
 

 1 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Project: e-Depot in productie! 
 

 



 

 2 

 

Contents 
1. Aanleiding ............................................................................................................ 3 

2. Doel ..................................................................................................................... 3 

3. Afbakening van het project .................................................................................. 4 
4. Aanpak en resultaten van het project .................................................................. 4 

5. Betrokkenen bij het project .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
6. Communicatie-activiteiten ................................................................................... 7 
7. Afhankelijkheden project ..................................................................................... 7 

8. Risico’s ................................................................................................................ 7 
9. Planning en uren ................................................................................................. 8 

10. Mijlpalen ........................................................................................................... 8 
11. Kosten .............................................................................................................. 8 

12. Afstemming ...................................................................................................... 8 
13. Afspraken over projectdocumentatie ................................................................ 9 
 

  



 

 3 

 

1. Aanleiding 
 
Medewerkers van de Provincie Noord-Holland (PNH) maken digitale informatie aan en gebruiken deze informatie voor hun werk. Het is belangrijk dat zij hun informatie 
zorgvuldig opslaan in een archiefsysteem. Bij de Provincie Noord-Holland wordt hiervoor het zaaksysteem Verseon gebruikt. Verseon is geschikt om digitale informatie 
tijdelijk te bewaren, maar is niet uitgerust om informatie op lange termijn te beheren. Voor informatie, die permanent moet worden bewaard is het heel belangrijk om de 
kwaliteit van de informatie te waarborgen. Net als voor papieren archiefmateriaal heeft het Noord-Hollands Archief een voorziening voor de permanente bewaring en 
ontsluiting voor digitale informatie; het e-Depot.  
 
Het e-Depot van het Noord-Hollands Archief is een digitale voorziening die beschikbaar wordt gesteld aan (aangesloten) overheidsorganisaties, waaronder de Provincie 
Noord-Holland om hun digitaal archiefmateriaal permanent in op te slaan. Daarbij horen bijvoorbeeld ook de technieken, processen en procedures die ervoor zorgen dat de 
kwaliteit en authenticiteit van digitaal archiefmateriaal permanent behouden blijven.  
Formeel is de definitie van e-depot: “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.” Het e-Depot van het Noord-Hollands Archief voldoet 
aan de wettelijk gestelde eisen voor de permanente bewaring.  
 
De Provincie Noord-Holland wil graag aansluiten op het e-Depot om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van belangrijke, permanent te bewaren digitale informatie 
gewaarborgd blijft. De Provincie wil het hiermee mogelijk maken om digitaal te kunnen overbrengen. Deze wens is gedreven vanuit een wettelijke verplichting (De provincie 
heeft vanuit de Archiefwet de verplichting om permanent te bewaren informatie volgens wet- en regelgeving te beheren en beschikbaar te stellen) én gedreven vanuit een 
intrinsieke motivatie, namelijk het feit dat de provincie zich richt op openheid en toegankelijkheid van data en digitaal duurzaam documentbeheer (Concern 
Informatiebeleidsplan (CIP) 2016 – 2020). Dit project draagt hieraan bij. Daarnaast vindt de Provincie het belangrijk om aan te sluiten bij landelijk geldende kaders en 
standaarden. Het e-Depot van het Noord-Hollands Archief maakt hiervan gebruik. Tot slot wil de provincie graag ervaring op doen om vervolgens deze kennis over te 
dragen aan Noord-Hollandse gemeentes en andere stakeholders van de Provincie. 
 
In 2015 is met de pilot ‘e-Depot met het Noord-Hollands Archief’ een eerste verkenning gemaakt wat er moet gebeuren als er een aansluiting wordt gemaakt met het e-
Depot. Dit project is een vervolg hierop. 
 

2. Doel 
 
Het doel van dit project is om een daadwerkelijke aansluiting van de Provincie Noord-Holland op het e-Depot van het Noord-Hollands Archief te realiseren. Dat wil zeggen 
dat er een verbinding wordt gerealiseerd tussen de Provincie Noord-Holland en het Noord-Hollands Archief waarmee digitale archiefinformatie verzonden kan worden naar 
het e-Depot. De archiefinformatie verdwijnt op dat moment uit de omgeving van de provincie. Geïnteresseerden kunnen de informatie raadplegen op de website van het 
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Noord-Hollands Archief. De archiefinformatie is hiermee overgebracht. Het project is geslaagd als de verbinding om digitaal over te brengen is gerealiseerd,  als de 
raadpleging naar wens verloopt en wordt afgesloten met een kleine, eerste digitale overbrenging. 
 
