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Agenda

• Welkom

• Korte terugkoppeling van de eerder uitgevoerde • Korte terugkoppeling van de eerder uitgevoerde 
pilotprojecten

• Uitkomsten van de Verkenning e-Depot

• Korte pauze

• Hoe nu verder? Een overview van de de 
volgende projectfase tot de zomer 2017

• Gelegenheid voor discussie en vragen• Gelegenheid voor discussie en vragen



Resultaten verkenning e-Depot

• Achtergrond: waarom een e-Depot?

• Resultaten verkenning:• Resultaten verkenning:

• Wat wilt u? 

• Wat kan de markt?

• Wat gaan we doen? Voorstel voor aanpak



Waarom een e-Depot?

Hoe zorgen we er als overheidsorganisaties voor dat we 

onze digitale informatie in de tijd gezien bruikbaar, onze digitale informatie in de tijd gezien bruikbaar, 

toegankelijk en authentiek houden? 

Essentie = digitale duurzaamheid



Verantwoordelijkheid

• Digitale duurzaamheid begint op bestuurlijk niveau

• Brandbrief digitale dementie april 2015: • Brandbrief digitale dementie april 2015: 

• Risico op digitaal geheugenverlies

• 2000 tot 2020 slechtst gedocumenteerd

• Kansen voor open overheid 

• Informatiehuishouding op orde

• Start met voorbereidingen op digitale duurzaamheid:

• E-depot voorzieningen, eisen en standaarden. 



Vertaald naar uw situatie

• Urgentie is bestuurlijk onderkend

• Opdracht voor implementatie e-Depot

• Budget toegekend voor project

• RAA is gestart met verkenning e-Depot



Gewenste resultaten verkenning

• Zicht op gemeentelijke informatievoorziening, zodat 

het e-Depot daar goed op kan gaan aansluitenhet e-Depot daar goed op kan gaan aansluiten

• Zicht krijgen op de markt

• Eerste indicatie aansluitplan e-Depot (casussen):

• Urgentie

• Duidelijke scope

• Commitment• Commitment



Hoe is de verkenning uitgevoerd?

• Deskresearch

• Interviews met GR-deelnemers• Interviews met GR-deelnemers

• Vragenlijst GR-deelnemers

• Interviews met collega-archieven: Stadsarchief 

Amsterdam, Noord-Hollands Archief en Vecht & 

Venen

• “Op de achterbank” bij de marktverkenning van het 

Zeeuws Archief en het Westfries Archief



Resultaten verkenning: interviews

Gesproken met:

• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

• Heerhugowaard

• BUCH: Bergen, Castricum, Heiloo

• Den Helder

• Schagen

• Alkmaar



Conclusies interviews

Rode draad bij de gemeenten:

• Prio: ontwikkeling en implementatie zaaksysteem

• e-Depot moet daar op aansluiten

• Direct na afdoening zaak (of afdoening document)

• Voor alle digitale informatie, ongeacht 

bewaartermijnen: geen DMS meer nodig 

• Zonder dat de gebruiker het merkt

• RAA als adviseur metadata en digitaal archiefbeheer



Conclusies interviews (2)

Stip op de horizon:

• Regionaal (of: landelijk) zaaksysteem

• Regionaal (of: landelijk) e-Depot

• RAA als adviseur “zoeken en vinden”



Resultaten vragenlijst

Uitgestuurd naar:

• Alkmaar

• BUCH (3x)• BUCH (3x)

• Den Helder

• Heerhugowaard

• Hollands Kroon

• Langedijk

• Schagen 

• Texel• Texel

• Ook: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en HHNK 

Ingevuld: 10 van 11 



Welke casus vindt u het urgentst?



Wat kan de markt?

• Markt heeft eenzelfde stip op de horizon:

• Aansluiten e-Depot op gemeentelijke systemen• Aansluiten e-Depot op gemeentelijke systemen

• Echter: markt is (nog) onvolwassen:

• Off the shelve producten zijn er nog nauwelijks

• Geen PDC’s: vergelijken producten en diensten 

niet goed mogelijk

• Prijsvergelijkingen daardoor niet goed mogelijk

• Bereidheid tot partnerships (samen ontwikkelen)• Bereidheid tot partnerships (samen ontwikkelen)



KORTE PAUZE



Hoe nu verder? 



Overview aanpak definitiefase

Wat gaan we doen?

• Inkoop (meervoudig onderhandse aanbesteding)• Inkoop (meervoudig onderhandse aanbesteding)
• Contract voor 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging

• Voorbereiding aansluitingen op e-Depot
• Informatieanalyse: metadata; omvang digitaal archief; prognose 

aanwas 



Wat leveren we op?

Producten definitiefase:Producten definitiefase:

• Voorstel voor te selecteren leverancier

• Twee uitgewerkte casussen voor eerste aansluitingen

• Plan van Aanpak voor de realisatiefase (aansluitplan)

• Business Case



Hoe doen we dat?

In samenwerking met u:

• RAA trekt de meervoudig onderhandse 

aanbesteding

• U trekt zelf de voorbereidingen voor uw casus, 

i.s.m. RAA

• RAA coördineert de voortgang



Hoe doen we dat?

	

Stuurgroep 

Projectgroep 

Werkgroep  

leveranciersselectie 

Werkgroep voorbereiding 

aansluiting (1) 

Werkgroep voorbereiding 

aansluiting (2) 

RAA Gem Gemeente RAA Gemeente RAA 

Klankbordgroep 



Planning

• 29/11 Plenaire presentatie resultaten verkenning

• December: handreiking voorbereiding aansluiting• December: handreiking voorbereiding aansluiting

• Januari: hands-on sessie voorbereiding aansluiting

• Februari: presentatie voortgang (overleg hoofden DIV)

• Maart: consultatieronde bestek aanbesteding (PVE)

• April: start leveranciersselectie (aanbesteding)

• April: aansluitplan en business case

• Medio 2017: 

• keuze voor leverancier• keuze voor leverancier

• presentatie voortgang in bestuur



Schatting benodigde inzet

Gemeente RAA

Aanbesteding

Opstellen aanbestedingsdocumenten 160 Projectleider en digitaal adviseur

Advies en tegenlezen bestek 4 Inkoopadviseur

Consultatieronde 12 Informatiebeheerder, technisch & functioneel beheerder (meerdere gemeenten)Consultatieronde 12 Informatiebeheerder, technisch & functioneel beheerder (meerdere gemeenten)

Voorbereiding per casus per gemeente

Informatieanalyse 40 Informatiebeheerder  

Metadatamapping 160 Informatiebeheerder, technisch & functioneel beheerder

Advies en begeleiding 40 Projectleider en digitaal adviseur

Aansluitplan

Opstellen plan van aanpak 40 Projectleider en projectadviseur

Consultatieronde 4 Informatiebeheerder (meerdere gemeenten)

Business Case

Opstellen business case 40 Projectleider, financieel adviseur

Consultatieronde 4 Financieel adviseurConsultatieronde 4 Financieel adviseur

Geraamde inzet 224 280

Raming gebaseerd op eerdere ervaringen bij collega-archieven en de uitgevoerde pilots



VRAGEN?




