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Deze rapportage is de publicatieversie op hoofdlijnen van de ED3 nulmeting bij het Nationaal 

Archief en het Noord-Hollands Archief. De interne rapportage bevat alle criteria van ED3 met 

de scores en uitleg van het Nationaal Archief en het Noord-Hollands Archief.  

Voor de evaluatie van het eDepot bij het Nationaal Archief wordt verwezen naar 

http://www.archief2020.nl/nieuws/evaluatie-edepot-nationaal-archief  

  

Voorwoord 
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1.1 Aanleiding1.1 Aanleiding1.1 Aanleiding1.1 Aanleiding    

Het Beleidsplan 2013-2016 ‘Balans en perspectief’ van het Noord-Hollands Archief benoemt 

in actielijn 3 de behoefte aan en de noodzaak van een archiefbewaarplaats voor digitale 

informatie: een e-Depot. Het is ondoenlijk en onwenselijk als overheidsorganisaties ieder 

afzonderlijk een e-Depot zouden opbouwen gezien de kosten en de complexiteit. Het Noord-

Hollands Archief werkt dan ook nauw samen met de andere Regionale Historische Centra en 

het Nationaal Archief. Het Nationaal Archief is al ver gevorderd met de ontwikkeling van het 

e-Depot. De opzet van de samenwerking is dat het Nationaal Archief fungeert als ‘leverancier 

van de e-Depotvoorziening’ aan de verschillende Regionale Historische Centra.  

Actielijn 3 ‘ontwikkeling en implementatie van e-Depotvoorzieningen’ benoemt de volgende 

acties voor het Noord-Hollands Archief: 

• In samenwerking met Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief 

uitwerken van de voor e-Depot benodigde proces- en informatiearchitectuur; 

• Samen met de gemeente Haarlem een pilot doen voor overbrenging naar het e-

Depot; 

• Samen met de gemeente Haarlem deze pilot evalueren; 

• Op basis van de in de pilot geleerde lessen en in samenspraak met de aangesloten 

overheidsorganen de verdere implementatie van het e-Depot en de digitale 

overbrenging inrichten en plannen. 

 

De e-Depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief bestaat uit aansluiting op het e-Depot 

van het Nationaal Archief middels een tenant. In het Project Initiatie Document is opgenomen 

dat het e-Depot van het Noord-Hollands Archief – zoveel mogelijk – zal worden ingericht 

volgens het toetsingskader ED3 versie 2.0. Een toetsing aan de hand van ED3 van de huidige 

e-Depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief maakt duidelijk welke acties nog nodig 

zijn om die gewenste inrichting te realiseren.  

 

1.2 1.2 1.2 1.2 Doelstelling  nulmetingDoelstelling  nulmetingDoelstelling  nulmetingDoelstelling  nulmeting    

Het doel van de nulmeting is om inzicht te krijgen in de benodigde maatregelen en acties bij 

de implementatie van het e-Depot dat zoveel mogelijk is ingericht volgens ED3. De 

uitkomsten van de nulmeting zullen worden gebruikt bij het opstellen van de businesscase. 

 

1.3 1.3 1.3 1.3 ToetsingsToetsingsToetsingsToetsingskaderkaderkaderkader    

Dit toetsingskader ED3, Eisen Duurzaam Digitaal Depot, definieert een e-Depot als volgt:  

Een e-Depot is het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel 

beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat 

duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.  

 

1. Inleiding 
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Het toetsingskader is opgebouwd uit drie onderdelen: 

A: organisatie, beleid en procedures 

B: beheer van digitale archiefbescheiden 

C: technologie, technische infrastructuur en beveiliging 

 

 
 

ED3 is gebaseerd op de Nederlandse archiefwetgeving en archiveringspraktijk en sluit nauw 

aan bij internationale normen en standaarden( TRAC en ISO 16363:2012). ED3 is als 

toetsingskader geschikt om de kwaliteit van e-Depotvoorzieningen te beoordelen en te 

helpen verbeteren. Het is bovendien bruikbaar als instrument om betrokkenen bewust te 

maken van al datgene wat nodig is om de kwaliteit van digitale informatie duurzaam te 

kunnen borgen. ED3 is dan ook bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de inrichting van de 

overheidsinformatiehuishouding: ontwikkelaars, beslissers, beheerders en toezichthouders. 

