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We zijn op weg!

De Zeeuwse werkgroep is voortvarend aan de slag gegaan met  

het uitwerken van de aanbevelingen uit het rapport ‘Toekomst

bestendig informatiebeheer Zeeuws Overheden’. Voor u ligt de 

eerste nieuwsbrief van het programma met actuele informatie 

over de verschillende deelprojecten. we zullen u vanaf nu 

regelmatig informeren via nieuwsbrieven en andere media. 

Tijdens een paar goede bijeenkomsten in januari en februari van dit jaar hebben  

we bevindingen uit het rapport gedeeld met de Kring van secretarissen, portefeuille

houders en beleidsmedewerkers. De Zeeuwse werkgroep gaat de aanbevelingen nu 

uitwerken onder leiding van de Zeeuwse stuurgroep. Zie onder aan deze nieuws

brief voor een link naar het rapport en informatie over de organisatiestructuur. 

Het eDepot uit de titel is één van de producten die de Zeeuwse overheden gaan 

helpen bij het bereiken van ons gezamenlijke doel, namelijk een gezonde en 

duurzame (digitale) informatiehuishouding. iedere overheidsorganisatie start daarbij 

op een ander punt maar we maken de reis naar het einddoel gezamenlijk!

 

Rob van der Zwaag, voorzitter VZG

PlaN VaN aaNPaK iNfORmaTieHuisHOuDiNG

Resultaten informatie analyse

De Zeeuwse werkgroep heeft een beknopt informatieanalyse instrument 

ontwikkeld, gebaseerd op de ‘Baseline informatiehuishouding Gemeenten’. 

een snelle ‘scan’ met dit instrument door bijna alle Zeeuwse overheden 

bevestigt de indruk dat het duurzaam digitaal informatiebeheer nog niet 

goed geregeld is. er is meestal geen beleid voor het duurzaam beheren van 

informatie en instrumenten daarvoor ontbreken nog, laat staan dat men al 

een toekomstbestendige bewaarplaats zou hebben. 

een aantal overheden is al wel gestart met intern informatieoverleg, of met 

de inventarisatie van de hoeveelheid digitale informatie en de systemen waar 

deze op draaien. Dat is een goed startpunt voor het ontwikkelen van beleid. 

Het werken met de scan heeft organisaties opnieuw bewust gemaakt van de 

kwetsbaarheid van digitale informatie. maar zoals één van de rapporteurs 

opmerkte: ‘er is nog veel werk aan de winkel!’

De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak om de eigen 

problemen gestructureerd aan te kunnen pakken. De werkgroep is bezig 

met een handreiking die overheden daarbij kan helpen.
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Rapport aangeboden

eind april heeft de VZG het rapport 

‘Toekomstbestendig informatie

beheer Zeeuwse Overheden’ aan 

alle Zeeuwse Colleges van B&w, 

het College van Gs, het DB van 

het waterschap en een aantal 

gemeenschappelijke regelingen in 

Zeeland gestuurd.  

in de aanbiedingsbrief wordt hen 

ieder afzonderlijk gevraagd of zij 

zich kunnen verenigen met de 

aanbevelingen en akkoord kunnen 

gaan met de verdere uitwerking 

van de aanbevelingen door de 

stuurgroep en ambtelijke werk

groep.
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Communicatie 

Het is de bedoeling regelmatig een 

nieuwsbrief uit te brengen met 

actuele informatie over het 

programma. 

Op de website van het Zeeuws 

archief kunt u alle (actuele en 

achtergrond) informatie over het 

programma vinden.

> website

 

http://www.zeeuwsarchief.nl/media/uploads/e-depot/201410__toekomstbestendig_informatiebeheer_zeeuwse_overheden_1.0_publicatieversie.pdf
http://www.zeeuwsarchief.nl/archiefbeheer/e-depot


maRKTVeRKeNNiNG

e-Depotmogelijkheden

Tijdens de presentatie van het rapport ‘Toekomstbestendig informatiebeheer 

Zeeuwse Overheden’ bleek er behoefte te zijn aan meer inzicht in de 

verschillende eDepotmogelijkheden. welke keuzes zijn er, wat bieden ze 

voor welke prijs?

een aantal werkgroepleden heeft een onderzoeksopzet opgesteld om het 

aanbod op dit gebied met elkaar te gaan vergelijken. Daarbij worden vier 

scenario’s bekeken: zelf een eDepot ontwikkelen, aansluiten bij het Zeeuws 

archief, een eDepotvoorziening bij een marktpartij kopen, en ook: wat zijn 

de consequenties als je niets zou doen. 