Voor deze nieuwe vorm van (vervroegde) overbrenging1 is het belangrijk dat de digitale informatie op de juiste manier en zonder informatieverlies wordt overgebracht naar 
het e-Depot. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van de medewerkers van beide organisaties die bij dit nieuwe proces betrokken zijn, het vraagt om andere 
voorzieningen om dit mogelijk te maken én het vraagt om het vastleggen van afspraken die specifiek gericht zijn op deze vorm van overbrenging. Dit project zorgt ervoor 
dat duidelijk wordt welke mensen betrokken zijn bij dit nieuwe proces, welke kennis en vaardigheden nodig zijn, welke stappen moeten worden gezet, welke voorzieningen 
nodig zijn, welke kosten de overbrenging met zich meebrengen,  wat er al is en wat er nog verbeterd moet worden.  
 

3. Afbakening van het project 
 
Belangrijk is om helderheid te scheppen in wat wél binnen het project valt en wat niet. Tijdens een brainstormsessie zijn de volgende punten geformuleerd: 
 

 Dit project omvat het vervroegd overbrengen van archiefinformatie. Het gaat om de opslag van digitale informatie waarvan de wettelijke termijn van overbrenging 
nog niet is verstreken en blijvend te bewaren is. 

 Dit project omvat het vervroegd overbrengen van informatie zonder openbaarheidsbeperkingen.  

 De overbrenging verloopt met een zoveel mogelijke geautomatiseerde koppeling.  

 De dossiers die worden overgebracht, zijn compleet, goed geordend en bevatten metadata conform het organisatiespecifieke metadataschema (welke de 
landelijke standaard, het TMLO2, omvat). 

 Vervanging valt buiten scope van dit project. 

 De raadpleging van de archiefinformatie via de website van de Provincie Noord-Holland en de website van het Noord-Hollands Archief valt binnen scope van dit 
project. 

 Afspraken die specifiek gelden voor deze vorm van overbrenging worden vastgelegd en formeel bekrachtigd door bestuurders. 

4. Aanpak en resultaten van het project 
 
Om een aansluiting op het e-Depot te realiseren, wordt het volgende proces gevolgd: 
 

                                            
1 Vervroegde overbrenging: In principe geldt voor overbrenging van  archief - dat onder de Archiefwet valt - naar de archiefbewaarplaats, een termijn van twintig jaar. Daarnaast is ook vervroegde overbrenging of 

juist opschorting van overbrenging mogelijk. 
2 TMLO: 1 mei 2014 is er door KING (VNG) een standaard voor metadata vastgesteld: Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO). In dit TMLO is een set van metadata beschreven die lokale 
overheden ten minste aan hun informatieobjecten moeten meegeven. Daarnaast kun je als organisatie zelf ook nog aanvullende metadata bijhouden. De waarden uit het TMLO én de waarden die de organisatie zelf 
wil meegeven aan digitale informatie vormen het organisatiespecifieke metadataschema. 
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Hieruit volgen verschillende  
actielijnen nodig die elk hun eigen resultaat hebben: 
 

Figuur 1: Proces van overbrenging 
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Actielijn 1: Kiezen over te brengen informatie. 

o Resultaat: Duidelijke set van over te brengen digitale dossiers.  

 Actielijn 2: Opstellen organisatiespecifiek metadataschema 
o Resultaat: Een organisatiespecifiek metadataschema voor de Provincie Noord-Holland 

 Actielijn 3: Realiseren koppeling Verseon – e-Depot. 
o Resultaat: Een technische en functionele verbinding tussen het DMS van de provincie (Verseon) en het e-Depot van het NHA die digitale overbrenging 

mogelijk maakt.  

 Actielijn 4: Procesmatige en technische test van overbrenging. 
o Resultaat: De betrokken medewerkers van beide organisaties bootsen het proces van overbrenging na, met gebruik van alle instrumenten die nodig zijn 

voor de acties (zie figuur 1). 

 Actielijn 5: Testen van de raadpleegvoorziening 
o Resultaat: een voorziening waarin de ambtenaren van de Provincie Noord-Holland en burgers naar wens hun informatie kunnen vinden. 

 Actielijn 6: Vaststellen afspraken voor het vervroegd overbrengen. 
o Resultaat: Het bekrachtigen van de samenwerkings-en dienstverleningsafspraken. Onderdelen zijn bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de informatie, de 

financiële afspraken, het contactkanaal voor het melden van problemen of storingen, de vernietigingsprocedure van de overgebrachte archieven uit 
Verseon, de procedure voor het beheer van de informatie en de informatiebeveiliging en de momenten van overbrenging. 

 Actielijn 7: Echte kleine overbrenging 
o Resultaat: Een daadwerkelijk formeel overgebracht digitaal dossier. 

 
In bijlage 1 zijn de activiteiten genoemd waarvan nu wordt gedacht welke nodig zijn om de actielijnen succesvol af te ronden.
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5. Communicatie-activiteiten 
 
Op 19 januari 2017 wordt een kick-off georganiseerd waarbij zoveel mogelijk betrokkenen aanwezig zijn. In 
deze bijeenkomst staat de aanleiding, het doel, de aanpak en ieders rol centraal. 
 
