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Voordelen van een pre-depot
• Eenmalig migreren 
• Flexibiliteit t.a.v. de opslag 
• Alles op één locatie 
• Gestandaardiseerde ontsluiting 
• Mogelijkheid om (in bulk) bewerkingen uit te voeren 
• Uitgebreidere zoekmogelijkheden.



Stelling!  

Ontwikkelingen als common ground en SaaS 
maken nadenken over duurzaam beheer nu 
minder relevant 

  



Uitfasering zaaksysteem

Migratiestrategie: 
• Proefmigratie subset 
• Obv vastgestelde metadataschema 
• Alles naar het pre-depot 
• We kunnen geen rekening houden met data in 

gekoppelde applicaties 
• Doorzoekbaarheid moet geregeld zijn 
• Rechten op de data moeten behouden blijven.



Uitfasering zaaksysteem

Opleiding personeel 

Bewerking data: 
• Obv de waarde van de informatie 
• Gebruik RecordManagementTool (RMT) 
• Andere tooling nodig? 
• Vernietigingsprocedure. 



Migratie; lessons learned

• Tijdig migreren, want de techniek gaat tegenwerken! 
• Houd het simpel 
• xml voor ontsluiting moest aangepast 
• Vooralsnog altijd de hulp van een externe partij 

nodig. 



Bewerking van de data; lessons learned 
• Uitgangspunt één bestand om te bewerken / één bestand om 

beschikbaar te stellen losgelaten 
• Digitale vaardigheid/creativiteit is een must have 
• Nadenken over het registreren van wijzigingen 
• Nadenken over de invloed van wijzigingen op 

beschikbaarstelling 
• Nadenken over het afzonderen van vernietigbare data 
• Zaakgericht werken werd niet nageleefd 
• Denk ook aan vernietiging van de data in eventuele 

backofficeapplicaties!







Vervolgstappen

• Uitwerking processen voor: 
• Intake nieuwe legacy 
• Structurele (geautomatiseerde?) opname van data 

• Kennis vergroten tav technische mogelijkheden 
• TMLO/ToPX omzetten naar MDTO 
• Beheer buiten het pre-depot om? Office365 
• Gevolgen WOO? 
• ….. etc



Stelling 2 

De gemeente Zoetermeer is goed bezig, voor 
die organisatie zou ik wel willen werken! 

  


