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Het gonst bij het Zeeuws Archief!  

Jullie hebben 12 oktober ook weer gemerkt, het e-Depot team van het 

Zeeuws Archief is met veel dingen tegelijk bezig. Met startgesprekken en 

nader onderzoek, met informatieve gesprekken als er nog veel vragen zijn  

en met een advies voor het aansluitplan van Veere. Intussen bouwen we 

intern aan de serviceorganisatie die de Zeeuwse overheden gaat helpen bij 

de aansluittrajecten en jullie ook in de beheerfase blijft ondersteunen. Zo 

lang er nog geen data van lokale overheden zijn opgenomen, is dat nog  

het spreekwoordelijke ‘droogzwemmen’. Maar we weten inmiddels vrij  

goed hoe de beheerfase er in de praktijk uit zal zien. 

Ook landelijk zijn we actief. Samen met de andere provinciale RHC’s en het 

Nationaal Archief (NA) realiseren we verschillende functionaliteit voor het 

e-Depot. Het NA is verantwoordelijk voor het technische beheer van het 

e-Depot en daar zijn bouwteams bezig met de ontwikkeling van een aantal 

‘toegangsketens’, zoals voor gedigitaliseerd materiaal en voor digital born 

materiaal. De ‘keten born digital openbaar’ moet de toegankelijkheid van  

de archieven van de Zeeuwse overheden gaan waarborgen. Het streven is  

dit binnenkort op te leveren. 

We gaan al die landelijke en Zeeuwse bouwstenen opnemen in een roadmap 

voor het Zeeuwse aansluitproces. Dat levende document gaan we nog dit 

jaar met de Zeeuwse werkgroep bespreken en aanvullen en het zal ook op 

andere bijeenkomsten in Zeeland op de agenda staan. Want het gonst niet 

alleen bij ons maar overal waar in Zeeland wordt gewerkt aan duurzaam 

digitale toegankelijkheid van informatie.

AANSLUITEN OP HET ZEEUWS E-DEPOT

Stand van zaken start- en informatiegesprekken 

Er zijn inmiddels startgesprekken gehouden met de provincie Zeeland, de 

gemeenten Veere en Terneuzen, de RUD en de Veiligheidsregio Zeeland.  

Met de gemeenten Middelburg en Schouwen-Duiveland worden ze begin 

volgend jaar gepland. En met ZeelandSeaports is een informatief gesprek 

gevoerd. De gemeente Veere heeft inmiddels de informatieanalyse uit het 

Zeeuws brede onderzoek verder aangevuld, naar aanleiding van deze 

analyse brengt het Zeeuws Archief een advies uit waarna Veere een 

aansluitplan kan opstellen. 
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Niet iedereen kan dit tempo aan. Een aantal gemeenschappelijke regelingen 

heeft vooral hulp nodig bij het in orde brengen van de informatie-

huishouding. Dat bleek ook op 12 oktober. We bespreken met hen hoe we 

hen het beste kunnen helpen.

De ervaringen met de startgesprekken geven zowel op tactisch als op 

operationeel niveau meer invulling aan de aanpak van de aansluitingen.  

Het aansluitproces is daarmee verder verfijnd. 

Er wordt nu vooral één op één gewerkt tussen ZA en een overheids-

organisatie maar het is belangrijk om de anderen in de ervaringen en 

leerpunten te laten delen. We gaan in de werkgroep bespreken hoe we  

dat het beste kunnen realiseren. Daarnaast maakt het Zeeuws Archief een 

‘roadmap’ die overzicht in de tijd moet geven over wanneer welke 

functionaliteiten van het e-Depot beschikbaar zijn. Daarmee kunnen de 

overheden hun aansluitplanningen verder vormgeven. 

Op 20 december wordt de roadmap met de werkgroep besproken en verder 

aangevuld met gedeelde projecten zoals bijvoorbeeld de analyse van de 

netwerkschijven, of een snelkooksessie over de opname van bestemmings-

plannen. Deze roadmap is een levend document met vooral een 

communicatieve functie. 

