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1 INLEIDING 

Deze rapportage beschrijft  

 de opgeleverde resultaten van werkpakket 3 ‘Testen van het overbrengen van een aantal nader 

te selecteren digitale archiefbestanden van de gemeente Utrecht naar en opnemen in de 

testomgeving van het e-depot van Het Utrechts Archief (HUA)’ als onderdeel van het project 

‘Pilot e-depot gemeente Utrecht’. 

 Aanbevelingen voor het vervolg waar het gaat om te ontwikkelen functionaliteit en 

instrumentarium om toekomstige overdracht beter te ondersteunen 

 

Het overbrengen van digitale archieven van de gemeente Utrecht vindt voor het eerst in proefvorm 

plaats binnen deze pilot. Tussen de gemeente Utrecht en HUA heeft tot dusver alleen overdracht van 

papieren archieven plaatsgevonden. Voor de overdracht van papieren archieven is een 

overdrachtsprotocol opgesteld. Dit overdrachtsprotocol is als bijlage opgenomen van versie 1.1 van het 

in 2013 vastgestelde Kwaliteitssysteem documentaire informatie’ van de gemeente Utrecht. Het 

Kwaliteitssysteem bevat leidraden (ter uitleg) en normen waar de organisatie aan moet voldoen in 

verband met duurzaam informatiebeheer.  

Voor de overdracht van digitale archieven is in oktober 2014 de handreiking voor overdracht van 

digitale informatie gepubliceerd in het kader van het innovatieprogramma Archief 2020. 

“Om digitale informatie goed te kunnen beheren, is het van belang om heldere afspraken te maken 

over de verantwoordelijkheden. Het Productie- en Kennisplatform Duurzame Toegankelijkheid heeft de 

eerste versie van een handreiking opgesteld voor de overdracht van digitale informatie van de 

archiefvormer naar de archiefinstelling. De overkoepelende term 'overdracht' slaat op zowel wettelijke 

overdracht (na 20 jaar of eerder) als 'uitplaatsing' van archief (de overname van beheer door de 

archiefinstelling). 

 

De handreiking is bedoeld voor de beheerder van een archiefinstelling om het gesprek aan te gaan met 

de archiefvormer vóór de feitelijke overdracht en biedt een adviesinstrument voor de operationele 

uitvoering van de overdracht. Het verschaft een basis voor de aanvullende afspraken die per situatie 

kunnen verschillen. Dit werkdocument geeft de huidige kennis en ervaring weer en bevat een generiek 

stappenplan voor het overdragen van digitale informatieobjecten. Het stappenplan kan worden 

gebruikt als een checklist om te komen tot specifieke overdrachtsafspraken binnen de eigen 

organisatie”. 

 

Met deze handreiking als basis is in dit onderdeel van de pilot gewerkt aan de opdracht om op een 

gestructureerde wijze informatie uit één van de digitale systemen van de gemeente Utrecht te krijgen, 

om deze vervolgens in de testomgeving van het e-depot van Het Utrechts Archief te kunnen 

importeren.  

 

  

http://www.hetutrechtsarchief.nl/files/archiefbeheer/procedureoverbrenging.pdf
http://www.archief2020.nl/nieuws/werkdocument-handreiking-voor-overdracht-van-digitale-informatie
http://www.archief2020.nl/nieuws/werkdocument-handreiking-voor-overdracht-van-digitale-informatie
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2 OPDRACHT 

Het doel van werkpakket 3 luidde volgens de PID pilot e-depot Utrecht als volgt:  

 

Doel 

 

Testen van het overbrengen van een aantal nader te selecteren digitale archiefbestanden van de 

gemeente Utrecht naar en opnemen in de testomgeving van het e-depot van Het Utrechts Archief.  

Deze proef leidt tot (input voor) een procedure voor overbrenging van digitaal archief om in de 

toekomst invulling te kunnen geven aan dit ketenproces. 

 

Toelichting (volgens de PID pilot e-depot Utrecht, pagina 4) 

 

De test zal moeten leiden tot een daadwerkelijke overbrenging van een digitale archiefbestand en een 

heldere procedure voor hoe HUA en gemeente Utrecht in de toekomst invulling kunnen geven aan dit 

ketenproces. 

