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1. Inleiding 

 
Het project e-depot’18 loopt inmiddels vanaf medio 2016. Het project is opgestart door een extern 
aangetrokken projectleider, Brigit Hoomans. Brigit heeft een eerste verkenning en de 
inkoopprocedure begeleid. Vanaf januari 2018 is het projectleiderschap overgedragen aan Anje van 
der Lek, adviseur digitale informatie bij het Regionaal Archief. Zij was al vanaf het beginstadium bij 
dit project betrokken.  
 
In dit document wordt eerst de huidige stand van zaken kort beschreven en wordt verwezen naar 
documenten die eerder in het kader van dit project zijn opgeleverd. Daarop volgt het plan van 
aanpak op hoofdlijnen voor de komende 6 maanden. 
 

 
2. Stand van zaken 

 
Voorgeschiedenis 
Het inrichten van een duurzaam beheer van digitale informatie is een grote uitdaging waar alle 
overheden mee te maken hebben. Uit verschillende onderzoeken en casussen is gebleken dat de 
overheid de informatiehuishouding van de gedigitaliseerde werkprocessen niet voldoende op orde 
heeft.1 
 
Het regionaal archief Alkmaar werkt aan een voorziening om de duurzame toegankelijkheid van 
informatie te kunnen waarborgen: een e-depot. De afgelopen jaren heeft het regionaal archief 
ervaring opgedaan door het uitvoeren van pilotprojecten met verschillende leveranciers. In 2016 
heeft het Algemeen Bestuur opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen voor de inrichting van 
een regionale e-depot voorziening. Doel is dat alle aangesloten gemeenten in 2018 gebruik kunnen 
maken van dit gezamenlijke e-depot. 
 
Verkenning 
Het project Edepot’18 is in het najaar van 2016 van start gegaan met een verkenning naar de 
behoeften van de aangesloten gemeenten. Uit dit onderzoek bleek dat de gemeenten behoefte 
hebben aan een e-depot en bij de implementatie ervan advies en ondersteuning vanuit het 
Regionaal Archief verwachten. Gemeenten hechten vooral belang aan een goede aansluiting tussen 
e-depot en DMS of zaaksysteem.  Het applicatielandschap van de aangesloten gemeenten is echter 
heterogeen: er zijn veel verschillende systemen waar het e-depot op moet aansluiten. Daarnaast 
bevestigde de verkenning dat gemeenten nog geen goed beeld hebben van de kwantiteit en 
kwaliteit van de informatie die in aanmerking komt voor opname in een e-depot. 
 
Inkoopprocedure 
Medio 2017 is een onderhandse aanbesteding uitgevoerd ten behoeve van de aanschaf van e-
depotsoftware en hosting/opslagcapaciteit. Uit deze procedure bleek, dat geen van de aanbiedingen 
direct geaccepteerd kon worden. Er zijn nog geen volledig uitontwikkelde producten op de markt. In 
alle gevallen zal er sprake van zijn van ontwikkelkosten voor functionaliteiten die nog niet worden 
geboden. Dit brengt onzekerheid over de totale kosten met zich mee. 
De leverancier die het best kon voldoen aan het programma van eisen is gekozen als 
voorkeursleverancier.  Dat wil zeggen dat wij exclusief met deze leverancier verder onderhandelen 
over de ontwikkeling en aanschaf van een e-depotvoorziening. Bij het opstellen van de 
overeenkomst baseren wij ons op de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT), door de VNG 
opgesteld om de positie van de gemeentelijke overheid ten opzichte van ICT leveranciers te 
versterken. 
 
