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PlaN vaN aaNPak iNformatiehuishoudiNg

Aan de slag met de handreiking 

vijf leden van de Zeeuwse werkgroep hebben een ‘handreiking digitaal 

informatiebeheer op orde’ ontwikkeld. het is een praktisch instrument waar 

informatiebeheerders van alle overheden concreet mee aan de slag kunnen. 

een pijlenschema geeft in de tijd aan wat er moet gebeuren op weg naar 

een gezonde informatiehuishouding. als men een pijl aanklikt verschijnen 

documenten, tips en goede voorbeelden om dat bepaalde product tot stand 

te brengen. 

op 16 september heeft de Zeeuwse werkgroep een eerste versie van de 

handreiking gepresenteerd aan een grote groep Zeeuwse informatie

beheerders van verschillende overheden. die reageerden heel positief op  

het instrument: ‘het geeft inzicht in wat er moet gebeuren’ en ‘dit biedt 

structuur’. de handreiking is in een open groep op Pleio geplaatst met de 

naam ‘handreiking digitaal informatiebeheer op orde’. iedereen kan ermee 

aan de slag, ongeacht of men nog aan het begin staat of al veel werk heeft 

verzet, men kiest zijn eigen startpunt en kan zijn eigen route lopen. de 

werkgroep zal het instrument de komende tijd nog verder ontwikkelen en 

invullen. opmerkingen en aanvullingen zijn welkom!  

op 17 november komt de brede groep informatiebeheerders weer bij elkaar 

om de ervaringen met elkaar te delen en te bespreken hoe men elkaar 

verder nog kan helpen, bijvoorbeeld d.m.v. workshops. 

op internet staat een interview met marian de vos, één van de ontwikkelaars 

van de handreiking.
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Agenda 

17 november 2015

15 uur – 17 uur 

Brede bijeenkomst informatie 

beheerders Zeeland. 

locatie: nog niet bekend.

 

19 januari 2016

13.30 uur – 17 uur 

Bijeenkomst Netwerk digitaal 

erfgoed in Zeeland.

locatie: Zeeuws archief.

Brede steun rapport

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.  

de vraag aan hen was of ze zich 

kunnen verenigen met de 

aanbevelingen en akkoord kunnen 

gaan met de verdere uitwerking 

van de aanbevelingen. inmiddels 

heeft de overgrote meerderheid 

van de overheden in Zeeland 

hiermee ingestemd.

> rapport

https://www.pleio.nl/groups/profile/34302212/handreiking-digitaal-informatiebeheer-op-orde
http://www.zeeuwsarchief.nl/archiefbeheer/e-depot/deelprojecten-zeeland-e-depot/handreiking-informatiehuishouding-op-orde-e-depot
http://www.zeeuwsarchief.nl/media/uploads/e-depot/201410__toekomstbestendig_informatiebeheer_zeeuwse_overheden_1.0_publicatieversie.pdf


marktverkeNNiNg

plan van aanpak geeft vertrouwen

op 8 oktober heeft de stuurgroep het plan van aanpak voor de markt

verkenning besproken. de leden hebben er vertrouwen in dat deze aanpak 

een onderzoeksresultaat zal opleveren dat een goede basis vormt voor 

besluitvorming. het plan van aanpak wordt nu naar de kring van 

secretarissen in Zeeland gestuurd. op 23 oktober staat het ter besluit

vorming op de agenda van het bestuur van de vZg als opdrachtgever van  

de verkenning.

Doel en beoogd resultaat

doel is het verkrijgen van inzicht in de verschillende edepotvoorzieningen in 

Nederland en daarbuiten. ambtenaren en bestuurders hebben daar behoefte 

aan, zo bleek tijdens de presentatie van het rapport toekomstbestendig 

informatiebeheer Zeeuwse overheden. op basis van de verkenning kunnen 

de overheden een afweging maken op welke manier en waar ze hun digitale 

informatie willen (laten) beheren en toegankelijk houden

de marktverkenning wil antwoord geven op twee vragen:

1 welke verschillende edepotvoorzieningen zijn er beschikbaar: wat 

hebben ze te bieden en welke kosten zijn daarmee verbonden?