De test zal tevens worden gebruikt ter toetsing en nadere toespitsing van het overdrachtsprotocol dat 

in het najaar 2013 wordt ontwikkeld door het Productie- en Kennisplatform Digitale Duurzaamheid. 

 

 

3 RESULTATEN EN PRODUCTEN  

De volgende producten zijn opgeleverd door de werkgroep:  

 

1. Mapping CORSA van Bureau NegenTien versus TMLO 

De mapping van CORSA van Bureau NegenTien met het Toepassingsprofiel Metagegeven 

Lokale Overheden. 

 

2. Overdrachtsovereenkomst Bureau NegenTien en HUA 

De overeenkomst van tijdelijke opneming in beheer van de informatie van Bureau NegenTien in 

de HUA testomgeving van het e-depot. 

 

3. Geslaagde ingest in het e-depot 

De ingest bestond uit bestand van Bureau NegenTien met 473 dossiers en 2337 documenten, 

afkomstig uit CORSA (omvang 4.1 GB). 

 

4. Eindverslag, inclusief conclusies en aanbevelingen 

Het eindverslag met conclusies over het verrichte activiteiten in het werkpakket en 

aanbevelingen voor toekomstige digitale overbrengingen in algemene zin, en in specifieke zin 

voor een toekomstige procedure voor overbrenging van digitaal archief van de gemeente 

Utrecht naar HUA. 
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4 DIGITAAL OVERBRENGEN 

In dit hoofdstuk wordt het resultaat van dit werkpakket beschreven. We hebben dit gedocumenteerd 

aan de hand van de vier fasen van overdracht zoals beschreven staat in de ‘Handreiking voor 

overdracht van digitale informatie’. Dit zijn: 

1. Voorbereidende fase 

2. Formele fase 

3. Overdrachtsfase  

4. Validatie fase 

 

Per fase is een beschrijving gegeven van de verrichte activiteiten en worden, wanneer dat relevant is, 

deelconclusies getrokken. 

 

4.1 Voorbereidende fase 

Bureau NegenTien 

De gemeente Utrecht bestaat uit 17 organisatieonderdelen. Elk organisatieonderdeel heeft een 

Informatie- en Procesmanager (IPM’er). Deze functionaris is de spil binnen het eigen 

organisatieonderdeel waar het gaat om informatie gerelateerde vraagstukken. Bij de start van de pilot 

is bij de IPM’ers van de gemeente Utrecht de vraag uitgezet of er belangstelling was om te participeren 

in de pilot e-depot. Bureau NegenTien (voorheen Projectbureau Leidsche Rijn) reageerde hierop als 

eerste en wilde graag meedoen. 

 

Bureau NegenTien is één van de ontwikkelorganisaties van de gemeente Utrecht. Bureau NegenTien is 

een projectorganisatie die grote ruimtelijke projecten uitvoert in de woonwijk Leidsche Rijn (wijk 9) en 

in de aangrenzende wijk Vleuten-De Meern (wijk 10). Bureau NegenTien is sinds 1998 bezig met de 

realisatie van de wijk Leidsche Rijn. Met circa 100.000 inwoners in 2025 zal deze nieuwe wijk de 

grootte krijgen van een stad als Leeuwarden. Momenteel werkt het project met circa vijftig 

medewerkers aan de realisatie van dit 'tweede stadscentrum' van Utrecht en stuurt zij een groot aantal 

uitvoerders aan.  

 

Het archief van Leidsche Rijn Centrum 

Nadat Bureau NegenTien gehoor had gegeven aan de oproep is er vanuit de pilot een overleg 

geïnitieerd met de Informatie- en Procesmanager van Bureau NegenTien. In dit overleg is nader uitleg 

gegeven over het doel en inhoud van de pilot. Tevens hebben we nader verkend welk deelarchief van 

Bureau NegenTien in aanmerking zou komen voor de pilot. In goed onderling overleg zijn we 

uitgekomen op de dossiers van de subwijk ‘Leidsche Rijn Centrum’. Leidsche Rijn Centrum is één van 

de negen subwijken van Leidsche Rijn.  

