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Informatiebeheer 

• Focus op fysiek
• Zaaksysteem 
• Onvoldoende zicht op ‘wat zit waar’
• Legacy systemen



Initiatieven voor verbetering

• Kwaliteitszorgsysteem Informatie 
• Bewaarstrategie
• Informatiebeheerplannen

• Aanbesteding nieuw zaaksysteem
• Programma procesgericht werken

• Project zaakgericht werken
• Project technische ondersteuning projectgericht werken (TOP)
• Project realisatie

• Nieuwe Archiefverordening / beheerregeling informatiebeheer
• Advies Duurzaam informatiebeheer en beschikbaarstelling

• Positie informatiebeheer binnen de organisatie versterken



Introductie RMT 

• Uitfasering Bestuurlijk Informatiesysteem Zoetermeer (BIZ)
• Overige legacy-systemen



RMT als onderdeel van de 
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Rapport Duurzaam informatiebeheer
en beschikbaarstelling 

“Duurzaam beheren lukt alleen maar wanneer de voorwaarden voor duurzaam beheer reeds bij 
creatie van de archiefbescheiden worden meegegeven en vereist vooruitzien en plannen op 
zowel technisch als organisatorisch vlak bij de inrichting van het applicatie- en informatie 
landschap en de processen.

Het is dan ook zinvoller om de focus te verleggen naar duurzaam beheer in plaats van het 
realiseren van een e-depot in de zin van een technische voorziening.”



Wanneer informatie overbrengen?



Welke informatie overbrengen?



Welke informatie overbrengen?





Waar staan we nu en wat gaan we
nog doen?

• (Pr)e-depot technisch opgeleverd
• MyLex vanaf week 10 proef harvest
• Gemeentearchivaris maakt het metadataschema tbv pre-ingest

• Verder uitwerken in procesbeschrijvingen van o.a.:
• de opname van archiefbescheiden in het pre-depot, 
• overbrenging archiefbescheiden naar het Stadsarchief, 
• beheer in het pre-depot,
• beheer in het e-depot,
• etc……

• Handleidingen/werkinstructies opstellen/verzamelen (bijv. handleiding ingest e-depot 
vanuit pre-depot, algemene handleidingen voor het gebruik van RMT, Seal)



Andere vervolgstappen

-Vervroegde overbrenging?;
-Toepassing van de RMT om netwerkschijven te beheren?;
-Openbaarmaking onder de WOO?;
-….



Bedankt voor de aandacht!

Nog vragen en/of opmerkingen?

E-mail: y.versteeg@zoetermeer.nl

Tel.nr.: 06-2849 8692
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