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Het onderstaande overzicht geeft weer welke activiteiten de afgelopen maanden in 2018 
zijn uitgevoerd. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 
 

• Het inkooptraject is afgerond en de keuze is gevallen op leverancier Picturae. 16 
april is de overeenkomst getekend. De overeenkomst is met advies van 
inkoopadviseurs van Schagen en Alkmaar opgesteld, op basis van de 
modelovereenkomst van GIBIT.  
 

• Wij hebben ons aangesloten bij de nieuw geformeerde gebruikersgroep van het 
e-depot van Picturae. Vanuit dit netwerk kunnen we gezamenlijk technische 
ontwikkelingen van het e-depot aansturen, voorbereiden op certificering en 
gebruik maken van elkaars expertise. 

 
• De projectlijn “Communicatie” is opgestart, met het formeren van een werkgroep 

communicatie, het schrijven van een projectcommunicatieplan, het versturen van 
een nieuwsbrief, een persbericht over het aangaan van de samenwerking met 
Picturae en het plaatsen van relevante documenten en informatie op de website. 

 
• Er is een Plan van Aanpak opgesteld, waarin o.a. de voorgestelde 

projectorganisatie wordt toegelicht. Voor de AB-leden wordt de rol als bestuurlijk 
opdrachtgever binnen de organisatie voorgesteld (zie organigrammen).  
 
 

 

 



  Projectlijn Activiteit Beschrijving Status Geplande 
datum 

Datum 
voltooid 

E18-001 1a Opstellen overeenkomst We baseren de overeenkomst op het GIBIT 
voorbeeldcontract. De tekst van dit contract is inmiddels 
besproken. Kleine details in het contract moeten nog 
worden ingevuld. Onderdeel van de overeenkomst is o.a. 
ook het beschrijvend document ICT Prestatie E-depot  

Voltooid 

  

26-03-18 

E18-002 1a Vergelijken AV, SLA Pict met 
GIBIT, KING en PvE 

Wij baseren onze overeenkomst op de Gemeentelijke 
Inkoopvoorwaarden bij IT. Op sommige punten voorziet 
deze niet, willen we andere afspraken maken of willen we 
de AV of SLA van Pict volgen (betere voorwaarden). Waar 
wordt afgeweken van GIBIT moet worden vastgelegd in 
de overeenkomst.   

Voltooid 

  

13-02-18 

E18-003 1a Opstellen Document ICT-
Prestatie  

Deze bijlage maakt deel uit van de Overeenkomst en is 
het document waar de voorwaarden / eisen waar het op 
te leveren product -de ICT-prestatie- aan moet voldoen. 
(ICT-prestatie is een term uit de GIBIT en wordt aldaar 
gedefinieerd). 
 
Het zal worden gebaseerd op het PvE en de offerte en 
PoC van Picturae. Het RAA neemt inititatief om dit te 
schrijven, maar het zal in nauw overleg met Picturae 
worden opgesteld. Bespreekpunten zijn inmiddels met 
Pict gedeeld en behandeld.  

Voltooid 

  

26-03-18 

E18-006 3 Opstellen Communicatieplan Op basis van handreiking Vlaamse overheid en 
communicatieplan van collega-archief een 
communicatieplan gericht op verschillende doelgroepen 
opstellen.  

Voltooid 

  

23-04-18 

E18-008 3 Ontwerp nieuwsbrief   Voltooid   20-03-18 
E18-009 3 Verzenden eerste nieuwsbrief   Voltooid 17-04-18 17-04-18 
E18-010 3 Inventarisatie stakeholders Op basis van invulformulieren de juiste personen in 

verschillende organisaties zoeken en actuele 
contactgegevens / functiebeschrijvingen achterhalen. 
Outlook groepen aanmaken. 

Voltooid 

  

3-04-18 

E18-011 PM Projectplan 2e fase afronden Projectplan / plan van aanpak afronden en delen met 
collega's 

Voltooid 

 

16-04-18 

E18-012 PM 1e versie Activiteitenoverzicht 
opleveren 

Eerste versie van dit activiteitenoverzicht delen met 
collega's 

Voltooid 

  

  



E18-015 1b Bijeenkomst koplopers 
organiseren 

26-4  Voltooid 
26-04-18 

26-04-18 

E18-016 3 Bijeenkomst gebruikersgroep 
Pict (initiatief WBA)  

26 april is een bijeenkomst geweest met deelnemers van 
het Regionaal Archief Tilburg, West Brabants Archief, 
Regionaal Archief Nijmegen en Regionaal Archief 
Zutphen. Hier is afgesproken om samen op te trekken in 
o.a. certificering van het e-depot en technische 
ontwikkeling. Ontwikkelde features die in opdracht van 
één gebruiker worden gemaakt, moeten ook kosteloos 
beschikbaar komen voor andere gebruikers. 

Voltooid 

26-04-18 

26-04-18 

E18-028 3 Bijeenkomst Klankbordgroep Presentatie en mogelijkheid tot vragen / discussie bij DIV 
overleg  

Voltooid 
15-05-18 

15-05-18  

E18-007 2 Analyse op te stellen 
documenten voor certificering, 
eerste versie 

Aan de hand van ISO16363/ Data Seal of Approval /ED3 
lijst opstellen met op te stellen documenten 

In uitvoering 

8-05-18 

  

       
E18-023 PM Projectbegroting maken   In uitvoering 7-05-18   
E18-024 PM Stuurgroepvergaderingen 

inplannen 
In afwachting van data AB-vergaderingen In uitvoering 

4-05-18 
  

E18-029 1b Bespreken casus Den Helder 
(RAA, DH, Pict) 

Doel van overleg is om tot planning / stappenplan te 
komen van de aansluiting Den Helder.  

Wordt gepland 
  

  

E18-013 1b Informatieanalyse DH 
beoordelen / terugkoppeling 

Niet meer relevant. Afspraak gepland bespreken casus 
met Den Helder en Picturae (029) 

Geannuleerd 

  

  

     

 

 

E18-017 4 Vragenlijst Monitor Digitale 
Informatie opstellen 

  Backlog 
  

  

E18-018 4 Vragenlijst Monitor Digitale 
Informatie versturen 

  Backlog 

  

  

E18-021 4 Resultaten MDI uitwerken   Backlog 

  

  

E18-022 4 Resultaten MDI publiceren / 
presenteren 

  Backlog 
  

  

E18-025 3 Opstellen & verzenden 
nieuwsbrief #2 

  Backlog 
22-05-18 

  

       

 