 

Digitale ontsluiting van het archief van Leidsche Rijn Centrum. 

Het archief van Leidsche Rijn Centrum werd beheerd met ondersteuning van de applicatie CORSA. 

CORSA is een Document Management Systeem, geleverd door de firma BCT. CORSA is in de periode 

2009 t/m medio 2014 bij Bureau NegenTien enerzijds ingezet als postregistratiesysteem en werd 

anderzijds door de medewerkers gebruikt als systeem om op een eenvoudige wijze digitaal hun archief 

te kunnen raadplegen. De medewerkers van Bureau NegenTien werden hierin operationeel ondersteund 

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/1.concern-bestuur-ontwikkeling/Wijken/Informatie_voor_wijkraden/Organogram_gemeentelijke_organisatie_juli_2013.pdf
http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/3.ruimtelijk-ontwikkeling/Leidscherijn/Pdf_plattegrond/Plankaart_LR_2013.pdf
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door een DIV-medewerker. Naast het digitale dossier werd tevens de fysieke locatie van de dossiers in 

CORSA bijgehouden.  

 

Concept overeenkomst van tijdelijke opneming in beheer 

Na het initiërende overleg met Bureau NegenTien heeft de gemeentearchivaris in samenwerking met de 

werkgroep een conceptovereenkomst opgesteld ten behoeve van de overdracht en deze verstuurd aan 

Bureau NegenTien.  

 

Op basis van deze conceptovereenkomst heeft de IPM’er samen met de betreffende vakafdeling een 

nadere analyse gedaan van de dossiers van Leidsche Rijn Centrum. Uit deze analyse kwam naar voren 

dat er nog een aantal lopende dossiers was, die nog ‘gevoelige informatie’ bevatten. Deze dossiers 

dienden (logischerwijs) buiten de export gehouden te worden.  

 

Als gevolg van deze analyse is er een tweede versie van de overeenkomst opgesteld waarin ook de 

vermelding van de uitgesloten dossiers was opgenomen. Er waren dus een tweetal iteraties nodig van 

de conceptovereenkomst voordat de inhoud volledig was.  

 

Export functionaliteit CORSA 

Nu vaststond dat er een export moest plaatsvinden uit CORSA, werd vanuit de pilot contact gezocht 

met het Functioneel Beheer van de afdeling Informatievoorzieningen binnen Interne Bedrijven van de 

gemeente Utrecht. Omdat CORSA binnen de gemeente Utrecht wordt ingezet als generieke 

voorziening, wordt het beheer op deze applicatie centraal geregeld. 

 

Samen met Functioneel Beheer is er een onderzoek gedaan naar de exportmogelijkheden van CORSA. 

Dit onderzoek was nodig omdat zich nooit eerder vraag vanuit de organisatie bleek te hebben 

voorgedaan over deze functionaliteit waardoor er bij Functioneel Beheer geen enkele ervaring bestond 

met dit vraagstuk. Na afstemming met de Servicedesk van BCT werd duidelijk dat deze functionaliteiten 

onderdeel zijn van de CORSA module /Export. En dat het hiermee mogelijk is metagegevens inclusief 

documenten te exporteren. 

 

Vervolgens zijn in de opvolgende weken samen met Functioneel Beheer een serie testexports gedaan 

vanuit de zogenaamde Schaduwomgeving van CORSA. Dit had als doel om ervaring op te bouwen met 

de functionaliteit. Tevens had dit als doel een inschatting te maken van de capaciteit die de export 

vroeg van de server. Gedurende de series exports is de omvang van de exports steeds vergroot. 

 

De grootste inhoudelijke uitdagingen tijdens dit testtraject met Functioneel Beheer waren de volgende: 

 

1. Het verkrijgen van basiskennis over de exportmodule. 

Niemand binnen de gemeente Utrecht had ervaring met deze functionaliteit. Inmiddels is deze 

kennis ruim beschikbaar binnen de gemeente Utrecht. 