De definitieve inrichting van het e-Depot Noord-Hollands Archief zal na afronding van het 

project en voor in gebruik name voor uitplaatsingen worden getoetst aan de hand van ED3. 

Binnen het project zal ED3 als 0-meting worden gebruikt ten behoeve van het opstellen van 

de business case.  

 

1.4 1.4 1.4 1.4 Verantwoording van de wVerantwoording van de wVerantwoording van de wVerantwoording van de werkwijzeerkwijzeerkwijzeerkwijze    

 Bij het e-Depot van het Noord-Hollands Archief zijn zowel het Noord-Hollands Archief als het 

Nationaal Archief betrokken. Het Nationaal Archief vervult hierbij de leveranciersrol, het levert 

kennis, de software en de technische opslag. Het Noord-Hollands Archief is afnemer van de 
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e-Depot oplossing van het Nationaal Archief, maar is leidend wanneer het gaat om de 

opname en het beheer van de digitale archieven. ED3 omschrijft de beheerorganisatie als 

volgt: 

Organisatie verantwoordelijk voor en belast met het langetermijnbeheer van digitale 
archiefbescheiden in een bewaaromgeving. 
Omdat het toetsingskader ED3 aspecten bevat die zowel voor het Nationaal Archief als voor 

het Noord-Hollands Archief van belang zijn, is de nulmeting bij beide genoemde organisaties 

gehouden. Er is gekozen voor een nulmeting die antwoord moest geven op de vragen: waar 

staan we nu met het e-Depot en wat moet er nog gebeuren voor de ingebruikname van het 

e-Depot  ? Wanneer het e-Depot enige tijd in werking is, zou een externe instantie hierop een 

audit kunnen uitvoeren. Bij de nulmeting is de aanwezige deskundigheid binnen beide 

organisaties het uitgangspunt geweest. Contactpersonen voor de nulmeting waren: Ruud Yap, 

projectleider Afdeling Infrastructuur en Services bij het Nationaal Archief en Stinie Francke, 

archiefinspecteur bij het Noord-Hollands Archief. Omdat de deskundigheid van de 

verschillende criteria in het toetsingskader over vrij veel medewerkers was verdeeld, zou het 

te tijdrovend zijn om alle personen persoonlijk te bevragen. Voor de nulmeting was een 

beperkt aantal uren beschikbaar. 

 

De nulmeting bestond uit het schriftelijk voorleggen van de criteria aan de betrokken 

deskundige medewerkers.  
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In dit hoofdstuk komt eerst de conclusie aan de orde. Voor de conclusie geldt dat het een 

momentopname betreft van de situatie in het laatste kwartaal van 2013 bij het NA en het 

NHA. In veel gevallen is de situatie gewijzigd door de verdere ontwikkeling van het e-Depot 

zowel bij het NA als het NHA. De door het Noord-Hollands Archief in gang gezette 

verbetermaatregelen zijn  benoemd bij de conclusies.  

 

2.1 Conclusie2.1 Conclusie2.1 Conclusie2.1 Conclusie    

De e-Depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief voldoet op onderdeel A (organisatie, 

beleid, procedures) voor een groot deel aan de criteria van het toetsingskader. Wat betreft de 

geleverde diensten van het Nationaal Archief in onderdeel B (beheer van de digitale 

archiefbescheiden) en C (technologie, technische infrastructuur, beveiliging) wordt ook voor 

een groot deel voldaan. De belangrijkste conclusie is dat op verschillende ED3 onderdelen het 

e-Depot verder ingericht moet worden. De activiteiten op dit gebied zijn terug te vinden in de 

DTR projecten, die op verdere inrichting en implementatie van het e-Depot zijn gericht en in 

de activiteiten van de interne implementatie van het NHA e-Depot. Daarom voldoet de e-

Depotvoorziening nog niet geheel aan ED3. Opvallend was het gebrek aan kennis over het e-

Depot bij de onderdelen B en C bij het Noord-Hollands Archief. Dit is te verklaren uit het feit 

dat ten tijde van de nulmeting het Noord-Hollands Archief nog moest starten met de 

implementatie van het e-Depot. Inmiddels loopt het project e-Depot Interne Implementatie 

waarbij veel kennis is en wordt opgedaan. 

