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Managementsamenvatting 

 

Van maart 2015 tot januari 2016 hebben de provincie Noord-Holland  en het Noord-Hollands 

Archief een pilot uitgevoerd met betrekking tot het e-Depot.  

 

Onderzoeksvragen 

In het Plan van Aanpak zijn voor deze pilot drie doelen benoemd: 

 

1. Het testen van het overdrachtsprotocol: het Noord-Hollands Archief heeft in een 

eerdere pilot een protocol ontwikkeld voor overdracht van digitaal archief. Dit 

protocol wordt in deze pilot voor het eerst gebruikt; de pilot is een testcase.  

2. Het ontwikkelen van de technische verbinding: in de pilot wordt gekeken naar  de 

technische mogelijkheden om de digitale informatie te transporteren vanuit het 

Document Management Systeem DMS van  provincie Noord-Holland naar het e-

Depot van het Noord-Hollands Archief.  

3. Het onderzoeken van de manier van raadplegen: tot slot wordt in de pilot onderzocht 

welke wijze van ontsluiting van het e-Depot past bij de raadpleegbehoefte van zowel 

de ambtenaar als de burger.  

 

Opzet van de pilot 

Voor de pilot is een casus in het DMS van de provincie Noord-Holland geselecteerd. De 

belangrijkste criteria voor de selectie waren dat het een archiefwaardig blijvend te bewaren 

onderwerp moest zijn, en dat de informatie verdeeld is over meerdere zaken. Uiteindelijk is 

gekozen voor het project SolaRoad.  

 

Voor overbrenging van het DMS naar het e-Depot is het overdrachtsprotocol gevolgd, 

waarin onder meer is voorgeschreven dat te exporteren zaken aangeleverd moeten worden 

conform het TMLO. Samen met de leverancier en het Noord-Hollands Archief zijn de 

verplichte metadata van het metadataschema TMLO gemapt op de metadata die aanwezig 

zijn in het DMS.  Te importeren zaken in het e-Depot moeten in XML-formaat worden 

aangeleverd. Om het TMLO te vertalen naar XML-formaat is het door het Nationaal Archief 

ontwikkelde ToPX model gebruikt.  

 

Voor het transporteren van de export naar het e-Depot is gekozen voor het File Transfer 

Protocol (FTP). Dit is een veilige en eenvoudige manier van het transporteren van data. De 

export is geplaatst in het voorportaal van het e-Depot. Dit is een werkomgeving van het 

Noord-Hollands Archief waar de export op integriteit en kwaliteit getest wordt en waar de 

daadwerkelijke ingest (opname) plaatsvindt. Het daadwerkelijke e-Depot bevindt zich bij het 

Nationaal Archief. Het  Noord-Hollands Archief neemt deze dienst van het Nationaal Archief 

af. De leverancier heeft drie maal een export aangeleverd die is ge-ingest.  

 

Tot slot is een match gemaakt tussen de wijze waarop ambtenaren en burgers de 

overgebrachte informatie beschikbaar gesteld willen krijgen en de wijze waarop deze 

informatie technisch wordt ontsloten. Voor de raadpleegbehoefte van de ambtenaar en de 

burger zijn vier scenario’s beschreven met de voor- en nadelen: 

� “zoals papier” 
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� toegang via MAIS-Flexis (het Collectie Beheer Systeem van het Noord-Hollands 

Archief) 

� metadata in DMS van archiefvormer zonder link naar e-Depot (alleen de metadata) 

� metadata in DMS van archiefvormer met link naar e-Depot (voor inzage) 

 

Bevindingen 

De uitvoering van de pilot heeft geleid tot een aantal bevindingen. Deze bevindingen zijn te 

splitsen in drie categorieën die corresponderen met drie hoofdfasen in het archiefproces:  

• De eerste fase, de archiefvorming, vindt plaats bij de provincie Noord-Hollandprovincie 

Noord-Holland; 

• De tweede fase, de overbrenging, is het exporteren vanuit het DMS van de provincie 

Noord-Hollandprovincie Noord-Holland, het transporteren naar het Noord-Hollands 

Archief en het opnemen in het e-Depot. Beide organisaties zijn hierbij betrokken.  

• De derde fase, de raadpleging, is het benaderen van de overgebrachte zaken via 

bijvoorbeeld de website van het Noord-Hollands Archief. Dit onderdeel is de 

verantwoordelijkheid van het Noord-Hollands Archief. 

 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven. 

 

 

 
 

 

 

 

Bij alle stappen in de pilot zijn de bevindingen bijgehouden door het projectteam. Aan het 

einde van de piot zijn de bevindingen gegroepeerd en ondergebracht in de drie hierboven 

beschreven fases. 

 

 

Archiefvorming Overbrenging Raadpleging 
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Archiefvorming 

Bij de archiefvorming zijn de belangrijkste bevindingen: 

• Niet alle informatie van de gekozen casus is gearchiveerd in het DMS. Er bleek ook 

archiefwaardige informatie in Outlook en op netwerkschijven opgeslagen. Ook 

informatie van de website en sociale media ontbreken in het DMS. 

• Zaken binnen het DMS zijn gelijkwaardig en kunnen door de behandelaar of door een 

DIV-medewerker aan elkaar worden gerelateerd. Door de veelheid van relaties in een 

groot project als SolaRoad is het risico op het over het hoofd zien van relaties tussen 

zaken groot. 

• Als een zaak in het DMS vertrouwelijk is, worden alle documenten binnen die zaak ook 

vertrouwelijk terwijl het in feite misschien maar om één document gaat dat 

vertrouwelijk is. Dit heeft tot gevolg dat  de zaak als geheel als zijnde vertrouwelijk over 

gaat naar het e-Depot. 

 

Overbrenging 

Bij de overbrenging zijn de belangrijkste bevindingen: 

• Om de zaken naar het e-Depot te kunnen transporteren is het noodzakelijk de zaken uit 

het DMS te kunnen halen door middel van een export. Het DMS heeft geen export 

faciliteit; deze faciliteit is niet afgenomen bij de oorspronkelijke installatie. Daarom is de 

pilot uitgevoerd op de ontwikkelomgeving bij de leverancier, alwaar een exportfaciliteit 

is ingericht. 

• In de pilot is een onderscheid gemaakt tussen procesgericht en projectgericht  

overbrengen. Procesgericht overbrengen, het direct overbrengen nadat een (permanent 

te bewaren) zaak is afgesloten, is nog niet mogelijk. Op dit moment is alleen 

projectmatig overbrengen mogelijk, waarbij een archief met gelijksoortige zaken wordt 

overgebracht. 

• Het Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden (TMLO) is een generiek model met 

verplichte en niet verplichte metadata. Op zich is gebleken dat veel van de door het 

TMLO gevraagde metadata aanwezig zijn in het DMS, maar ook dat nog geen sprake is 

van compleetheid. Om aan te geven welke metadata nog ontbreken in het DMS is het 

nodig een organisatie specifiek provincie Noord-Hollandprovincie Noord-Holland-TMLO 

te maken.  

•  ToPX, de “vertaling “ van TMLO naar XML-formaat, is onvoldoende specifiek. De 

detaillering van ToPX is onvoldoende, zodat bijvoorbeeld leveranciers niet precies weten 

wat van hen verwacht wordt. Uiteindelijk bleek bij de laatste ingest dat het niet mogelijk 

was de export geautomatiseerd op te nemen. Het  Noord-Hollands Archief heeft 

handmatig de metadata “geknipt en geplakt” zodat deze op het juiste aggregatieniveau 

(archief, zaak, document) terecht kwamen. Hiermee is het technische deel van de pilot 

afgerond. 

• Digitaal overbrengen vereist de inrichting van een serviceorganisatie bij het Noord-

Hollands Archief. Het leveren van diensten, zoals een e-Depot, gaat gepaard met 

afspraken over de beschikbaarheid van de dienst, toegang tot een helpdesk en andere 

afspraken.  Dergelijke afspraken tussen de dienstverlener en de ontvanger van de 

diensten worden vastgelegd in een Service Level Agreement of SLA.  

 

Raadpleging 

Bij de raadpleging zijn de belangrijkste bevindingen: 
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• Zowel ambtenaar als burger willen, ten opzichte van de huidige situatie zo weinig 

mogelijk verandering in de toegang tot informatie in het e-Depot. De ambtenaar wil 

gebruik blijven maken van het DMS, liefst met een rechtstreekse link naar het document. 

De burger wilt toegang tot de gezochte informatie via  het archievenoverzicht op de 

website van het Noord-Hollands Archief of van archieven.nl. 

• De toegang tot het e-Depot is nog niet geregeld door het Nationaal Archief. Binnen de 

pilot is het niet mogelijk gebleken een andere manier van toegang te realiseren. 

 

 

Tot slot 

De pilot is in december 2015 afgerond. De provincie Noord-Holland en het Noord-Hollands 

Archief kijken terug op een constructieve samenwerking die veel nieuwe informatie heeft 

opgeleverd over het duurzaam opslaan van informatie. 
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1. Inleiding 
 

Het e-Depot-project is een pilot tussen de provincie Noord-Holland en het Noord-Hollands 

Archief, waarin een aantal zaken uit het Document Management Systeem (DMS) van de 

provincie Noord-Holland bij wijze van proef vervroegd worden overgebracht naar het Noord-

Hollands Archief. Vervroegd overbrengen wil zeggen: eerder dan de wettelijke termijn van 

twintig jaar. Het overbrengen gebeurt volgens het overdrachtsprotocol van het Noord-

Hollands Archief.  

Openbaarheid is een belangrijk aandachtspunt bij het vervroegd overbrengen. Informatie die 

in een (openbare) archiefbewaarplaats is opgeslagen, analoog of digitaal, is in principe 

openbaar maar er zijn wel uitzonderingen. Dat geldt niet voor informatie die zich nog bij de 

zorgdrager bevindt. In deze pilot is uitgegaan van openbare zaken en zijn de gevolgen van 

vervroegd overbrengen zoveel als mogelijk buiten beschouwing gelaten. 

 

In het plan van aanpak
1
 zijn doelen geformuleerd rondom drie met elkaar samenhangende 

onderwerpen. 

1. Het testen van het overdrachtsprotocol: het Noord-Hollands Archief heeft in een 

eerdere pilot een protocol ontwikkeld voor overdracht van digitaal archief dat in deze 

pilot voor het eerst gebruikt wordt. De pilot is een testcase voor dit protocol.  

2. Het ontwikkelen van de technische verbinding: in de pilot wordt gekeken naar  de 

technische oplossing die nodig is om de digitale informatie te transporteren vanuit 

het DMS van de provincie Noord-Holland naar het e-Depot van het Noord-Hollands 

Archief.  

3. Het onderzoeken van de manier van raadplegen: tot slot wordt in de pilot onderzocht 

welke wijze van beschikbaarstelling van het materiaal in van het e-Depot past bij de 

raadpleegbehoefte van zowel de ambtenaar als de burger.  

 

In hoofdstuk 2 wordt de scope van de pilot aan de hand van drie architectuurplaten verder 

uitgewerkt. In hoofdstuk 3 staan de bevindingen van de pilot weergegeven. In hoofdstuk 4 

vindt u de antwoorden op de kennisvragen die in het Plan van Aanpak gesteld zijn met de 

concrete resultaten en de conclusie staat in hoofdstuk 5. In de bijlagen staan de resultaten 

van het onderzoek naar de raadpleegbehoefte; het overdrachtsprotocol; een chronologische 

beschrijving van de pilot en een lijst met gebruikte afkortingen. 