Businesscase 
Aan de hand van de offerte van de voorkeursleverancier en informatie uit andere lopende e-
depotprojecten in Nederland is een Business Case opgesteld. Daarin is als nulsituatie de huidige 
situatie genomen en zijn twee scenario’s verder uitgewerkt. Het eerste scenario gaat uit van ‘ieder 

                                                             
1 Zie o.a. ledenbrief van de VNG 'voorkom digitale dementie' (april 2015) en het rapport 'Het puberbrein van de overheid' 
(april 2016) van de Raad van Cultuur: 
https://vng.nl//files/vng/20150417_brief_aido_1.1.pdf 
https://www.cultuur.nl/upload/documents/tinymce/Het-puberbrein-van-de-overheid-webversie.pdf 
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voor zich’, dus elke gemeente een eigen e-depot. Het tweede scenario gaat uit van een door het RAA 
centraal ingericht e-depot waarop alle gemeenten van de GR aangesloten worden. Uit de 
vergelijking van deze scenario’s komt naar voren dat het scenario van een gezamenlijk e-depot 
zowel organisatorisch als kostentechnisch de meeste voordelen biedt. 
 
Aansluittrajecten 
Parallel aan het inkooptraject bereiden 2 koplopergemeenten Alkmaar en Den Helder zich voor op 
de eerste aansluitingen op het e-depot. Bij de aansluittrajecten hebben de gemeenten het initiatief 
en de projectleiding. Het Regionaal Archief heeft een rol als adviseur en stelt de voorwaarden voor 
het overbrengen van digitale informatie. Als richtlijn heeft het regionaal archief een stappenplan 
voor aansluiting op een e-depot opgesteld. 
 
Projectdocumentatie 
 

• Stappenplan aansluiting e-Depot Regionaal Archief Alkmaar (Versie 0.9, 30-1-2017) 
• E-depot ’18: Projectopzet (6-3-2017) 
• Inkoopprocedure Project E-depot ’18 (Versie 1.0, 4-5-2017) 
• Samenvatting, conclusies en verantwoording  inkoopprocedure E-depot’18 (Versie 1.0, 7-8-

2017) 
• Programma van Eisen en Wensen - Bijlage 1 bij Inkoopprocedure Project E-depot ’18 (Versie 

1.0, 4-5-2017) 
• Businesscase e-depot (versie 0.7, 21-7-2017) 

 

 
 
 

3. Projectdoelstelling 

 
Het project E-depot’18 stelt tot doel om de volgende gewenste situatie te bereiken: 
 

1 Door de inzet van een e-depot wordt digitale informatie afkomstig van archiefvormers 
aangesloten bij het Regionaal Archief Alkmaar duurzaam bewaard en beheerd en tevens 
optimaal toegankelijk gemaakt. 
 

2 Het e-depot is geïntegreerd in het beleid en procedures van het Regionaal Archief. 
 

3 Archiefvormers en potentiële gebruikers zijn op de hoogte van het bestaan van het e-depot en 
weten wat zij moeten doen om aan te sluiten bij en/of gebruik te maken van het e-depot. 
 

4 Het Regionaal Archief heeft een accuraat beeld van de risicovolle datasets bij de aangesloten 
gemeenten en de te  verwachten instroom aan digitale informatie in het e-depot. 
 

 
Risico’s huidige situatie 
Als de huidige situatie wordt voortgezet, zal de kwaliteit van deze informatie op den duur niet meer 
gewaarborgd kunnen worden. Bestanden kunnen onleesbaar worden door technisch verval, of door 
het niet meer beschikbaar hebben van software om de bestanden te openen. Door gebrekkig beheer 
kunnen bestanden onvindbaar worden. Door dit verlies aan informatie kunnen gemeenten niet 
voldoen aan hun wettelijke verplichting op grond van de Archiefwet om publieke verantwoording af 
te leggen van haar handelen. Burgers en bedrijven worden dan benadeeld: 

• Overheidsarchieven bevatten informatie waar burgers en bedrijven rechten aan kunnen 
ontlenen, of die voor individuen belangrijke bewijswaarde bevat. Verlies van informatie kan 
hen schaden. 