 

2. Het correct samenstellen van de datasets 

In een dataset definieer je de metagegevens die je wil exporteren. CORSA kent twee 

verschillende typen metadata. De eerste zijn ‘velden’; dit zijn de standaard metagegevens die 

in CORSA zitten. De tweede zijn ‘kenmerken’. Dit zijn organisatie specifieke metagegevens. Bij 

de eerste serie testexports kregen we telkens dataset gerelateerde foutmeldingen. Na flink wat 

zoekwerk bleek dit te liggen aan de gebruikte naamgeving die gebruikt was voor ‘kenmerken’. 

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/1.concern-bestuur-ontwikkeling/Wijken/Informatie_voor_wijkraden/Organogram_gemeentelijke_organisatie_juli_2013.pdf
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Hier waren namelijk leestekens in gebruikt, die ook gebruikt worden in het XML format van de 

export.  

 

3. Exporteren in samenhang  

CORSA geeft de keuze te exporteren op het aggregatieniveau ‘poststuk’ en ‘dossier’. Het 

vergde uitzoekwerk en vindingrijkheid om deze twee exports van verschillend 

aggregatieniveau exact op elkaar te laten aansluiten. Extra complex hierin waren de 

uitgesloten dossiers. Uiteindelijk is dit echter uitstekend geslaagd. 

 

Alle ervaringen en lessons learned hebben geleid tot een Utrecht specifiek operationeel stappenplan. 

Dit stappenplan diende als leidraad voor de daadwerkelijk export uit de Productie omgeving. Hierin 

zijn naast de CORSA-stappen ook de communicatieve acties opgenomen, zoals het op de hoogte 

stellen van de gebruikers en onze afdeling Automatisering.  

 

 

 

 

Figuur 1: schematisch overzicht van de CORSA/Export module. Bron: Applicatiebeheerhandleiding 

CORSA/Export  
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Mapping CORSA vs TMLO  

CORSA kent een eigen metagegevensmodel, zoals ook het e-depot dat heeft. Om informatie van de 

ene in de andere applicatie te krijgen is het van belang om de metagegevens op elkaar te ‘mappen’. Dit 

hebben we gedaan in een tweetal (dag)sessies. Bij deze sessies hebben we inhoudelijk experts van 

beide metadata modellen betrokken: 

 De (voormalig) DIV-medewerker van Bureau NegenTien voor het metadata model van CORSA 

 Een adviseur van het Nationaal Archief voor het metadata model (TMLO/ TOPX2) van het e-

depot 

 

We zijn deze sessies in eerste instantie begonnen met schermafdrukken (screenshots) van de 

registratievensters uit de applicatie CORSA versus het document Toepassingsprofiel Metadatering 

Lokale Overheden v1.1 (de zogenaamde theoretische mapping). Op deze wijze raakte iedereen snel 

bekend raken met beide modellen en kwamen we snel op ‘vlieghoogte’. In tweede instantie hebben we 

de mapping verdiept door deze uit te voeren op de XML-exports uit CORSA versus het XML-schema 

TOPX2 (XML-vertaling van het TMLO-schema voor ingest in het e-depot). Deze (technische) mapping 

vormt namelijk de basis voor het zogenaamde Submission Information Package (SIP).  

 

 

 

Figuur 2: Mapping schematisch weergegeven (schema Mette van Essen, NA) 

 

De mapping is uiteindelijk geslaagd maar kostte de nodige moeite. Het eindproduct van de mapping is 

opgenomen als bijlage bij dit eindverslag. De grootste uitdagingen waren de volgende: 

 

1. Niet alle elementen uit het TMLO komen terug in CORSA 

CORSA is binnen Utrecht een generieke voorziening en wordt door meerdere 

organisatieonderdelen binnen de gemeente Utrecht gebruikt. CORSA kent een standaard 

metagegevensmodel voor al deze organisatieonderdelen. Dit metagegevensmodel is opgesteld 

en in gebruik, al jaren voordat het TMLO uitkwam. De mapping met de verplichte 

metagegevens uit het TMLO (2.Identificatiekenmerk, 3.Aggregatieniveau, 4. Naam, en 19. 

Vorm) was over het algemeen goed te maken. Echter de mapping met de elementen uit de 

categorie ‘verplicht indien van toepassing’ was niet altijd te maken. Dit gold met name voor 

12. Event geschiedenis 13. Event plan 15. Relatie en 21. Formaat. Bij de mapping van het pilot-

bestand hebben we als uitgangspunt gehanteerd: niet aanwezig is niet van toepassing. 