 

 

2. Schets van de pilotsituatie 
 

Om een helder beeld van de scope van de pilot te krijgen zijn er drie architectuurplaten over 

het proces van overbrengen gemaakt. De eerste architectuurplaat schetst de huidige 

situatie: hoe wordt op dit moment archief van de provincie Noord-Holland naar het Noord-

Hollands Archief overgebracht. Het over te brengen materiaal is analoog hetgeen nog een 

aantal jaren zo blijft. Tot de introductie van het huidige DMS in 2012 is het archief van de 

provincie Noord-Holland analoog gevormd. Bij het proces van overbrengen van het analoge 

                                                 
1
 Plan van Aanpak Pilot e-Depot met Noord-Hollands Archief, 8 juni 2015 
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archief wordt van verschillende digitale systemen gebruik gemaakt; het feitelijke archief 

wordt analoog overgedragen. 

 

De tweede plaat schetst hoe de provincie Noord-Holland het overbrengen van digitaal 

archief (zaken) in de toekomst ziet: namelijk procesgericht. Vanuit het DMS worden 

afgehandelde zaken geautomatiseerd overgebracht naar het Noord-Hollands Archief. Om dit 

te realiseren zijn er technische koppelingen nodig en moet een nieuw proces van vervroegd 

overbrengen worden ontwikkeld. In de pilot wordt dit procesmatig overbrengen genoemd. 

 

De ambitie van de pilot was om deze toekomstsituatie zo dicht mogelijk te benaderen. De 

pilot startte met het analyseren van het procesgericht overbrengen. Hieruit bleek dat het in 

de pilot niet haalbaar was om volledig geautomatiseerd over te brengen. Er zijn daarom 

keuzes gemaakt. Dit heeft geleid tot de derde architectuurplaat, waarin het proces van 

vervroegd overbrengen is weergegeven zoals dit in de pilot is uitgevoerd.  Een belangrijk 

verschil tussen de gewenste optie en de in de pilot gerealiseerde optie is dat er niet per zaak 

overgebracht wordt, maar dat een archief van gelijksoortige zaken overgebracht wordt. 

Omdat het dan om een groot aantal gelijksoortige zaken gaat over een bepaalde periode 

(bijvoorbeeld een jaar) wordt dit projectmatig uitgevoerd. In de pilot wordt dit projectmatig 

overbrengen genoemd. 

 

 

2.1 Het huidige proces van overbrengen 

 

Het huidige proces van overbrengen van de provincie Noord-Holland naar het Noord-

Hollands Archief is nog analoog. Archiefmedewerkers van de provincie Noord-Holland 

voeren de beschrijvingen rechtstreeks in het Collectie Beheer Systeem (CBS) van het Noord-

Hollands Archief in. Vervolgens worden de papieren documenten in bulk overgedragen naar 

het Noord-Hollands Archief. Er wordt op dit moment nog geen digitaal archiefmateriaal 

overgedragen.  
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Figuur 1 Huidige proces van overbrengen 

Toegang tot de overgedragen informatie loopt via het Noord-Hollands Archief waar 

archiefstukken ter inzage kunnen worden opgevraagd. Zowel ambtenaren als burgers 

kunnen archiefstukken opvragen, waarbij ambtenaren wel meer rechten hebben op 

bijvoorbeeld de inzage van niet openbare stukken. Via de website van het Noord-Hollands 

Archief kunnen gedigitaliseerde registers en indexen geraadpleegd worden als hulpmiddel 

bij het zoeken door zowel ambtenaar als burger. 

 

2.2 Het toekomstige proces van overbrengen (visie) 

 

De provincie Noord-Holland ziet het digitaal overbrengen in de toekomst als een laatste stap 

na het afronden van een werkproces. Het daarbij gevormde te bewaren materiaal wordt 

door de keuze "archiveren en overbrengen" vanuit het DMS automatisch getransporteerd 

naar het Noord-Hollands Archief. Omdat de overbrenging binnen de termijn van twintig jaar 

valt, is het vervroegd overbrengen.  

 

 
Figuur 2 Toekomstig proces van overbrengen (visie) 

Wil de ambtenaar de overgebrachte zaak later inzien, dan kan hij de zaak oproepen vanuit 

het DMS. De ambtenaar krijgt een “view” van het origineel in het e-Depot. Bewerken is niet 

mogelijk,  maar inzien wel. De burger krijgt toegang via de huidige bestaande kanalen zoals 

de website van het Noord-Hollands Archief of een overkoepelende website als “archieven.nl, 

een Nederlandse portal tot diverse archieven.  
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2.3 Het proces van overbrengen in de pilot 

 

De ambitie van de pilot was om deze toekomstsituatie zo dicht mogelijk te benaderen. Een 

volledig geautomatiseerde koppeling tussen het DMS en het e-Depot was binnen de pilot 

niet haalbaar. In plaats daarvan is de keus gemaakt de casus te exporteren vanuit het DMS 

en deze te ingesten bij het Noord-Hollands Archief. 

 

De in paragraaf 2.2 beschreven visie waarbij de ambtenaar kan raadplegen vanuit het eigen 

DMS bleek al snel na de start van de pilot niet te testen: het e-Depot was technisch hier nog 

niet toe in staat. Twee mogelijkheden bleven voor de pilot over: raadpleging via het Content 

Beheer Systeem (CBS) van het Noord-Hollands Archief of via een speciale door het Nationaal 

Archief beschikbaar te stellen Tool ( Universal Access).  

 

 

 
 

 

 
Figuur 3 Pilotproces van overbrengen 

Op basis van bovenstaande architectuur plaat zijn in de pilot drie fasen onderscheiden: 

Archiefvorming, Overbrenging en Raadpleging. De eerste fase, de archiefvorming, vindt 

plaats bij de provincie Noord-Holland. De tweede fase, de overbrenging, is het exporteren 

vanuit het DMS van de provincie Noord-Holland, het transporteren naar het Noord-Hollands 

Archief en het opnemen in het e-Depot. Beide organisaties zijn hierbij betrokken. De derde 

fase, de raadpleging, is het benaderen van de overgebrachte zaken via bijvoorbeeld de 

website van het Noord-Hollands Archief. Dit is de verantwoordelijkheid van het Noord-

Hollands Archief.  

Archiefvorming Overbrenging Raadpleging 
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2.4 Uitvoering van de pilot 

 

In de pilot zijn achtereenvolgens de drie in paragraaf 2.3 genoemde fasen doorlopen. 

 

Fase 1: Archiefvorming 

Bij de aanvang van de pilot is besloten een casus te selecteren uit het DMS, zoals dit thans in 

gebruik is bij de provincie Noord-Holland. In het DMS zijn zowel tijdelijk als blijvend te 

bewaren zaken opgenomen. Om een zo realistisch mogelijk beeld te verkrijgen is niets 

veranderd aan de aard en de samenstelling van de opgeslagen digitale documenten, de pilot 

is gebaseerd op de feitelijke situatie zoals die werd aangetroffen. Voor de pilot is een aantal 

zaken van het project SolaRoad geselecteerd. SolaRoad is een voorbeeld van een innovatief 

project dat de provincie Noord-Holland uitvoert met verschillende partners. In het project is 

een testfietspad aangelegd met zonnecellen die in het wegdek verwerkt zijn. De proef loopt 

drie jaar waarna besloten wordt of het rendement van de zonnecellen voldoende is om dit 

idee breder toe te passen.  

 

Fase 2: Overbrenging 

Om uitwisselbaarheid van informatie mogelijk te maken is het belangrijk dat systemen met 

elkaar gekoppeld zijn en dat deze koppelingen voldoen aan standaarden. Voor de koppeling 

tussen het DMS van de provincie Noord-Holland en het e-Depot, is in de pilot het 

Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden (TMLO) gehanteerd als standaard voor de 

inhoud van berichten en het Toepassingsprofiel XML (ToPX) als standaard voor de structuur 

van berichten. Het TMLO is tevens toegepast om te voldoen aan de eisen van het Noord-

Hollands Archief op dit gebied. In een aantal sessies, gefaciliteerd door het Noord-Hollands 

Archief, is een mapping van de metadata in het DMS van de provincie Noord-Holland op het 

TMLO gemaakt. Hierbij is voornamelijk gekeken naar de verplichte elementen in het TMLO. 

Ook de DMS-leverancier van de provincie Noord-Holland is hierbij betrokken geweest. 

Omdat het DMS niet beschikte over een exportfaciliteit, is deze door de leverancier in de 

ontwikkelomgeving van de provincie Noord-Holland ingericht. Als standaard is hierbij het 

ToPX schema toegepast. De export is handmatig (via FTP) naar het Noord-Hollands Archief 

‘ge-upload’. Bij het Noord-Hollands Archief zijn de XML-bestanden en de bijbehorende 

archiefstukken (informatieobjecten) 'verpakt' tot een Submission Information Package (SIP). 

Vervolgens is de SIP ge-ingest (opgenomen) in het e-Depot. De export vanuit het DMS is 

iteratief ontwikkeld en getest. De export is ge-ingest, waarna de fouten zijn afgestemd met 

de DMS-leverancier die vervolgens een nieuwe export heeft gemaakt. Er zijn drie 

opeenvolgende iteraties uitgevoerd. Na de derde iteratie, het aantal dat afgesproken was 

met de leverancier, bleek dat de specificaties van ToPX niet voldoende waren uitgewerkt. 

Het blijkt  dat er niet één XML-bestand nodig is maar drie, namelijk voor elk 

aggregatieniveau één (archief, zaak, document). Deze belangrijke bevinding is door de 

leverancier niet meer verwerkt omdat het afgesproken maximale aantal iteraties was bereikt 

en het overeengekomen  budget daarmee ook was besteed.  

Hiermee is het project afgelopen. De export is opgenomen in het e-Depot, maar dat is niet 

volledig geautomatiseerd gebeurd. Het Noord-Hollands Archief heeft daarvoor achteraf nog 
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handmatig een splitsing moeten aanbrengen in de XML om zo de opname voor alle drie 

aggregatieniveaus mogelijk te maken. 

 

Fase 3: Raadpleging 

In een parallel traject is er onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid, oftewel de 

raadpleging van het e-Depot. Er zijn verschillende mogelijke scenario’s in beeld gebracht:  

• “Zoals papier”. 

• Toegang via MAIS-Flexis (het Collectie Beheer Systeem van het Noord-Hollands Archief). 

• Metadata in DMS van archiefvormer zonder link naar e-Depot (alleen de metadata). 

• Metadata in DMS van archiefvormer met link naar e-Depot (voor inzage). 

 

Tevens is een kort onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van de ambtenaar en de 

burger. Van elk scenario zijn de voor- en nadelen beschreven. De conclusie is dat  

zowel ambtenaar als burger, ten opzichte van de huidige situatie zo weinig mogelijk 

verandering willen in de toegang tot informatie in het e-Depot. De ambtenaar wil gebruik 

blijven maken van het DMS, liefst met een rechtstreekse link naar het document en de 

burger van het archievenoverzicht op de website van het Noord-Hollands Archief of van 

archieven.nl (zie bijlage 1). 

 

3. Bevindingen 

 

Een belangrijk doel van de pilot was om zoveel mogelijk te leren. Deze doelstelling is 

ruimschoots gehaald. De pilot heeft vele inzichten opgeleverd, zowel bij de provincie Noord-

Holland als bij het Noord-Hollands Archief. Voor het weergeven van de bevindingen is de 

levensloop van de over te brengen zaak gevolgd op basis van de drie fasen: archiefvorming, 

overbrenging en raadpleging.  

