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Samenvatting

In 2017 hebben de Groninger Archieven en de 
gemeente Groningen gezamenlijk een pilot uit-
gevoerd met het overdragen van digitale archief-
bescheiden van de gemeente naar het e-Depot. 
Doordat de pilot meteen van start ging met een 
multidisciplinair team onder aansturing van een 
projectleider, kon het project na een half jaar suc-
cesvol worden afgerond. De pilot heeft de volgende 
concrete resultaten opgeleverd:
•  We hebben drie archiefbestanddelen, bestaande 

uit 8084 bestanden met een totale omvang van 
ruim 11 GB, overgedragen naar de testomgeving 
van het e-Depot.

•  We hebben het proces van overdracht vastge-
legd in een procesbeschrijving en de beno-
digde hulp middelen ontwikkeld. Deze zijn te 
 downloaden op de website van de Groninger 
Archieven.

•  We hebben inzicht gekregen in de kennis en 
vaardigheden die bij de gemeente Groningen 
nodig zijn voor de aansluiting op het e-Depot.

•  We hebben kennis en ervaring opgedaan 
ten behoeve van de inrichting van de  interne 
beheerorganisatie van het e-Depot bij de 
 Groninger Archieven. 

•  We hebben gegevens verzameld voor het 
kosten model van de Noordelijke Archieven.

•  We hebben mogelijkheden voor de  inpassing 
van het e-Depot in de gemeentelijke 
 architectuur in kaart gebracht.

•  We hebben de informatiebeveiliging van de 
 Groninger Archieven voor wat betreft het 
e-Depot getoetst aan de eisen van de gemeente 
Groningen en waar nodig aangepast.

Uit de pilot is gebleken dat de wijze waarop de 
gemeente Groningen haar digitale informatie heeft 
opgeslagen en ontsloten de overdracht naar het 
e-Depot negatief beïnvloedt. Dit verdient  aandacht. 
Om te kunnen bepalen of uitplaatsing naar het 
e-Depot wenselijk is, is het ook  noodzakelijk 
om inzage te krijgen in de omvang van het 
 digitale  archief. Een andere  randvoorwaarde 
voor  uitplaatsing is dat de gemeente haar eigen 
 informatieclassifi catie op één lijn brengt met de 
eisen van het nieuwe uitwisselformaat voor TMLO 
dat vermoedelijk eind 2017 wordt opgeleverd.

De informatiebeveiliging van de Groninger 
 Archieven is voldoende aangescherpt voor de pilot, 
maar moet nog verder worden verbeterd vóór er 
daadwerkelijk archiefbescheiden kunnen worden 
overgedragen. Het Digitaal Atelier moet doeltref-
fender worden ingericht en uitgerust. Voor een 
veilige overdracht en – achteraf – vernietiging van 
vertrouwelijke gegevens moeten bij beide organi-
saties systemen en procedures worden ingericht.

De pilot heeft veel concrete resultaten opgeleverd, 
maar niet alle projectdoelen zijn volledig behaald. 
De overgedragen archiefbestanddelen zijn toe-
gankelijk gemaakt voor de ambtenaren van de 
gemeente Groningen, maar niet op de manier die 
beide organisaties uiteindelijk voor ogen hebben. 
Er kan ook nog geen concrete uitspraak worden 
gedaan over de capaciteit en fi nanciën die nodig 
zijn voor de aansluiting op het e-Depot, maar het 
is wel bekend geworden van welke factoren deze 
afhankelijk zijn.

Tijdens de pilot hebben we gebruik gemaakt van de 
software en hulpmiddelen die door het  Nationaal 
Archief voor het e-Depot zijn ontwikkeld. Hierbij 
constateerden we inhoudelijke, technische en 
organisatorische kwesties die een  onmiddellijke 
 inproductiename van een aansluiting nog in 
de weg staan. Zo is er in het e-Depot nog geen 
workfl ow beschikbaar voor het vernietigen van 
uitgeplaatst archief op basis van de inhoud van 
de metagegevens. Dankzij de pilot is echter wel 
 duidelijk geworden dat overdracht mogelijk is en 
wat de randvoorwaarden daarvoor zijn.

De resultaten van de pilot waren zo positief dat de 
gemeente Groningen en de Groninger Archieven 
gezamenlijk hebben besloten een vervolgproject 
te starten met als doelstelling een volgende stap 
te zetten naar de defi nitieve aansluiting van de 
gemeente Groningen op het e-Depot. In de pilot 
zijn verschillende kwesties naar voren gekomen die 
nader onderzocht of ontwikkeld moeten  worden 
en die mogelijk deel gaan uitmaken van het 
 vervolgproject. 
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Staatssecretaris W. Polak bij nieuwe computer Centrum voor Automatisering Noord-Nederland, 1974

Foto Persfotobureau D. van der Veen, Groninger Archieven (1785_8723)
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Computercentrum Gasunie, ca. 1975

Foto Frank Straatemeier, Groninger Archieven (2290_2516)
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1 Inleiding

1.1 Leeswijzer
In 2017 hebben de Groninger Archieven en de 
gemeente Groningen gezamenlijk een pilot uitge-
voerd met het overdragen van digitale archiefbe-
scheiden van de gemeente naar het e-Depot. In dit 
eindrapport laten we zien hoe het project is verlo-
pen, welke resultaten we hebben behaald en wat 
we ervan hebben geleerd.

In hoofdstuk 1 zetten we de doelstelling van het 
project uiteen en lichten we toe hoe we te werk 
zijn gegaan. Hoofdstuk 2 vormt de kern van het 
eindrapport. Hierin beschrijven we het verloop 
van de pilot. We beginnen met een beschrijving 
van het proces van overdracht van digitale archief-
bescheiden naar het e-Depot. Vervolgens doen 
we per processtap verslag van onze bevindingen. 
In hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de 
 belangrijkste resultaten. In hoofdstuk 4 vertellen 
we hoe we na de pilot verder willen gaan.

In dit rapport worden veel technische en vakspeci-
fi eke termen gebruikt. De uitleg hiervan hebben we 
opgenomen in de begrippen- en afkortingenlijst, 
zie bijlage.

1.2 Aanleiding
Bij de gemeente Groningen verloopt de overgang 
naar digitaal werken en digitale dienstverlening 
in hoog tempo. De digitale informatie die door de 
gemeente wordt gevormd, is in eerste  instantie 
bedoeld om in werkprocessen gebruikt te  worden. 
Daarna moet de informatie duurzaam en in 
 onveranderde vorm beschikbaar blijven voor andere 
belanghebbenden en belangstellenden voor het 
reconstrueren van de werkprocessen en voor 
 historisch onderzoek. Dat is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. 

Om digitale informatie ook over 100 jaar nog te 
kunnen raadplegen en er zeker van te zijn dat de 
informatie betrouwbaar is, moeten er hoge eisen 
gesteld worden aan het verwerken en het beheren 
van deze informatie. Dat begint al op het moment 
van creatie of ontvangst van de informatie en gaat 
ook door na de overbrenging naar de archiefbe-
waarplaats, in dit geval de Groninger Archieven. 
Om de digitale informatie duurzaam te kunnen 

bewaren, te kunnen beheren en ter beschikking 
te kunnen stellen zijn e-depotvoorzieningen 
noodzakelijk. In een e-depot kan de informatie niet 
alleen langdurig of permanent worden opgeslagen, 
er kan ook actie worden ondernomen wanneer 
een bestandsformaat onleesbaar dreigt te worden, 
bijvoorbeeld doordat de softwarefabrikant het 
formaat niet meer ondersteunt.

Medio 2016 zijn de Groninger Archieven aange-
sloten op de productieomgeving van het e-Depot 
van het Nationaal Archief. Met de realisatie van 
deze aansluiting is een e-depot in brede zin nog 
geenszins gerealiseerd. Implementatie van een 
e-depot behelst immers niet alleen een technische 
infrastructuur, maar het geheel van organisatie, 
beleid, processen en procedures, fi nancieel beheer, 
personeel, databeheer, databeveiliging en aanwe-
zige hard- en software, dat duurzaam beheren en 
raadplegen van te bewaren digitale archiefbeschei-
den mogelijk maakt. Om het e-Depot te kunnen 
implementeren en een beheerorganisatie in te rich-
ten hadden de Groninger Archieven behoefte aan 
een pilot. Als pilotpartner viel de keus logischerwijs 
op de gemeente Groningen, omdat de gemeente 
deel uitmaakt van de Gemeenschappelijke Regeling 
RHC Groninger Archieven en er goede onderlinge 
samenwerking is op het gebied van informatie-
beheer en archivering.

Kort na de aansluiting hebben de Groninger 
Archieven aan de gemeente Groningen gevraagd 
om gezamenlijk een pilot te starten om digitale 
archiefbescheiden van de gemeente in het e-Depot 
te plaatsen. Deze pilot is in januari 2017 van start 
gegaan en eind juni 2017 afgesloten. 
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1.3 Projectopdracht en –doelstellingen
De gemeente Groningen had de volgende doelstel-
lingen voor de pilot:
•  Digitale archiefbescheiden overdragen aan het 

e-Depot en toegankelijk en beschikbaar maken.
•  Inzicht verkrijgen in de benodigde kennis, 

vaardig heden, capaciteit en fi nanciën. 

De Groninger Archieven hadden de volgende doel-
stellingen voor de pilot:
•  Kennis en ervaring opdoen met het opnamepro-

ces ten behoeve van de inrichting van de interne 
beheerorganisatie van het e-Depot.

•  Het verzamelen van gegevens voor toetsing 
en aanscherping van het kostprijsmodel voor 
het gehele opnameproces van de Noordelijke 
Archieven.

De projectopdracht bestond uit 3 delen:
•  Archiefbescheiden overdragen naar het e-Depot 

en het vastleggen van het proces. Het genereren 
van gegevens, het verwerven van kennis en het 
opdoen van ervaring over zowel inhoudelijke, 
technische als organisatorische aspecten van 
het gehele proces van opname van digitaal 
materiaal in het e-Depot. Dit met het oog op 
de inrichting en verdere ontwikkeling van de 
beheerorganisatie e-Depot.

•  De resultaten van de pilot vastleggen in een 
evaluatierapport.

•  Een advies uitbrengen over de aansluiting van 
de gemeente Groningen op het e-Depot, met 
het oog op de overbrenging of uitplaatsing van 
digitale archieven.

1.4 Projectaanpak
De pilot kende een gedegen voorbereiding. Het 
verzoek om een pilot te starten werd besproken in 
het Strategisch Informatie Overleg (SIO), waarin de 
Groninger Archieven en de bedrijfsonderdelen DIV 
en Informatisering & Automatisering (I&A) van de 
gemeenten Groningen en Ten Boer zijn vertegen-
woordigd. 

Het SIO adviseerde positief aan het management 
van DIV en van I&A en aan de directie van de Gro-
ninger Archieven. Gelet op de complexiteit werd 
geadviseerd om dit projectmatig uit te voeren en 
een projectleider van de gemeente Groningen aan 
te stellen.

Aan de start van pilot is een lange periode van 
voorlichting en informeren voorafgegaan. Dit was 
nodig om commitment te creëren bij de  diverse 
 geledingen binnen de gemeente, omdat we 
beseften dat betrokkenheid en draagvlak bij alle 
stakeholders onontbeerlijk zijn voor het uiteindelijk 
slagen van een pilot. 