 

Deze discussie hebben we op een later moment breder getrokken en besproken met de leden 

van werkpakket Metadata. Hierbij zijn we op het volgende uitgekomen: 

 

http://www.archief2020.nl/file/150/download?token=kC469KDKl_X1_xeGQGL8fbFNjtt3HodzuWW7lGZykkE
http://www.archief2020.nl/file/150/download?token=kC469KDKl_X1_xeGQGL8fbFNjtt3HodzuWW7lGZykkE
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“Wat te doen met gegevens die in het TMLO staan gespecificeerd als ‘verplicht indien van 

toepassing’ terwijl ze in het verleden niet als zodanig zijn vastgelegd. Zijn ze dan wel van 

toepassing?” 

 

Conclusie van de werkgroep ten aanzien van deze vraag: 

Als je de metagegevens nodig hebt voor informatie die in het verleden is opgebouwd en het 

huidige werk belemmert als deze niet beschikbaar zijn, dan is herstel/aanvulling achteraf 

mogelijk aan te bevelen. 

Voor ‘Verplicht indien van toepassing’ kan het beste per type werkproces beredeneerd worden 

of de metadata essentieel is voor vindbaarheid / context / authenticiteit en zo ja, op welk 

aggregatieniveau (archiefstuk, dossier, serie of archief). Bijvoorbeeld, het metagegeven 

‘dekking’ in geografisch gebied is niet van toepassing bij een dossier over de jaarrekening. Bij 

een document over een bestemmingsplan is dit metagegeven wel essentieel, maar vastlegging 

op aggregatieniveau dossier is dan voldoende. Aldus is per hoofd(bedrijfs)proces (lees: 

referentie zaaktype of zaaktype) een analyse nodig. 

(Zie ook het eindverslag Werkpakket 2.1 Metadata). 

 

2. Leidsche Rijn Centrum kent een eigen gebruikswijze van de metadata 

Het eerste voorbeeld van de eigen gebruikswijze van de metadata is het veld ‘Dossiercode’ 

(welke we hebben gemapt op element 2. Identificatiekenmerk). CORSA kent minder 

aggregatieniveaus dan het TMLO. In CORSA zijn slechts twee aggregatieniveaus: dossier en 

document. De TMLO-aggregatieniveaus Archief en Serie ontbreken binnen de inrichting van 

CORSA.  

Uit het gebruik van de dossier metagegevens door Leidsche Rijn Centrum was op te maken dat 

vooral het aggregatieniveau Serie een gemis was. Een goed voorbeeld daarvan was het veld 

‘Dossiercode’. Door CORSA wordt hier automatisch een opvolgend nummer gegenereerd. 

Echter handmatig werd dit nummer door Bureau NegenTien verrijkt met de afkorting LRC. Dit 

om aan te geven dat het betreffende dossier een dossier was in de serie van Leidsche Rijn 

Centrum.  
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Figuur 3: Scan van het tussenresultaat van de eerste mappingsessie. 

 

Het tweede voorbeeld van de eigen gebruikswijze van de metadata draait om het TMLO 

element 5 ‘Classificatie’. CORSA is binnen Utrecht een generieke voorziening en wordt door 

meerdere organisatieonderdelen binnen de gemeente Utrecht gebruikt. CORSA kent een 

standaard metagegevensmodel voor al deze organisatieonderdelen. Het gebruik van deze 

velden is op punten door Leidsche Rijn Centrum op een eigen wijze ingevuld. Als we het 

element 5 Classificatie uit het TMLO als voorbeeld nemen. CORSA kent het (optionele) veld 

‘classificatiecode’; hierin kan de Basis Archief Code worden vastgelegd. Vanuit de generieke 

inrichting van CORSA zou je TMLO-element 5 kunnen relateren aan dit CORSA veld 

‘classificatiecode’. Alleen bleek dit veld bij Leidsche Rijn Centrum nooit te zijn gebruikt. Bij 

Leidsche Rijn was er namelijk voor gekozen het (tevens optionele) vrije tekstveld ‘categorie’ te 

gebruiken om een onderwerp van de VNG-selectielijst in op te nemen, bij wijze van 

classificering van de inhoud van dat dossier. Daarom heeft de werkgroep besloten de mapping 

te doen op dit veld ‘categorie’ ipv ‘classificatiecode’. Dergelijke keuzes (want er zijn nog meer 

voorbeelden) leidden tijdens de sessie voortdurend tot discussie. We kwamen dan ook tot de 

conclusie dat in veel gevallen niet mogelijk was een zuivere één-op-één mapping te maken. 