 

3.1 Bevindingen bij de archiefvorming 

 

Bevinding 1: Niet alle informatie van de casus is gearchiveerd in het DMS 

De voor de pilot gekozen casus is het project SolaRoad. In het DMS zitten ruim 150 zaken die 

betrekking hebben op SolaRoad. Een groot aantal zaken, meer dan 50%, heeft de status “in 

behandeling”.  Analyse met behulp van  DIV-medewerkers leverde het vermoeden op dat 

veel van deze zaken in feite afgehandeld waren, maar door het project (nog) niet waren 

afgesloten. Verder bleek veel van de projectinformatie zich te bevinden op de 

netwerkschijven binnen provincie Noord-Holland. Deze informatie was in een aantal 

gevallen keurig gerubriceerd, maar ontbrak in het DMS. Hetzelfde geldt voor de informatie 

in de mailboxen van de projectmedewerkers. Analyse van de zaken die betrekking hebben 

op SolaRoad laat zien dat er geen e-mail van dit project is gearchiveerd. Mogelijk was dit 

omdat er niets te archiveren was. Toch trekt het project voorzichtig de conclusie dat in de 

mailboxen waarschijnlijk nog te archiveren projectinformatie staat, maar dit is niet nader 

onderzocht. Een laatste categorie informatie die ontbreekt is die van websites en sociale 

media. Het project SolaRoad heeft een eigen website en maakt gebruik van diverse sociale 

media, zoals Facebook en Twitter. De berichten van de sociale media noch de website 
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worden gearchiveerd. Op basis van het project SolaRoad concludeert de pilot dat de 

archiefwaardige informatie in het DMS van projecten in het algemeen niet compleet is. 

 

Bevinding 2: Bij de inrichting van het DMS is de keus gemaakt zaken gelijkwaardig aan 

elkaar te laten zijn. 

Bij het inrichten van het DMS is de keuze gemaakt om zaken gelijkwaardig aan elkaar te 

laten zijn en geen gebruik te maken van hoofd- en deelzaken. Zaken die met elkaar te maken 

hebben worden aan elkaar gerelateerd. Dit kan een ambtenaar doen of een Documentaire 

Informatie Verwerking DIV-medewerker. Door de veelheid van relaties in een groot project 

als bijvoorbeeld SolaRoad, is het risico op het over het hoofd zien van relaties groot. 

 

Bij de inrichting van het DMS is nog geen rekening gehouden met digitale overbrenging naar 

het e-Depot:  

• Zo wordt er bijvoorbeeld geen metadataschema toegepast. De metadata die er zijn, 

komen vanuit het werkproces of worden door het DMS zelf aangemaakt en zijn niet 

gebaseerd op een metadataschema. Het TMLO bestond ook nog niet ten tijde van de 

inrichting.  

• De documenten worden opgeslagen in het oorspronkelijke formaat zoals 

bijvoorbeeld Microsoft Word of Excel. Als de status in het DMS op “te archiveren” 

staat worden de oorspronkelijke bestandsformaten niet omgezet naar een 

archiefstandaard zoals bijvoorbeeld PDF/A.  

• In nauwe samenspraak met de ambtelijke organisatie is een Zaaktypecatalogus (ZTC) 

ontwikkeld. Een aantal zaaktypen is globaal gedefinieerd waardoor 

interpretatieverschillen bij het gebruik van deze zaaktypen ontstaan. Dit is dan weer 

van invloed op de terugvindbaarheid van informatie.  

 

 

Bevinding 3: Vertrouwelijkheid kan in het DMS alleen op zaakniveau. 

Vertrouwelijkheid, of beperking op de openbaarheid, wordt in het DMS op zaakniveau 

aangegeven. Bij de overdracht naar het e-Depot gaat dit element in de vorm van metadata 

van de zaak mee. Binnen het e-Depot is er sprake van drie niveaus van metadata: archief, 

zaak en document. Eigenschappen van het hogere niveau overerven naar het lagere niveau. 

Als een zaak in het DMS als vertrouwelijk is aangemerkt, worden alle documenten binnen 

die zaak ook vertrouwelijk terwijl het in feite misschien maar om één document gaat dat 

vertrouwelijk is.  

 

 

3.2 Bevindingen bij de overdracht 

 

Bevinding 4: Het DMS beschikt niet over een exportmogelijkheid naar een e-Depot 

Het DMS van de provincie Noord-Holland is niet standaard ingericht met een 

exportmogelijkheid naar een e-Depot. Aan de DMS-leverancier is gevraagd een 

exportmogelijkheid te leveren conform het TMLO. De leverancier kon/wilde hierin niet 

voorzien als standaardoplossing en deze is vervolgens als maatwerk door de leverancier 

ontwikkeld in de testomgeving.  
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Bevinding 5: Procesgericht overbrengen is nog niet mogelijk 

De provincie Noord-Holland wil in de toekomst procesgericht overbrengen: de afgeronde, 

permanent te bewaren zaken worden direct na afsluiting van de zaak geautomatiseerd 

overgebracht naar het e-Depot. Op dit moment biedt het Noord-Hollands Archief alleen de 

mogelijkheid om dit periodiek "per archief" te doen. Het overdrachtsprotocol voor het 

overbrengen van digitaal archief is zowel bedoeld voor periodieke overbrenging, als voor 

procesgerichte overbrenging. Het  Noord-Hollands Archief heeft in de pilot het 

overdrachtsprotocol met name gebruikt voor het periodiek overbrengen van digitaal archief. 

 

 

Bevinding 6: Het TMLO is onvoldoende specifiek 

De provincie Noord-Holland en het Noord-Hollands Archief hebben de metadata van het 

DMS ‘gemapt’ op het TMLO.  De meeste verplichte metadata waren in het DMS terug te 

vinden.  De DMS-leverancier heeft  meegewerkt aan de mapping vooral ook om de 

technische metadata in het DMS te vinden. Technische metadata zijn niet altijd zichtbaar in 

de werkschermen en bevatten bijvoorbeeld informatie over de aanmaakdatum, grootte en 

type document. Om aanbevelingen te kunnen doen voor het TMLO compliant maken van het 

DMS is het nodig eerst een organisatie specifiek TMLO te maken. Op basis daarvan kunnen 

aanbevelingen gedaan worden om het DMS TMLO-compliant te maken. 

 

Bevinding 7: ToPX is nog onvoldoende specifiek 

Om de XML export faciliteit te ontwikkelen had de leverancier specificaties nodig waaraan 

de XML moest voldoen. Hiervoor is het door het Nationaal Archief beschikbare gestelde 

ToPX-model gebruikt. Aan het einde van de pilot waren de bevindingen: 

• de specificaties van ToPX zijn niet helder genoeg en niet ver genoeg uitgewerkt, zo is het 

bijvoorbeeld niet duidelijk hoe groot een veld moet zijn of welke type data het mag 

bevatten; 

• ToPX is niet specifiek voor het TMLO gemaakt; 

• het e-Depot werkt met verschillende niveaus: archief, zaak, document. Elk niveau heeft 

zijn eigen metadata. Het blijkt dat de metadata niet op de juiste niveaus worden 

ingelezen. Advies over de juiste wijze van export wordt nog niet gegeven bij het gebruik 

van ToPX door het Nationaal Archief. 

 

Bevinding 8: Digitaal overbrengen vereist de inrichting van een serviceorganisatie 

Tijdens de pilot bleek al snel dat het nodig is afspraken te maken met betrokken partijen 

over de verleende diensten. Deze diensten en afspraken worden vaak beschreven in een 

Service Level Agreement (SLA). In een SLA staan zaken als waar een probleem aangemeld 

wordt, hoe lang de response tijd is, maar ook hoe escalatie verloopt bij problemen. In het 

SLA staan ook de rollen en verantwoordelijkheden van beide partijen dus zowel van de 

leverancier (archiefbewaarplaats) als van de klant (archiefvormer). Met het in productie 

nemen van e-Depot diensten moet ook het servicemanagement worden ingericht. 
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3.3 Bevindingen bij de raadpleging 

 

Bevinding 9: Ambtenaar en burger willen de raadpleging zo eenvoudig mogelijk 

De ambtenaar wil het e-Depot het liefst kunnen raadplegen vanuit het DMS en de burger op 

dezelfde wijze als nu namelijk via de website van het archief of via een portaal als 

archieven.nl. (zie bijlage 3). 

 

Bevinding 10: Toegang tot het e-Depot is nog niet geregeld 

Een belangrijk doel van de pilot is om het opgenomen archiefmateriaal te raadplegen en na 

te gaan of de raadpleegmogelijkheden aansluiten bij de behoefte van zowel de ambtenaar 

als de burger. Voor de ambtenaar bleek raadplegen vanuit het DMS niet mogelijk omdat het 

e-Depot niet over de technische mogelijkheid beschikt het DMS die informatie te 

verschaffen die nodig is om het document op te halen. De tweede mogelijkheid voor zowel 

ambtenaar als burger was om de informatie weer te geven op de website van het Noord-

Hollands Archief. Het Content Beheer Systeem CBS van het Noord-Hollands Archief moet 

hiervoor aangepast worden door de leverancier. De specificaties voor deze aanpassing 

waren te laat beschikbaar om nog te kunnen worden meegenomen in de pilot. Ook deze 

mogelijkheid tot raadpleging binnen de pilot viel af. Een derde mogelijkheid was via een 

“tool” , Universal Access, waarmee ook “content” op een website geplaatst kan worden. 

Helaas bleek ook deze laatste mogelijkheid niet binnen de pilot beschikbaar te komen. 

Daarmee heeft het project de externe toegankelijkheid van de informatie in het e-Depot niet 

in de praktijk kunnen testen. Voor het project was een “lesson Learned” dat het in dit soort 

pilots belangrijk is ook het Nationaal Archief als leverancier van het e-Depot te betrekken. 

 

3.4 Aanvullende bevindingen 

 
Uit de pilot is ook een aantal bevindingen naar voren gekomen die niet zozeer betrekking 

hebben op het proces van overbrenging, maar in algemene zin over de archiefvorming zelf. 

Omdat deze bevindingen mogelijkerwijs ook van toepassing kunnen zijn op soortgelijke 

organisaties als de provincie Noord-Holland, worden deze hier in deze paragraaf 

volledigheidshalve vermeld. 

• Het meeste archiefmateriaal van de afgelopen jaren is analoog. Een deel ervan zal 

waarschijnlijk niet meer gedigitaliseerd worden. Er blijft dus nog jaren lang analoog 

materiaal dat in deze vorm overgedragen moet worden. 

• In aansluiting op het voorgaande punt is geconstateerd dat veel van de huidige zaken  

‘hybride’ zijn, met deels analoge en deels digitale documenten. De vraag is hoe compleet 

deze zaken zijn en hoe deze (later) over te dragen. Dit is aan de archiefvormer, dus aan 

de  provincie Noord-Holland om op te pakken. 

 
3.5 Projectie op het NORA-architectuurmodel 

 
De bevindingen van de pilot zijn opgetekend in twee bijeenkomsten van de projectgroep, 

waarin elk lid vanuit zijn of haar eigen perspectief bevindingen heeft aangedragen. Na een 

groepsgewijze weging en bespreking zijn de bevindingen door de projectleider definitief 

opgetekend. 

Om te beoordelen of de bevindingen ‘compleet’ zijn in de zin dat ze alle relevante 

architectuuraspecten raken en bijvoorbeeld niet bepaalde aspecten eenzijdig belichten, zijn 
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deze geprojecteerd op het zogenoemde NORA 9+2-vlaksmodel. Het model bekijkt 

(overheids)organisaties vanuit verschillende architectuurinvalshoeken en -aspecten. Kern 

van het model zijn negen specifieke aspecten (zogenoemde views). Hiernaast zijn er twee 

algemene aspecten (beheer en beveiliging) die op elk van de negen specifieke aspect 

betrekking hebben. 

