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• Aanleiding    Alexandra Janssen 
• Voorbereiding 
• Uitwerking 
• Project vervroegd overbrengen  Hans Mannaert 
• Tussenresultaten en ervaringen  Alexandra Janssen 
• Stichting Digitale Duurzaamheid 
• Ingestuurde vragen/opmerkingen 
• Email bewaring    Sybolt van der Schoot 

Agenda
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• Informatie vindbaar, beschikbaar, bruikbaar en openbaar 
• E-depot onderdeel van kwaliteits- en dienstverleningscyclus 
• Doorlopende preservering en conservering als onderdeel van 

kwaliteitscyclus 
• Mogelijkheid tot vervroegde overbrenging, draagt bij aan transparante 

overheid 
• Geschikte bewaaromgeving, vervanging permanent bewaren archieven 
• Zaakgericht werken 
• Past in dienstverleningsconcept 
• Participatie lokale verenigingen en stichtingen 
• Bewaarmogelijkheid ‘hotspot’ monitor

Aanleiding aansluiten e-depot
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• Selectie aanbieders e-depot; wat hebben we nodig, wat willen we en wat is 
er?  

• Aanbieder die past bij je ambities en meedenkt in oplossingen of ‘kant en 
klaar’ product 

• Budget vaststellen; opnemen in begroting en meerjaarrekening 
• Besluitvorming; laat college en raad e.e.a. vaststellen 
• Inrichten projectorganisatie en/of meenemen geinteresseerden 
• Samenwerking met andere gemeenten en leverancier zaaksysteem en dms; 

DIMPACT 
• Vaststellen implementatieplan, architectuurplan en TMLO overzicht

Voorbereiding
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• Er is één e-depot 
• Alleen digitale langdurig en/of permanent te bewaren informatieobjecten 

worden opgenomen in het e-depot 
• De te bewaren en in het e-depot op te nemen gemeentelijke informatie is 

gecentraliseerd in het zaaksysteem 
• De verantwoordelijkheden zijn belegd (eigenaarschap, taken en 

bevoegdheden) 
• Het overdrachtmoment van informatie naar het e-depot is zo snel als 

mogelijk of wenselijk (20 jaar grens wordt 8 jaar?) 
• Dienstverlening, gericht op externe openbaarheid 

Uitgangspunten implementatie e-depot
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• Op 13 maart 2017 aansluiting Oldambt op e-depot een feit  
• Aangesloten via fast track programma DiVault 

• Vijf stappen, relatief kort tijdsbestek, kosten te overzien, tweejarige 
dienstverleningsovereenkomst 

Project Vervroegd Overbrenging 
• Start twee hoofdtrajecten + aantal sub projecten: 
• Ontwikkelen generieke manier van overbrenging uit zaaksysteem 

• Samenwerking Oldambt, Kampen, DIMPACT, Atos en DiVault 

Overbrengen digitaal archief uit dms Corsa  
• Handmatige actie  
• Via XML exporten 
• Langdurig en intensief 

Uitwerking plan
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• Vaststellen tijdspad/planning overbrenging; Oldambt heeft twee jaar 
uitgetrokken voor overbrenging informatie dms, uitfasering Corsa 

• Samenstellen overzicht categorieën over te brengen archief  
• Vaststellen datasets (welke informatie moet categorie bevatten) 
• Vaststellen XML exporten 
• Datasets voor zowel dossiers als documenten 
• Intensief, extra paar handen met verstand van XML 
• Vernietigbaar archief (max 7 jaar) waarschijnlijk MyLex Legacy 

• Overgang bestuurlijke besluitvorming naar eSuite, persoonsdossiers naar 
YouForce, WABO waarschijnlijk Powerbrowser  

Overbrenging dms Corsa
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Project vervroegde overbrenging en DiVault
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DiVault

Leveren van een E-depot cloudoplossing inclusief 
dienstverlening: 

1. Inrichten: Ontkoppelen van digitale informatie vanuit hun 
bronomgeving (applicatie), converteren naar een standaard formaat 
(TMLO, File-formaat) en overbrengen naar een e-depot. Ondersteuning 
bij de inrichting van de beheerorganisatie en processen. 

2. Beheer: Beheren en preserveren van digitale informatie: de 
beschikbaarheid, vind en leesbaarheid van de informatie borgen 
(Systemen en dataconversie) voor de lange termijn.  

3. Gebruik: Beschikbaar stellen van digitale informatie: op een 
gebruikersvriendelijke manier ontsluiten van digitale bronbestanden. 
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E-depot implementatie gemeente Oldambt

Uitfasen Corsa
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Project Vervroegde Overbrenging

Richtlijnen opzet en uitvoering van het project: 

• Gestructureerd plan van aanpak volgens 
Prince2/PID 

• Definieer kernvraagstukken waarbij 
functionarissen van zowel gemeente als archief 
actief meedenken/ werken aan oplossing 

• Begeleiding van een (ervaring)deskundige 
• Stuurgroep vertegenwoordigers vanuit MT 

archiefvormer/beheerder 
• Projectleider met materiekennis  
• Sponsor binnen de eigen organisatie !

Expert

Archief-
beheerder

Archief-
vormer
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Resultaten en ervaringen
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Beheerorganisatie volgens CTS 
(Core Trust Seal)
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Schematisch overzicht beheerorganisatie

Oldambt



Verantwoordelijkheden, rollen en taken
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Waarborg continuering dienstverlening DiVault 
Doel: de stichting neemt de dienstverlening van DiVault over 
als gevolg van faillissement , verkoop of anderszins 
calamiteit. 

• Aansluiting op e-depot DiVault automatisch donateur van 
Stichting 

• Gezamenlijk onderzoek naar (decentrale) vraagstukken 
digitale duurzaamheid 

• Delen kennis donateurs 
• Bestuur gevormd door donateurs 
• Fondsenwerving 
• Samenwerking met landelijke initiatieven 
• Op weg naar ANBI status (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) 

Stichting Digitale Duurzaamheid
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• West Brabant archief: ervaringen e-depot; planning, op stapel voor komend jaar, wat 
ga je aansluiten, wat kunnen we van elkaar verwachten, belangrijke 
aandachtspunten, hoever zijn andere? 

• AFM: meer informatie over e-depot 
• Hoogheemraadschap Rijnland: betrokken bij en interesse in e-depot 
• Gelderland: hoe krijgen we bodemdossiers naar het e-depot van Gelders archief? 

Eisen niet verplichte metadata, kosten en prijs van een GB? 
• Ede: op dit moment bezig met e-depot 
• Elburg: vanuit streekarchief project opzetten e-depot, TMLO en digitale 

duurzaamheid. Welke ontwikkelingen en trends, hoe bereiden andere gemeenten zich 
voor? 

• Goeree-Overflakkee: oriënterend op e-depot en ervaringen van anderen 
• Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn: digitale dossier leidend, hoe om te gaan met 

bewaartermijnen, wat moet in papier bewaard ondanks digitale beschikbaarheid? 

Ingestuurde vragen/opmerkingen
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Onderzoek email bewaring
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Beoogde richtlijn emailbewaring
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Inkomende email
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Uitgaande email
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Mogelijke oplossingen
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medewerker

Mail server

Mail Selector

Zaaksysteem/dms

Mail Configurator

Mail client



Vragen, opmerkingen, toevoegingen? 

Dankjewel!
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