Samenstelling projectgroep
Een belangrijke factor in het succes van de pilot was 
het mobiliseren van de juiste capaciteit en kennis 
vanaf het begin. Dat is uitstekend gelukt in een 
multidisciplinair team met de volgende deelnemers:
Vanuit de gemeente Groningen:
• Projectmanager (Jannie Woldhuis)
• I&A-beleid (Harry Haaksma)
• DIV-beleid (Anne Kuzema)
• DIV-adviseur (Albert Bakering)
• Functioneel applicatiebeheer eDocs (Oslin Ras)
• I-adviseur (Peter Masson) 
• Procesadviseur (Erno Stempels)

Vanuit de Groninger Archieven:
• Implementatiemanager e-Depot (Karel Renders)
•  Functioneel beheerder e-Depot (Jaap Jan 

Hoogstins)
•  Medewerkers e-Depot (Bram Kampen, 

 Frederiekje de Jongh, Vincent Stedema)

Middels een project start-up hebben we geïnven-
tariseerd welke activiteiten nodig waren om tot 
resultaten te komen. Vervolgens hebben we een 
projectinitiatiedocument (PID) en een activiteiten-
planning opgesteld. Ook hebben we direct bij 
aanvang een aantal keuzes gemaakt en vragen 
beantwoord:
•  Welke delen van het archief zullen in de pilot 

worden overgedragen? 
•  Wat zijn de exportmogelijkheden van het 

 gekozen bronsysteem?
•  Wat zijn de importmogelijkheden van het 

 e-Depot?
•  Welke technische omgeving wordt in de pilot 

gebruikt (zowel aan de kant van de gemeente 
Groningen als aan de kant van de Groninger 
Archieven)?

In overleg met de ICT-architect en de afdeling DIV 
van de gemeente Groningen hebben we ervoor 
gekozen om drie digitale archiefbestanddelen uit 
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eDocs over te dragen. Dit had te maken met de be-
schikbare doorlooptijd van de pilot: zes maanden. 
Voor het eerste archiefbestanddeel viel de keuze op 
de dossiers van de uitvoering van de Wet Werk en 
Inkomen Kunstenaars (WWIK). Het ging om relatief 
eenvoudige gestructureerde informatie met bijbe-
horende metadata. Gedurende de loop van de pilot 
werden er nog twee andere archiefbestanddelen 
geselecteerd (zie paragraaf 2.4).

Ook zijn we direct bij de start van het project in 
gesprek gegaan met de informatie-architecten van 
de gemeente Groningen om de doelarchitectuur te 
bepalen.

1.5 Uitvoering
Tijdens de pilot hebben we drie archiefbestand-
delen overgedragen naar de testomgeving van het 
e-Depot. De voor dit proces benodigde hulpmiddelen 
zijn al doende ontwikkeld en bijgesteld. Parallel 
aan de overdracht van het eerste archiefbestand-
deel hebben we een beschrijving gemaakt van 
het  proces. Deze beschrijving is vervolgens enkele 
 keren bijgesteld naar aanleiding van ervaringen 
met het tweede en derde archiefbestanddeel.

Daarnaast onderzocht een werkgroep de techni-
sche architectuur. Dit overleg leidde tot het vormen 
van een andere werkgroep die zich richtte op de 
informatiebeveiliging. Die werkgroep kwam enkele 
malen bijeen om het beveiligingsbeleid van de 
Groninger Archieven af te stemmen op dat van de 
gemeente Groningen. Voor deze twee werkgroe-
pen hebben we de projectgroep aangevuld met 
ICT-medewerkers en de securityfunctionaris van de 
gemeente.

Ook hebben we een communicatiewerkgroep inge-
steld. Deze werkgroep heeft een communicatieplan 
opgesteld, waarin werd beschreven welke doel-
groepen wanneer geïnformeerd moesten worden 
over de pilot en welke middelen daarvoor ingezet 
konden worden. Voor deze werkgroep hebben we 
de hulp ingeroepen van de communicatiemede-
werkers van beide organisaties.

Om inzicht te krijgen in de hoeveel tijd die beno-
digd was voor de uitvoering van de diverse acti-
viteiten en om gegevens te verzamelen voor het 
kostenmodel van de Noordelijke Archieven hebben 
we gedurende de pilot tijd geschreven. Hiervoor 
is in overleg met de adviseur van de Noordelijke 
Archieven een tijdschrijff ormulier ontwikkeld.

1.6 Resultaten
Na zes maanden was de pilot vrijwel geheel 
 afgerond. Er waren drie archiefbestanddelen met 
in totaal 8084 bestanden overgedragen, het proces 
was beschreven en ook de ervaringen en leerpun-
ten waren genoteerd. Daarbij was er ook ruime 
aandacht besteed aan communicatie en aan de 
vraag of de technische omgeving voldeed aan de 
 vastgestelde architectuur en aan de informatie-
beveiligingseisen. 
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2 Beschrijving van het verloop van de pilot

2.1 Proces
Een belangrijk onderdeel van de pilot was het 
beschrijven van het proces van overdracht van een 
digitaal archiefbestanddeel naar het e-Depot. Bij 
aanvang van de pilot hadden de Groninger Ar-
chieven en de gemeente Groningen al een globaal 
beeld van dit proces. Dit beeld hebben we verder 
uitgewerkt aan de hand van drie overdrachten.
Gedurende drie experimenten hebben we ervaren 
wat een goede werkwijze is om digitale archief-
bescheiden van de gemeente in het e-Depot te 
plaatsen. De kennis en vaardigheden die op deze 
manier gezamenlijk en geleidelijk zijn opgedaan, 
hebben we gaandeweg omgezet in een proces-
beschrijving. Op deze manier is kennis vastgelegd 
en zijn werkafspraken vast komen te liggen voor 
toekomstige overbrenging of uitplaatsing.

De procesbeschrijving bestaat uit een proces-
schema en een procestabel. In het schema zijn de 
processtappen grafi sch en in grote lijnen weer-
gegeven. Detailinformatie is te vinden in de tabel.

De beschrijving laat zien welke activiteiten achter-
eenvolgens uitgevoerd moeten worden en 
wie daarvoor verantwoordelijk is: wie doet wat 
 wanneer. Waar dit zinvol leek, hebben we via de 
procestabel informatie toegevoegd over de vereiste 
kennis en vaardigheden, de gebruikte middelen en 
de gevolgde normen.

De procesbeschrijving moet gezien worden als een 
dynamisch document. In overleg met de proces-
eigenaar bij de gemeente en de relatiebeheerder 
bij de Groninger Archieven kunnen doorlopend 
 vernieuwingen en verbeteringen worden aan-
gebracht. De procesbeschrijving beschrijft zowel 
het proces van overbrenging als uitplaatsing. Het 
verschil in verantwoordelijkheden tussen beide 
situaties wordt toegelicht in de procestabel in de 
kolom Opmerkingen. Daarnaast hebben we een 
stroomschema gemaakt voor beslismomenten bij 
overbrenging en uitplaatsing.

De procesbeschrijving beschrijft uitsluitend het 
proces van overdracht van een digitaal archiefbe-
standdeel naar het e-Depot, niet de handelingen 
die eventueel daarna plaatsvinden. Zodra een 
archiefbestanddeel eenmaal in het e-Depot is 
opgenomen, kunnen er namelijk andere processen 
gaan lopen, bijvoorbeeld: vernietiging van uitge-
plaatste archiefbescheiden na het verstrijken van 
de bewaartermijn, overbrenging van uitgeplaatste 
archiefbescheiden die zijn aangewezen voor per-
manente bewaring, openbaarmaking van overge-
brachte archiefbescheiden of conversie van poten-
tieel bedreigde bestandsformaten ter preservering. 
Deze processen vielen buiten de scope van deze 
pilot en daarom hebben we er ook geen procesbe-
schrijvingen voor gemaakt. Maar de keuzes die in 
het proces van overdracht worden gemaakt kunnen 
wel consequenties hebben voor deze processen. Bij 
de bespreking van de resultaten van de pilot zullen 
we dus regelmatig naar deze andere processen 
verwijzen.
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Processchema
Het overdragen van digitale archiefbescheiden van de gemeente Groningen naar het e-Depot van de 
 Groninger Archieven
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Acti viteit Door wie Vereiste kennis

(kolom is nog aan te vullen)

Resultaat

1 Start GG/GrA Bij een eerste verkennend gesprek is 
nodig:
• Archivistische kennis
• Juridische kennis
• Technische kennis (ICT)
•  Kennis over informatiebeveiliging
•  Kennis over contractmanagement

Een opdracht (om een 
informatieobject over 
te brengen of uit te 
plaatsen)

2 Defi nieert het 
 informatieobject

GG/div Een omschrijving van 
het informatieobject

3 Doet de 
 informatieanalyse

GG/div •  Kennis van het bronsysteem
•  Kennis van metadatering
•  Kennis van de archiefvormer (wie 

is dat, is eigenaar)
•  Kennis van het werkproces (is 

normaal gesproken gedocumen-
teerd en bevat elementen die 
verplicht zijn volgens TMLO)

Een ingevulde vragen-
lijst t.b.v. de informa-
tieanalyse

4 Doet de impact-
analyse

GrA • Archivistische kennis
• Technische kennis
•  Kennis over metadata (inhoude-

lijk als technisch)
• Kennis van Preservica
• Kennis van koppelvlakken

Een adviesrapport

5 Doet de mapping GG/div&fb • Archivistische kennis 
• Kennis van TMLO
• Kennis van ImMLO
• Kennis van ToPX
• Kennis van Preservica
• Kennis van XML
•  Kennis van het bronsysteem

Een vertaaltabel

Procestabel
Het overdragen van digitale archiefbescheiden van de gemeente Groningen naar het e-Depot van de 
 Groninger Archieven
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Toelichti ng Richtlijnen en 

 hulpmiddelen

Opmerkingen

Overbrengen of uitplaatsen van een 
informatieobject gebeurt op basis 
van een overeenkomst tussen GG en 
GrA. 

Format Overeenkomst Gegeven de overeenkomst 
kan  telkens met een nieuw 
 informatieobject worden gestart.

Het informatieobject:
• moet zijn afgesloten
•  hoeft niet geregistreerd te zijn in 

eDocs

Er zijn verder geen spelregels voor 
de afbakening van een informatie-
object.

De informatieanalyse geeft inzicht in 
de staat van het over te dragen infor-
matieobject en maakt bijvoorbeeld 
het volgende duidelijk: (on) gestructu-
reerd, metadata, omvang, technische 
kenmerken, toegang etc. Op basis 
van de uitkomsten kunnen zowel de 
gemeente als de Groninger Archieven 
beoordelen wat de impact is op het 
opnemen van de informatieobjecten 
in het e-Depot en welke activiteiten 
nog moeten worden uitgevoerd.

•  Format: Zelfevaluatie-
formulier informatie-
analyse

•  Voorwaarden Export – 
Nationaal Archief

•  Voorkeursformaten – 
Nationaal Archief

Het Zelfevaluatieformulier wordt 
beheerd door GrA. Het is te vinden 
op de website van GrA.

Het rapport is bestemd voor GG en 
bevat adviezen over acties die nodig 
zijn voor een vlekkeloze ingest.

•  Ingevuld Zelfevaluatie-
formulier informatie-
analyse

•  Voorwaarden Export – 
Nationaal Archief

•  Voorkeursformaten – 
Nationaal Archief

De adviezen zullen voorname-
lijk  gericht zijn op reparatie of 
 verbetering van de kwaliteit van 
het bronbestand.

De impactanalyse geeft ook in-
zicht in variabelen die voor GrA 
van  belang zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan omvang van het archief en 
 frequentie van raadpleging.

•  Formulier 
 metadatamapping

• TMLO
• ImMLO
• ToPX
•  Eisen gesteld door de 

te gebruiken software 
voor het creëren van de 
SIP (zie stap 9)

Het Formulier metadatamapping 
wordt beheerd door GrA. Het is te 
vinden op de website van GrA.

