburgse kerkbestuurders
uit. Van de Molengraft is de landelijke projectleider. Afgelopen maanden heeft hij in alle bisdommen
soortgelijke voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.
Mijn RKK
Aan de nieuwe automatisering wordt ook de app ‘Mijn RKK’ gekoppeld. Het gebruik van DocBase en Mijn
RKK is voor alle parochies verplicht, omdat hier nieuwe Europese regels ten aanzien van de privacywetgeving
aan ten grondslag liggen. Deze nieuwe privacywet treedt in mei 2018 al in werking. Via de app kunnen alle
ingeschreven katholieken in de toekomst zien welke gegevens de parochie van heeft. Bovendien biedt het
parochies de mogelijkheid om een goede eigen kerkledenregistratiesysteem op te bouwen. Naast de verplichte
functies kent de app Mijn RKK ook een zogeheten plusgedeelte dat parochies naar eigen inzicht kunnen
inzetten. Hier kunnen bijvoorbeeld de mistijden worden vermeld of het parochieblad worden rondgestuurd naar
alle parochianen.

De nieuwe software kan in principe vanaf 1 januari 2018 al worden gebruikt. Parochies die willen
overschakelen, kunnen zich aanmelden. Ze worden dan ingepland voor een datum vanaf wanneer de overstap
kan plaatsvinden. Voor het leren omgaan met de nieuwe programma’s komen er instructiefilmpjes die iedereen
op internet kan bekijken. De app Mijn RKK is zeer waarschijnlijk vanaf de periode april/mei 2018 beschikbaar.
Kosten
Net als bij Navision moeten parochies ook bij de nieuwe automatisering een eigen bijdrage betalen. Het bisdom
zal binnenkort vaststellen hoe hoog dit bedrag is. De overige kosten neemt het bisdom voor zijn rekening.
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