ZEEUWSE STUURGROEP

Kostenbrief en koppelingen

De stuurgroep van het programma e-Depot Zeeuwse Overheden kwam  

op 25 oktober bijeen. 

Men heeft het Zeeuws Archief gevraagd een brief te sturen aan alle 

overheden afzonderlijk over de kosten die deze overheid kan verwachten 

rond aansluiting op het Zeeuws e-Depot, zowel structureel als incidenteel. 

Aanleiding was het besluit van de VZG om het advies van de stuurgroep te 

volgen en de toedeling van de structurele kosten te baseren op inwoner-

aantallen. Het Zeeuws Archief wil de overheden een zo duidelijk mogelijk 

inzicht geven in de te verwachten kosten binnen het aansluitproces. De 

Zeeuwse overheden kunnen de brief begin volgend jaar tegemoet zien.

Om informatie vanuit de applicaties naar het e-Depot en vice versa te 

krijgen, zijn koppelingen nodig. De leveranciers van de applicaties moeten 

die koppelingen bouwen. De vraag doet zich voor of er voor elke overheid 

opnieuw een kostbare maatwerkkoppeling gemaakt moet worden. De 

provincie geeft aan dat men systeemonafhankelijk wil kunnen aansluiten 

zodat er geen koppelingen hoeven te worden gekocht. Dat is een 

interessante optie die de stuurgroep graag wil verkennen. Ook zou men 

graag Zeeland breed optrekken richting de leveranciers. Op 15 december 

praten de stuurgroepleden Wendelmoet Rotmans, Jasper van Bochove, 

Johan van Cranenburgh en Hanneke van Aalst hierover met twee 

vertegenwoordigers van KINGgemeenten. Wordt vervolgd. 

Op de Pleio pagina Zeeuws Informatie Netwerk zijn de verslagen van de 

stuurgroep in te zien. Deze groep is alleen toegankelijk voor betrokkenen  

uit Zeeland.

Het programma e-Depot Zeeuwse 

overheden Dit programma is voort-

gekomen uit het rapport 

‘Toekomstbestendig 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 

overheidsorganisaties in Zeeland. De 

werkgroep kreeg de opdracht 

portefeuillehouders te adviseren over de 

voorwaarden voor toekomstbestendig 

informatiebeheer. Na de ambtelijke 

presentatie werd het rapport 

‘Toekomstbestendig informatiebeheer 

Zeeuwse overheden’ gedeeld met de 

Kring van secretarissen en met de 

portefeuillehouders van de Zeeuwse 

overheden. Het programma e-Depot 

Zeeuwse overheden werkt de 

aanbevelingen verder uit langs de twee 

sporen die het rapport aangeeft: het 

voorbereiden op aansluiting op een 

e-Depot voorziening en een gezonde 

digitale informatiehuishouding bij alle 

Zeeuwse overheden.

> Rapport

De organisatie van het programma

Een stuurgroep bewaakt de voortgang. 

Deze bestaat uit vertegenwoordigers van 

de VZG, de provincie, het waterschap,  

de gemeentesecretaris van Goes als 

vertegenwoordiger van de Kring van 

secretarissen, de gemeente Terneuzen 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.

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


Beeldverslag ‘generiek startgesprek’ 

Donderdag 12 oktober kwamen 23 informatiebeheerders en leiding-

gevenden van 14 Zeeuwse overheden bij elkaar om hun eigen aansluit-

trajecten concreter te maken. 

•	 Eerst	ging	men	per	overheid	bij	elkaar	zitten	om	de	eigen	dilemma’s	en	keuzes	te	

formuleren. Medewerkers van het Zeeuws Archief liepen rond om hen daarbij te 

ondersteunen. 

•	 Daarna	werden	de	flipovers	naast	elkaar	gehangen	en	werd	er	over	de	overeenkomsten	 

en verschillen gepraat met elkaar. De discussies gingen nog door tijdens de borrel!