TMLO, TOPX en ImMLO worden 
 beheerd door het Nationaal Archief.
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Acti viteit Door wie Vereiste kennis

(kolom is nog aan te vullen)

Resultaat

6 Toetst de mapping GrA • Archivistische kennis 
• Kennis van TMLO
• Kennis van ImMLO
• Kennis van ToPX
• Kennis van Preservica
• Kennis van XML
•  Kennis van het bronsysteem

Een toetsrapport

7 Maakt een test-
export

GG/fb •  Kennis van het bronsysteem
•  Kennis van de exporttool

Een bestand
(in ToPX-formaat)

8 Toetst de testexport GrA
(of GG, zie 
opmerking)

• Archivistische kennis 
• Kennis van TMLO
• Kennis van ImMLO
• Kennis van ToPX
• Kennis van Preservica
• Kennis van XML
•  Kennis van het bronsysteem

Een toetsrapport

9 Maakt de export GG/fb •  Kennis van het bronsysteem
• Kennis van de exporttool

Een bestand
(in ToPX-formaat)

Procestabel (vervolg)
Het overdragen van digitale archiefbescheiden van de gemeente Groningen naar het e-Depot van de 
 Groninger Archieven
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Toelichti ng Richtlijnen en 

 hulpmiddelen

Opmerkingen

• TMLO
• ToPX
• ImMLO
•  Eisen gesteld door de 

te gebruiken software 
voor het creëren van de 
SIP (zie stap 9)

Let op:
Deze processtap is verplicht bij 
 overbrenging en optioneel bij 
 uitplaatsing.
Bij uitplaatsing van permanent te 
bewaren archiefmateriaal geldt:
•  Het is aan te raden om de  toetsing 

van de mapping door GrA te laten 
doen; de kans op aanvullende 
werkzaamheden bij de latere 
overbrenging wordt zo verkleind. 

•  Als GG besluit om de mapping 
niet te laten toetsen door GrA, 
dan dient GG deze controle zelf 
uit te voeren.

• ToPX
• Sidecarstructuur
•  Pad-, map- en bestand-

snamen compatible 
met LINUX

Eventueel uitvoeren met assistentie 
van de softwareleverancier 
(i.c. Unisys).

De Sidecar-structuur staat beschre-
ven in het document Voorwaarden 
export Nationaal Archief versie 1.2

Met een kleine steekproef wordt 
de export vergeleken met de 
 (getoetste) mapping. Als blijkt dat 
de geëxporteerde metadata niet 
overeenkomen met de mapping, 
wordt òf de confi guratie van 
de  exporttool aangepast òf de 
 mapping. Er dient vervolgens 
een nieuwe testexport te worden 
 gemaakt.

• TMLO
• ImMLO
• ToPX
•  Eisen gesteld door de 

te gebruiken software 
voor het creëren van de 
SIP (zie stap 9)

• Sidecarstructuur
•  Pad-, map- en bestand-

snamen compatible 
met LINUX

Let op: 
 Deze processtap is verplicht bij 
 Overbrenging en optioneel bij 
 Uitplaatsing.
 Bij uitplaatsing van permanent te 
bewaren archiefmateriaal geldt:
•  het is aan te raden om de toetsing 

van de testexport door GrA te 
laten doen; de kans op aanvullen-
de werkzaamheden bij de latere 
overbrenging wordt zo verkleind

•  als GG besluit om de testexport 
niet te laten toetsen door GrA, 
dan dient GG deze controle zelf 
uit te voeren.

•  Er wordt gebruik gemaakt van 
speciale software.

•  Metadata en bestanden worden 
in de juiste opbouw gezet.

•  GG controleert het bestand op 
omvang en aantallen.

• ToPX
• Sidecar-structuur
•  Pad-, map- en bestand-

snamen compatible 
met LINUX

Eventueel uitvoeren met  assistentie 
van de softwareleverancier (i.c. 
Unisys).
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Acti viteit Door wie Vereiste kennis

(kolom is nog aan te vullen)

Resultaat

10 Doet de upload van 
de export

GG/fb Geen speciale kennis vereist Een bestand in het 
Digitaal Atelier van de 
GrA

11 Zet de export om in 
een SIP

GG/fb
(GrA, zie 
opmerking)

•  Kennis van de SIP creatietool
• Kennis van Preservica
• Kennis van XML

Een SIP-bestand

12 Doet de upload van 
de SIP

GG Kennis van Preservica Een bestand in het 
quarantaine-gedeel-
te van het e-Depot 
 (voorportaal)

13 Doet de ingest van 
de SIP

GrA Kennis van Preservica Een bestand in het 
e-Depot (een AIP)
Een rapport van de 
ingestworkfl ow in 
Preservica
Een overzicht “aantal 
archiefbestanddelen 
opgenomen in het 
e-Depot”

14 Stelt het informatie-
object beschikbaar 
aan GG

GrA • Kennis van Preservica
•  Kennis van koppelvlak en uit-

wisselformaat (het is nog niet 
bekend welke dit gaan worden)

Een voor GG 
 toegankelijk bestand

15 Stellen de Verklaring 
van Overdracht en 
Migratie op

GG/GrA • Archivistische kennis
• Juridische kennis

Een getekende 
 Verklaring van 
 Overdracht & Migratie

16 Vernietigen 
(tijdelijke) kopieën

GG/GrA •  Geen speciale kennis vereist, wel 
autorisatie

Buiten het e-Depot 
zijn nergens meer 
 kopieën van het 
 informatieobject 

Procestabel (vervolg)
Het overdragen van digitale archiefbescheiden van de gemeente Groningen naar het e-Depot van de 
 Groninger Archieven
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Toelichti ng Richtlijnen en 

 hulpmiddelen

Opmerkingen

GrA controleert het bestand op 
 omvang en aantallen.

In FTP (bij voorkeur)

•  Speciale software 
 (bijvoorbeeld SIP-crea-
tor of workfl ow Ingest 
Born Digital).

•  Toetsing van de vali-
diteit van de SIP vindt 
plaats tijdens de ingest-
workfl ow (zie stap 13).

Let op: dit is een activiteit voor  
GG/fb maar de uitvoering is 
 (voorlopig) door GrA.
Stappen 10 en 11 vinden dus 
(voorlopig) in omgekeerde volgorde 
plaats.

GrA controleert het bestand op 
 omvang en aantallen

•  Speciale software 
 (Preservica)

Er vindt automatische controle 
plaats op integriteit, viruscontrole, 
karakterisatie van bestandsformaten 
en op de validiteit van de SIP.
Na een “OK” wordt het informatie-
object opgenomen in het E-depot.

GG controleert het bestand op 
 omvang en aantallen.

•  Acceptatiecriteria voor 
een Ingest. Deze criteria 
zijn in de software 
 ingebouwd.

Digitaal inkijken van het archief door 
GG is nu mogelijk.

•  Format Autorisaties & 
Raadpleegfrequentie

Gedurende de pilot heeft GG (i.c. 
projectgroepleden) directe toegang 
tot het informatie-object via de 
beheeromgeving.
De eindsituatie (“autorisaties 
 productie-omgeving”) dient nog 
te worden ingeregeld. Dit valt 
buiten het project. Er volgen wel 
 aanbevelingen.

GG en GrA ondertekenen de 
 verklaring.

•  Format Verklaring van 
overdracht & migratie

GG is de beheerder van het format 
Verklaring van overdracht & migratie.

Vernietiging is bedoeld om 
 problemen met vertrouwelijkheid en 
versiebeheer te voorkomen.
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Stroomschema voor de beslismomenten bij  



overbrenging en uitplaatsing naar het e-Depot
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2.2 Architectuur
Aan het begin van het project hebben we een 
speciale werkgroep opgezet om de doelarchitec tuur 
van het proces van overdracht te verkennen. Deze 
Werkgroep Architectuur heeft zich gericht op twee 
vraagstukken:
•  Op welke manier kunnen de archiefbestanden 

veilig worden getransporteerd van de gemeente 
Groningen naar de Groninger Archieven?

•  Op welke manier kan de gemeente Groningen 
(en op termijn de burger) toegang krijgen tot 
het e-Depot?

Transport
De werkgroep heeft twee architectuurplaten 
gemaakt die het transport van gegevens vanuit 
eDocs naar het e-Depot laten zien: een architec-
tuurplaat van het transport tijdens de pilot en een 
architectuur plaat van de doelarchitectuur. De laatste 
geeft de ideale situatie weer voor het exporteren 
van gegevens naar het e-Depot.

Tijdens de pilot hebben we gebruikgemaakt van een 
FTP-verbinding om de gegevens te transporteren 
van eDocs naar het e-Depot. Hierbij wordt eerst een 
export gemaakt vanuit eDocs, deze export wordt 
met een FTP-verbinding verzonden naar de FTP-ser-
ver van de Groninger Archieven. Vanaf de FTP-server 
wordt de export verplaatst naar het Digitaal Atelier 
voor controles en eventuele verdere verwerking.

Afb. Doelarchitectuur van het transport

In de doelarchitectuur worden er rechtstreeks gege-
vens geëxporteerd vanuit eDocs naar het e-Depot. 
De gegevens worden aangeboden door middel van 
een CMIS-webservice vanuit eDocs. De doelarchi-
tectuur is tijdens de pilot niet verder onderzocht 
omdat de status van een CMIS-verbinding bij de 
start van de pilot nog niet bekend was. Bij het 
afsluiten van de pilot was er meer duidelijkheid. 
Momenteel is het alleen mogelijk om te raadplegen 
via CMIS. 

Toegang
Bij de toegang tot overgedragen archieven in het 
e-Depot moeten we onderscheid maken tussen 
uitplaatsing en overbrenging. Overgebrachte 
archieven zullen in de toekomst toegankelijk 
worden gemaakt via de website van de Groninger 
Archieven. Toegang tot beperkt openbaar materi-
aal zal dan waarschijnlijk worden geboden op een 
afgeschermde omgeving in de studiezaal van de 
Groninger Archieven.

Uitgeplaatst archief is (nog) niet openbaar en 
kan dus niet toegankelijk worden gemaakt via de 
website van de Groninger Archieven. De Werkgroep 
Architectuur heeft onderzocht hoe uitgeplaatste 
archiefbescheiden in het e-Depot toegankelijk 
gemaakt kunnen worden voor de ambtenaren van 
de gemeente Groningen. Bij dit vraagstuk speelt de 
raadpleegfrequentie een grote rol. Bij uitplaatsing is 
die frequentie waarschijnlijk hoog en daarom is het 
wenselijk om de toegang te laten lopen via het DMS 
of zaakapplicaties van de gemeente. De werkgroep 
heeft drie opties verkend, namelijk:
• via Universal Access
• via CMIS/Wordpress
• via een applicatie van de gemeente Groningen

Universal Access is een module van Preservica die 
webbased toegang biedt tot de archiefbescheiden 
die in het e-Depot zijn opgenomen.  Ondersteunde 
functionaliteiten zijn het zoeken in collecties en 
het raadplegen van digitale bestanden. Onder de 

Afb. Architectuurplaat van het transport tijdens de pilot
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motorkap maakt deze module gebruik van het 
CMIS-protocol om de inhoud van het e-Depot op te 
vragen. Al aan het begin van de pilot werd duidelijk 
dat het toepassen van Universal Access geen optie 
was, omdat het Nationaal Archief deze module niet 
als product aanbiedt.

Een alternatief voor de inzet van Universal Access 
vormde het gebruik van een CMIS-client, bijvoor-
beeld via een Wordpressinstallatie. Daarmee is een 
opzet realiseerbaar die functioneel grotendeels 
overeenkomt met Universal Access. Het Historisch 
Centrum Overijssel heeft, parallel aan onze pilot, 
driftig geëxperimenteerd met CMIS en via een 
proof of concept aangetoond dat dit werkt. Echter, 
omdat er onzekerheid bestond over de offi  ciële 
ondersteuning voor rechtstreekse toegang tot 
uitgeplaatst materiaal via CMIS, en omdat er binnen 
de pilot geen budget beschikbaar was voor de ont-
wikkeling van een interface, hebben we ook deze 
variant niet in de pilot toegepast.

Het derde scenario betrof een meer geïntegreerde 
oplossing, waarbij via een koppeling tussen eDocs 
en het e-Depot geautomatiseerd uitwisseling van 
gegevens kan plaatsvinden tussen beide systemen. 
Hierbij gaat het niet alleen om toegang tot uitge-
plaatst materiaal, maar ook om het direct uitplaat-
sen via CMIS. Omdat de CMIS-interface van het 
e-Depot op dit moment read-only is, hebben we 
deze optie verder niet onderzocht.