• De digitale bestanden van nu zijn van cultureel-historische waarde. Indien deze niet 
duurzaam worden beheerd, zullen de historische bronnen en het cultureel erfgoed van 
morgen verloren gaan. 
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Ook heeft het ontbreken van duurzaam informatiebeheer consequenties en risico’s voor de 
gemeentes zelf: 

• Het kost medewerkers veel meer tijd om de juiste informatie te vinden. Beslissingen kunnen 
worden gebaseerd op niet complete informatie of verkeerde versies. 

• Het op een later moment nemen van maatregelen om digitale informatie duurzaam 
toegankelijk te maken, zal leiden tot veel hogere kosten. Het nu nemen van maatregelen 
zorgt voor efficiency in de gemeentelijke processen en daardoor kostenbesparing. 

 
Om deze risico’s uit te sluiten of te beperken, is het nodig om dit project uit te voeren.  
 
Voorgestelde oplossing: implementatie e-depot 
Het RAA hanteert als definitie van het e-depot:  
 
‘Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, 
databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam bewaren en 
beheren van digitale informatie mogelijk maakt en tevens zorg draagt voor een optimale 
toegankelijkheid van deze archiefbescheiden.’ 
 
Dit is een aangepaste versie van de veelgebruikte definitie uit het toetsingskader ED3 . Deze 
definitie maakt vooral duidelijk dat voor het duurzaam toegankelijk maken en houden van 
informatie niet alleen een technisch systeem nodig is, maar ook een heel kader aan organisatorische 
maatregelen. De doelstellingen en projectresultaten zijn er dan ook op gericht om zowel het 
technische systeem aan te schaffen en in gebruik te nemen (doelstelling/resultaat 1), alsook de 
organisatorische en formele inbedding in de organisatie vorm te geven (doelstelling/resultaat 2). 
 
Samenwerking en communicatie 
Het e-depot is bedoeld als regionale voorziening voor alle aangesloten gemeenten. Er zijn veel 
verschillende belanghebbenden met verschillende rollen bij de totstandkoming en het gebruik van 
het e-depot. Voor het slagen van het project is het van belang dat goed in kaart wordt gebracht 
welke informatie de verschillende belanghebbenden nodig hebben en hoe dit het beste kan worden 
gecommuniceerd. De communicatie over het project wordt dan ook als aparte projectlijn 
toegevoegd. (doelstelling/resultaat 3) 
 
Toekomstplanning 
Om het e-depot succesvol te kunnen implementeren, een accurate meerjarenplanning te kunnen 
maken en de kosten op de lange termijn beter te kunnen inschatten, is het nodig om een beter 
inzicht te hebben in de digitale informatiehuishouding van de gemeenten. Uit de in 2016 
uitgevoerde verkenning bleek, dat gemeenten nog geen goed beeld hebben van de kwantiteit en 
kwaliteit van de informatie die in aanmerking komt voor opname in een e-depot. Hier zal dus gericht 
onderzoek naar moeten worden gedaan. (doelstelling/resultaat 4) 

 

 
4. Projectresultaten 

 
De beoogde projectresultaten dragen bij aan het bereiken van de hierboven genoemde 
doelstellingen met hetzelfde nummer. Wij streven ernaar om eind 2018 zijn de volgende resultaten 
te hebben opgeleverd: 
 

1a Het Regionaal Archief Alkmaar heeft een e-depotvoorziening in productie, die voldoet aan 
de eisen zoals vastgelegd in de overeenkomst met de voorkeursleverancier. 
 

1b In 2018 hebben 2 gemeentes tenminste één dataset in het e-depot geplaatst. 
Eind 2020 hebben 10 gemeentes of overheidsorganisaties tenminste één dataset in het e-
depot geplaatst. 
 

2 De noodzakelijke beleidstukken, procedures en voorwaarden voor aansluiting op het e-depot 
zijn beschreven en door het management van het regionaal archief vastgesteld. 
 