 

 

 
 
Figuur 4. NORA 9+2-vlaksmodel (http://www.wikixl.nl/wiki/petra/index.php/NORA-architectuurraamwerk) 

 

Voor wat betreft de invalshoeken is de pilot specifiek gericht op de bedrijfsarchitectuur en 

de informatiearchitectuur. De technische architectuur is buiten beschouwing gebleven 

omdat deze in het algemeen als dienst wordt afgenomen bij de verschillende ICT-

leveranciers van de bij de pilot betrokken organisaties. 

 

Hieronder worden de hiervoor genoemde zeven pilotbevindingen geprojecteerd op de acht 

relevante architectuuraspecten. 

 

Bedrijfsarchitectuur 

De volgende bevindingen hebben betrekking op de bedrijfsarchitectuur. 

Organisatie 

Digitaal overbrengen vereist 

de inrichting van een 

serviceorganisatie. 

Diensten/producten 

De toegankelijkheid van het 

e-Depot is nog niet 

geregeld. 

Processen 

Procesgericht overbrengen 

is nog niet mogelijk. 

 

Informatiearchitectuur 

De volgende bevindingen hebben betrekking op de informatiearchitectuur. 

Medewerkers/applicaties 

Niet alle informatie van de 

Berichten/gegevens 

Projecten worden niet 

Informatie-uitwisseling 

Zowel TMLO als Topix zijn 
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casus is opgeslagen in het 

DMS. Het DMS beschikt niet 

standaard over een export-

mogelijkheid naar een e-

Depot. 

Zaken zijn gelijkwaardig aan 

elkaar. 

volledig gearchiveerd in het 

DMS. 

Vertrouwelijkheid is alleen 

op zaakniveau mogelijk. 

 

 

nog onvoldoende 

gespecificeerd. 

 

 

Beheer 

Ten aanzien van beheer zijn er geen specifieke bevindingen naar voren gekomen. Wel is het 

zo dat de bevinding met betrekking tot de inrichting van een serviceorganisatie duidelijke 

raakvlakken heeft met het beheeraspect. Gemaakte afspraken op het gebied van te leveren  

of af te nemen diensten dienen vanzelfsprekend ondersteund te worden door een 

dienovereenkomstige, achterliggende beheerorganisatie. Dit kan een onderdeel vormen van 

een nadere uitwerking van de serviceorganisatie. 

 

Beveiliging 

Ook voor het aspect beveiliging zijn er geen specifieke bevindingen. Eén van de 

onderliggende bevindingen over de opzet en inrichting van het DMS van provincie Noord-

Holland is echter voldoende relevant om hier alsnog apart te belichten. Een te archiveren 

zaak kan namelijk documenten bevatten met verschillende niveaus van vertrouwelijkheid 

(openbaarheid). In het DMS is het echter niet mogelijk gebleken om openbaarheid op 

documentniveau aan te geven, dit kan alleen op zaakniveau. Omdat de toegangsvoorziening 

van het e-Depot ten tijde van de pilot nog niet beschikbaar was, is het echter niet mogelijk 

geweest om dit aspect te testen. 

 

Conclusie 

Op basis van de projectie op het NORA-architectuurmodel kan worden gesteld dat de 

pilotbevindingen de relevante architectuuraspecten ‘in de volle breedte’ raken en dat in de 

pilot alle aspecten aan bod gekomen zijn van zowel de bedrijfsarchitectuur als de 

informatiearchitectuur.  

Voor wat betreft de aspecten beheer en beveiliging is er eerder sprake van aandachtspunten 

dan bevindingen. Dit maakt beide bijvoorbeeld tot geschikte onderwerpen voor eventuele 

navolgende pilots en onderzoeken. 

 

 

4. Beantwoording kennisvragen 

 

In het plan van aanpak van de pilot hebben het Noord-Hollands Archief en de provincie 

Noord-Holland een aantal kennisvragen geformuleerd. In dit hoofdstuk wordt nader 

ingegaan op de beantwoording van deze vragen. De vragen zijn voor een deel ook in de 

bevindingen beantwoord. 

 

4.1 Noord-Hollands Archief 

 

Voldoet het overdrachtsprotocol van het Noord-Hollands Archief? 

Gebleken is dat het overdrachtsprotocol in principe voldoet. Het  Noord-Hollands Archief 
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heeft het overdrachtsprotocol op basis van de toepassing ervan meer tot in detail kunnen 

beschrijven, zoals het benoemen van de benodigde acties en het toekennen van de 

benodigde rollen aan de acties. In 2014 en 2015 heeft het Noord-Hollands Archief gewerkt 

aan de ontwikkeling van een overdrachtsprotocol: een beschrijving van het proces van 

informatieoverdracht van de zorgdrager naar het e-Depot van het Noord-Hollands Archief. In 

de pilot met de provincie werd dit proces ‘nagespeeld’. Doel was om het theoretische proces 

te toetsen aan de praktijk. Hierdoor werd het Noord-Hollands Archief in staat gesteld om het 

proces aan te passen zodat het gebruikt kan worden bij volgende, echte, overbrengingen 

door zorgdragers. 

Tijdens de pilot is het overdrachtsprotocol getoetst en zijn daar aanpassingen uit 

voortgekomen. De opbouw van kennis bij het Noord-Hollands Archief zorgt ervoor dat het 

overbrengingsproces (overdrachtsprotocol) meer gedetailleerd kan worden beschreven.  

Concreet heeft dit geleid tot de volgende aanpassingen: 

• Metadata: meer inzicht in de manier waarop ‘mapping’ van metadata aan de landelijke 

standaard TMLO uitgevoerd moet worden. 

• Meer zicht op de stappen die nodig zijn om metadata om te zetten naar techniek 

waardoor de metadata in het e-Depot komen. 

• Koppeling met het CBS. 

• Koppeling met het interne bedrijfsproces (registratie en afhandeling van een zaak in het 

DMS van het Noord-Hollands Archief). 

• Rol van inspectie in het proces van digitale overbrenging: de toetsing van het archief, 

(volledigheid, openbaarheid, gebruiksrechten, etc.). 

 

Volstaat de aanwezige kennis en vaardigheden bij het Noord-Hollands Archief om 

aangesloten overheidsorganisaties te ondersteunen bij digitale overbrenging? 

Bij de toepassing van het overdrachtsprotocol is gebleken dat het toepassen van het TMLO 

en aandacht voor de exportstructuren ruime kennis van TMLO en XML vraagt. De kennis van 

TMLO groeide gedurende de pilot. De kennis over XML moet nog verder worden ontwikkeld. 

 

Welke handelingen zijn nodig bij het Noord-Hollands Archief bij het overbrengen? 

De stappen zijn beschreven bij het overdrachtsprotocol (zie bijlage 2). 

 

Hoe stelt het Noord-Hollands Archief de informatie weer beschikbaar? Kunnen 

verschillende doelgroepen verschillend toegang krijgen en is deze toereikend? 

De ideeën rondom toegang zijn in ontwikkeling. De behoeften van de doelgroepen 

ambtenaar en burger zijn in kaart gebracht. De bevindingen zijn nog niet verwerkt in een 

daadwerkelijke toegangsvoorziening. Wel zijn er verschillende scenario’s voor een 

toegangsvoorziening opgesteld. De voorziening die op korte termijn gerealiseerd kan 

worden is een toegang via een website die gebaseerd is op Universal Access. Dit is niet 

gerealiseerd, maar is wel een voorwaarde om daadwerkelijke digitale overbrengingen te 

kunnen uitvoeren. 

 

4.2 Provincie Noord-Holland 

 

Bij de aanvang van de pilot heeft de provincie Noord-Holland een aantal kennisvragen 

geformuleerd (N.B. Niet alle vragen zijn achteraf even relevant gebleken)  
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Welke handelingen zijn nodig bij de provincie Noord-Holland bij het toepassen van het 

overdrachtsprotocol in brede zin? 

Dit staat beschreven in het document Overdrachtsprotocol van het Noord-Hollands Archief 

en betreft handelingen omtrent het volledig maken van het zaak, de metadata toekennen in 

zoverre dat al niet gedaan is, de proefopname (en herstel als er fouten zijn) en uiteindelijk 

de opname. 

 

Hoe mappen we de metadata uit het DMS met het TMLO? Welke mogelijkheden zijn er om 

data uit het DMS naar het e-Depot van het Noord-Hollands Archief over te brengen? 

In samenwerking met de DMS leverancier is de mapping handmatig uitgevoerd. Deze 

mapping is de basis waarop een geautomatiseerde exportmogelijkheid door de leverancier 

wordt ontwikkeld. 

 

Zijn er effecten voor het werken in het DMS en welke zijn dat? 

De pilot heeft bevindingen opgeleverd over het werken met het DMS. Zo is er een aantal 

bevindingen die met de inrichting van het DMS te maken hebben. Op dit moment wordt het 

DMS niet door de hele organisatie gebruikt voor het opslaan van archiefwaardige data 

waardoor een deel van de digitale documenten ontbreekt. Het DMS is niet ingericht om door 

iedereen eenvoudig gebruikt te kunnen worden: het DMS wordt niet als 

gebruikersvriendelijk ervaren. Het is belangrijk binnen de organisatie een breder draagvlak 

te creëren voor het werken met het DMS. 

 

Hoe ziet het proces “vervroegd overbrengen “ eruit en wat zijn de consequenties van 

vervroegde openbaarmaking? 

Het proces vervroegd overbrengen van digitaal materiaal bestaat uit een aantal stappen: 

selectie binnen het DMS, export vanuit het DMS, inname in voorportaal e-Depot, controles, 

opname in e-Depot. Omdat de openbaarheid binnen het DMS alleen op zaakniveau geregeld 

kan worden, kan het zijn dat complete zaken niet openbaar gemaakt kunnen worden omdat 

er één document niet openbaar is. Consequentie van de vervroegde openbaarmaking is dat 

in het proces duidelijke keuzes inzake beperkingen op de openbaarheid gemaakt worden. 

Een voorwaarde is een selectielijst. Overigens is dit in de pilot niet geadresseerd, er is  

uitgegaan van permanent te bewaren openbare informatie. 

 

4.3 Voor beide organisaties 

 

Welke informatiebehoefte heeft de ambtenaar en hoe onderzoeken we dat? 

Uit de gehouden interviews door de stagiaire ( zie bijlage 3) blijkt dat de ambtenaar 

regelmatig informatie nodig heeft uit afgesloten zaken. Bij vervroegde overbrenging is het 

belangrijk de ambtenaar hierin te faciliteren. Oproepen vanuit het DMS is de meest 

wenselijke optie voor de ambtenaar. 

 

Welke informatiebehoefte heeft de burger en hoe onderzoeken we dat? 

Uit de gehouden interviews door de stagiaire ( zie bijlage 3) blijkt dat de burger het liefst op 

dezelfde wijze blijft zoeken als nu: via de website van het Noord-Hollands Archief of via een 

portaal als archieven.nl. 
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Welke manieren zijn er om in de informatiebehoefte van ambtenaar en burger te 

voorzien? 

Er zijn vier scenario’s onderzocht. De conclusie gaf aan dat zowel ambtenaar als burger het 

liefst op dezelfde wijze blijven zoeken (zie bijlage 1). 

 

 

4.4 Concrete Resultaten 

 

Aanbevolen wijzigingen voor het overdrachtsprotocol van het Noord-Hollands Archief 

(document) 

Het overdrachtsprotocol is gericht op het periodiek opnemen van een bepaald type 

informatie; bijvoorbeeld bouwvergunningen. Het protocol wordt uitgetest op een aantal 

voorbeeldzaken. Loopt dit goed dan kunnen alle vergelijkbare zaken worden opgenomen in 

het e-Depot. De provincie Noord-Holland wil graag afgesloten dossiers van allerlei aard 

rechtsreeks overdragen; daar is een ander type protocol voor nodig. Het  Noord-Hollands 

Archief wil dit protocol ontwikkelen zodra er meer zicht is op de inrichting en functionaliteit 

van de techniek. 