Omdat geen van de drie scenario’s direct toepas-
baar bleek, hebben we voor de pilot gekozen voor 
een pragmatisch alternatief. Voor de acceptatie van 
de overdracht hebben we de gemeente Groningen 
directe toegang verleend tot de testomgeving van 
het e-Depot via de systemen van de Groninger 
Archieven. Hiervoor werd een Preservica-account 
aangevraagd voor een medewerker van gemeente, 
die hiermee toegang kreeg tot de overgedragen 
archiefbestanddelen in het e-Depot.

2.3 Informatiebeveiliging
Vanuit de Werkgroep Architectuur kwam ook het 
signaal dat de gemeente Groningen een checklist 
conform de Baseline Informatiebeveiliging Neder-
landse Gemeenten (BIG) hanteert om de risico’s in 
te schatten van het extern plaatsen van gegevens. 
Deze checklist is ingevuld door de Groninger 

Archieven en het Nationaal Archief voor de onder 
hun beheer zijnde systemen. Aandachtspunten die 
daarbij zijn geconstateerd hebben we opgepakt in 
een aparte Werkgroep Security. 

De securityoffi  cers van de gemeente Groningen 
constateerden dat het, voor het afdekken van risi-
co’s binnen de looptijd van de pilot, nodig was om 
aanpassingen te maken in de systemen en het be-
veiligingsbeleid van de Groninger Archieven. Hier-
bij hielden zij nadrukkelijk rekening met de scope 
en beperkte looptijd van de pilot: voor een situatie 
waarin de gemeente daadwerkelijk archiefbeschei-
den uitplaatst of overbrengt naar het e-Depot zal 
een aparte afweging gemaakt worden.

De Werkgroep Security concludeerde dat er nog 
een aantal verbeterpunten zijn die aangepakt 
moeten worden vóór we in productie kunnen gaan. 
Allereerst moeten de Groninger Archieven een in-
formatiebeveiligingsbeleid opstellen gebaseerd op 
de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) 
en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 
Gemeenten (BIG), en conform dit beleid aanpas-
singen doorvoeren. De Groninger Archieven zijn 
hiermee van start gegaan en zullen dit traject na 
afl oop van de pilot voortzetten.

Een ander verbeterpunt is dat, voor een veilige 
overdracht en – achteraf - vernietiging van vertrou-
welijke gegevens, bij beide organisaties systemen 
en procedures moeten worden ingericht.

Ook vraagt de informatieclassifi catie nog wat aan-
dacht. Er blijkt namelijk geen eenduidige mapping 
mogelijk tussen de informatieclassifi catie van de 
gemeente Groningen, de wijze waarop informatie 
wordt geclassifi ceerd in eDocs en in andere applica-
ties, en de informatieclassifi catie die in het uitwissel-
formaat ToPX (conform het Voorschrift Informatie-
beveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie – VIR-BI) 
wordt toegepast. Verdere uitlijning is nodig.
De uitlijning kan wellicht voor een deel landelijk 
opgepakt worden. In juni is de landelijke Werkgroep 
Uitwisselformaat TMLO van start gegaan met de 
ontwikkeling van een nieuw uitwisselformaat dat 
in de plaats komt van ToPX. Zodra dat uitwisselfor-
maat is vastgesteld, kan de gemeente Groningen 
de eigen informatieclassifi catie en de wijze waarop 
informatie geclassifi ceerd wordt in eDocs en andere 
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applicaties op één lijn brengen met de eisen van 
het uitwisselformaat.

2.4 Informatieanalyse
Het uitvoeren van een informatieanalyse van de 
over te dragen digitale archieven is een belangrijke 
processtap om daadwerkelijk tot overdracht te 
komen. Door een informatieanalyse krijgen we 
inzicht in de staat van de over te dragen informatie. 
Bijvoorbeeld in de structuur van de informatie, de 
metadata, de omvang, de technische kenmerken, 
de ordening en de toegangswensen. Op basis van 
de uitkomsten kunnen zowel de gemeente als de 
Groninger Archieven beoordelen wat de impact is 
van het opnemen van de informatie in het e-Depot en 
welke activiteiten nog moeten worden uitgevoerd.

Het uitvoeren van de informatieanalyse valt onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeente en is uit-
gevoerd door DIV. Er is een globale informatieana-
lyse uitgevoerd voor het hele digitale archief van de 
gemeente en drie analyses op detail voor elk van de 
overgedragen archiefbestanddelen.

Globale informatieanalyse
Om een goede keuze te kunnen maken welke di-
gitale archieven uit eDocs kunnen worden overge-
dragen hebben we een globale analyse uitgevoerd. 
Hierbij stonden vier vragen centraal:
•  Welke digitale werkprocessen bevinden zich in 

eDocs?
•  Wat is de processtatus? Is het proces nog actief 

of afgesloten? En zijn er actuele ontwikkelingen? 
Wordt het werkproces bijvoorbeeld binnenkort 
zaakgericht ingericht?

•  Is er een procesapplicatie aanwezig waarin zich 
mogelijk relevante informatie bevindt?

•  In welke applicatie wordt gearchiveerd, zijn 
de dossiers afgesloten en zijn de records 
 daadwerkelijk gearchiveerd?

Op basis van deze analyse hebben we besloten 
om als tweede pilotonderdeel de dossiers over 
het wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening 
over te dragen naar het e-Depot. De dossiers zijn 
afgesloten en bevatten zowel scans van papie-
ren documenten als ook born-digital materiaal. 
Een bijzonderheid van deze dossiers is dat op het 
aggregatieniveau archiefstuk meerdere versies van 
hetzelfde bestand voorkomen.

In de voorbereiding van de pilot was al besloten 
om de uitvoeringsdossiers van de Wet Werk en 
Inkomen Kunstenaars (WWIK) in het e-Depot op 
te nemen. Deze dossiers bevatten uitsluitend 
 vervangingsscans van papieren dossiers. De dossiers 
zijn afgesloten en hebben een bewaartermijn van 
110 jaar na geboorte van de kunstenaar. Die lange 
bewaartermijn stelt dezelfde eisen aan de duurzame 
opslag als permanente bewaring.

Tijdens het uitvoeren van de pilot met de 
WWIK-dossiers werden nog een aantal cd’s aan-
getroff en die bij de dossiers hoorden. Dat dossiers 
afgesloten zijn, blijkt dus geen garantie voor com-
pleetheid. We besloten om de cd’s als derde onder-
deel van de pilot te nemen. Dit archiefmateriaal was 
interessant als testmateriaal omdat het ongestruc-
tureerd was, er weinig metadata aanwezig waren 
en er andere bestandsformaten in voorkwamen 
dan in de eerste twee pilotonderdelen. Bovendien 
bood het ons de gelegenheid om het aanvullen op 
bestaande archieven in het e-Depot te testen.

Nadat de keuze voor een archiefbestanddeel was 
gemaakt, heeft DIV steeds toestemming gevraagd 
aan de proceseigenaar en eigenaar van de informa-
tie om deze te mogen gebruiken.

Door de globale informatieanalyse kwam een be-
langrijk probleem aan het licht. Uit de inventarisatie 
bleek dat bij veel digitale werkprocessen in eDocs 
zich een aanzienlijk aantal records in de DM-modu-
le bevindt en niet is gearchiveerd in de RM-module. 
Dat wil zeggen: de documenten zijn niet gekop-
peld aan dossiers. Hierdoor is het niet mogelijk om 
het archiefbeheer uit te voeren of de betreff ende 
informatie naar een e-depot over te dragen. De 
gemeente moet hiervoor de nodige herstelwerk-
zaamheden uitvoeren. 

Gedetailleerde informatieanalyse
Op elk afzonderlijk archiefbestanddeel dat werd 
overgedragen aan het e-Depot is door DIV een 
informatieanalyse uitgevoerd. De analyses zijn 
gestructureerd uitgevoerd aan de hand van 
een door de Groninger Archieven ontwikkeld 
 vragenformulier. Als basis voor dit formulier werd 
het zelfevaluatieformulier van het Noord-Hollands 
Archief gebruikt. Dit is aangevuld met vragen 
die bijvoorbeeld betrekking hebben op eisen en 
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voorwaarden voor aansluiting zoals geformuleerd 
door het Nationaal Archief en het Noord-Hollands 
Archief. Gedurende de pilot hebben we de vragen-
lijst voortdurend bijgesteld. Het zelfevaluatieformu-
lier kan worden gedownload op de website van de 
Groninger Archieven.

Bij het uitvoeren van de gedetailleerde informatie-
analyse werd de gemeente geconfronteerd met 
beperkingen in de gebruikte software. Het blijkt in 
eDocs niet mogelijk te zijn om vast te stellen wat 
de omvang is van een archiefbestanddeel in de 
RM-module. Dat is problematisch omdat de om-
vang waarschijnlijk een grote rol zal spelen in de 
keuze om een archiefbestanddeel al dan niet uit te 
plaatsen.
Daarnaast was het voor de gemeente niet altijd 
mogelijk om de precieze versies te achterhalen van 
de gebruikte opslagformaten.

2.5 Impactanalyse
Op basis van de door de gemeente opgestelde 
informatieanalyse heeft de Groninger Archieven 
een impactanalyse opgesteld. Het doel van de 
impactanalyse is inzicht te krijgen in de kwaliteit en 
kenmerken van het over te dragen archief en vast te 
stellen welke handelingen en verbeteracties uitge-
voerd moeten worden om succesvolle overdracht 
mogelijk te maken. Een impactanalyse wordt zowel 
bij uitplaatsing van te vernietigen archieven als bij 
uitplaatsing dan wel overbrenging van permanent 
te bewaren archieven uitgevoerd. Natuurlijk is de 
weging bij de analyse afhankelijk van het belang en 
de bewaarstatus van het archiefbestanddeel.

De impactanalyse is op elk van de drie informatie-
analyses uitgevoerd. Bij de impactanalyse zijn alle 
e-Depot-specialisten van de Groninger Archieven 
betrokken geweest, zodat vanuit elke discipline 
(zoals metadatering, beveiliging, preservering) een 
(mogelijke) impact aangegeven kan worden.

Uitgangspunt bij de impactanalyse waren de Voor-
waarden Export versie 1.2 en de Voorkeursforma-
ten versie 1.0, beide opgesteld door het Nationaal 
Archief. Een ander belangrijk uitgangspunt was dat 
als er correcties nodig zijn, deze in het bronsysteem 
moeten plaatsvinden. Onregelmatigheden kunnen 
weliswaar via de mapping of achteraf via aanpas-
sing van de XML gecorrigeerd worden, maar dat 

is foutgevoelig. Bovendien maakt een aanpassing 
achteraf in de XML de controle op de integriteit van 
de export onmogelijk. De impact van een aanpas-
sing in het bronsysteem kan gering zijn als een 
zoek-en-vervangactie mogelijk is, maar hij kan ook 
veel groter zijn.
 
Omdat we tijdens de pilot hebben gekozen voor de 
opname van drie archiefbestanddelen die elk hun 
eigen specifi eke kenmerken (en uitdagingen) had-
den, bleek de impactanalyse volgens verwachting 
bij elk deel andere uitkomsten op te leveren. 

De cd’s van de WWIK bleken bestandsformaten te 
bevatten die niet tot de voorkeursformaten van het 
Nationaal Archief worden gerekend. Voor langduri-
ge bewaring zal vroeg of laat een conversie vereist 
zijn. Wie (de gemeente of de Groninger Archieven) 
op welk moment (voor of na ingest) met behulp 
van welke tools converteert, is een preserverings-
vraagstuk dat nog nader uitgewerkt moet worden.

De mapnamen in eDocs bleken karakters te be-
vatten die volgens de Voorwaarden Export in 
Preservica niet gebruikt kunnen worden. Dit bleek 
eenvoudig aan te passen bij het confi gureren van 
de exporttool.

Bij de impactanalyses kwamen ook vragen naar 
voren die alleen beantwoord konden worden na 
het uitvoeren van nadere tests met de verschillende 
ingestworkfl ows (meer daarover in paragraaf 2.11).