•	 Hanneke	van	Aalst	van	het	Zeeuws	Archief	ging	wat	meer	de	diepte	in	over	de	stappen	 

van het aansluitproces. Er zijn inmiddels startgesprekken geweest met overheden en 

daarmee kon het stappenplan en het aansluitproces zelf nader worden verfijnd. 

•	 Het	laatste	onderdeel	van	de	middag	was	een	interview	door	Martine	Klomp	(ZA)	met	

Ineke van den Broek (Schouwen-Duiveland) en Stefan Schrier (ZA) over hun ervaringen  

met de snelkooksessie. Ze waren allebei enthousiast over dit instrument. Je leert elkaar  

snel goed kennen en iedereen zet zich volop in in die korte periode. Het levert in korte  

tijd een goed beeld op van wat het maken van een data export met zich meebrengt.  

Een snelkooksessie gaat echt snel: 3 sessies in 6 weken. Archiefvormer, Zeeuws Archief  

en leverancier doen dit samen. 

•	 Op	de	vragenmuur	verschenen	ondertussen	een	aantal	kaartjes	met	vragen.	 

De vragen zijn beantwoord en rondgestuurd naar de Zeeuwse informatiebeheerders.

Inmiddels heeft het Zeeuws Archief de flipovers verwerkt in een analyse-

document dat ook is rondgestuurd in het Zeeuwse. De informatie wordt 

gebruikt in de individuele startgesprekken die nu lopen of zijn gepland.



Beeld in kop nieuwsbrief: Gezicht op het vliegveld te Haamstede, met het station en een 

vliegtuig van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), 1930-1934. Zeeuws Archief, 

Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, Prentbriefkaarten, nr 6297. 

LANDELIJKE KENNISPLATFORMS

Kennisnetwerk Informatie en Archief

Op het virtuele overheidsplatform Pleio is een Kennisnetwerk Informatie en 

Archief (KIA) ingericht. Het bestaat uit 17 kennisplatforms rond actuele 

thema’s binnen informatiebeheer en archiveren. Varierend van metadata, 

juridische zaken en openbaarheid tot dienstverlening en architectuur. 

KIA is een initiatief van Nationaal Archief, KVAN/BRAIN en Archief 2.0. Een 

belangrijke reden om dit netwerk te bouwen was het veilig stellen van de 

kennis, projecten en ervaringen van Archief2020. Op de platforms vind je 

actuele informatie over de verschillende thema’s en kun je vragen stellen, 

een blog schrijven of meedoen aan een discussie. Er worden ook regelmatig 

fysieke bijeenkomsten gehouden zoals recent rond ‘Archiveren by design’. 

Zie het platform Architectuur voor de presentaties en het verslag van die 

bijeenkomst van 5 december jl.

Vanuit het Zeeuws Archief trekt Fieke Krikhaar het platform Informatie-

huishouding overheden. Dat platform wil een brug slaan tussen overheden 

en archiefinstellingen en medewerkers van beide instellingen helpen bij hun 

werk. Het is zowel een vraagbaak als een werkplaats om ervaringen, best 

practices en hulpmiddelen met elkaar te delen. Eigenlijk dus een virtuele 

versie van de Zeeuwse samenwerking en het is ook de bedoeling om de 

Zeeuwse ervaringen en instrumenten landelijk met anderen te delen. Zo is  

de handreiking ‘informatiehuishouding op orde’ van de Zeeuwse werkgroep 

nu op dit platform te vinden. Daarnaast is dit platform bijvoorbeeld ook de 

plek voor alle informatie en activiteiten rond archiveren en de nieuwe 

Omgevingswet. 

Kijk eens rond op https://kia.pleio.nl/ en word lid van één of meer van de 

platforms. Je kunt er veel informatie halen maar we nodigen je natuurlijk  

van harte uit ook je ervaringen met je collega’s te delen en deel te nemen 

aan discussies. We hebben in Zeeland al veel ervaring opgebouwd en het 

zou geweldig zijn als anderen daar ook van kunnen profiteren.
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> Aanmelden voor nieuwsbrief
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