3 Het RAA heeft een communicatieplan opgesteld en uitgevoerd. 
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4 Het RAA heeft de Monitor Digitale Informatie ontwikkeld en één keer uitgevoerd.  

 
 
 
Resultaat 1a is vooral gericht op het technische systeem dat wordt aangeschaft, ofwel het 
‘databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software’ uit de brede definitie van het e-depot.  
 
Resultaat 1b behelst dat het aangeschafte systeem ook daadwerkelijk in gebruik is genomen. De 
gemeenten Alkmaar en Den Helder zijn aan deze voorbereiding begonnen aan de hand van de door 
het RAA opgestelde richtlijnen  “Stappenplan aansluiting e-Depot Regionaal Archief Alkmaar” 
(Versie 0.9, 30-1-2017).  
De gemeente Den Helder werkte al samen met het Regionaal Archief Alkmaar aan een project 
betreft het overbrengen van Videotulen (Digitale, audiovisuele raadsinformatie). Dit project wordt 
als aansluittraject in het project E-depot’18 opgenomen. 
 
Resultaat 2 houdt in dat de organisatie wordt aangepast op de nieuwe taken die het met het e-depot 
gaat uitvoeren, en dit in het beleid van de organisatie wordt verankerd. Aan de hand van nationale 
en internationale  normen en standaarden op dit gebied2 wordt geïnventariseerd welke 
beleidstukken, procedures en voorwaarden moeten worden beschreven. Het gaat hier onder meer 
over het vastleggen van de doelstelling van het e-depot in de missie en visie van de organisatie, het 
vastleggen van beheerafspraken tussen archiefvormers en het regionaal archief en het beschrijven 
van noodprocedures in het geval van onvoorziene beëindiging van de samenwerking met de e-
depotleverancier. 
 
Resultaat 4 sluit aan bij de doelstelling om een beter beeld te krijgen van de risico’s op dataverlies 
bij gemeenten en de verwachte aanwas aan informatie in het e-depot. Het regionaal archief 
ontwikkeld hiertoe een methodiek waarmee periodiek (1x per jaar) in kaart wordt gebracht welke 
informatie het eerst in aanmerking komt voor opname in het e-depot en hoe het te verwachten 
volume aan informatie zich ontwikkelt (Monitor Digitale Informatie). 
 

 

Overzicht Doelen, Resultaten en Projectlijnen 

 

 

                                                             
2 Dit gaat om de standaarden ED3, Data Seal of approval, en ISO 16363.  

Figuur 1: Overzicht Doelen, Resultaten en Projectlijnen 
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5. Afbakening van het project en randvoorwaarden 

 
Het regionaal archief conformeert zich aan landelijke en internationale standaarden op het gebied 
van duurzaam informatiebeheer. 3 In het uitzonderlijke geval dat het noodzakelijk is om af te wijken 
van deze standaarden, wordt dit toegelicht in de projectdocumentatie. 

 
Het opnemen en ter beschikking stellen van informatie in het e-depot moet gebeuren conform de 
beperkingen en verplichtingen  opgelegd door vigerende archief- en privacy wetgeving. Dit zijn 
onder meer de archiefwet en onderliggende regelgeving, de wet hergebruik overheidsinformatie, de 
wet openbaarheid van bestuur en de wet bescherming persoonsgegevens. Ook wordt rekening 
gehouden met wetgeving die binnenkort van kracht wordt, de algemene verordening 
gegevensbescherming en de wet open overheid. 
 
De voorbereiding van het aanleveren van informatie aan het e-depot is de verantwoordelijkheid van 
de archiefvormers (de aangesloten gemeenten). Het Regionaal Archief heeft bij de aansluittrajecten 
een adviserende rol.  
Kosten die moeten worden gemaakt voor het aanpassen van gemeente specifieke systemen of 
datasets worden door de gemeente gedragen en vallen buiten de projectbegroting. 
 