2 wat betekenen de volgende vier scenario’s, schets deze:

a Zelf als overheid een edepot ontwikkelen (alleen of samen met 

andere overheden); 

b aansluiten bij het edepot van het Zeeuws archief;

c een edepot kopen op de markt (of ontwikkelen met een 

marktpartij); 

d Niets specifieks regelen naast wat al is geregeld binnen de eigen 

organisatie. 

Aanpak 

er is een externe onderzoeker aangetrokken, kees groeneveld van 

especialisten. door zijn werk voor diverse overheden en kiNg heeft hij al 

veel ervaring met de leveranciers van software voor overheidsadministraties. 

eind augustus is hij samen met de werkgroep Zeeuwse overheden aan de 

slag gegaan. het concept plan van aanpak is door een groot aantal 

organisaties en deskundigen uit het hele land meegelezen (bijvoorbeeld 

aido, kiNg, NCdd en verschillende partners van archief2020). de 

verkenning zelf zal bestaan uit zowel vragenlijsten als het uitwerken van 

‘cases’ door de deelnemende leveranciers. de marktverkenning wordt 

bruikbaar voor alle overheden en archiefinstellingen in heel Nederland.  

mede om die reden ondersteunt archief2020 dit onderzoek.

het eindrapport wordt in februari 2016 verwacht en zal zowel binnen als 

buiten Zeeland worden gepresenteerd. op het internet kunt u meer 

detailinformatie vinden over de marktverkenning.

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 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.

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


edePot Zeeuws arChief

proces van inrichting is gestart

op 10 september is de inrichting van het edepot van het Zeeuws archief 

van start gegaan met een kick off samen met het Nationaal archief. tussen 

10 september en half december 2015 zal het Zeeuws archief, met 

ondersteuning vanuit het Nationaal archief, een eigen edepot inrichten. 

dat proces bestaat uit drie delen. Naast de inrichting van het edepot zelf is 

dat de toetsing aan ed3 (het landelijke normenkader voor edepots) en het 

uitwerken van een producten en dienstencatalogus van het Zeeuwse 

edepot. 

vanaf begin 2016 moet alles gereed zijn en is het Zeeuws archief in staat 

digitale informatie van overheden en particulieren in Zeeland duurzaam te 

beheren.

Pilot ProviNCie 

ervaring opdoen met een e-Depot

de provincie en het Zeeuws archief zijn begonnen met een gezamenlijke 

pilot. die is bedoeld om ervaring op te doen met het invoeren en teruglezen 

van informatie in een edepot. Partners zullen het hele proces doorlopen 

vanaf identificatie van dossiers en bestanden, passend maken van metadata, 

beheerprotocollen opstellen tot en met de werkelijke invoer van de dossiers 

in een testomgeving van het edepot bij het Zeeuws archief. er wordt 

gewerkt met materiaal van het project ‘aanpassing turborotonde N254 in 

middelburg, waaronder gis en autoCad bestanden. deze pilot verloopt 

parallel aan de implementatie van dat edepot en is tevens een test voor de 

werking van het edepot. ook dit project wordt ondersteund door 

archief2020.

eind december wordt de pilot afgerond en de resultaten en ervaringen  

zullen breed worden gedeeld binnen en buiten Zeeland. u kunt op internet 

meer lezen over de pilot. in de volgende nieuwsbrief zullen we over de 

resultaten berichten. 

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: de veerboot Zeeuwschvlaanderen van de Provinciale 

stoombootdiensten varende op de westerschelde nabij vlissingen, 18951904. Zeeuws archief, 

Zeeuws genootschap, Zelandia illustrata, Prentbriefkaarten, nr 4882. 

http://www.zeeuwsarchief.nl/archiefbeheer/e-depot/e-depot-zeeuws-archief
http://www.zeeuwsarchief.nl/archiefbeheer/e-depot/deelprojecten-zeeland-e-depot/pilot-provincie-zeeland-en-zeeuws-archief-e-depot
https://nl-nl.facebook.com/pages/Zeeuws-Archief/99307886366
https://twitter.com/zeeuwsarchief
https://nl.pinterest.com/zeeuwsarchief/
http://www.zeeuwsarchief.nl
mailto:edepot%40zeeuwsarchief.nl?subject=Aanmelden%20e-Depot%20Nieuws