2.6 Mapping
Voor het beheren van de digitale informatie in 
eDocs worden metagegevens vastgelegd op basis 
van een door de gemeente vastgesteld en gene-
riek metadatamodel. Dit model komt niet overeen 
met het Toepassingsprofi el Metadatering Lokale 
Overheden (TMLO). Om overdracht van de digitale 
archieven van de gemeente naar het e-Depot mo-
gelijk te maken is het dan ook noodzakelijk om de 
metadata van de over te dragen digitale archieven 
te vertalen (mappen) naar TMLO. Voor het mappen 
zijn tijd en expertise nodig. 
Het mappen van de metadata is een verantwoor-
delijkheid van de gemeente. In principe voert de 
gemeente de mapping uit en legt die ter beoorde-
ling voor aan de Groninger Archieven. Dit is ook zo 
beschreven in de procesbeschrijving. Maar omdat 
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zowel de gemeente als de Groninger Archieven 
kennis en ervaring wilden opdoen, hebben we 
ervoor gekozen om deze stap tijdens de pilot 
 gezamenlijk uit te voeren. 

Bij de mapping was niet het hele projectteam be-
trokken. De Werkgroep Metadatamapping bestond 
uit de DIV-medewerkers en de functioneel beheer-
der eDocs van de gemeente en de implementatie-
manager e-Depot en de medewerkers e-Depot van 
de Groninger Archieven. De aanwezigheid van de 
functioneel beheerder van eDocs was gewenst van-
wege de nodige kennis van de functionaliteiten van 
de velden van eDocs en de back-endveldnamen en 
SQL-namen. Ook kon hij beoordelen of eventuele 
correcties in het bronsysteem uitvoerbaar waren.

Voor elk van de drie pilotonderdelen hebben we 
een afzonderlijke mappingsessie gehouden. Hierbij 
is gebruikgemaakt van een formulier dat is ontwik-
keld door de Groninger Archieven. Dit formulier is 
gebaseerd op het formulier voor metadatamapping 
van Het Utrechts Archief, aangezien dat van de 
beschikbare formulieren het best bruikbaar leek. 
Gedurende de loop van de pilot hebben we het 
formulier enkele keren aangepast. Zo is er bijvoor-
beeld een kolom toegevoegd voor de SQL-namen 
van het bronsysteem. Het formulier voor metada-
tamapping is te downloaden op de website van de 
Groninger Archieven.
Andere hulpmiddelen bij de mapping waren het 
metadataschema van het DMS/RMA van de ge-
meente Groningen en het concept Informatiemodel 
Metadatering Lokale Overheden versie 0.8 van het 
Nationaal Archief.

Bij de mapping zijn we systematisch te werk 
gegaan. Allereerst hebben we voor alle velden in 
eDocs bepaald of de betreff ende metadata over-
gedragen moesten worden en - zo ja - met welk 
element uit TMLO ze gemapt konden worden. Het 
resultaat was dat het mappingformulier grotendeels 
was ingevuld voor de TMLO-aggregatieniveaus 
dossier en archiefstuk. Vervolgens hebben we voor 
alle elementen in TMLO bepaald of ze gemapt wa-
ren en - zo niet - of ze met een vaste waarde gevuld 
konden worden. Het mappen van het eerste onder-
deel van de pilot nam veel tijd in beslag, met name 
door inhoudelijke discussies en het maken van 
principiële keuzes. De sessies bij de andere twee 

pilotonderdelen verliepen vervolgens voorspoedig 
en aanzienlijk sneller.

Het bepalen van de aggregatieniveaus bleek bijzon-
der lastig. Dat kwam in de eerste plaats doordat het 
uitwisselformaat ToPX, dat in het e-Depot wordt 
gebruikt, niet goed aansluit op TMLO. TMLO kent 
vier aggregatieniveaus, waarbij de metadata van 
de bestanden worden beschreven op het niveau 
archiefstuk. ToPX kent echter een apart aggrega-
tieniveau bestand. De exporttool voor eDocs volgt 
grotendeels ToPX. Het verschil tussen die drie struc-
turen veroorzaakte constant verwarring en leverde 
ook steeds weer problemen op bij de export (meer 
daarover in paragraaf 2.8). Bij het mappen hebben 
we ervoor gekozen TMLO te volgen, omdat dat de 
vastgestelde standaard is.
Een tweede reden waarom het bepalen van de 
aggregatieniveaus lastig was, is omdat TMLO geen 
duidelijke voorbeelden geeft van wat een dossier 
is en wat een archiefstuk. Daardoor was er in de 
werkgroep discussie over de vraag wanneer er 
sprake was van een dossier bestaande uit meerdere 
archiefstukken, en wanneer van een archiefstuk 
bestaande uit meerdere bestanden.
Het bepalen van de aggregatieniveaus werd bij 
het eerste pilotonderdeel (de WWIK-dossiers) nog 
bemoeilijkt doordat het ging om vervangingsscans, 
waarbij de gemeente er destijds voor had geko-
zen om een compleet dossier te scannen als één 
pdf. Dat betekende dat er geen aggregatieniveau 
archiefstuk meer bestond en geen metadata op dat 
niveau meer aanwezig waren. Deze pdf’s bleken 
echter in eDocs te zijn beschreven met de velden 
die normaal voor archiefstukken worden gebruikt. 
Tijdens de mapping hebben we ervoor gekozen de 
pdf’s te vertalen naar het TMLO-aggregatieniveau 
dossier. Dat leverde later weer problemen op bij de 
export. Voor deze situatie zou eigenlijk landelijk een 
conventie moeten worden afgesproken, omdat het 
waarschijnlijk bij veel lokale overheden zal voor-
komen dat bij vervanging dossiers in hun geheel 
worden gescand als één pdf.
Bij het tweede pilotonderdeel was sprake van meer-
dere versies van archiefstukken. Vertaald naar TMLO 
betekende dit dat we voor elke versie een eigen 
set technische metadata (element 21) opnamen bij 
het aggregatieniveau archiefstuk. Dat leverde later 
problemen op bij de export (zie paragraaf 2.8).
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Een andere bevinding bij de metadatamapping 
was dat de metadata van de hogere aggregatie-
niveaus uit TMLO (archief en serie) veelal ontbraken 
in eDocs waardoor mappen niet mogelijk was. Het 
ging met name over de metadata over de actor en de 
activiteit. Deze gegevens moesten worden ingevuld 
met behulp van vaste waarden. Het gebruik van 
vaste waarden is echter arbeidsintensief en maakt 
het onmogelijk om het proces te automatiseren. 
Deze metadata verschillen immers per archief-
bestanddeel. Mogelijk biedt het Actorenregister 
hier uitkomst. De metadata zouden in het Actoren-
register opgenomen kunnen worden en in de 
metadata van het archief zou dan alleen worden 
verwezen naar het Actorenregister. Nader onderzoek  
moet uitwijzen of dat een oplossing is.

Bij één van de metadatavelden op hoger niveau 
was het onduidelijk hoe de vaste waarde moest 
worden ingevuld. Bij de dekking in tijd (element 9) 
op het aggregatieniveau archief, bleek TMLO niet 
aan te sluiten bij de bestaande archiefconventies. 
Waarschijnlijk wordt in TMLO op dit niveau met de 
dekking in tijd de looptijd van het archief bedoeld. 
Dat roept de vraag op wat te doen bij uitplaatsing, 
als er nog aanvullingen op het archief te verwach-
ten zijn. Het is dan niet van te voren te zeggen wat 
de looptijd van het hele archief wordt.
Een ander probleem met de dekking in tijd was de 
vraag wat te doen met stukken die qua looptijd 
afwijken van de looptijd van het archief als geheel. 
Traditioneel worden die jaartallen tussen  haakjes 
opgenomen in de datering van het archief. In 
TMLO kan dat niet. Maar als we de looptijd van het 
archief opschuiven om één enkele uitzondering 
erin te kunnen opnemen, schetst dat een verkeerd 
beeld van het archief als geheel. Uitgaande van het 
principe van overerving zou het logisch zijn om de 
uitzondering alleen op het laagst mogelijke niveau 
op te nemen.
Ook wat betreft deze vraagstukken over de dekking 
in tijd op het aggregatieniveau archief zou  eigenlijk 
een landelijke best practice moeten worden 
 afgesproken.

Tot slot rees bij de mapping de vraag of – en zo ja 
wanneer – persoonsgegevens, zoals naam, adres en 
BSN, in de metadata overgedragen mogen worden 
naar een e-depot. Dat is een juridische kwestie die 
om nader onderzoek vraagt. 

Na afl oop van het derde onderdeel van de pilot 
hebben de Groninger Archieven geprobeerd om op 
basis van de drie ingevulde mappingformulieren 
een generieke mapping te maken voor export van 
het gehele digitale archief van de gemeente Gro-
ningen uit eDocs. Dat bleek echter niet helemaal 
mogelijk. Op een aantal punten blijkt het gebruik 
van de velden in eDocs per werkproces te verschil-
len. Het is de vraag in hoeverre dit te uniformiseren 
is. Vooralsnog betekent het dat elk archiefbestand-
deel afzonderlijk gemapt en geëxporteerd moet 
worden.
Als de gemeente wil overgaan tot grootschalige 
uitplaatsing of overbrenging naar het e-Depot dan 
is het natuurlijk wenselijk om dat proces zoveel mo-
gelijk te automatiseren. Voor nu staan het ontbre-
ken van een generieke mapping en de vele vaste 
waarden op de hogere niveaus automatisering van 
de overdracht nog in de weg.

2.7 Toetsing mapping
Nadat de metadatamapping was afgerond, werd 
het ingevulde formulier gecontroleerd door 
de Groninger Archieven. Daarbij werd voor elk 
 aggregatieniveau getoetst of alle verplichte 
 TMLO-elementen ingevuld waren en werd gecon-
troleerd of de waarden voldeden aan de door TMLO 
en ToPX gestelde eisen.
Ook hebben we gekeken of de metadata zodanig 
waren ingevuld dat op basis daarvan beheeracties 
kunnen worden uitgevoerd. Dat speelt met name 
bij de TMLO-elementen event plan en vertrouwe lijk-
heid. Zo hadden we bij de WWIK-dossiers aanvankelijk 
het vernietigingsjaar en de vernietigings grondslag 
op verschillende aggregatieniveaus gemapt. Omdat 
Preservica nog niet beschikt over een vernietigings-
workfl ow die rekening houdt met de aan een 
informatieobject gekoppelde metadata, konden 
we niet testen of het mogelijk is om uitzonderingen 
te maken tijdens een vernietigingsslag. Het kan 
echter wenselijk zijn om één enkel kunstenaars-
dossier in de toekomst blijvend te bewaren en uit 
te zonderen van vernietiging. Of het niveau waarop 
het  vernietigingsjaar is gemapt – serie of dossier – 
uitmaakt voor de mogelijkheid om een dergelijke 
uitzondering te maken, is een vraag die we nu nog 
niet kunnen beantwoorden.
Bij het derde deel van de pilot hebben we gecon-
troleerd of de mapping ook voldeed aan de aanvul-
lende eisen die de workfl ow Ingest Born Digital stelt 
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(meer daarover in paragraaf 2.11).
Tot slot is er gecontroleerd op spel- en typfouten 
in de vaste waarden. Dergelijke fouten kunnen 
namelijk tot gevolg hebben dat een zoekopdracht 
in het e-Depot geen resultaten oplevert, of dat een 
beheeractie niet kan worden uitgevoerd.

2.8 Testexport
Nadat de metadatamapping was goedgekeurd 
door de Groninger Archieven konden we een 
testexport maken. Dit is een verantwoordelijkheid 
van de gemeente, maar vanuit de wens om kennis 
en ervaring op te doen zijn ook de medewerkers 
van de Groninger Archieven aangesloten. Van de 
gemeente Groningen waren aanwezig de DIV- 
medewerkers en de functioneel beheerder van 
eDocs. Daarnaast was de consultant van Unisys, de 
leverancier van eDocs en de exporttool, aanwezig.