Het regionaal archief streeft er naar om het e-depot na verloop van tijd te laten auditeren en 
certificeren. Deze audits kunnen worden gedaan op basis van de normeringen ED3, Data Seal of 
approval, NESTOR en ISO 16363. Deze normen zijn vergelijkbaar en lopen op in gedetailleerdheid.  
Het regionaal archief bereidt zich voor op certificering door de inbedding van het e-depot in de 
organisatie volgens deze normen vorm te geven (doelstelling/resultaat 2). De daadwerkelijke audit 
en certificering  maakt geen deel uit van dit project.  
 

 
6. Fasering en planning 

 
Het project wordt opgedeeld in verschillende projectlijnen, die deels parallel aan elkaar kunnen 
worden uitgevoerd. De projectlijnen corresponderen met de te behalen projectdoelstellingen en -
resultaten. 
 
Per projectlijn wordt een activiteitenoverzicht opgesteld en een planning op hoofdlijnen.  
Het werk wordt opgedeeld in activiteiten met een doorlooptijd van ca 3 weken. In het 
activiteitenoverzicht wordt elke activiteit beschreven en wordt aangegeven wie verantwoordelijk is 
voor de uitvoering ervan. Het eerste projectoverzicht is als aparte bijlage bij dit Plan van Aanpak 
gevoegd.  
 
De projectactiviteiten zijn op de korte termijn gedetailleerd uitgewerkt, op de lange termijn alleen 
op hoofdlijnen. In de loop van het project zullen er dus activiteiten worden toegevoegd aan het 
overzicht. 
De stuurgroep wordt ten minste 12 x per jaar geïnformeerd over de voorgang door middel van een 
actueel activiteitenoverzicht waar de status van de verschillende activiteiten in wordt beschreven. 
 
Projectlijn 1a: afronden inkooptraject en implementatie technische component van het e-depot. 
Projectlijn 1b: Voorbereiding overdracht datasets door gemeenten 
 
Projectlijn 2: Implementatie in Organisatie en Beleid  
 
Projectlijn 3: Communicatie 
 
Projectlijn 4: Monitor digitale informatie 
 

 

                                                             
3 Dit gaat in het bijzonder om de metadata standaard TMLO. In het Beschrijvend Document ICT-Prestatie (onderdeel van de 
overeenkomst) wordt dit nader toegelicht. 
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7. Projectorganisatie 

 
De rollen en verantwoordelijkheden zijn gevisualiseerd in de  organigrammen hieronder. De groene 
kleur staat voor inzet/verantwoordelijkheid vanuit de gemeenten. De rode kleur staat voor 
inzet/verantwoordelijk vanuit het RAA. 
 
Voor de aansluittrajecten (projectlijn 1b) is de projectgovernance anders ingericht. De aansluitende 
gemeente is verantwoordelijk voor de voortgang en de resultaten in deze projectlijn. Voor elk 
aansluittraject wijst het College van Bestuur een ambtelijk opdrachtgever aan en wordt de 
projectorganisatie ingericht conform de methode waarmee de gemeente projectmatig werken 
vormgeeft. 
 

 

 

 

 Wie Verantwoordelijkheden-/bevoegdheden 

Directeur RAA; 
opdrachtnemer 

Paul Post Opdrachtnemer; 
heeft krachtens Art 20 van de GR de 
bevoegdheid om beleidsdoelen (e-depot) te 
realiseren en wettelijke taken (opnemen te 

Figuur 2: Projectorganisatie algemeen 

Figuur 3: Organisatie Aansluittrajecten (projectlijn 1b) 
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bewaren informatie in digitale 
archiefbewaarplaats) uit te voeren; 
Rapporteert aan Dagelijks Bestuur. 

Opdrachtgever Jasper Nieuwenhuizen (lid 
AB/DB RAA namens 
gemeente Langedijk) 
 

Vertegenwoordigd het bestuur van het RAA als 
opdrachtgever. 