 

Een werkende vorm van transport tussen provincie Noord-Holland en  Noord-Hollands 

Archief (technische oplossing) 

De pilot heeft een werkende transportoplossing opgeleverd als tussenoplossing. De export 

voldoet nog niet volledig. In plaats van één XML-bestand zijn er drie XML-bestanden nodig. 

Dit is nog niet gerealiseerd. Het komende jaar wordt verder gewerkt aan de mogelijkheid om 

vanuit het DMS een export te doen volgens de TMLO-standaard.  

 

Inzicht in welke metadata ontbreken vergeleken met het TMLO (document) 

De verplichte metadata zijn in principe terug te vinden in het DMS, al zijn ze soms onderdeel 

van een groter geheel aan metadata. Om aanbevelingen te kunnen doen voor het TMLO 

compliant maken van het DMS is het nodig eerst een organisatie specifiek TMLO te maken. 

Op basis daarvan kunnen aanbevelingen gedaan worden om het DMS TMLO-compliant te 

maken. 

 

Inzicht in de informatiebehoefte van burger en ambtenaar (document). Een evaluatie van 

beide doelgroepen, burgers en ambtenaren over de wijze van presentatie van digitale 

informatie uit het e-Depot (document) 

Zie bijlage 1: toegang tot de overgebrachte informatie voor ambtenaar en burger en bijlage 

3: uitwerking interviews. 

 

Een schets van het proces “vervroegd overbrengen” (document) 

Zie bijlage 2: stappenplan overdrachtsprotocol. 

 

Een bijeenkomst in het najaar van 2015 voor alle gemeenten in Noord-Holland over de 

resultaten van het project.  

Deze bijeenkomst wordt of is op donderdag 21 januari 2016 gehouden. 

 

De stappen die de provincie Noord-Holland moet zetten om digitaal te kunnen 

overbrengen 
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Als de export voldoet, kan de nieuwe exportmodule opgenomen worden in de 

productieomgeving van het DMS. Daarmee wordt het mogelijk digitaal over te brengen naar 

het Noord-Hollands Archief. Hiervoor moeten binnen de provincie Noord-Holland nog 

aanvullende richtlijnen ontwikkeld worden. 

 

 

5. Conclusie 

 

In de inleiding staan de drie doelen geformuleerd die de provincie Noord-Holland en het 

Noord-Hollands Archief met deze pilot wilden bereiken. Het eerste doel, het testen van het 

overdrachtsprotocol, is bereikt. Het overdrachtsprotocol is aan de hand van de in de pilot 

opgedane ervaringen aangepast en daarmee verder doorontwikkeld. Het tweede doel, 

welke techniek en koppelingen er nodig zijn voor de technische verbinding, is ook bereikt. 

De export vanuit het DMS is getransporteerd naar en ge-ingest in het e-Depot. Wanneer de 

specificaties bekend zijn en duidelijk is waaraan een export in TMLO precies moet voldoen, 

kan dit doorontwikkeld worden met de DMS-leverancier, en is het mogelijk dit te 

implementeren in de productieomgeving. Het derde doel, het raadplegen is deels geslaagd. 

Er is onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van ambtenaar en burger. Het is echter 

niet mogelijk gebleken om de uitwerking van dit onderdeel daadwerkelijk te testen door het 

ontbreken van een publiekstoegang tot het e-Depot. 

 

Samenvattend heeft het project bijgedragen aan het vergroten van de kennis over digitaal 

archiveren en overbrengen. Vooral het ‘hands-on’ uitvoeren heeft nieuwe inzichten 

opgeleverd over  de technische component van het overbrengingsproces. Daarnaast heeft 

het samenwerken in een gezamenlijk project geleid tot een beter inzicht in het verloop van  

het gehele proces van digitaal overbrengen, dat zich uitstrekt van archiefvormer tot 

archiefbewaarplaats. 
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Bijlage 1 Toegang tot de overgebrachte informatie voor ambtenaar en burger 

 

1. De scenario’s  

 
In deze bijlage worden scenario’s uiteengezet voor de wijze waarop een ambtenaar en een 

burger kunnen zoeken naar informatie in het e-Depot. De scenario’s vormen de basis voor 

een onderzoek naar de aansluiting van een raadpleegmogelijkheid en de informatie-/ 

zoekbehoefte van een ambtenaar en burger.  

 

1.1 Ambtenaar 

 

Ambtenaren kunnen archiefstukken opvragen voor het werk en mogen ook materiaal met 

een openbaarheidsrestrictie inzien. Op basis van de Archiefwet, artikel 18, heeft het 

overheidsorgaan recht op toegang tot het eigen archief. De enige beperking hierop kan 

gevormd worden door de materiële staat van het archief. De uitlening vindt plaats aan de 

aanvrager, niet aan alle ambtenaren van de betreffende organisatie. De stukken kunnen 

zowel beschikbaar gesteld worden via een online toegang als digitaal aangevraagd en 

geleverd worden. Voor het zoeken en raadplegen van de stukken door ambtenaren zijn vier 

verschillende scenario’s te onderscheiden. 

 

Scenario 1: “Zoals papier” 

Het eerste scenario is vergelijkbaar met de wijze waarop papieren archief wordt behandeld. 

Bij de overdracht van het digitaal archief wordt het archief van de provincie Noord-Holland 

(provincie Noord-Holland) en de metadata verwijderd uit het DMS. Dit betekent dat de 

ambtenaar alleen via de website van het Noord-Hollands Archief (of archieven.nl) kan 

zoeken naar overgedragen stukken. De ambtenaar krijgt net als de burger alleen 

beschrijvingen te zien van de dossiers die onderdeel zijn van het archief, alsmede de rubriek 

uit de inventaris waarin zij geplaatst zijn. De metadata van de afzonderlijke stukken zijn niet 

zichtbaar voor de ambtenaar. Bij openbare stukken zijn de scans (of de digitaal geboren 

digitale documenten) gekoppeld aan het dossier en zijn zij zichtbaar op de website. Bij niet-

openbare stukken is dit niet het geval. De ambtenaar moet aan het Noord-Hollands Archief 

vragen om het dossier (en metadata) digitaal toe te sturen.  

Voordelen:  

• De procedure verloopt vrijwel identiek aan de analoge situatie. Er verandert dus weinig 

voor de ambtenaren van de provincie en archiefinstelling. Er is weinig aanpassing nodig 

van het werkproces. 

• De data en metadata staan op één plaats. 

Nadelen:  

• De ambtenaar heeft geen toegang meer tot eigen informatie en moet voor het zoeken in 

overgedragen informatie naar een ander systeem toe. 
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• Als gevolg hiervan kan informatie uit het zichtveld van de ambtenaar verdwijnen. Dit 

geldt overigens ook voor overdracht van analoog materiaal. Het is van belang dat de 

ambtelijke organisatie zicht houdt op de overgebrachte informatie. 

• Dit scenario houdt geen rekening met verschillende zoekmethoden van ambtenaren en 

burgers. 

• Er is onderscheid gemaakt tussen openbare en niet-openbare stukken die voor de 

ambtenaar in principe niet gelden. 

• Administratieve rompslomp voor de archiefinstelling. 

• Full-text zoeken door data en metadata werkt niet. Er kan alleen worden gezocht op de 

manier zoals nu ook het geval is: in de beschrijvingen van de stukken op de website van 

het Noord-Hollands Archief of archieven.nl. 

 

Scenario 2: Toegang via MAIS-Flexis (het Collectiebeheersysteem van het Noord-Hollands 

Archief) 

Het tweede scenario verloopt bijna parallel aan scenario 1. Het enige verschil is dat de 

ambtenaar van provincie Noord-Holland in tegenstelling tot de burger toegang krijgt tot de 

module Beschrijven van MAIS-Flexis. Op deze manier kan de ambtenaar ook zoeken in een 

archief dat nog in bewerking is. Ook de scans van niet-openbare dossiers zijn dan binnen 

deze module in te zien door de ambtenaar. 

Voordelen: 

• De ambtenaar heeft meer zoekmogelijkheden dan in scenario 1. 

• De ambtenaar kan ook zoeken in archief dat nog in bewerking is. 

• De ambtenaar kan ook scans inzien van niet-openbare dossiers. 

Nadelen: 

• De toegankelijkheid en zoekopties in MAIS-Flexis Beschrijven zijn op dit moment niet 

ideaal. 

• De ambtenaar moet nog steeds naar andere systemen toe om informatie te vinden. 

• Administratieve rompslomp voor de archiefinstelling. 

• Full-text zoeken door data en metadata werkt nog steeds niet. Er kan alleen worden 

gezocht op de manier zoals nu ook het geval is: in de beschrijvingen van de stukken op 

de website van het Noord-Hollands Archief of archieven.nl. 

• Er moet een speciale autorisatie worden geregeld dat de ambtenaar alleen leesrechten 

heeft op het archief waarvoor zij geautoriseerd zijn. 

 

Scenario 3: Metadata in DMS van archiefvormer zonder link naar e-Depot 

Bij dit scenario blijft de metadata wel behouden in het DMS van de provincie. De ambtenaar 

kan wel zoeken in het DMS, maar krijgt de melding dat het materiaal bij het Noord-Hollands 

Archief is. Van het Noord-Hollands Archief kan het desbetreffende materiaal toegestuurd 

worden naar de ambtenaar van de provincie. 

Voordelen: 

• De ambtenaar kan blijven zoeken in het eigen systeem. 

• Er is voor de ambtenaar geen verschil meer tussen openbare en niet-openbare stukken. 
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Nadelen: 

• De archiefinstelling blijft als tussenliggende schakel betrokken bij verstrekking van 

stukken aan de ambtenaar van de provincie. 

• Mogelijk probleem kan de opslagcapaciteit zijn van de provincie. 

• Er is mogelijk niet duidelijk aangegeven of het al overgebracht archief is of nog niet. 

• Er kunnen theoretisch verschillende versies van de metadata ontstaan, wanneer 

bijvoorbeeld bij de archiefinstelling metadata wordt aangevuld. 

 

Scenario 4: Metadata in DMS van archiefvormer met link naar e-Depot 

Het laatste scenario is vergelijkbaar met scenario 3, maar nu krijgt de ambtenaar ook een 

link te zien waarmee het document ter inzage geopend kan worden vanuit het e-Depot. Dit 

scenario is ook vergelijkbaar met de situatie van uitplaatsing van papieren archief. De 

provincie regelt de autorisaties van de ambtenaar. De ambtenaar hoeft geen gebruik meer 

te maken van de website van het archief of MAIS-Flexis Beschrijven. 

Voordelen: 

• De ambtenaar kan blijven zoeken in eigen systeem. 

• Weinig tot geen bemoeienis van de archiefinstelling. 

• Er is voor de ambtenaar geen verschil meer tussen openbare en niet-openbare stukken. 

Nadelen: 

• Mogelijk probleem kan de opslagcapaciteit zijn van de provincie. 

• Het werkproces verschilt op veel punten van de analoge situatie en vergt aanpassing van 

de ambtenaren van de provincie en archiefinstelling. 

 

1.2  Burger 

 

Er zijn twee scenario’s denkbaar voor de burger: 

1. Digitaal archief wordt apart ontsloten. 

2. Digitaal archief wordt via de bestaande kanalen ontsloten (website  Noord-Hollands 

Archief of archieven.nl). 

 

Bij beide opties is er de variant dat de gevonden informatie ook meteen kan worden 

ingezien of apart moet worden aangevraagd (al dan niet betaald). De burger heeft geen 

inzage in niet-openbare stukken, tenzij de provinciearchivaris c.q. gemeentearchivaris hier 

toestemming voor heeft gegeven. 