De aanwezigheid van de leverancier was om 
meerdere redenen noodzakelijk. De exporttool van 
Unisys was nog niet uitontwikkeld, waardoor er 
voor onze pilot aanpassingen in de tool nodig wa-
ren. Daarnaast wilde de gemeente Groningen geen 
licentie aanschaff en voor de pilot. De consultant 
van Unisys heeft daarom de module voor elk pilot-
onderdeel tijdelijk geïnstalleerd. Vervolgens heeft 
hij steeds geholpen met het confi gureren van de 
tool en het maken van de testexport en de export.

De exporttool bestaat uit een business rule engine 
die geconfi gureerd kan worden om de gegevens 
vanuit een eDocs-formulier te exporteren naar een 
extern bestandsformaat, in ons geval XML. Hiervoor 
was het noodzakelijk dat de te exporteren velden 
ook beschikbaar waren op het eDocs-formulier 
van waaruit de export gestart werd. Dit vereiste 
 aanvullende confi guratie van formulieren, omdat 
bij de export gebruik gemaakt wordt van velden 
uit de DM- en RM-module, terwijl de formulieren 
vaak  specifi ek voor de DM- of RM-module zijn 
 ontworpen. In een productiesituatie is het niet 
wenselijk om formulierontwerpen alleen voor een 
export aan te passen. Hoewel de exporttool was 
voorgeconfi gureerd, moesten er bij elke export 
toch weer nieuwe veldnamen toegevoegd wor-
den. Dit vereiste nauwkeurigheid en het proces 
was foutgevoelig. Bij het invullen van de tool bleek 
niet alleen kennis van de back-endveldnamen van 
eDocs, maar ook van de SQL-namen nodig te zijn. 

Naar aanleiding daarvan hebben we het mapping-
formulier aangepast.
Bij het confi gureren van de tool konden we ook 
kiezen welke velden uit eDocs we als mapnamen 
wilden opnemen in de mappenstructuur. De Gro-
ninger Archieven hebben uiteindelijk besloten dat 
hierbij het best kan worden aangesloten bij de con-
ventie voor gescande archiefstukken. De conventie 
is om het identifi catiekenmerk van een record (ele-
ment 2) als mapnaam te gebruiken. De mapnaam 
moet namelijk altijd uniek zijn binnen zijn eigen 
niveau en dat geldt voor het identifi catiekenmerk 
ook. De naam van een record (element 4) hoeft niet 
uniek te zijn en is daarom niet geschikt.

Bij de testexport deden zich verschillende 
 problemen voor. Allereerst was er het probleem 
dat de metadataprofi elen van TMLO, ToPX en de 
 exporttool niet op elkaar aansloten.  Aangezien 
ToPX en de exporttool uitgingen van een apart 
 aggregatieniveau bestand, en dat niveau niet 
 gemapt was, moest het ter plekke worden 
 gecreëerd. We hebben ervoor gekozen om de 
metadata van het laagste gemapte aggregatie-
niveau te kopiëren naar het niveau bestand. Bij het 
eerste pilotonderdeel werden de metadata van het 
niveau dossier gekopieerd. Bij het tweede en derde 
pilotonderdeel werden de metadata van het niveau 
archiefstuk gekopieerd. Het gevolg van de kopieer-
actie was dat de bestanden als identifi catiekenmerk 
(element 2) het identifi catiekenmerk van het hoger-
liggende niveau kregen. Bij het tweede pilotonder-
deel leverde dat echter problemen op, omdat er 
meerdere versies van hetzelfde archiefstuk waren 
en deze versies elk een uniek identifi catiekenmerk 
moesten krijgen. Om dit probleem op te lossen is 
de exporttool aangepast zodat het versienummer 
van het bestand in het indentifi catiekenmerk kon 
worden opgenomen.

Aangezien de exporttool nog in een experimentele 
fase verkeerde, voldeed hij op een aantal punten 
nog niet aan onze wensen. Zo was de tool bijvoor-
beeld niet in staat om de dekking in plaats en tijd 
(element 9) te herhalen, terwijl dit in TMLO wel 
herhaalbaar is. De oplossing was het element hand-
matig toe te voegen in de XML. Aangezien het hier 
om een enkele wijziging in één serie ging, was dat 
niet veel werk. Maar in principe is achteraf gege-
vens toevoegen in de XML niet wenselijk omdat de 
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export dan eigenlijk niet meer integer is.
De exporttool bleek ook niet bij alle soorten velden 
in staat om informatie uit twee velden te combine-
ren. De tool bleek wel in staat om bij de informatie 
in een datumveld automatisch jaren, maanden en 
dagen op te tellen. Zo kon een vernietigingsjaar 
worden berekend op basis van het jaar van afslui-
ting van een dossier.

Bij de testexport van het derde pilotonderdeel, de 
WWIK-cd’s, was de registratie van de cd’s in eDocs 
niet op tijd afgerond. Omdat de pilot het einde van 
de looptijd naderde hebben we de laagste twee 
aggregatieniveaus gemapt en geëxporteerd. De 
overige niveaus hebben de Groninger Archieven 
achteraf handmatig toegevoegd aan de XML. Deze 
metadata konden grotendeels worden overgenomen 
van het eerste pilotonderdeel, waarop het derde 
immers een aanvulling was. Het aanpassen van 
de XML was desondanks veel werk. Bovendien 
was de export door de aanpassing achteraf eigenlijk 
niet meer integer. Omwille van de integriteit van 
de meta data hebben we besloten in het vervolg in 
 principe geen aanpassingen in de XML meer te doen.

2.9 Toetsing van de testexport
Na de oplevering van de testexport door de  gemeente 
Groningen voerden de Groninger Archieven een 
aantal controles uit op de aangeleverde  bestanden, 
ter verifi catie van de afgesproken structuur en 
inhoud. Deze controles leidden in de drie pilots 
telkens tot kleinere of grotere bevindingen, naar 
aanleiding waarvan we de exportconfi guratie 
moesten aanpassen. Eén van de leerpunten is dat 
het van belang is om elke wijziging in de mapping 
vast te leggen, zeker als deze tijdens de confi guratie 
van de export wordt doorgevoerd. Hiermee wordt 
voorkomen dat er tijdens de controle onduidelijk-
heid ontstaat over een te verwachten waarde in een 
gemapt veld. Ook zou vanuit de gebruikte 
mappingsheet aanvullende tooling ontwikkeld 
kunnen worden om geautomatiseerd tests uit te 
voeren op opgeleverde (test)exports, bijvoorbeeld 
op basis van Schematron. Het bestaande middel, 
validatie tegen de XSD, legt grotendeels de nadruk op 
structuur en in mindere mate op inhoud. Middels 
Schematron kan fi jnmaziger gecontroleerd worden 
of tijdens de mapping afgesproken vaste waarden 
ook terugkomen in de XML.
In de pilot is met behulp van de editor XML 

 Blueprint gecontroleerd op de validiteit van de 
opgeleverde XML. Dit gebeurde steekproefsgewijs, 
omdat het binnen de als Digitaal Atelier  gebruikte 
omgeving niet mogelijk was om seriematige 
controles te programmeren. Aan de hand van de 
mappingsheet werden ook steekproefsgewijs 
inhoudelijke controles uitgevoerd. Om de inhou-
delijke controles eenvoudiger te maken is aan het 
metadatamappingformulier een extra kolom met 
voorbeeldwaarden toegevoegd.

2.10 Export
Nadat de testexport was goedgekeurd konden 
we beginnen met de export van het hele archief-
bestanddeel. De export zelf kon afhankelijk van de 
omvang ruime tijd in beslag nemen. Bij het eerste 
pilotonderdeel met een omvang van 9 GB was de 
wachttijd zo’n drie uur. Bij het derde pilotonderdeel 
met een omvang van 322 MB was dat slechts 
4 minuten.
Wanneer de export gereed was, werden de  bestanden 
door de gemeente via een FTP-verbinding geüpload 
naar het Digitaal Atelier van de Groninger Archieven. 
De ontvangen export is door de Groninger 
Archieven op dezelfde manier gecontroleerd als 
de testexport.

2.11 SIP-creatie en Ingest
Voor de processtappen SIP-creatie en ingest 
hebben we tijdens de pilot gebruikgemaakt van 
twee verschillende workfl ows. Voor de eerste twee 
pilotonderdelen hebben we gebruikgemaakt van 
de SIP Creator. De export werd ingelezen met de 
SIP Creator en gereed gemaakt voor upload en 
ingest in het e-Depot. De bestanden zijn vanuit het 
Digitaal Atelier met een FTP-verbinding geüpload 
naar de quarantaineruimte van het e-Depot. In de 
beheeromgeving werd de ingestprocedure gestart 
door het starten van een workfl ow.

De tweede workfl ow die we hebben gebruikt 
tijdens deze pilot is de Ingest Born Digital. Bij deze 
workfl ow hoefde de SIP Creator niet gebruikt te 
worden. Voor deze workfl ow moest de export 
voldoen aan een aantal aanvullende eisen, die 
door het Nationaal Archief zijn vastgelegd in de 
 Voorwaarden Export. Zo moest er een checksum 
mee worden gegeven ter verifi catie van de bestanden 
(bij element 21.7 van TMLO) en was het veld ver-
trouwelijkheid (element 17.1 van TMLO) verplicht. 
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Deze workfl ow hebben we gebruikt bij het derde 
pilotonderdeel. In de pilot is gekozen voor het 
toepassen van een SHA-256-checksum, op basis 
van de lijst van aanbevolen standaarden van het 
Forum Standaardisatie.
De aanleiding voor het gebruik van deze  workfl ow 
bij de WWIK-cd’s, was dat deze workfl ow in tegen-
stelling tot de combinatie met de SIP Creator, in staat 
zou zijn om aanvullingen te maken op bestaande 
 archieven. In de praktijk bleek het echter niet 
mogelijk om met deze workfl ow een aanvulling 
te maken op een archief dat met de SIP Creator 
was gestructureerd. De structuren van beide work-
fl ows bleken onverenigbaar. Dit roept de vraag op 
hoeveel aggregatieniveaus wenselijk zijn bij uit-
plaatsing in het e-Depot. Complexe structuren zijn 
misschien niet bevorderlijk voor het beheer, omdat 
er dan voortdurend sprake is van aanvullingen op 
bestaande structuren met alle gevolgen van dien.

Een ander vraagstuk, dat we in de pilot helaas niet 
konden beantwoorden, is de vraag of het mogelijk 
is om middels de beschikbare workfl ows meerdere 
manifestaties van één bestand in te lezen. Met de 
sidecarstructuur van het e-Depot is het wel mogelijk 
om twee versies van één archiefstuk in te lezen. 
Maar wat als er een preserveringshandeling buiten 
het e-Depot heeft plaatsgevonden en je beide 
manifestaties van hetzelfde bestand wilt onderbren-
gen in een structuur die vergelijkbaar is met het 
resultaat van een preserveringshandeling binnen het 
e-Depot? Te denken valt aan een combinatie van 
een presentation manifestation en een preservation 
manifestation. Het is niet duidelijk geworden of dit 
met de beschikbare ingest workfl ows behaald kan 
worden. Tijdens de verwerking van het derde pilot-
onderdeel rees deze vraag wel, omdat een aantal 
bestandstypen niet behoorden tot de voorkeurs- 

en acceptabele formaten en het e-Depot ook niet 
beschikte over de tools om deze bestandstypen te 
converteren naar een ander formaat. 

De Ingest Workfl ow van Preservica controleert 
de aangeleverde export op een aantal aspecten 
voordat deze opgenomen wordt in het e-Depot. 
De export wordt gecontroleerd op virussen, met-
adata integriteit, checksum van de bestanden en 
SIP-validiteit. Als alle checks zijn doorlopen dan is 
de export opgenomen en raadpleegbaar binnen 
Preservica. 