Projectleider Anje van der Lek (adviseur 
digitale informatie RAA) 

Algemene projectleiding en -planning; 
Stuurt werkgroepen aan; 
Informeert projectgroep en stuurgroep over 
voortgang. 

Algemeen Bestuur  Heeft door het vaststellen van het beleidsplan 
en de begroting opdracht gegeven en budget 
beschikbaar gesteld voor het realiseren van 
een e-depot; 
AB-leden van gemeenten die aansluiten op het 
e-depot wijzen een ambtelijk opdrachtgever 
binnen hun gemeente aan voor het 
aansluitingstraject; 
AB-leden rapporteren aan eigen College van 
Bestuur over voortgang aansluitingstraject 
(CvB rapporteert aan de Gemeenteraad). 

Dagelijks Bestuur  Beslist over voortgang project (go / no go 
beslissingen of belangrijke koerswijzigingen); 
Informeert het Algemeen Bestuur. 

Stuurgroep Jasper Nieuwenhuizen 
(vz); opdrachtgever. 
 
Frans Brekelmans 
(Manager I&A gemeente 
Alkmaar); senior 
vertegenwoordiger 
gebruikers en 
inhoudsdeskundige 
 
Paul Post; opdrachtnemer 
 

Komt tenminste 6 keer per jaar bij elkaar en 
wordt dan door de projectleider geïnformeerd 
over de voortgang; 
Toetst of de doelstellingen en beoogde 
resultaten bijgesteld moeten worden bij grote 
veranderingen in de omgeving. 
Adviseert Projectgroep bij uitzetten strategie 
Adviseert het dagelijks bestuur bij go / no-go 
beslissingen of eventueel koerswijziging van 
het project.  
   

Projectgroep Paul Post; opdrachtnemer 
Anje van der Lek; 
projectleider 
Thijs Hessling (adviseur 
digitale informatie); 
adviseur  

De projectgroep ondersteunt en adviseert de 
projectleider bij uitzetten strategie en 
projectplanning; 
 
 

WG 
Leverancierselectie 

Brigit Hoomans (extern 
adviseur; destijds 
projectleider) 
Anje van der Lek 
Paul Post 

Deze werkgroep is inmiddels opgeheven.  
De werkgroep heeft een verkenning naar 
wensen en behoeftes onder gemeenten 
uitgevoerd en heeft het inkooptraject 
voorbereid en uitgevoerd. 

WG Ontwikkeling & 
technische 
Implementatie 

Anje van der Lek 
Twan Mars (medewerker 
archiefbeheer RAA) 
Robert Thiessen (Sales 
Engineer Picturae) 
Pieter Woltjer (Project 
Manager Picturae) 
 
 

Uitvoering projectlijn 1a, in deze werkgroep is 
ook de leverancier vertegenwoordigd 
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WG Aansluitingen Anje van der Lek  
Thijs Hessling 
Lieuwe van Veen 
(gemeente Den Helder) 
Arnold Berkhout / Karin 
Kuis (Gemeente Alkmaar) 
 
 
 
 

In de werkgroep Aansluitingen zijn 
projectleiders van de lopende 
aansluittrajecten vertegenwoordigd.  
Deze werkgroep is bedoeld om kennis te delen 
en elkaar te motiveren. 
Behalve de projectleiders kunnen ook andere 
projectmedewerkers deelnemen.  
 
De voorbereiding op de aansluiting vindt in de 
hoofdzaak plaats binnen de projectorganisatie 
van het aansluittraject binnen de gemeente 
(zie Figuur 3 hierboven). Projectmanagement 
en planning van de aansluittrajecten staat dus 
los van dit Plan van Aanpak. 

