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Intro



Inhoud

• Wat is het Projectenportaal? 
• Waarom deze oplossing? 
• Waar staan we nu? 

• Inzoomen op de technische oplossing en mogelijkheden 
daarbinnen 



Wat is het Projectenportaal?
• Projectenomgeving waarin je kunt archiveren en beheren 

- Teams (de hoofdingang voor digitaal samenwerken) 
- SharePoint (de documentenbak en het archief)



Waarom deze oplossing?
• Pragmatische oplossing die: 

- toepasbaar en bruikbaar is bij alle vormen van projecten binnen 
onze organisatie; 

- projectarchivering binnen de organisatie verbetert. 

• Geen (vaste) spelregels en geen eenheid van handelen door 
projectorganisaties. 
- Oplossing: projectarchieven op een eenduidige manier ontsluiten 
- Oplossing: kwaliteitsbewaking en beheer projectarchieven



Waar staan we nu?
• Technische oplossing opgeleverd voor gebruik √ 
• Handleidingen rondom gebruik en beheer voorhanden √ 

• Inrichten overdrachtsproces van projectdossiers: SharePoint > Pre-depot (in 
het kader van de vastgestelde bewaarstrategie) 

• Inhoudelijke invulling geven aan de verschillende beoordelingsmomenten 
binnen de ingerichte procesflow (Wanneer aanvragen / archiveringsverzoeken afwijzen? Welke 
kwaliteitseisen?) 

• Opzetten communicatieplan- en strategie 
• Organiseren ‘klassikale’ informatiesessies/trainingen rondom (het belang van) 

projectarchivering en gebruik Projectenportaal



Techniek en mogelijkheden (1)
• 1. Een pragmatisch metadatamodel als uitgangspunt voor de inrichting: 

- Ingericht op verschillende niveaus: project (= niveau 1), (sub- en 
dossier)mappen (= niveau 2&3) & documenten (= niveau 4). 

- Het toekennen van deze metadata is (deels) binnen de procesflow (van 
‘Aanvraag projectomgeving’ tot aan ‘Afsluiten en archiveren projectomgeving’) ingeregeld. 

- Overerving van metadata: elk niveau overerft metadata van hoger niveau. 
- De structuur is verenigbaar met de Zoetermeerse Werkwijze voor 

Projectmatig Werken.





Procesflow - Aanvraag medewerker





3. Procesflow – Aanvraag behandelen (IB)





4. Dossiervorming (projectorganisatie)

Opbouw van het 
projectdossier 
gelijk bij creatie

Opslag 
projectinformatie

Metadatering 

Terugvindbaarheid 
van informatie





Afsluiten projectdossier & (eenvoudige) 
overdracht



6. Procesflow - Kwaliteitstoets (IB) 



Projectleider



7. Waardering en selectie op hoofdniveau (IB)



8. Verplaatsing dossier naar archiefomgeving 
(automatisch)





9. Procesflow - Waardering en selectie 
projectonderdelen



Techniek en mogelijkheden (10)
• 10. Vernietigingsproces 

- Functionaliteit om vernietigingslijsten (specificaties van de te vernietigen 
informatie) op te maken 

- Vernietigingsfunctionaliteit om informatie definitief te vernietigen





Vragen?


