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Inhoud
• Basis archief-principe
• Aanhaken organisatie
• Iedereen is archivaris@TUD
• Archiving by design
• Delete by design
• AI
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Esther Maes
Head of Document Management & Archive (DMA) 
e.a.m.maes@tudelft.nl
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Hete Data @
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De TU Delft werkt niet meer met een centraal archief-
systeem, maar archiveert in de procesapplicaties.
Dus bv: studentencijfers in Osiris, facturen in Alusta
en contracten in Bravo
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Aanhaken bij/ Samenwerken met: 
ICT, Privacy Team, Legal, Procurement, 
Inkoop, BIM, FAB, Datastewards, etc. 
Hoe: 
Begin met enthousiaste groepen of met 
een probleem
Gebruik passende argumenten (ICT 
enkele opslag meervoudig gebruik, AVG 
bewaartermijnen, etc.)
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Iedereen is archivaris @ TU Delft
Decentraal archiveren werkt alleen als iedereen meedoet:
• Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het plaatsen 

van het juiste archief in de juiste applicatie;
• Applicatie of data-eigenaar (directies) is verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van de gegevens en compleetheid van 
het archief in de eigen applicaties;

• Applicatie beheerders (FAB) voeren de bewaar- en 
vernietigingstermijnen uit en andere archiefeisen;

• Archiefcontactpersoon (BIM of informatiemanager) houdt 
het overzicht bij van de eigen applicaties en het type 
informatie dat daarin staat;

• DMA verzorgt de archiefcontrole en verslaglegging, levert 
de bewaartermijnen en overall advies m.b.t. archiefzaken.
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Archiving by design
• Archiefrequirements

Let op dat er applicaties over blijven….
• Periodiek kwaliteitscheck
• Overzicht applicaties à Risk based

Archiving
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Delete by design 
• (in ieder geval) Jaarlijks moment
• 5 opties: 

1. Simpel (korte bewaartermijn, hoge BIV, vervanging 
binnen 2 jaar)

2. Complex (langere bewaartermijn, lage BIV, lange 
termijn vervangen)

3. Niet nodig (eeuwig te bewaren)
4. Niet mogelijk A (bulk gaat niet- pilot inzet Robotic

Process Automation)
5. Niet mogelijk B (gelinkt met andere systemen 

moeder/dochter)
• Uiteindelijk: uitfaseren applicatie
• J GDPR en ICT collega’s
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Artificial Intelligence
Email/ mappenschijven/ Surfdrive/ 
Google drive/ etc
Pilot om te kijken of AI inzet werkt. 

https://ai4archive.tudl.tudelft.nl/
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Meer info
Nationaal Archief: TU Delft staat vermeld in de handreiking 
archiveren by design als praktijkvoorbeeld. 
Datzelfde geldt voor digitaal vernietigen. 
De leerexpeditie archiving by design is op bezoek geweest 
en bijdrage aan het kennisfestival. 
Info andere werkzaamheden zie artikel in Delta. 

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-archiveren-by-design
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/praktijkvoorbeeld-technische-universiteit-delft
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/praktijkvoorbeelden-digitaal-vernietigen
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/nieuws/leerexpeditie-succesvol-afgerond
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/zbo-kennisfestival
https://www.delta.tudelft.nl/article/hoofd-archiefafdeling-iedere-tuer-archivaris
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