WG Beleid en 
Organisatie 

Nog in te vullen Uitvoering projectlijn 2 

WG Communicatie Lisette Blokker 
(medewerker 
dienstverlening, oa 
communicatie en PR) 
Emmie Snijders 
(medewerker 
dienstverlening, oa 
communicatie en PR) 
Mark Alphenaar 
(medewerker 
dienstverlening, website, 
PR en social media) 
Thijs Hessling 

Uitvoering projectlijn 3 

WG Monitor 
Digitale Informatie 

Nog in te vullen Uitvoering projectlijn 4 

 
8. Kosten en baten 

 
De projectbegroting wordt in een apart document opgesteld. 

 
9. Informatiebeheer 

Het projectarchief wordt door de projectleider digitaal gevormd en beheerd op de gezamenlijke 
schijf van het Regionaal Archief. 
 
Projectdocumentatie die geen vertrouwelijke gegevens bevat en relevant is voor externen 
(bijvoorbeeld informatieprofessionals bij andere organisaties) wordt gepubliceerd op de website van 
het regionaal archief. 
 
Projectdocumentatie wordt altijd voorzien van de naam van het project, datum document, 
versienummer en auteur. Projectdocumentatie die bedoeld is om extern te delen wordt opgemaakt 
in de huisstijl van het regionaal archief. 
 

 
10. Communicatie 

 
De communicatie over het project met verschillende belanghebbenden is van grote invloed op het 
slagen van het project. Om deze reden wordt communicatie als aparte actielijn in het project 
ingebed. (doelstelling en resultaat 3). 
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11. Risicofactoren 

 

 Risico Kans Effect (gevolg) Maatregel Wie? 

1 Kosten aan e-depot 

over 4 jaar 

overschrijden 

minimum grens 

voor Europese 

aanbesteding.  

Gemiddeld We overtreden de wet 

en andere leveranciers 

kunnen bezwaar 

maken tegen gunning. 

In Overeenkomst is vastgelegd dat 

overeenkomst wordt ontbonden in 

geval dat kosten de grens voor EUR 

aanb. overstijgen. 

Voorkomen van extra maatwerk: 

verwachtingen zijn beschreven in 

Beschrijvend Document ICT-Prestatie. 

Indien grens toch dreigt te worden 

overschreden, worden activiteiten 

stopgezet of uitgesteld. 

Projectleider 

2 Uitval van 

personeel (door 

ziekte of andere 

redenen)  

Gemiddeld Vertraging of stilstand  Opschaling projectteam door 

werkgroepen: voortgang van het project 

wordt dan minder afhankelijk van één 

persoon. 

Goed documenteren en overdragen van 

informatie over het project, waardoor 

werkzaamheden overgenomen kunnen 

worden door anderen. 

Inhuren van externe krachten. 

Directeur RAA 

3 Gemeenten kunnen 

geen dataset 

leveren of 

voorbereiding loopt 

vertraging op 

Gemiddeld Vertraging of stilstand Verantwoordelijkheid voor de 

voortgang van de aansluitingstrajecten 

wordt bij de gemeente belegd, zie 

beschrijving in paragraaf 7. 

 

 

AB-leden 

aansluit-

gemeenten en 

ambtelijk 

opdrachtgevers. 

4 Informatie die niet 

openbaar is wordt 

gepubliceerd 

Klein Overtreding AVG, 

boetes 

Imago schade, 

Schade bij handhaving 

Veiligheidsrisico’s 

Eerste casussen bevatten geen 

risicovolle informatie. 

In Programma van eisen zijn eisen wat 

betreft de informatiebeveiliging 

opgenomen. 

Leverancier voldoet aan NEN-ISO/IEC 

27001 voor informatiebeveiliging 

Indien persoonsgegevens worden 

opgenomen in het e-depot wordt een 

verwerkerovereenkomst opgesteld. 

Voorafgaande aan de overdracht van 

meer risicovolle informatie kan door 

extern bureau een veiligheidstest 

worden gedaan (white hack) 

Projectleider 

RAA, 

Projectleider 

aansluitcasus 

gemeente, 

Leverancier 

 
 
 
 


