
DM in SharePoint
Lessons learned



Waar komen we vandaan
• Enterprise Content Management in Documentum (licentieproblemen!) 
• Dataopslag ook in andere systemen zoals SAP, Aquarius, Meridian 
• Praktijk: Veelal opslag en archivering op de fileshares 

Valkuilen: 
• Fileshares i.c.m. Documentum is “killing” geweest 
• Fileshares creëren terabytes aan ongestructureerde informatie 
• Fileshares zijn ongekend populair, maar niet geschikt voor archivering 
• Veel drinkwaterinformatie tegen de afspraken in Meridian opgeslagen 

Belangrijke eisen voor een heroverweging: 
• BIV-code (NEN-ISO 27001/2) vanuit het Informatiebeveiligingsbeleid 
• Tijd- en plaats onafhankelijk kunnen werken 



Keuze DM: SharePoint of SharePoint
Centrale vraag: 
• Weer kiezen voor het zoveelste DMS om na 5 jaar te concluderen dat de 

verwachtingen weer niet zijn behaald of meegaan met de “Microsoft-tenzij-
policy” van PWN. 

Belangrijke randvoorwaarden: 
• Rol DIV borgen in de Governance m.b.t. Document Management 
• Nauwe samenwerking met IV (ICT/Scrum) en de business 
• Rekening houden met opzet fileshares (laagdrempelig en herkenbaar) 
• Uitfaseren van de fileshares  
• Borgen documentlevenscyclus inclusief Record Management



Lessons Learned
• Keep it simple, de ideale situatie bestaat niet! 
• Intensief project met een groot afbreukrisico (betreft alle medewerkers!) 

daarom heldere uitgangspunten en een gedegen projectsturing 
• Zorg voor een multidisciplinair samenwerkingsverband. Rol DIV borgen! 
• Geen overdracht restpunten naar de beheerfase (uitstel=afstel) 
• De organisatie tijdig meenemen (risico: remmende factor)  

• Ondersteuning van eindgebruikers door Champions  
• Zorg voor een gedegen opleidingstraject op alle niveaus 
• Uitfaseren fileshares is een lang en complex traject 
• Risico: maatwerk in O365 kan “omvallen” i.v.m. automatische upgrades 
• DIV-organisatie afstemmen op nieuwe ontwikkelingen ! Adviseurschap!
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• Fysiek archief gedigitaliseerd (o.a. via Participatiewet en re-integratie) 
• Automatisch archiveren 
• Optimaliseren postproces 
• Champions en business intensiever betrekken bij deze veranderingen en 

daarmee draagvlak creëren  
• Vinden i.p.v. zoeken (o.a. Delve) 
• Anticiperen op SharePoint  en O365 ontwikkelingen 

Om uiteindelijk tot een actueel, betrouwbaar en  
toegankelijk archief te komen!

Waar willen we naar toe?



Het wiel niet opnieuw uitvinden

Zoek de samenwerking op met andere bedrijven



Vragen?