2  Mapping scenario’s en informatiebehoeften 

 

In deze notitie worden de scenario’s voor toegang tot informatie uit het e-Depot voor zowel 

ambtenaren als burgers tegenover de informatiebehoeften en zoekgedrag van deze twee 

groepen gezet. Allereerst volgt een korte uiteenzetting van de belangrijke resultaten van de 

eerste twee deelonderzoeken. 
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2.1 Scenario’s toegang tot overgebrachte informatie 

 

Voor het zoeken en raadplegen van de stukken door ambtenaren zijn verschillende 

scenario’s te onderscheiden: 

• ‘Zoals papier’, d.w.z. ambtenaar moet voor zoeken en raadplegen van stukken naar de 

website van  Noord-Hollands Archief of archieven.nl. Het digitaal archief en metadata 

wordt verwijderd uit het DMS van de provincie. 

• Toegang tot module Beschrijven van MAIS-Flexis. 

• Metadata in DMS van archiefvormer zonder link naar e-Depot. 

• Metadata in DMS van archiefvormer met link naar e-Depot. 

Bij alle scenario’s zijn ook de voor- en nadelen uiteengezet. Voor burgers zijn twee scenario’s 

mogelijk: 

• Digitaal archief wordt apart ontsloten. 

• Digitaal archief wordt via de bestaande kanalen ontsloten (website  Noord-

Hollands Archief of archieven.nl). 

2.2  Informatiebehoeften en zoekgedrag van ambtenaren en burgers 

 

De informatiebehoeften en zoekvragen van zowel ambtenaren als burgers kunnen ver uiteen 

lopen, van heel algemeen (vaag) naar heel specifiek. Mede hierdoor zoeken zij op meerdere 

manieren en gebruiken zij meerdere bronnen en systemen. Zij zoeken zowel metadata als 

full-text. Een aantal geïnterviewde ambtenaren en burgers maakt ook gebruik van andere 

zoekopties, zoals uitgebreid zoeken, Booleaanse operatoren (bijvoorbeeld NOT, AND en OR), 

de asterisk en synoniemen. De mate van ervaring blijkt een belangrijke factor te zijn die van 

invloed is op het zoekgedrag, meer dan in welke hoedanigheid men een zoekopdracht 

uitvoert, ambtenaar of burger.   

Het zoeken in verschillende systemen wordt over het algemeen door de geïnterviewde 

ambtenaren en burgers als problematisch ervaren. Elk systeem is weer anders en moet 

opnieuw doorgrond worden. Het zoeken in meerdere systemen is lastig en tijdrovend voor 

veel studiezaalbezoekers. Zij verwachten vaak een kant en klaar dossier aangeleverd te 

krijgen met daarin de door hun gezochte informatie.  Meer ervaren zoekers (zowel 

ambtenaren als burgers) zijn er gewend aan geraakt dat informatie in een systeem op een 

bepaalde manier toegankelijk is gemaakt. Een voordeel van meerdere systemen is dat 

bepaalde systemen een beheerstechnisch voordeel hebben boven andere systemen. Zo kan 

in MAIS-Flexis goed de structuur van een archief worden weergegeven, terwijl Picturae goed 

is in het tonen van beeldmateriaal. Een ander voordeel is dat je specifieker kan zoeken in 

verschillende systemen en dit is vooral geschikt voor mensen die dieper graven. 

Uit het onderzoek blijken er verschillen te zijn in de informatiebehoeften en zoekgedrag 

tussen ambtenaren onderling. Vermoedelijk geldt dit ook voor burgers /onderzoekers. De 

geïnterviewde burgers in dit onderzoek zijn allen ervaren onderzoekers. Desalniettemin is in 

het onderzoek naar informatiebehoeften en zoekgedrag een aantal verschillen 

waarneembaar tussen ambtenaren en burgers/onderzoekers:  
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• Ambtenaren hebben doorgaans minder ervaring met het zoeken in archieven; zij hebben 

ook de mogelijkheid om dit uit te besteden naar de Dienst Ondersteuning, waar 

burgers/onderzoekers dit zelf doen.  

• Wanneer ambtenaren zoeken, zoeken zij, afhankelijk van hun functie, soms naar 

specifiek materiaal zoals tekeningen en gebruiken soms specifieke zoektermen zoals 

wegnummers. Burgers/onderzoekers zoeken hier breder en zoeken minder op specifieke 

documenten.  

• Ambtenaren zijn minder bekend met het e-Depot en meer geneigd gebruik te maken van 

hun eigen (S-) archief en het DMS. Een ambtenaar stelde hier ook genoeg aan te hebben. 

• Ambtenaren maken, zo blijkt uit de interviews, minder tot geen gebruik van Booleaanse 

operatoren wanneer zij zoeken. 

• Ambtenaren zoeken meer voor hun werk, terwijl burgers/onderzoekers ook voor 

privéonderzoeken gebruik maken van het archief. 

 

2.3 Mapping scenario’s en informatiebehoeften ambtenaren 

 

De bekendheid met de website van het Noord-Hollands Archief en MAIS-Flexis verschilt 

onder de geïnterviewde ambtenaren. MAIS-Flexis wordt vooral in de rol van raadpleger 

gebruikt. Een aantal medewerkers van de provincie voert zelf inventarissen in het systeem 

van MAIS-Flexis in. MAIS-Flexis wordt door de met MAIS-Flexis bekende ambtenaar als 

onvoldoende gebruiksvriendelijk geacht. 

Bekendheid met het begrip e-Depot is ook niet onder alle ambtenaren aanwezig. Zij zijn 

enkel bekend met het zoeken naar informatie in het DMS en op de eigen schijf. Ook komt 

het geregeld voor dat zij de hulp inschakelen van een collega. De mate van onbekendheid bij 

de ambtenaren verklaart mede hun voorkeur aan het behoud van informatie in hun eigen 

DMS en op hun eigen schijf. 

De ambtenaren hebben wel hun wensen ten aanzien van het e-Depot. Volgens hen zou het 

e-Depot een zo flexibel mogelijk instrument moeten zijn. Het zou plaats moeten bieden aan 

zoveel mogelijk bestanden uit zoveel mogelijk softwareprogramma’s. Een zoeksysteem à la 

Google wordt niet alleen als gewenst, maar ook als noodzakelijk geacht. Een probleem is nog 

dat de metadata uit het DMS nu niet geheel overeenkomen met de standaarden uit het 

TMLO, waardoor de mapping niet (geheel) automatisch kan plaatsvinden. 

De eerste twee uitgewerkte scenario’s worden door de ambtenaren unaniem als ongewenst 

ervaren. Alleen raadpleging via deze kanalen zou een te grote achteruitgang betekenen ten 

opzichte van de huidige situatie. Daar komt bij dat de raadpleging vermoedelijk frequenter 

zal plaatsvinden als gevolg van de verkorte overbrengingstermijn.  

Een probleem is vooralsnog dat het meest gewenste scenario (het vierde) nog niet 

gerealiseerd is. Dit moet wel het streven zijn. Indien dit scenario (op korte termijn) niet te 
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realiseren is, wordt het derde scenario door de ambtenaren als een acceptabel alternatief 

geacht. 

 

2.4 Mapping scenario’s en informatiebehoeften burgers 

 

De respondenten in dit onderzoek geven unaniem de voorkeur aan het ontsluiten van het e-

Depot via de bestaande kanalen (website  Noord-Hollands Archief en archieven.nl). Voorts is 

er behoefte aan om één zoekingang te creëren voor alle soorten informatie, van archieven 

tot bibliotheekmateriaal, beeldmateriaal en kranten. Daarnaast bestaat nog een aantal 

wensen, zoals de mogelijkheid om full-text te zoeken, de aanwezigheid van bronnenuitleg en 

kostenvrije scans. 

Samenvattend: zowel ambtenaar als burger willen ten opzichte van de huidige situatie zo 

weinig mogelijk verandering in de toegang tot informatie in het e-Depot. De ambtenaar wil 

gebruik blijven maken van het DMS met een link naar het document, de burger van het 

archievenoverzicht op de website of archieven.nl. 

Alternatief voor de ambtenaar is een opmerking in het DMS dat het document verplaatst is 

naar het Noord-Hollands Archief, zonder directe link naar het e-Depot, maar wel met een 

link naar het archievenoverzicht op de website. 
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Bijlage 2 Stappenplan Overdrachtsprotocol 

 

Nr Beschrijving stap Rol 

1 Signaal van archiefvormer met wens om digitaal archief over te 

brengen komt binnen bij  Noord-Hollands Archief. Dit kan bij iedereen 

binnen komen. Belangrijk is dat het terecht komt bij iemand die zitting 

heeft in Team Overbrenging. 

  

2 Casus wordt ingebracht in periodiek georganiseerd overleg van Team 

Overbrenging. 

Team Overbrenging 

3 Team Overbrenging bespreekt overbrenging en kiest 

relatiebeheerder/coördinator. Ook wordt besloten wie er verder in 

het projectteam van deze overbrenging zit. 

Team Overbrenging 

4 Eerste gesprek met archiefvormer: 

Kennismaking 

Analyse van archiefmateriaal (geautomatiseerd, met metadata, 

zonder metadata) 

Doornemen proces, bespreken van de verantwoordelijkheden 

Bepalen contactpersonen 

Bespreken openbaarheid 

Project coördinator 

5 In DECOS zaak voor digitale overbrenging aanmaken. Project coördinator 

6 Zelfevaluatie-formulier invullen (incl. beschrijving beperkte 

openbaarheid). 

Archiefvormer 

7 Coördinator ontvangt formulier. Project coördinator 

8 Check van zelfevaluatieformulier door specialisten uit projectteam 

(o.a. mapping). 

Projectteam 

9 Als er op basis van deze check verbeterpunten worden gesignaleerd 

voor de archiefvormer, worden deze gerapporteerd. 

Project coördinator 

10 Coördinator stuurt rapportage met eventuele verbeterpunten 

terug/organiseert overleg met archiefvormer over te maken 

verbeterpunten. 

Project coördinator 

11 Verbeteringen doorvoeren. Archiefvormer 

12 Aanmaken selectie archiefmateriaal. Archiefvormer 

13 Transport selectiemateriaal. ICT specialist/ 

archiefvormer 

14 Selectie controleren in de ‘ontvangstruimte’ op virussen en selectie 

kopiëren naar de bewerkingsruimte. 

ICT specialist 

15 Controle op volledigheid overbrenging (aantal bytes en 

mappen/bestanden). 

Digitaal archiefspecialist 

16 Controle selectie archiefmateriaal: 

Zijn de metadata conform TMLO?  

Is de exportstructuur volgens TOPX?  

Digitaal archiefspecialist 

17 Selectie in bewerkingsruimte eventueel aanpassen: 

Metadata eventueel toevoegen 

(waarden uit TMLO). 

Digitaal archiefspecialist 

18 SIP aanmaken. Medewerker digitaal 

depotbeheer 
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19 Test ingest in TED omgeving. Medewerker digitaal 

depotbeheer 

20 Alles F.L.E.X. (is alles helemaal goed gegaan?)? Project coördinator 

  Als niet, dan:    

21 Alle bevindingen (verbeterpunten) vastleggen Digitaal archiefspecialist 

22 Gesprek over verbeterpunten ter voorbereiding van het tweede 

gesprek 

Project coördinator/ 

digitaal archiefspecialist 

23 Tweede gesprek: 

Doornemen verbeterpunten 

Actiehouders koppelen aan verbeterpunten 

Project coördinator/ 

archiefvormer 

24 Monitoring acties. Als alle verbeterpunten zijn doorgevoerd, dan: Project coördinator 

25 Herhaling transport selectiemateriaal ICT specialist 

26 Herhaling selectie controleren in de ‘ontvangstruimte’ op virussen ICT specialist 

27 Herhaling selectie kopiëren naar de bewerkingsruimte en controle op 

volledige overbrenging (aantal bytes en mappen/bestanden) 

Digitaal archiefspecialist 

28 Herhaling controle selectie archiefmateriaal: 

Zijn de metadata conform TMLO? 