 

4.2 Formele fase 

Definitieve overeenkomst van tijdelijke opneming in beheer 

Na de ondernomen activiteiten in de voorbereidende fase om te komen tot een conceptovereenkomst, 

is de definitieve overeenkomst ondertekend door Nora Hugenholtz als Integraal 

Resultaatverantwoordelijk Manager (IRM) van Bureau NegenTien en de gemeentearchivaris. 

Het definitieve tweevoudig ondertekend exemplaar is opgenomen als bijlage bij dit eindverslag. 
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4.3 Overdrachtsfase 

De export uit de productieomgeving van CORSA 

Nadat de overeenkomst formeel ondertekend was, zijn de acties in gang gezet om de export samen 

met Functioneel Beheer van CORSA in te plannen en uit te voeren. Alle deze activiteiten voerden we uit 

aan de hand van het operationeel stappenplan dat was opgesteld in de voorbereidende fase. 

 

Exporteren is een intensief proces. Hierdoor is de export in de avond uitgevoerd zodat de gebruikers 

van CORSA hiervan geen hinder ondervonden. De export duurde circa 60 minuten en bestond in totaal 

uit:  

 Een xml-bestand met de metagegevens van 473 dossiers  

 Een xml-bestand met de metagegevens van 2337 poststukken  

 2337 documenten (.pdf/.xls/.doc/.msg) á 4.1 GB. 

 

De export is gedaan naar een geautoriseerde netwerkmap. 

 

Overdracht van de informatie van Utrecht naar Den Haag (Nationaal Archief) 

De overdracht naar van Utrecht naar Den Haag is gedaan met een externe harde schijf die beschikbaar 

werd gesteld vanuit HUA. De dag voor de reis naar Den Haag is de export vanuit de netwerkmap 

gekopieerd naar de externe harde schijf. Dit is gedaan tijdens kantooruren en duurde circa 180 min.  

 

De ingest in het e-depot 

Omdat het e-depot recent was overgegaan op een nieuw metadataschema conform het TMLO en 

omdat er voor dit nieuwe schema nog geen standaard workflows binnen het e-depot werkten, kon de 

ingest niet bij Het Utrechts Archief zelf plaatsvinden maar bij het Nationaal Archief in Den Haag. Bij de 

ingest werden we ondersteund door een adviseur van het Nationaal Archief.  

 

Omdat het XML-schema nog niet helemaal klaar bleek, moesten we nog veel met de hand doen en  

heeft de werkgroep ervoor gekozen om twee beperkte ingests te doen:  

 Eén waarin alle documenten in 1 groot dossier met alleen basis metadata werden ge-ingest 

 En ingest met een aantal afzonderlijke dossiers, waarbij we handmatig bepaalde metadata 

hebben aangevuld. 
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Figuur 4: Eindresultaat van de ingest in het e-depot 

 

 

4.4 Validatiefase 

In de validatiefase wordt de technische en inhoudelijke kwaliteitscontrole gedaan op de via het 

Submission Information Package (SIP) overgedragen informatieobjecten. In de e-depotapplicatie SDB4 

gebeurt dat tijdens de ingest. 

 

SDB4 

Als applicatie voor het E-depot gebruikt Het Utrechts Archief de applicatie SDB4 van Tessella. 

