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e-Depot pilot afgerond met een primeur
Afgelopen maart heeft het RAR in samenwerking met de gemeente Buren een e-Depot pilotproject
afgerond. Daarbinnen is bij wijze van proef een selectie digitaal archief van de gemeente Buren naar
een e-Depot overgebracht. De handelingen die voor deze overbrenging zijn uitgevoerd, waren
gebaseerd op een overbrengingsprotocol wat in een eerder pilotproject met de gemeente
Zaltbommel en het Gelders Archief is uitgevoerd.
Voor de gemeente Buren was dit pilotproject een ultieme kans om de eigen informatiehuishouding
te toetsen aan de eisen die worden gesteld aan het overbrengen van digitaal archief. Het leverde de
gemeente naast praktijkervaring ook een nulmeting op, op basis waarvan de informatiehouding
verder gaat worden ingericht. Voor het RAR lag de nadruk op het ontwikkelen van een zogenaamde
“digitale werkplaats” én het onderzoeken van de mogelijkheden om digitaal archief vanuit een eDepot te publiceren op de website.
Het publiceren van digitaal archief vanuit een e-Depot is landelijk gezien nauwelijks nog in praktijk
gebracht. Des temeer is het een unicum te noemen dat het ons is gelukt om een volledig
overbrengingsproces te reconstrueren, van opname tot bewerken tot ontsluiten via de website van
het RAR. Het huidige overbrengingsprotocol voor de overbrenging van digitaal archief zal worden
aangepast aan de hand van de aanbevelingen die tijdens dit project zijn gedaan.
Medewerkers van de gemeente Buren en het RAR hebben deze werkzaamheden zoveel als mogelijk
zelfstandig uitgevoerd, om een zo hoog mogelijk leereffect te behalen. DE REE archiefsystemen in
Groningen, leverancier van het archiefbeheersysteem van het RAR, faciliteerde ons in de benodigde
hard- en software en ondersteuning om de overbrenging succesvol te kunnen realiseren. In een
volgende fase zullen de resultaten uit beide projecten (e-Depot Rijk vs. E-Depot commercieel) met
elkaar worden vergeleken ten behoeve van de toekomstige uitrol naar alle bij het RAR aangesloten
gemeenten. Het maken van een bestuurlijke keuze tussen beide varianten van een e-Depot wordt
daarmee ondersteund.
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