Is de exportstructuur volgens TOPX? 

Digitaal archiefspecialist 

29 Herhaling selectie in bewerkingsruimte aanpassen: 

Metadata eventueel toevoegen 

(waarden uit TMLO) 

Digitaal archiefspecialist 

30 Herhaling SIP aanmaken Medewerker digitaal 

depotbeheer 

31 Herhaling test ingest in TED omgeving Medewerker digitaal 

depotbeheer 

32 Herhaling alle bevindingen (verbeterpunten) vastleggen Digitaal archiefspecialist 

33 Herhaling gesprek over verbeterpunten ter voorbereiding van het 

tweede gesprek 

Project coördinator/ 

digitaal archiefspecialist 

34 Derde gesprek: 

Doornemen verbeterpunten 

Actiehouders koppelen aan verbeterpunten 

Project coördinator 

35 Herhaling monitoring acties Project coördinator 

36 Herhalen totdat de test ingest naar wens verloopt   

  Als wel, dan:   

37 MAIS-FLEXIS nummer toekennen Applicatiebeheerder 

MAIS 

38 Transport van al het archiefmateriaal ICT specialist 

39 Archiefmateriaal controleren in de ‘ontvangstruimte’ op virussen ICT specialist 

40 Archiefmateriaal kopiëren naar de bewerkingsruimte en controle op 

volledige overbrenging (aantal bytes en mappen/bestanden) 

Digitaal archiefspecialist 
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41 Controle archiefmateriaal: 

Zijn de metadata conform TMLO? 

Is de exportstructuur volgens TOPX? 

Openbaarheid checken (puur op zich en checken of het goed staat in 

metadata)  

Gebruiksrechten checken (puur op zich en checken of het goed staat 

in metadata)  

Relatiebeheerder/digitaal 

archiefspecialist 

42 Archiefmateriaal in bewerkingsruimte aanpassen: 

Metadata eventueel toevoegen 

(w.o. openbaarheid, gebruiksrechten, waarden uit TMLO) 

Digitaal archiefspecialist 

43 SIP aanmaken Medewerker digitaal 

depotbeheer 

44 Ingest in de productieomgeving Medewerker digitaal 

depotbeheer 

45 Alles F.L.E.X. (is alles helemaal goed gegaan?)? Project coördinator 

46 Als niet, dan:   

46 Herhaling test ingest loop - als er toch nog problemen zijn met het 

archiefmateriaal 

  

  of   

47 Herhaling productie ingest loop - als er technische problemen met de 

ingest zijn  

  

 Als wel, dan:  

48 Juridische titel vaststellen (verklaring van overbrenging) Relatiebeheerder 

49 Ingest in MAIS registreren Applicatiebeheerder 

MAIS 

50 Ingest in DECOS registreren Project coördinator 

51 SIP en back-up van de bronbestanden uit het Digitaal Atelier 

verwijderen 

Medewerker digitaal 

depotbeheer 

52 Bericht sturen aan archiefvormer dat archief succesvol is opgenomen 

in e-Depot 

Project coördinator 

53 Zaak afsluiten in DECOS Project coördinator 

54 Evaluatie/afronding overbrenging in Team Overbrenging Team Overbrenging 
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Bijlage 3 Uitwerking interviews e-Depot 

 

Vragen specifiek over informatiebehoefte 
 
Opmerking vooraf: Deze bijlage bevat de resultaten van het onderzoek van de stagiaire. Er 

zijn maar enkele ambtenaren en enkele burgers geïnterviewd.  De conclusies gelden alleen 

voor deze groep en kunnen niet zonder meer geëxtrapoleerd worden. 

 
Voor welke doeleinden zoekt u informatie?  

 

Dit is een vrij algemene vraag met wisselende antwoorden: variërend van interesse in 

individuen tot het weten “wat we hebben, wat ik waar kan vinden en waar ik onderzoek in 

kan doen.” Burgers (leken) die het Noord-Hollands Archief benaderen per mail of telefoon 

willen graag concrete zaken weten inzake bijvoorbeeld een echtscheiding of doop.  

 

Een andere respondent stelde dat het afhing van het soort onderzoek en dat de bronnen 

gestructureerd moeten worden aangeboden zodat je dan al een selectie kunt maken. Een 

derde persoon zoekt maakmateriaal. Een ander zegt: “Als ik zelf op de site zit van een van 

onze archieven of Regionaal Historische Centra’s, dan ben ik privé bezig met onderzoek naar 

mijn de voorouders”. Ook is er door een respondent onderzoek gedaan naar het infosysteem 

van het VOC.  

 

Op welke manier zoekt u naar informatie?  

 

De volgende manieren werden genoemd:  

• Via gereconstrueerd dataonderzoek . 

• Omgevingen met archiefinventaris.  

• Al beschikbare kennis.  

• Zoeken in bevolkingsregister . 

• Zoeken in belastingregister. 

• Bezoek aan andere archieven . 

• Bezoek aan bibliotheek. 

• Bezoek aan Stedelijke Boekerij Haarlem. 

• Online inventarissen. 

• Bellen. “Tenzij ik al weet het behoort daar en daar toe, maar dan nog leg ik even contact 

met collega’s van beheer bij de archieven”. 

 

In welk soort bronnen zoekt u ?  

 

Verschillende soorten bronnen worden genoemd: 

• Delpher . 

• Worldcat . 

• Mais-Flexis, wanneer bepaalde informatie niet meteen wordt gevonden. Internet (o.a. de 

website wiewaswie.nl)  het? originele literatuur, bibliotheken, de stedelijke boekerij van 
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Haarlem. Ook wordt de internetkant van de  Noord-Hollands Archief bekeken om te zien 

of wij? van een organisatie of instelling een collectie hebben. 

• Memorix maior (voor de beeldcollecties). 

• Stadsarchieven. 

• Streekarchieven. 

• Nationaal archief . 

• Handboeken. 

• Kranten. 

• Eigen bronnen  Noord-Hollands Archief. 

• Eigen persoonlijke bronnen. 

• Beschikbare literatuur. 

• Kopie Van Schaijkarchief. 

 

Hoeveel tijd kost het voordat u de door u gezochte informatie gevonden heeft? 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat het zoeken naar informatie doorgaans niet veel tijd 

kost, maar het goed verwerken van deze informatie wel. Verder hangt het ook van het type 

onderzoek af: zo kan bijvoorbeeld een onderzoek naar echtscheiding een paar weken duren. 

Een respondent geeft aan het lastig te vinden dat al de archieven hun eigen zoeksystemen 

hebben; er zit geen uniformiteit in. Ook de rubricering is vaak wisselend  en de indeling van 

de velden verschilt per archief.  

 

Hoe moet informatie worden gepresenteerd? 

 

Gesteld kan worden dat de voorkeur uitgaat naar digitaal gepresenteerde informatie, die 

meteen op een scherm kan worden gezien.  

 

Wat doet u met de gevonden informatie? 

 

In sommige gevallen wordt die opgeslagen op de eigen schijf, zoals een respondent dat doet 

met scans. Een andere respondent zet gevonden informatie op zijn eigen netwerk, waarna 

het via de verkenner op de H-schijf wordt gezet.  

 
Deelt u gevonden informatie met anderen? 

 
Een respondent doet dat, op voorwaarde dat iemand een echte vraag heeft en niet slechts 

alleen zijn aantekeningen wil hebben. Een andere respondent deelt ook wanneer hem daar 

om gevraagd wordt.  

 

Vragen specifiek over het zoekgedrag 
 

Wanneer u informatie zoekt, van welk systeem (welke systemen) maakt u dan gebruik?  

 

De volgende mogelijkheden werden genoemd: 
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• Interne en externe systemen (o.a. van het Rijksmuseum). 

• Google. 

• Google Books. 

• Museale websites. 

• Biografisch Portaal Nederland. 

• DBNL. 

• Verseon. 

• DocMan. 

• Eigen schijf/eigen papieren/digitaal archief. 

• MAIS-Flexis. 

• S-schijf. 

 

 

Hoe vindt u het zoeken in verschillende systemen (in geval u gebruik maakt van 

verschillende systemen?  

 

Een respondent stelde dat elk systeem anders is en opnieuw doorgrond moet worden. Een 

andere respondent is hier redelijk aan gewend, maar vertelt dat studiezaalbezoekers niet 

altijd snappen dat je in verschillende systemen moet zoeken en dit als omslachtig 

beschouwen. Een derde respondent vindt het zoeken naar informatie via internet een risico, 

aangezien iedereen die iets invoert hier iets van zichzelf inlegt: iets dat voor één persoon 

niet interessant is, is kan voor anderen wel weer interessant zijn. Ook vraagt een respondent 

zich af hoeveel fouten er in een zoeksysteem zijn, waardoor de kans bestaat dat je dingen 

mist. Een respondent vertelde van gebruikers te horen dat ze het zoeken in DocMan en 

Verseon vaak heel lastig vinden. 

  

 

Welke voor- en nadelen ziet u bij het zoeken in verschillende systemen?  

 
Voordelen: 

Een voordeel van het zoeken in verschillende systemen is dat één bepaald systeem helemaal 

is ingericht op een bepaalde bron, een beheerstechnisch voordeel (een voorbeeld dat 

gegeven werd: MAIS-Flexis is goed in het bouwen van structuur om archieven te laten zien, 

maar Picturae is weer meer geschikt voor het tonen van beelden). Een ander voordeel is dat 

je ook specifieker kunt zoeken, wat vooral geschikt is voor mensen die “dieper graven”.  

Nadelen: 

In het ene systeem is de functionaliteit anders dan de andere. Een ander nadeel is, zo wordt 

genoemd, dat het zoeken in systemen lastig is voor bezoekers. Bezoekers begrijpen ook niet 

dat er in verschillende systemen gezocht moet worden.  

 

Wanneer u informatie zoekt, zoekt u dan op metadata of full-text of beiden?  

 

De meeste respondenten gebruiken het allebei. Een respondent gaf aan dat hij bijvoorbeeld 

ook op onderwerpsregel zocht. Een andere respondent gaf aan dat hij full-text zoekt waar 

beschikbaar en anders op metadata.   
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Wat zijn volgens u geschikte “metadata” om op te zoeken naar de door u gewenste 

documenten?  

In de interviews werden de volgende metadata genoemd. Enkele keren werd hieraan 

toegevoegd dat de metadata varieerden, afhankelijk van het object dat gezocht werd: 

 

• Auteursnaam. 

• Titel. 

• Hoofdwoord. 

• Naam. 

• Straat. 

• Vervaardigers (voor prenten). 

• Beschrijving. 

• Datering. 

• Geografische locaties. 

• Personen. 

• Wegnummers. 

• Topcodes. 

 

Welke zoektermen gebruikt u bij het zoeken? 

 

De zoektermen die gezocht worden variëren per onderzoek. Een respondent gebruikt niet te 

algemene termen, een ander zoekt eerst zo specifiek mogelijk en dan breder.  

 

Wanneer het u niet lukt om op basis van deze zoektermen informatie te vinden, weet u dan 

welke synoniemen u kunt gebruiken? Kunt u een voorbeeld geven?  

 

Meerdere respondenten maken gebruik van synoniemen. Wanneer ook het gebruik van 

synoniemen niets oplevert, dan worden eventuele andere bronnen geprobeerd.   