Het project wordt opgezet in nauw overleg met de VZG en met het 

landelijke programma archief 2020. Het onderzoek zal naar verwachting 

komend najaar worden uitgevoerd. 

eDePOT Zeeuws aRCHief

Implementatie

Het Nationaal archief heeft een eDepot ontwikkeld waarin het Zeeuws 

archief een eigen sectie krijgt voor het beheer van de eigen collecties en  

die van zijn klanten. Het Zeeuws archief is nu bezig het eDepot in de eigen 

organisatie te implementeren. Op dit moment worden instrumenten op 

maat ontwikkeld, zoals een overdrachtsprotocol, en worden alle procedures 

getest. eind augustus start het formele aansluitproces dat in december 

wordt afgerond. Vanaf begin 2016 is het Zeeuws archief in staat digitale 

informatie van overheden te beheren. Het Zeeuws archief heeft de ambitie 

op termijn alle Zeeuwse overheden die dat wensen te ‘ontzorgen’ voor wat 

betreft duurzaam digitaal informatiebeheer.

PilOT PROViNCie 

e-Depot in de praktijk

De provincie en het Zeeuws archief gaan samen in een pilot ervaring 

opdoen met het werken met een eDepot. in de pilot zullen de partners het 

hele proces doorlopen vanaf identificatie van dossiers, passend maken van 

metadata, beheerprotocollen opstellen tot en met de werkelijke invoer van 

de dossiers in een testomgeving van het eDepot. Op deze manier krijgen 

beide partijen meer inzicht in en ervaring met de consequenties van een 

eDepot in de praktijk. De planning is om eind 2015 klaar te zijn met de 

pilot. De resultaten van de pilot zullen actief met alle overheden en andere 

geïnteresseerden worden gedeeld. 

Het programma e-Depot Zeeuwse 

overheden Dit programma is voort

gekomen uit het rapport ‘Toekomst

bestendig informatiebeheer Zeeuwse 

Overheden’. in februari 2014 namen  

de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten 

(VZG), de Provincie Zeeland, het 

waterschap scheldestromen en het 

Zeeuws archief, het initiatief tot het 

oprichten van een werkgroep met 

vertegenwoordigers van de overheids

organisaties in Zeeland. De werkgroep 

kreeg de opdracht portefeuillehouders  

te adviseren over de voorwaarden voor 

toekomstbestendig informatiebeheer.  

Na de ambtelijke presentatie werd het 

rapport ‘Toekomstbestendig informatie

beheer Zeeuwse overheden’ gedeeld  

met de Kring van secretarissen en met  

de portefeuillehouders van de Zeeuwse 

overheden. Het programma eDepot 

Zeeuwse overheden werkt de 

aanbevelingen verder uit langs de twee 

sporen die het rapport aangeeft: het 

voorbereiden op aansluiting op een 

eDepot voorziening en een gezonde 

digitale informatiehuishouding bij alle 

Zeeuwse overheden.
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De organisatie van het programma

een stuurgroep bewaakt de voortgang. 

Deze bestaat uit vertegenwoordigers van 

de VZG, de provincie, het waterschap,  

Gemeente Terneuzen, de gemeente

secretaris van Goes als vertegenwoordiger 

van de Kring van secretarissen, en het 

Zeeuws archief.

een ambtelijke werkgroep van de VZG, 

met daarin ook vertegenwoordigers van 

de provincie, het waterschap en het 

Zeeuws archief, werkt de aanbevelingen 

uit.

Contact en informatie

fieke Krikhaar, programmacoördinator

Hanneke van aalst, programmamanager

edepot@zeeuwsarchief.nl

T: 0118 678 800 

www.zeeuwsarchief.nl

> aanmelden voor nieuwsbrief

Beeld in kop nieuwsbrief: Detail uit Privilege van 9 maart 1574, waarmee willem van Oranje 

het stadsrecht aan arnemuiden toekende. Zeeuws archief, archief stad en Gemeente 

arnemuiden (14311857), inv.nr 1.

http://www.zeeuwsarchief.nl/media/uploads/e-depot/201410__toekomstbestendig_informatiebeheer_zeeuwse_overheden_1.0_publicatieversie.pdf
https://nl-nl.facebook.com/pages/Zeeuws-Archief/99307886366
https://twitter.com/zeeuwsarchief
https://nl.pinterest.com/zeeuwsarchief/
http://www.zeeuwsarchief.nl
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