Als het project succesvol wordt afgerond en er is een eerste overbrenging gerealiseerd, dan wordt dit project 
afgesloten met een feestelijke bijeenkomst.  

 
6. Afhankelijkheden project 

 
Dit project is afhankelijk van de oplevering van een aantal producten, die elk in een project worden ontwikkeld. 
Deze producten zijn: 
 

Product Oplevering naar verwachting 

Informatiemodel TMLO Einde van het jaar door het Nationaal Archief 

Uitwisselmodel voor het e-Depot Einde van het jaar door het Nationaal Archief 

Koppeling van het e-Depot naar het Collectie Beheer 
Systeem van het Noord-Hollands Archief (MAIS Flexis) 

April 2017 door het Nationaal Archief 

Een Project Start Architectuur3 voor de 
raadpleegvoorziening 

Q1 door het Noord-Hollands Archief 

Een daadwerkelijke raadpleegvoorziening [Onbekend] door het Noord-Hollands Archief 

 
Zie ook de blauwe regels in Bijlage 1. 
 

7. Risico’s 
 
In onderstaande tabel worden risico’s benoemd en maatregelen genoemd die kunnen worden genomen als de 
situatie zich voordoet. 
 

Risico’s Maatregel 

De producten die genoemd zijn in hoofdstuk 7 
worden niet op tijd geleverd. 

Tijdig signaleren en alternatieven bespreken met de 
stuurgroepleden 

Benodigde medewerkers vallen uit Vervanging regelen en als dit niet lukt, alternatieven 
bespreken met de stuurgroepleden. 

Onbenoemde Provincie Archivaris Alternatieven bespreken met de Provincie Noord-
Holland 

 

  

                                            
3 Een overzicht van de benodigde functionaliteit voor de raadpleegvoorziening. Deze wordt door het Noord-Hollands Archief ontwikkeld 

met de informatie-architecten van de aangesloten overheidsorganisaties, waaronder de informatie-architecten Werner de Bruijn en Tiny 
Kanters van de Provincie Noord-Holland. 
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8. Planning en uren 
 
Nov ‘16 Dec ‘16 Jan ‘17 Feb ‘17 Mrt ‘17 April ‘17 Mei ‘17 Juni ‘17 Juli ‘17 Aug ‘17 

Actielijn 1: Kiezen 
over te brengen 
informatie. 

        

Actielijn 2: Opstellen 
organisatiespecifiek 
metadataschema 

       

  Actielijn 3: Realiseren verbinding Verseon 
– e-Depot 

    

      Actielijn 4: 
Procesmatige en 
technische test van 
overbrenging 

  

   Actielijn 5: Testen van de raadpleegvoorziening   

    Actielijn 6: Vaststellen afspraken voor het 
vervroegd overbrengen. 

  

        Actielij
n 7: 
een 
overbr
enging 

 

 
De inspanning van de betrokken medewerkers zal fluctueren als gevolg van de afhankelijkheden in het project. 
Vooraf is helaas geen inschatting te maken van de te maken uren. De inschatting van de uren kan beter worden 
gemaakt naarmate de activiteiten worden opgepakt door de betrokken personen. 
 

9. Mijlpalen 
 
De mijlpalen zijn de met succes afgeronde resultaten die genoemd zijn bij de eerder omschreven actielijnen. 
 

10. Kosten 
 
Voor de volgende onderdelen worden kosten verwacht: 
 

Verbinding Verseon op e-Depot Maximaal 10.000,- 

Kick Off bijeenkomst 200,- 

Afsluitingsbijeenkomst mits succesvol afgerond 2000,- 

Totaal 12.200,- 

 
Kosten van de personele inzet van het Noord-Hollands Archief en van de Provincie Noord-Holland worden niet in 
rekening gebracht. 
 

11. Afstemming 
 

 De projectleider stelt eens per maand een voortgangsrapportage op voor de Provincie Noord-Holland 

t.b.v. de stuurgroep I&I. 

 De projectleider gebruikt deze voortgangsrapportage voor de stuurgroepvergaderingen  

 De projectleider stuurt deze voortgangsrapportage ter informatie aan de projectleden. 
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 Alle betrokkenen worden verder over de voortgang geïnformeerd conform de kolom ‘Contactmoment’ 

in Hoofdstuk 5 van dit projectplan. 

 De projectleider is gedurende het project ontvankelijk voor signalen van aanvullende behoeften aan 

contactmomenten. 

 

12. Afspraken over projectdocumentatie 
 
De Provincie Noord-Holland beheert als opdrachtgever de projectdocumentatie. Op de S-schijf is er een project 

map ‘Project E-Depot’. De PNH projectleden maken gebruik van deze map om relevante projectinformatie 

te delen en te beheren. Na afronding wordt het projectdossier opgeslagen in Verseon. 

file://///pds.noord-holland.nl/dfsroot$/Projecten/Project%20E-depot