Licentiehouder is het Nationaal Archief. De applicatie draait bij het Nationaal Archief en de bestanden 

en de metadata worden op servers bij het Nationaal Archief opgeslagen. Aan Het Utrechts Archief is 

een eigen deel toegewezen ( tenant). De applicatie bestaat uit een standaard deel: de website, de 

toolbox en de workflow manager en een specifiek deel: de workflows: de stappen die moeten worden 

doorlopen voor een ingest, voor preservation en voor ACCESS. Bij de pilot is gebruik gemaakt van de 

testomgeving (TED) in de tenant van Het Utrechts Archief. 
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Figuur 5: Multi-tenant structuur e depot. Tekening Jeroen van Luin NA 

 

Aanbieden materiaal aan de quarantainezone van het e-depot bij het Nationaal Archief 

De validatiefase is in feite de daadwerkelijke ingest in het e-depot, maar voordat het materiaal kan 

worden ge-ingest moet het verzonden worden naar de Quarantainezone, het voorportaal van het e-

depot bij Het Nationaal Archief. Dat kan op twee manieren: via directe upload in het (via ZIP) en via FTP. 

De grote set hebben we via FTP verzonden, de kleine set via ZIP. 

 

Ingest 

Via de ingest workflow wordt een aantal stappen ter controle doorlopen: op integriteit van de metadata 

en de bestanden, op virussen en er vindt een karakterisatie van de bestandsformaten plaats. 

Duurzaamheid wordt gegarandeerd doordat SDB via de Registry functie is verbonden met de 

bestandsformaten bibliotheek PRONOM van de National Archives UK: 

http://apps.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx 

 

http://apps.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx
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Figuur 6: De Stappen uit de workflow. 

 

Raadplegen 

Nadat de ingest succesvol is verlopen, is het archief (bestanden en metadata) opgeslagen in het e 

depot. Raadplegen kan via de functies Search en Explorer. 

 

 

 

Figuur 7: Overzicht bestanden bureau NegenTien in de Explorer functie van SDB4  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

Conclusie 1 

De proefoverdracht van digitale archiefbestanden van de gemeente Utrecht naar de testomgeving van 

het e-depot van HUA is geslaagd. De ingest bestond uit 473 dossiers en 2337 documenten. 

 

Conclusie 2 

De proefoverdracht was succesvol, maar was een zeer omvangrijke en intensieve klus: 

 Er zijn twee dagsessies nodig geweest om de mapping van de metagegevens te maken. Om dit 

kwalitatief goed te kunnen doen, was het noodzakelijk inhoudelijke experts van beide 

metagegevensmodellen erbij te betrekken.  

 Er was samenwerking nodig met vele partijen, waaronder: IPM Bureau NegenTien, afdeling 

Leidsche Rijn Centrum van Bureau NegenTien, Het Utrechts Archief, Functioneel Beheer Interne 

Bedrijven, de leverancier van CORSA BCT en het Nationaal Archief. 

 Ervaring met exporteren van digitaal archief bij de gemeente Utrecht moest nog worden 

opgebouwd. 

 De ingest functionaliteit van het e-Depot moet nog naar een robuustere variant worden 

opgeschaald.  

 

Conclusie 3 

De interacties zoals beschreven in de ‘Handreiking voor overdracht van digitale informatie’ boden een 

waardevolle checklist bij de voorbereiding en uitvoering van de overdracht. Dit instrument, samen met 

de opgedane ervaringen tijdens dit werkpakket zullen de voornaamste input zijn voor het toekomstige 

overdrachtsprotocol voor digitale bestanden tussen de gemeente Utrecht en HUA. Het protocol kon 

tijdens deze pilot nog niet worden opgesteld. Er zijn nog teveel aspecten die nog verder 

doorontwikkeld moeten worden, voordat een meer gedetailleerd overdrachtsprotocol kan worden 

gemaakt. Dit betreft o.a. het vraagstuk uitplaatsing versus overbrenging (zie werkpakket metadata) en 

de nog te ontwikkelen functionaliteit op het gebied van koppelvlakken. 

 

Conclusie 4 

Niet op alle vragen hebben we een antwoord kunnen vinden. Volgens ons mogen vraagtekens gezet 

worden bij de waarde van het toepassen van het TMLO op een bestand dat gevormd is zonder TMLO in 

een systeem dat ook niet past op het TMLO: 

 Wat doe je bijvoorbeeld met verplichte velden die niet ingevuld zijn? Kun je die omzeilen? Of 

vul je achteraf een ander gegeven in?  

