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1. Aanleiding

Steeds grotere noodzaak om een omgeving te realiseren waar 
digitale archiefbescheiden duurzaam bewaard kunnen worden en 
van waaruit beschikbaarstelling aan het publiek mogelijk is



2. Aanpak / keuzes 

- In 2020 onderzoek uitgevoerd en advies opgesteld 

- Uit het onderzoek bleek dat we al verschillende applicaties hebben die als onderdeel 
van het e-depot kunnen functioneren. Deze wilden we gebruiken (RM-tool, Atlantis) 

- Voorkeur voor een oplossing waarbij het onderdeel ‘archival storage’ (opslag) los 
staat van ‘access’ (toegang), zodat in de toekomst makkelijk aan een ander 
collectiebeheersysteem gekoppeld kan worden (geen ‘black box oplossing’)



2. Aanpak / keuzes 
- Gezocht naar een oplossing voor het duurzaam bewaren en ontsluiten van de meest 

gangbare en niet complexe bestandsformaten (MS Office bestanden, pdf, etc.). Deze 
vormen het grootste deel van de over te brengen digitale archieven. Voor overige 
bestandsformaten wordt een andere oplossing gezocht (bv. bewaren bij de bron, 
aansluiten bij een landelijke oplossing).  

- Blijvend te bewaren archiefbescheiden worden al voor de formele overbrenging in 
het e-depot opgenomen. Deze worden in een aparte tenant geplaatst. Toegang (voor 
medewerkers) tot deze archiefbescheiden wordt via MyLex geregeld. 

- Gekozen om e-depot ook te gebruiken voor duurzame bewaring van vernietigbare 
archieven met een lange bewaartermijn.



3. Architectuur



OAIS-model



4. Nader uitgewerkte onderdelen

- Metadataschema opgesteld. Hierin zijn de specifieke eisen t.a.v. de metadata 
vastgelegd. Op basis van dit schema worden metadata in Seal opgenomen 

- Koppelscript tussen Seal en Atlantis 

- Functie in Atlantis waarmee archieven uit het e-depot in de publieksomgeving niet 
alleen via de zoekfunctie te vinden zijn, maar ook via het archievenoverzicht (bladeren) 
gevonden kunnen worden 

- Opnameprotocol opgesteld en opnameproces beschreven. In het protocol is vastgelegd 
welke stappen er genomen moeten worden om een archief in het e-depot op te nemen 
en aan welke eisen (de metadata, de SIP en de bestandsformaten moeten voldoen). Het 
opnameproces is een schematische weergave van deze stappen. 



5. Eerste ervaringen

- Gestart met een klein particulier archief (Stichting Carillon Zoetermeer). Het gereedmaken 
van dit archief voor opname in het e-depot leverde veel vragen op waar nog niets over was 
vastgelegd (bv. Wat doe je met de oorspronkelijke bestanden? Wat doe je met bestanden 
die je niet in goede samenhang kunt presenteren vanuit het e-depot (website)?) 

- Bij het online openbaar van stukken moet je andere keuzes maken dan bij het openbaar 
maken van stukken op de studiezaal (auteursrecht en AVG) 

- Voor de ingest is een apart tool nodig die niet geïnstalleerd mag worden. Dit is bij het testen 
niet naar voren gekomen. We zoeken nu naar een alternatief 

- Kleine aanpassingen in het metadataschema bleken toch noodzakelijk (goed 
documenteren!)



6. Wat moet er nog gebeuren?

- Naar verwachting zijn veel (gemeentelijke) archieven die in de toekomst 
in het e-depot opgenomen moeten worden, nog niet geschikt voor 
opname (niet compleet, metadata niet op orde, geen duurzame 
bestandsformaten gebruikt). Actie aan ‘de voorkant’ is dus noodzakelijk! 

- Kennis en kunde en ervaring om archieven gereed te maken voor 
overbrenging naar het e-depot is nog in onvoldoende mate aanwezig bij 
het team Informatiebeheer. Hierdoor is er een risico dat er voorlopig nog 
geen digitale archieven door de gemeente overgebracht 

- Ervaring opdoen met het bewerken van archieven en het maken van SIP’s 
m.b.v. de RM-tool. We weten nog niet precies wat we hier wel/niet mee 
kunnen.



6. Wat moet er nog gebeuren?

- Verschillende processen moeten nog beschreven worden (alleen 
opnameproces is nu beschreven) 

- Beleid voor duurzame bewaring complexe / minder gangbare 
bestandsformaten opstellen 

- Ontsluiting niet-overgebrachte en op termijn vernietigbare archieven in 
het e-depot via MyLex 

- Toetsen in hoeverre de huidige oplossing aan alle eisen voldoet



7. Succesfactoren

- Beperkte scope (door gebruik te maken van wat er al in huis is) 

- Niet gezocht naar het schaap met de vijf poten 

- Oplossing had zich al in de praktijk bewezen (hierdoor geen/weinig 
‘kinderziektes’ en discussies met de leveranciers) 

- Inhuur SAGV voor ondersteuning bij het maken van inhoudelijke keuzes 

- Nauwe samenwerking tussen Informatiebeheer en Stadsarchief: kennis en 
ervaringen worden onderling uitgewisseld. Informatiebeheer wordt niet aan het 
‘einde van de rit’ geconfronteerd met de oplossing, maar heeft er aan 
meegewerkt en weet wat het krijgt 



Advies: wacht niet langer, ga aan de slag en accepteer 
dat je niet direct een perfecte oplossing hebt! 



8. Jullie ervaringen?

- Is er in jullie organisatie al een e-depot?  
- Zo nee, waarom niet? 
- Zo ja, waar lopen jullie tegenaan? Wat gaat er goed? Wat gaat er nog niet 

goed? 

- Wat vinden jullie van de Zoetermeerse aanpak? 