Workfl ow Dossiers 
 toevoegen

Meerdere mani-
festaties ingesten

Gebruik check-
sums verplicht

TMLO Element 17 
Vertrouwelijkheid 
verplicht

Ingest Born Digital WEL ONBEKEND WEL WEL

SIP Creator NIET ONBEKEND NIET NIET

Afb De verschillen tussen de beide workfl ows 
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In het proces tot opname in het e-Depot kan op 
verschillende momenten gebruikgemaakt worden 
van checksums. Bij het derde pilotonderdeel heb-
ben we een checksum meegegeven in de metada-
tabestanden, Preservica kan dan aan de hand van 
deze checksum de integriteit controleren van de 
meegeleverde documenten. Deze checksums zijn 
voor het derde pilotgedeelte gegenereerd door de 
exporttool van Unisys.

De SIP Creator maakt op een andere manier gebruik 
van een checksum. Bij het genereren van de SIP 
maakt de SIP Creator een checksum aan voor de 
volledige SIP. Deze checksum wordt gecontroleerd 
tijdens de ingest. Bij deze stap wordt de integriteit 
gecheckt van de volledige SIP. Als er tussen het 
maken van de SIP en de ingest nog iets gewijzigd 
wordt in de SIP dan zal Preservica de SIP niet ac-
cepteren omdat de integriteit dan niet kan worden 
gegarandeerd.

Tijdens het doorlopen van het proces voor de 
verschillende pilotonderdelen ontstond het besef 
dat we niet alleen bij de ingest controles op com-
pleetheid en volledigheid moeten uitvoeren. Op 
elk overdrachtsmoment van het ene systeem naar 
het andere systeem of van de ene organisatie naar 
de andere dient een controle plaats te vinden die 
deze compleetheid en volledigheid waarborgt. De 
ene keer kan dat door middel van een technische 

controle aan de hand van checksums, in andere 
gevallen alleen middels een controle op de omvang 
van en het aantal bestanden in de gegevensset.

Voor het uitvoeren van dergelijke controles is een 
Digitaal Atelier een onmisbaar instrument. Het 
bestaat uit een softwareomgeving met meerdere 
tools die gebruikt kunnen worden voor controles 
op checksums, de validiteit van bestandsformaten, 
de bewerking van metadata en andere controles.

De Groninger Archieven beschikten tijdens de pilot 
niet over een ‘dedicated’ Digitaal Atelier, waardoor 
geen specifi eke tooling is gebruikt voor de uit te 
voeren controles. Zo is vóór het uitvoeren van een 
ingest niet gecontroleerd op de validiteit van gerap-
porteerde bestandsformaten. Na de ingest van de 
wachtlijsten constateerden we bijvoorbeeld dat een 
bestand met extensie .TIF eigenlijk een tekst bestand 
was. Tijdens de karakterisatie van de bestanden was 
door Preservica wel gesignaleerd dat er geen defi -
nitieve identifi catie had plaatsgevonden, maar in de 
metadata was dit niet goed vastgelegd. Navraag bij 
het Nationaal Archief leerde dat er hier inderdaad 
sprake was van een bug, die in de  volgende release 
van Preservica wordt  opgelost. De impact van deze 
bevinding op de pilot was uiteindelijk beperkt, 
omdat er hier sprake was van een tekstbestand dat 
door de gemeente Groningen tijdens de inrichting 
van eDocs was opgenomen als test.

Afb. Printscreen uit Preservica: overzicht van de stappen van de Ingest Workfl ow tijdens het tweede pilotonderdeel. 
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Afb. Printscreen uit Preservica: Rapport van de ingest van het eerste pilotonderdeel.

Wel leidt deze constatering tot de vraag hoever de 
controle op goed geordende en  toegankelijke staat 
reikt en of dit een functie betreft van het  component 
e-Depot of van het component Digitaal Atelier. Binnen 
de pilot was geen ruimte om een Digitaal Atelier in 
te richten, inclusief karakterisatie- en  validatietools 
als Jhove, DROID, Siegfried en FITS/C3PO. Voor een 
vervolgproject geniet het de voorkeur om wel een 
dergelijke omgeving beschikbaar te hebben.

2.12  Beschikbaar stellen & Verklaring van 
 overdracht en migratie

Een DIV-medewerker van de gemeente  Groningen 
kreeg voor de duur van de pilot toegang tot 
 Preservica en kon zo de overgedragen archief-
bescheiden in de testomgeving van het e-Depot 
raadplegen. Omdat er sprake was van een test, 
was het niet nodig dat de bestanden ook formeel 
werden overgedragen. In een productiesituatie zou 
na de beschikbaarstelling ook een Verklaring van 
overdracht en migratie moeten worden opgesteld. 
Een dergelijke verklaring is archiefwettelijk  verplicht 
(Archiefregeling, art. 26). De verklaring moet een 
specifi catie bevatten van de digitale bestanden die 
zijn gemigreerd, waarin tevens is aangegeven op 
welke wijze en met welk resultaat is getoetst of na de 
migratie aan de archiefwettelijke eisen van de geor-
dende en toegankelijke staat kan worden voldaan.
Het opstellen van een standaarddocument hiervoor 
viel buiten de scope van de pilot.

2.13 Vernietigen (tijdelijke) kopieën
Nadat de Verklaring van Overdracht en Migratie is 
getekend hebben de digitale archiefbescheiden 
in het e-Depot formeel de status van originelen 
gekregen. Vervolgens moeten alle duplicaten 
buiten het e-Depot vernietigd worden. Het gaat 
dan in de eerste plaats om alle archiefbescheiden 
in het DMS/RMA van de gemeente. Maar vanwege 
het veiligheidsaspect ook om alle kopieën van de 
exportbestanden en de SIP-bestanden op de servers 
en back-ups van de gemeente en de Groninger 
Archieven.

Omdat het een pilot betrof, is de daadwerkelijke 
vernietiging van de bestanden in het DMS/RMA 
van de gemeente niet uitgevoerd. Wel moesten 
de voor de pilot gebruikte bestanden op een 
 adequate  manier gewist worden. Hiervoor hebben 
de Groninger Archieven een procedure ingericht en 
afgestemd met de securityoffi  cers van de gemeente 
Groningen. Voor de inrichting is uitgegaan van de 
richtlijn uit het tactische normenkader van de BIR, 
die een Secure Erase voorschrijft voor gegevens-
dragers die buiten de organisatie worden her-
gebruikt. In het e-Depot hebben we de gegevens 
na afl oop van de pilot verwijderd met behulp van 
de Delete AIP-workfl ow.
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Computercentrum PTT Groningen, 1986

Foto Elmer Spaargaren, Groninger Archieven (2290_8305)
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3 Conclusie

De pilot e-Depot van de gemeente Groningen en 
de Groninger Archieven is voortvarend van start 
gegaan. Dat was mogelijk doordat we meteen 
zijn begonnen met een multidisciplinair team 
onder aansturing van een projectleider, met korte 
 lijntjes naar de opdrachtgever. Bovendien verliep 
de samenwerking tussen beide partijen bijzonder 
 plezierig. De pilot heeft een half jaar geduurd en 
heeft de volgende concrete resultaten opgeleverd:
•  We hebben drie archiefbestanddelen, bestaande 

uit 8084 bestanden met een totale omvang van 
ruim 11 GB, overgedragen naar de testomgeving 
van het e-Depot.

•  We hebben het proces van overdracht vast-
gelegd in een procesbeschrijving en de benodigde 
hulpmiddelen ontwikkeld. Deze zijn te downloa-
den op de website van de Groninger Archieven.

•  We hebben inzicht gekregen in de kennis en 
vaardigheden die bij de gemeente Groningen 
nodig zijn voor de aansluiting op het e-Depot.

•  We hebben kennis en ervaring opgedaan 
ten behoeve van de inrichting van de  interne 
 beheerorganisatie van het e-Depot bij de 
 Groninger Archieven. 

•  We hebben gegevens verzameld voor het 
 kostenmodel van de Noordelijke Archieven.

•  We hebben mogelijkheden voor de  inpassing 
van het e-Depot in de gemeentelijke 
 architectuur in kaart gebracht.

•  We hebben de informatiebeveiliging van de 
 Groninger Archieven voor wat betreft het 
e-Depot getoetst aan de eisen van de gemeente 
Groningen en waar nodig aangepast.

Uit de pilot is gebleken dat de wijze waarop de 
gemeente Groningen haar digitale informatie heeft 
opgeslagen en ontsloten de overdracht naar het 
e-Depot negatief beïnvloedt. Dit verdient  aandacht. 
Alle over te dragen documenten moeten aan 
 dossiers gekoppeld zijn en de dossiers moeten 
compleet en afgesloten zijn. De metadatavelden 
in het DMS/RMA (inclusief informatieclassifi catie) 
moeten op uniforme wijze zijn ingevuld. Eventuele 
herstelacties moeten plaatsvinden in het DMS/RMA 
vóór overdracht.
Er is in de pilot al veel kennis en ervaring opgedaan, 
maar deze deskundigheid moet nog breder worden 
verspreid over de gemeente Groningen.

Ook is het belangrijk dat de informatiebeveiliging 
van elke bij het proces betrokken partij volgens de 
norm is ingericht. De informatiebeveiliging van de 
Groninger Archieven is voldoende aangescherpt 
voor de pilot, maar moet nog verder worden 
verbeterd vóór er daadwerkelijk archiefbescheiden 
kunnen worden overgedragen. Voor een veilige 
overdracht en – achteraf – vernietiging van vertrou-
welijke gegevens moeten bij beide organisaties 
systemen en procedures worden ingericht.

De pilot heeft veel concrete resultaten opgeleverd, 
maar niet alle projectdoelen die we ons vooraf 
gesteld hadden zijn volledig behaald. We hebben 
de overgedragen archiefbestanddelen toegankelijk 
gemaakt voor de ambtenaren van de gemeente 
Groningen, maar niet op de manier die we uit-
eindelijk voor ogen hebben. We kunnen ook nog 
geen concrete uitspraak doen over de capaciteit en 
fi nanciën die nodig zijn voor de aansluiting op het 
e-Depot, maar we weten nu wel van welke factoren 
deze afhankelijk zijn.

Tijdens de pilot hebben we gebruik gemaakt van de 
software en hulpmiddelen die door het  Nationaal 
Archief voor het e-Depot zijn ontwikkeld. Hierbij 
constateerden we inhoudelijke, technische en 
organisatorische kwesties die een onmiddellijke in-
productiename van een aansluiting nog in de weg 
staan. Het toepassingsprofi el TMLO, het uitwissel-
formaat ToPX en de software voor het e-Depot 
sluiten nog niet naadloos op elkaar aan. Sommige 
software stellen aanvullende eisen aan de metadata, 
waardoor het belangrijk is om al tijdens de impact-
analyse te bepalen welke software gebruikt gaat 
worden. In het e-Depot is nog geen workfl ow 
 beschikbaar voor het vernietigen van uitgeplaatst 
archief op basis van de inhoud van de metagegevens. 
Dankzij de pilot is echter wel duidelijk geworden 
dat overdracht mogelijk is en wat de randvoor-
waarden daarvoor zijn.

In de pilot zijn diverse kwesties naar voren 
 gekomen die nader onderzocht of ontwikkeld 
 moeten worden.
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4 Hoe nu verder?

De resultaten van de pilot e-Depot van de  gemeente 
Groningen en de Groninger Archieven zijn zo 
 positief dat de directies gezamenlijk  hebben 
 besloten een vervolgproject te starten met 
als  doelstelling een volgende stap te zetten in 
 defi nitieve aansluiting van de gemeente Groningen 
op het e-Depot.

Het vervolgproject bestaat uit het opstellen van 
een draaiboek waarin wordt beschreven wat er 
nog moet gebeuren om de gemeente Groningen 
aan te sluiten op het e-Depot. Voor elk actiepunt 
zullen we beschrijven welke en hoeveel capaciteit 
hiervoor nodig is en wat de verwachte doorloop-
tijd is. Bovendien zullen we in het vervolgproject 
ook meteen gezamenlijk een begin maken met de 
werkzaamheden. 
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Bijlage: Begrippen- en afkortingenlijst

Actorenregister
Database waarin institutionele basisinformatie 
van de overheid door de tijd heen kan worden 
 vastgelegd.