 Wat doe je met ontbrekende aggregatieniveaus? 

 Wat doe je met velden die anders zijn ingevuld dan eigenlijk bedoelt? 

 

En deze vragen leiden dan weer tot de volgende vraag: 

 Wat is de waarde van de gegevens die je wel in het TMLO krijgt? Zonder de context van het 

‘bronsysteem’? Het is duurzaam opgeslagen in het e-depot, maar kan een onderzoeker (zowel 

een archiefvormer als onderzoeker) er iets mee?  
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5.2 Aanbevelingen  

 

Aanbeveling 1 - Advies richting Nationaal Archief als service-organisatie e-depot 

 

De behoefte voor softwarematige ondersteuning bij het overdragen van digitaal archief kwam sterk 

naar voren in deze pilot. Stel je voor dat zoveel handmatige taken (als binnen deze pilot) komen kijken 

voor alle toekomstige digitale overbrengingen in Nederland! In de toekomst zou je moeten willen dat 

het overbrengingsproces soepel (automatisch!) verloopt. 

 

Het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) is als onderdeel binnen haar 

activiteitenprogramma bezig met het opstellen van een functioneel ontwerp voor de benodigde e-

depot voorzieningen voor decentrale overheden. Hierin worden ook beschrijvingen van de interfaces 

(koppelvlakken)tussen veel gebruikte applicaties en het e-depot meegenomen. Dit is een goede basis, 

maar het moet niet stoppen bij het maken van beschrijvingen.  

 

Laat op basis van dit Functioneel Ontwerp dit standaard koppelvlak ontwikkelen in Preservica5 

(Tessella) als onderdeel van het e-depot (en onderdeel van de dienstverlening van het Nationaal 

Archief) zodat elke aangesloten zorgdrager gebruik kan maken van deze functionaliteit. Zorg dat uit dit 

traject een technische standaard voortkomt zodat niet overal in Nederland het wiel opnieuw 

uitgevonden hoeft te worden. 

 

Aanbeveling 2- Advies richting archiefvormer: de gemeente Utrecht 

 

In deze pilot kwam naar voren dat Bureau NegenTien, ondanks dat ze gebruik maken van een 

generieke voorziening, toch een eigen gebruik van de metagegevens erop nahield. Dit fenomeen is niet 

uniek voor Bureau NegenTien en dit komt in de Utrechtse organisatie op meerdere plaatsen voor, en 

ook landelijk gezien is dit verre van uniek.  

 

Het liefst wil je zoveel mogelijk naar de situatie toe streven dat er per zorgdrager één koppeling met 

het e-depot wordt gerealiseerd. Wanneer diverse afdelingen een andere invulwijze hebben gehanteerd 

lukt dit niet. En sta je voor de uitdaging op per afdeling een eigen mapping met het e-depot te maken, 

terwijl ze allemaal gebruik maken van dezelfde applicatie. 

 

De implementatie van generieke applicaties voor documentopslag vormt een eerste basis om 

organisatie breed uniform digitaal te werken en archiveren. Het is zaak om  

Om deze uniforme wijze van archiveren verder te ondersteunen is het daarnaast belangrijk dat er 

werkinstructies en opleidingen worden verstrekt zodat iedere gebruiker op dezelfde wijze gebruik 

maakt van de applicaties, en ook gebruik blijft maken. Maak deze werkinstructies en geef deze 

opleidingen als onderdeel van de systematiek van het eigen Kwaliteitssysteem voor Documentaire 

Informatie. 
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Aanbeveling 3 - Advies richting Archief2020 en/of Nationaal Archief als beheerder van het TMLO 

 

In deze pilot kwam naar voren dat er sterk behoefte is aan een richtlijn die aangeeft in welke mate het 

TMLO van toepassing is op een bestand dat gevormd is zonder TMLO in een systeem dat ook niet past 

op het TMLO. Naar aanleiding van deze pilot zijn er vragen naar voren gekomen die beantwoording 

behoeven. Neem deze vragen mee in de eerst volgende evaluatie van het TMLO met het oog op de 

doorontwikkeling van dit toepassingsprofiel. 