 

Een andere respondent gebruikt geen synoniemen; als hij bepaalde informatie niet vindt, 

dan raadpleegt hij andere personen of als hij denkt het nergens te kunnen vinden, dan geeft 

hij eigen metadatagegevens aan een object wat hij denkt dat het is. Hij heeft geen 

standaardlijst voor metadata, maar maakt gebruik van eigen kennis en ervaring. Een 

volgende respondent zegt dat synoniemen er niet in zitten. “We hebben geen thesaurus of 

synoniemenlijst die een term automatisch vervangt door een synoniem”.   

 

Wanneer u zoekt, maakt u dan ook gebruik van het uitgebreide zoekveld?  

 
Sommige respondenten doen dit. Een respondent filtert meestal achteraf met betrekking tot 

facetten (plaats, tijd , auteur). Een tweede respondent zegt: “Je doet dit wel bij websites die 

je kent en waarvan je weet wat er in zit”. Voor een derde hangt het er vanaf: “het is niet 

nodig als je vrij zeker weet dat de informatie die je zoekt erin zit”. Ook zoekt een respondent 

eerst eenvoudig  wanneer hij een specifieke zoekterm heeft en gebruikt het uitgebreide zoek 

veld om te specificeren.  
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Maakt u gebruik van Booleaanse operatoren? (dit zijn AND, OR en NOT).  

 
De antwoorden op deze vraag variëren: 

 

• Alleen impliciet met behulp van Google. 

• Soms, als er een bepaalde combinatie in moet zitten.  

• Dit varieert per zoekmachine . 

• Twee respondenten gebruiken vooral de asterisk en af en toe Booleaanse operatoren. 

 

Hoe tevreden bent u in het algemeen over de manier waarop informatie toegankelijk is?  

 

• “Ik zie oneindig veel dingen die beter zouden kunnen. Kijk naar het gebruik”. 

• “Je bent eraan gewend  dat informatie op een bepaalde manier toegankelijk is. De 

gemiddelde gebruiker zou zeggen dat het wel beter kan”.  

• “Bezoekers verwachten soms hele dossiers”. 

• “Heel tevreden, maar sommige dingen zouden wel wat soepeler gevonden moeten 

kunnen worden en metadata zouden soepeler moeten kunnen worden toegegeven”.  

• “Zou graag databases anders willen zien. Kan niet altijd aan wensen bezoekers voldoen”. 

•  “Blij dat we een kopie archief hebben. Jammer dat je fysiek naar een archief moet om de  

stukken in te zien, het is makkelijker om meteen een digitale kopie te hebben”. 

• “Die verschillende zoekmogelijkheden zou ik graag anders willen zien, die verschillende 

databases”. 

 
Vragen over het e-Depot 
 
Vindt u dat het e-Depot via bestaande kanalen ontsloten moet worden of dat het e-Depot 

apart ontsloten moet worden? 

 

Het e-Depot zou via bestaande kanalen ontsloten moeten worden en gewoon geïntegreerd; 

dit wordt verkozen boven een aparte ontsluiting.  Een respondent stelt dat je de gezochte 

informatie in één keer wilt vinden. Voor boeken, beeldmateriaal en kranten moet je nu op 

verschillende plekken zoeken; “handiger is gewoon één zoekingang”.  

Het e-Depot zou het een zo flexibel mogelijk instrument moeten zijn zodat je bij het 

binnenhalen - de ingest van je zaken en documenten- zo veel mogelijk bestanden kunt 

binnenhalen uit zoveel mogelijk softwareprogramma’s. Het ideaalbeeld van een respondent 

(ambtenaar) is  “dat als je als gebruiker in je eigen DMS zit te werken, iets gaat opvragen en 

het dan op je scherm krijgt zonder dat ik als gebruiker zie of het uit mijn eigen databestand 

komt dan wel uit het e-Depot”.  

 

Een tweede ambtenaar zegt dat het e-Depot een nieuw begrip voor hem is, maar voegt er 

desgewenst aan toe dat hij daar graag grote tekeningen op A1-A0 formaat zou willen vinden. 

Een derde ambtenaar kent het e-Depot wel, maar zegt hier niet mee te werken en hier ook 

geen raakvlakken mee te hebben. Voegt eraan toe dat hij aan zijn eigen S-schijf en het DMS  

voldoende heeft: daar staat alles wat hij nodig heeft.  
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Waar hoopt u op bij het zoeken naar informatie, wat zou u helpen bij het zoeken naar 

informatie in het e-Depot?  

 

Een respondent geeft aan dat inzoomen op bepaalde archiefvormen relevant voor hem is. 

Verschillende respondenten gaven ook aan dat zij informatie in één keer willen vinden en 

misschien ook nog verleid willen worden om verder te zoeken. De presentatie van de 

informatie zou het liefst zo origineel mogelijk moeten zijn. Hopelijk is er in het e-Depot een 

vaste onveranderbare link naar ieder document, zodat je bijvoorbeeld scans niet meer apart 

op hoeft te slaan.  

 

Welke ondersteuning heeft u nodig?  

 

Enkele respondenten hebben nauwelijks tot geen ervaring met het e-Depot. Ondersteuning 

door een archiefmedewerker zou welkom zijn, maar heel los, bijvoorbeeld iemand die wijst 

op een bron. Men geeft aan geen ondersteuning nodig te hebben van een 

computerprogramma.     

 

Bij het interview met de ambtenaren zijn er nog enige vragen toegevoegd: 

Ben je bekend met website en archieven van het Noord-Hollands Archief? 

 

De eerste ambtenaar die ik sprak is er zeer mee bekend. Hij kijkt regelmatig op websites van 

archieven kijkt en zegt hiermee uit de voeten te kunnen, hij weet hoe hij moet zoeken, dus 

voor hem werkt het.  

De tweede ambtenaar kijkt op www.noordhollandsarchief.nl, maar niet op archieven.nl  

De derde ambtenaar maakt gebruik van het kopiearchief, dat bij de provincie is (originelen 

bij  Noord-Hollands Archief). 

 
Ben je bekend met het systeem MAIS-Flexis?  

 

Als raadpleger, aldus de eerste ambtenaar. Zij gebruiken het zelf hier ook wel, maar zij 

werken op een systeem van het Noord-Hollands Archief. Ze hebben toegang gekregen tot 

het systeem van het Noord-Hollands Archief en een aantal van hun medewerkers voert zelf 

inventarissen in, in het systeem van MAIS-Flexis van het Noord-Hollands Archief; er is een 

ketensamenwerking wat dat betreft. De tweede ambtenaar die ik interviewde gaf aan wel 

bekend te zijn met MAIS-Flexis, maar wist niet dat het zo heette. De derde ambtenaar kent 

het niet.  

 

Wat is je mening over het zoeken in MAIS-Flexis? 

 

Een ambtenaar zoekt er af en toe in; dit wordt wel meer, omdat ze er steeds meer eigen 

inventarissen in zetten. Vindt het scherm naar eigen zeggen zoals het opgebouwd is, niet 

superhandig. Geeft als voorbeeld dat als je een inventaris moet kiezen, ergens rechtsboven 

in het scherm een heel klein vierkantje zit waar je op moet klikken. Vindt het niet heel 

gebruiksvriendelijk wat dat betreft. “Maar als je een keer in de goede inventaris zit, kun je 

daar wel heel makkelijk doorheen zoeken”.  

De tweede ambtenaar vindt MAIS-Flexis wel logisch en goed werken: als je de nummers 

hebt, dan ga je naar het archief om de stukken in te zien. Hij doet voorwerk voordat hij naar 



 
37 

het archief gaat: bekijkt de  archiefindexen Het meeste gebruik maakt hij van het interne 

kopiearchief omdat hij dan ook direct de stukken heeft (digitaal).  

 

Een derde ambtenaar heeft er geen mening over, aangezien hij niet bekend is met MAIS-

Flexis.  

 

 

 
Conclusie: 
De verschillen tussen ambtenaren en burgers laten zich als volgt omschrijven: 

1. Ambtenaren hebben doorgaans minder ervaring met het zoeken in archieven; zij hebben 

ook de mogelijkheid om dit uit te besteden naar de Dienst Ondersteuning, terwijl 

burgers/onderzoekers dit zelf doen.  

2. Wanneer ambtenaren zoeken, zoeken zij, afhankelijk van hun functie, soms naar 

specifiek materiaal zoals tekeningen en gebruiken soms specifieke zoektermen zoals 

wegnummers. Burgers/onderzoekers zoeken  breder en zoeken minder op specifieke 

documenten.  

3. Ambtenaren zijn minder bekend met het e-Depot en meer geneigd gebruik te maken van 

hun eigen (S-) archief en het DMS  Een ambtenaar stelde hier ook genoeg aan te hebben. 

4. Ambtenaren maken, zo maak ik op uit de interviews, minder tot geen gebruik van 

Booleaanse operatoren wanneer zij zoeken. 

5. Ambtenaren zoeken meer voor hun werk, terwijl burgers/onderzoekers ook voor 

privéonderzoeken gebruik maken van het archief. 

 

Een belangrijke conclusie is dat er tijdens dit onderzoek is gebleken dat er ook verschillen 

zijn tussen ambtenaren onderling: zo weet de ene ambtenaar zijn weg goed te vinden en is 

een andere ambtenaar nauwelijks bekend met de archieven. Vermoedelijk geldt dit ook voor 

burgers . De geïnterviewde burgers zijn in dit geval ervaren onderzoekers, die sneller hun 

weg weten te vinden in de archieven dan bijvoorbeeld een burger die het archief bezoekt 

om meer informatie over zijn huis te vinden.  
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Bijlage 4 Gebruikte afkortingen 

 

CBS  Collectie Beheer Systeem. Hiermee worden informatieobjecten van het 

archief beheerd. 

DMS Document Management Systeem. Een Document Management Systeem of 

documentbeheersysteem is een omgeving waar informatieobjecten met 

beschrijvende metadata (documenten maar ook e-mails, etc.) worden 

opgeslagen. 

e-Depot Een e-Depot is een beheeromgeving waar digitaal archief voor hergebruik 

duurzaam opgeslagen kan worden. 

FTP File Transfer Protocol of FTP een protocol dat uitwisseling van bestanden 

tussen computers vergemakkelijkt. Het standaardiseert een aantal 

handelingen die tussen besturingssystemen vaak verschillen. 

Informatieobjecten Informatieobjecten zijn objecten die als een informatieve eenheid 

beschouwd kunnen worden en die van belang zijn voor een zaak. Deze 

objecten ontlenen hun betekenis aan de koppeling met een zaak. 

Informatieobjecten kunnen in verschillende vormen bestaan.  

Ingest  Ingest of opnemen is een van de vijf functie van het OAIS model. OAIS staat 

voor Open Archival Information System. De ingest functionaliteit ontvangt 

informatie van archiefvormers die in de vorm van een SIP (Submission 

Information Package) ontvangen wordt. De ingest-functionaliteit maakt er een 

AIP (Archival Information Package) van die vervolgens opgeslagen wordt. 

Metadata Data over data: data die iets zeggen over informatie. 

Overdrachtsprotocol Een overdrachtsprotocol is een beschrijving van de stappen en 

handelingen die een archiefvormer en een archiefdienst moeten nemen en 

verrichten om archiefmateriaal soepel te kunnen overbrengen naar het e-

Depot. 

XML  Extended Markup Language, is een standaard van het World Wide Web 

Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men 

gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. 

TMLO  Toepassings Profiel Metadata Lokale Overheden. Een metadataschema 

ToPX-schema Toepassings Profiel XML: een voorbeeld schema om het TMLO in XML om te 

zetten. 

. 