Adeptia Enterprise Service Bus (ESB)
Software die communicatie verzorgt tussen appli-
caties in een service-georiënteerde architectuur.

Active Directory Federation Services (ADFS)
Software die de gebruiker via één gebruikersnaam 
en wachtwoord toegang biedt tot verschillende 
accounts in verschillende systemen en applicaties.

Aggregatieniveau
Aggregatie is het logisch en/of fysiek groeperen 
van archiefdocumenten. Het aggregatieniveau 
geeft aan op welk niveau in het archief het record 
betrekking heeft oftewel een metagegeven van 
toepassing is.

Archief
Geheel van informatieobjecten, ontvangen of 
 opgemaakt door een archiefvormer.

Archiefbescheiden
Informatieobject, ongeacht zijn vorm, met de 
bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt 
door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de 
uitvoering van taken en bewaard om te voldoen 
aan wettelijke en/of administratieve eisen en/of 
maatschappelijke behoeften.

Archiefbestanddeel
Geheel van archiefbescheiden binnen een archief, 
bijeengebracht met een bepaald doel en in onder-
linge samenhang te raadplegen.

Archiefstuk
Enkelvoudig informatieobject of informatie-eenheid.

Archival Information Package (AIP)
Archiefstuk, zoals het in verschillende representaties 
in het depot wordt opgenomen en bewaard voor 
de lange termijn.

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 
Gemeenten (BIG)
Norm waarin op hoofdlijnen is beschreven op welke 
manier gemeenten hun informatiebeveiliging 
 moeten inrichten.

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)
Norm waarin op hoofdlijnen is beschreven op welke 
manier rijksdiensten hun informatiebeveiliging 
moeten inrichten.

Bestand
Fysieke/technische aspecten van een (deel van een) 
archiefstuk.

Born-digital
Digitale archiefbescheiden die van oorsprong 
 digitaal gecreëerd zijn.

Checksum
Een tekenreeks die wordt toegekend aan informatie 
om de integriteit daarvan te kunnen bewaken. 
Met behulp van een algoritme wordt uit de infor-
matie zelf een unieke tekenreeks berekend. Deze 
reeks wordt vervolgens als metagegeven aan de 
informatie toegevoegd. Bij een controle wordt de 
berekening opnieuw uitgevoerd en zal de uitkomst 
hetzelfde zijn. Maar wanneer er bij opslag of trans-
port een mutatie is opgetreden in de informatie, zal 
de berekening bij de controle een andere uitkomst 
opleveren.

CMIS
Content Management Interoperability Services is 
een open standaard die uitwisseling van informatie 
tussen verschillende applicaties via het internet 
mogelijk maakt.

Digitaal archief
Het geheel van de digitale archiefbescheiden, 
ontvangen of opgemaakt door een persoon of 
organisatie bij de uitvoering van haar taken. Dit 
kunnen zowel born-digital archiefbescheiden zijn 
als archiefbescheiden die door middel van scannen 
zijn gedigitaliseerd.
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Digitaal Atelier
Een afgeschermde software omgeving waarin 
digitale informatieobjecten en de bijbehorende 
metadata voor opname in het e-Depot kunnen 
worden gecontroleerd, gevalideerd en zonodig 
geconverteerd of bewerkt. 

Delete AIP workfl ow
Workfl ow in Preservica voor het vernietigen van 
informatieobjecten en de bijbehorende metadata.

DIV
Documentaire informatievoorziening (DIV) is het 
bedrijfsonderdeel van de gemeente Groningen dat 
zorg draagt voor het registreren, beheren, archi-
veren en beschikbaar stellen van alle inkomende, 
uitgaande en interne informatieobjecten van de 
gemeente.

Documentmanagementsysteem (DMS)
Systeem voor het beheer van documenten 
 ongeacht de vorm en toegepaste techniek waarbij 
metadata zijn vastgelegd omtrent toegankelijkheid, 
beschikbaarheid, vindplaats en voortgang. 

Dossier
Geheel van fysieke of virtueel gekoppelde 
informatie objecten die op één zaak betrekking 
hebben.

E-depot
Het geheel van organisatie, beleid, processen en 
procedures, fi nancieel beheer, personeel, data-
beheer, databeveiliging en aanwezige hard- en 
software, dat duurzaam beheren en raadplegen 
van te bewaren digitale archiefbescheiden moge-
lijk maakt. In deze pilot gaat het specifi ek om het 
 e-Depot van het Nationaal Archief.

eDocs
Documentmanagementsysteem dat wordt gebruikt 
door de gemeente Groningen. Het bestaat uit 
een documentmanagementmodule (DM) waarin 
documenten worden beheerd en een record-
managementmodule (RM) waarin dossiers worden 
gearchiveerd.

Forum Standaardisatie
Adviesorgaan dat standaarden toetst op inter-
operabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. 

Houdt een lijst bij van standaarden die verplicht 
zijn volgens het ‘pas toe of leg uit’ beleid en een lijst 
van standaarden die aanbevolen worden, omdat 
ze gangbaar zijn of in opkomst en veelbelovend. 
De verplichte standaarden gelden voor alle (semi-) 
overheidsorganisaties.

FTP(s)
File Transfer Protocol: een protocol dat het mogelijk 
maakt om bestanden te versturen van één computer 
naar een andere. In de pilot is gebruikgemaakt van 
een beveiligde FTP-verbinding (FTPS). 

Informatieclassifi catie
Classifi catiesysteem waarin informatie wordt geor-
dend op mate van vertrouwelijkheid. Wordt ook wel 
rubricering genoemd.

Informatiemodel Metadatering Lokale 
 Overheden (ImMLO)
Uitwerking van het toepassingsprofi el TMLO, waarin 
de metadata meer zijn gespecifi eerd en gestructu-
reerd. Hiervan bestond tijdens de pilot alleen een 
conceptversie. 

Informatieobject
Een geheel van gegevens met een zelfstandige 
vorm en een eigen structuur om de gegevens te 
kunnen lezen. Bijvoorbeeld document, e-mail-
bericht (met bijlagen), internetsite (of een deel ervan), 
foto/afbeelding, geluidopname, wiki, blog etc. 

Ingest
Processtap waarbij de digitale archiefbescheiden 
 inclusief de bijbehorende metadata in de SIP worden 
gecontroleerd op virussen en bestandsformaten en, 
indien goedgekeurd, worden opgenomen in het 
e-Depot.

Ingest Born Digital workfl ow
Workfl ow in Preservica voor het ingesten van 
born-digital archiefbescheiden, inclusief het creëren 
van de SIP.

Ingest workfl ow
Workfl ow in Preservica voor het ingesten van SIP’s.

Manifestatie
Representatie van een digitaal archiefstuk in het 
e-Depot.
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Mapping
Processtap waarbij de metadata van de over 
te dragen digitale archiefbescheiden worden 
 geïdentifi ceerd en vertaald naar een voor het 
e-Depot leesbaar formaat: het Toepassingsprofi el 
Meta datering Lokale Overheden (TMLO).

Metadata
Gegevens die de context, inhoud en structuur van 
informatieobjecten en hun beheer door de tijd 
heen beschrijven.

Overbrengen
Rechtshandeling waarbij de zorgdrager van een 
overheidsorgaan de archiefbescheiden die voor 
permanente bewaring zijn aangewezen, overdraagt 
aan de archiefbeheerder van een archiefbewaarplaats.

Overdragen
Handeling waarbij de archiefbeheerder archief-
bescheiden plaatst onder het beheer van een 
andere archiefbeheerder. Verzamelterm voor twee 
verschillende rechtshandelingen: overbrengen en 
uitplaatsen.

Preservering
Het geheel van activiteiten gericht op de zorg 
voor de technische en intellectuele behoud van 
archiefdocumenten. Preservering omvat activiteiten 
zoals opslag, bewaring, conservering, restauratie, 
 conversie en migratie.

Preservica
Applicatie in het e-Depot die zorgt voor de 
 opname, duurzame opslag, beheer, preservering en 
toegang van digitale archiefbescheiden

Projectinitiatiedocument (PID)
Document waarin wordt vastgelegd wat de  reden 
en de doelstellingen van een project zijn, wie 
erbij betrokken zijn, en hoe en wanneer het wordt 
 uitgevoerd.

Record
Een informatieobject of een verzameling van 
logisch geordende samenhangende informatie-
objecten. Kan betrekking hebben op elk van de vier 
aggregatieniveaus in TMLO: archief, serie, dossier en 
archiefstuk.

Recordsmanagementapplicatie (RMA)
DMS met metadata omtrent context (proces, 
 product, handeling, taak), autorisatie en beveili-
ging, transacties, waardering en bewaartermijnen, 
 verwijdering (vernietiging of overdracht) en beheer. 

Schematron
Standaardtaal waarmee patronen in een XML 
kunnen worden gevalideerd. Met Schematron kan 
niet alleen de structuur worden gevalideerd, maar 
er kan ook worden gecontroleerd op relaties tussen 
elementen en hun inhoud en er kan zelfs worden 
gecontroleerd op relaties tussen verschillende 
XML-bestanden.

Serie
Verzameling van dossiers, fysieke archiefbestand-
delen en/of stukken, numeriek, alfabetisch, chrono-
logische of logisch geordend, ontstaan vanuit een 
identieke “handeling”, dan wel een identieke vorm 
hebbend dan wel verwante inhoud bevattend.

SHA-256
SHA 2 (Secure Hash Algorithms) is een familie van 
algoritmes voor het maken van checksums, ontwor-
pen door het Amerikaanse National Security Agency 
en aanbevolen door het Forum Standaardisatie. In 
de pilot is de SHA-256 variant toegepast.

Sidecarstructuur
Hiërarchische mappenstructuur waarbij elk archief, 
serie, dossier en archiefstuk een eigen map heeft en 
in die map een eigen metadatabestand. Elk bestand 
staat in de map van bovenliggende niveau en heeft 
een eigen metadatabestand in die map.

SIP Creator
Applicatie die archiefbescheiden en bijbehorende 
metadata omzet in een Submission Information 
Package (SIP). Deze software wordt meegeleverd bij 
Preservica.

Submission Information Package (SIP)
Het geheel van archiefbescheiden inclusief 
 metadata in een formaat dat leesbaar is voor 
het e-Depot.
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Toepassingsprofi el Metadatering Lokale 
 Overheden (TMLO)
Standaard voor metadatering bij alle decentrale 
overheden. Draagt bij aan de toegankelijkheid van 
informatie en de uitwisseling van informatie tussen 
overheden.

Toepassingsprofi el XML (ToPX)
XML-formaat dat TMLO vertaalt naar 
 machineleesbare en uitwisselbare data.

Uitplaatsen
Rechtshandeling waarbij de zorgdrager van 
een overheidsorgaan archiefbescheiden die zijn 
 aangewezen voor permanente bewaring of voor 
vernietiging op termijn tijdelijk overdraagt aan de 
archiefbeheerder van een archiefbewaarplaats, 
 zonder daarbij de verantwoordelijkheid over te 
dragen. 

Universal Access
Module van Preservica die webbased toegang biedt 
tot collecties in het e-Depot.

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - 
bijzondere informatie (VIR-BI)
Voorschrift voor de beveiliging van gerubriceerde 
informatie bij de rijksdienst.

XML
Extensible Markup Language: een standaardtaal 
voor het uitwisselen van gestructureerde informatie 
via internet. De gegevens worden met behulp van 
tags weergegeven als een platte tekst.

XML Blueprint
Software voor het maken, bewerken en valideren 
van XML-bestanden.

XSD
XML Schema Defi nition: een schemadocument 
waarin een gegevensstructuur wordt vastgelegd. 
Aan de hand van zo’n schema kan gevalideerd 
 worden of de informatie in een XML-bestand de 
juiste structuur heeft.
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