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Memo digitale ontwikkelingen 

Besluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden. 

Het dagelijks bestuur van het RAR heeft in de vergadering van 8 juni 2017 het besluit genomen om 

de actuele papieren correspondentie van het RAR te vervangen door digitale reproducties. Hetzelfde 

geldt voor de actuele dossiers van het dienstarchief en de moederdossiers over de historische 

archieven en collecties. Hieraan ten grondslag ligt het zogenaamde “Handboek Vervanging” waarin 

de digitale beheeromgeving en archiefkwaliteit uitgebreid wordt verantwoord. Het RAR is hiermee 

de eerste en enige zelfstandige archiefdienst in Nederland die een besluit tot volledige vervanging 

heeft genomen. Een enorme mijlpijl die het startsignaal is voor het volledig digitaal werken van het 

RAR. 

De aanleiding tot het vervangingsproces lag in het verbetertraject dat op 1 januari 2016 van start 

ging. Een van de verbeterpunten was het postproces. Het RAR besloot om het hele 

vervangingsproces zelf uit te voeren als leertraject. Voor een toezichthoudende en adviserende 

organisatie is expertise op dit terrein onontbeerlijk. Met betrekking tot de beheeromgeving zijn 

bewuste keuzes gemaakt voor een eigen document management systeem (DMS) en opslag in de 

Cloud. Het Handboek Vervanging en de digitale archiefkwaliteit van de archiefbestanden zijn door 

een externe auditor gecontroleerd en in orde (zelfs uitstekend) bevonden.  

 

E-Depot pilot gemeente Zaltbommel 

Het RAR voerde in de periode oktober 2016 tot en met maart 2017 als eerste archiefdienst in 

Gelderland een succesvolle e-Depot pilot uit met het Gelders Archief (GA), op basis van digitale 

archiefbescheiden van de gemeente Zaltbommel. Alle projectdeelnemers zijn dit leertraject ingegaan 

met diverse organisatorische en inhoudelijke vragen en doelstellingen.  Overkoepelend was de 

verkenning van de huidige mogelijkheden en de stappen naar een eventuele samenwerking in de 

toekomst. De pilot kan als zeer geslaagd worden gezien.  

Tijdens het traject zijn diverse strategische gesprekken gevoerd over de mogelijk gewenste afname 

van diensten bij het GA door het RAR. Door middel van een uitgebreide praktijkgerichte analyse is in 

kaart gebracht wat de gewenste rolverdeling en afname zou kunnen zijn. Binnen het landelijk e-

depot traject van het Nationaal Archief wordt, mede door input uit deze pilot, het doorleveren van e-

Depot diensten aan regionale archiefdiensten als nieuwe dienst ontwikkeld. Het opleveren van twee 

overbrengingsprotocollen was een volgende mijlpaal. Het RAR en gemeenten kunnen hiermee de 

interne organisatie verder vorm gaan geven, onder andere door medewerkers verder op te leiden. 

Een derde mijlpaal was de succesvolle ingest (automatische opname) van een vijftigtal dossiers 

binnen de zaaktypen “Verordeningen opstelling” en “Adhesiebetuigingen” van de gemeente 

Zaltbommel, in de testomgeving van het e-Depot.  
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Hierdoor heeft met name het RAR belangrijke conclusies kunnen trekken over de inrichting van het 

overbrengingsproces en benodigde aanpassingen in de informatiehuishouding bij de gemeente 

Zaltbommel. Van het project komt een eindverslag beschikbaar. 

E-Depot pilot gemeente Buren 

Binnen dit project realiseert het RAR samen met de gemeente Buren en De Ree Archiefsystemen 

(commerciële leverancier e-Depot) de overbrenging van een dataset met daarin digitale 

archiefbescheiden. Hierbij wordt het reeds opgestelde overdrachtsprotocol van het RAR in de 

praktijk getoetst en worden er voorstellen tot verbetering aangedragen. Door dit protocol te volgen 

wordt met een nulmeting zichtbaar op welke punten de gemeente Buren nog moet investeren, in de 

vorm van middelen en kennis, om een overbrenging van digitaal archief daadwerkelijk te kunnen 

realiseren in de toekomst. 

 

De verwerking van de dataset vindt door het RAR plaats in een zogenaamde “digitale werkplaats”. 

Een virtuele omgeving waarin de gemeente Buren zelf de dataset plaatst en in eerste instantie het 

RAR de verdere verrijking en structurering toepast. In een later stadium is het denkbaar dat de 

gemeente zelf deze handelingen uitvoert en vervolgens rechtstreeks exporteert naar het e-Depot. 

Hieraan gekoppeld is een producten- en dienstencatalogus, waarin de advies- en uitvoeringsdiensten 

staan opgenomen die het RAR kan aanbieden aan gemeenten. In dit project denkt de gemeente 

Buren na over welke diensten het in de toekomst mogelijk wil gaan afnemen van het RAR. Nadat het 

resultaat van de bewerkingsslag door de gemeente Buren akkoord is bevonden, wordt de dataset in 

een geschikt e-Depot formaat geëxporteerd en vervolgens opgenomen in het e-Depot. 

 

Uitkomsten van beiden pilots zullen met elkaar vergeleken worden. De voor- en nadelen zullen in 

relaties tot het werk van het RAR en de aangesloten gemeenten beoordeeld worden. De best 

practice die daaruit komt zal als advies naar alle aangesloten gemeenten gegeven worden en 

daarmee de mogelijke keuze voor duurzame e-depot oplossing. 
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