 

De belangrijkste bevindingen op een rij: 

• Score die het meest voor kwam: gedeeltelijk 

• De nulmeting geeft inzicht in de verbeterpunten 

• De verantwoordelijkheden van NA en NHA waren nog niet geheel duidelijk, de 

nulmeting heeft hier meer duidelijkheid gebracht 

• De diensten van het NA en NHA zijn nog niet specifiek genoeg beschreven. 

• ED3 heeft geen criteria voor uitplaatsing 

• Vanaf de opname in het e-Depot zijn er procedures en voorzieningen, deze zijn er 

niet in het traject voorafgaand aan de ingest. 

• Er was niet altijd documentatie beschikbaar bij de scores 

• De criteria van ED3 zijn niet altijd begrijpelijk 

 

De belangrijkste punten waarop voor NHA verbetering nodig is: 

• De leveranciersrol van het Nationaal Archief dient te worden vastgelegd en 

vastgesteld. 

Dit is inmiddels in gang gezet. Het NA werkt de Producten Diensten Catalogus voor 

2. Bevindingen  
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overbrenging voor de RHC’s uit. Aansluitend ontwikkelt het NA diensten voor 

uitplaatsing van archief, zoals onderzocht in de pilot e-Depot gemeente Haarlem. 

 

• De te leveren producten door het Nationaal Archief dienen duidelijk te zijn 

omschreven, met bijkomende voorwaarden. 

Dit is inmiddels in gang gezet. Het NA werkt de Producten Diensten Catalogus voor 

overbrenging voor de RHC’s uit. Daarbij geeft het NA aan wat de (basis)diensten 

inhouden, welke aanvullende diensten er zijn en wat de RHC’s zelf doen. 

 

• Er dient een Service Level Agreement te worden opgesteld door het Nationaal Archief 

en het Noord-Hollands Archief. 

Dit is inmiddels in gang gezet. Nog voor de oplevering van de productie tenant 

Noord-Hollands Archief stelt het NA een SLA op. 

 

• De eindverantwoordelijkheid voor de verschillende te leveren diensten en producten 

dienen te worden vastgesteld en vastgelegd. 

Dit is inmiddels in gang gezet. Het Nationaal Archief vervult de leveranciersrol, het 

levert kennis, de software en de technische opslag. Het Noord-Hollands Archief is 

afnemer van de e-Depot oplossing van het Nationaal Archief, maar is leidend 

wanneer het gaat om de opname en het beheer van de digitale archieven. 

 

• De kennis van de e-Depotvoorziening bij de medewerkers van het Noord-Hollands 

Archief dient te worden verdiept. 

Vanuit het implementatieproject bij het NHA in 2014 verwerven de medewerkers de 

nodige kennis. Verschillende onderdelen van het project geven hier vorm aan: 

Inrichting Preservica-workflow opname, Metadata-functionaliteit gekend, 

Preserveringsfunctionaliteit gekend, Toegangsbeleid/Autorisatiematrix, Kunnen 

beheren Preservica. 

 

• Het Noord-Hollands Archief dient de te leveren diensten inzake het e-Depot duidelijk 

te beschrijven, met bijkomende voorwaarden. 

Vanuit het implementatietraject bij het NHA in 2014 wordt dit afgerond. Het Noord-

Hollands Archief biedt de aangesloten organisaties in verschillende vormen een 

aanvullende dienst aan. 

 

 

 


