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1. Managementsamenvatting 
Deze notitie is één van de gevolgen van de eind 2011 uitgevoerde review op DMS/Plato en heeft als 

doel de betekenis van de opgestelde beleidskaders (HADORA) voor de huidige inrichting te bepalen.  

 

De notitie is opgesteld vanuit de gemeentelijke architectuur werkgroep (AWG), waarbij in twee 

brede bijeenkomsten met DIV/DIM-adviseurs en informatiearchitecten is gekeken naar de huidige en 

gewenste situatie en het dichten van het gat ertussen. Er is zoveel mogelijk uitgegaan van hetgeen er 

al in landelijke/gemeentelijk verband beschikbaar is. 

Toepassing van de beleidskaders op de huidige inrichting resulteert in de volgende adviezen:  

a. Organisatie/Applicaties 

 Advies Actor 

1 Organiseer DMS/Plato als een facilitaire voorziening. Met de 
gemeenschappelijke behoefte van de proceseigenaren aan de 
vraagzijde en de diensten van Expertisecentrum Plato aan de 
aanbodzijde: van gebruikersgroep naar klantenraad 
 
Zie HADORA: principe H5, bijlage IV 

Directeur 
Concernbedrijfs-
voering 

2 Standaardiseer op het functionele domein van de processpecifieke 
ontsluiting voor meer gestructureerde processen ( verbinding  tussen 
een procesapplicatie en DMS/Plato). Stel  SharePoint (collaboratie 
omgeving, document management) als vergelijkbare  standaard voor 
minder gestructureerde, ad-hoc processen (beleidsprocessen). 
 
Zie paragraaf 4.a, HADORA bijlage V 

CIO 

3 Start een project voor het realiseren van een DMS/e-depot (na de 
inrichting van record management in DMS/Plato).Er is een convenant 
afgesloten tussen VNG, IPO en UVW om in 2016 een landelijk dekkend 
netwerk van e-depots te hebben. 
 
Zie paragraaf 4.a; HADORA: bijlage V 

Gemeentearchivaris 

 

b. Gegevens 
 Advies Actor 

4 Stel een gemeentelijk gegevenswoordenboek op en neem dit in 
beheer. Hanteer hierbij de landelijke kaders. 
Stel in het kader van de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie 
een toepassingsprofiel op.  
 
Zie HADORA: principe H2, H6; paragraaf 4.a 

CIO 

 

c. Opslag 

 Advies Actor 

5 Onderhoud een gemeentelijke selectielijst en neem deze in beheer. 
Gebruik de landelijk voor gemeenten geldende selectielijst als 

Gemeentearchivaris 
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uitgangspunt. In de selectielijst staat bv. dat een milieuvergunning 
permanent moet worden bewaard en dienstregelingen OV 3 jaar 

Toevoegingen betreffen bijvoorbeeld nadere duidingen wat 
onder ‘hoofdlijnen van overheidshandelen’ wordt verstaan, zoals 
plannen van aanpak van kleine projecten. 
 
Zie HADORA: principe H4 

6 Standaardiseer op formaten voor bv.:  foto’s en afbeeldingen, scans 
van documenten, ‘office’ documenten, CAD-tekeningen, 
videobestanden, geluidsbestanden. 
 
Zie paragraaf 4.c 

Gemeentearchivaris/ 
CIO 
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2. Inleiding 
 

a. Aanleiding 
Eind 2011 is een review uitgevoerd op het project DMS/Plato. Daarna heeft de stuurgroep DMS/Plato 

van eind maart 2012 besloten om onder meer het volgende advies  op te volgen:  

 Vaststellen van de precieze kaders waarbinnen het project DMS/Plato wordt uitgevoerd. 

Hiervoor moet een gemeentebreed documentmanagement- en digitaliseringsbeleid worden 

uitgewerkt, waarbij helder moet worden welke rol DMS/Plato als onderdeel van dit beleid 

vervult. Bepaald moet worden wie verantwoordelijk is voor vaststelling en naleving van deze 

kaders. 

In een afzonderlijke document zijn deze beleidskaders beschreven: HADORA (Haagse Documentaire 

Referentie Architectuur).  

b. Doelen en doelgroepen: 
Deze notitie heeft als doel de betekenis van de opgestelde beleidskaders (HADORA) voor de huidige 

inrichting te bepalen.  

 

Een beperkte groep specialisten zal interesse hebben in de inhoud van en de overwegingen bij dit 

document. De managementsamenvatting is opgesteld met het oog op de stuurgroep DMS/Plato en  

leden van het COI.  In het algemeen zijn de adviezen relevant voor 

projectleiders/adviseurs/beheerders die de ontwikkeling inhoudelijk vormgeven. 

c. Scope 
Gelet op uitgevoerde review is de scope hierbij beperkt  tot het hoofdproces van de documentaire 

informatievoorziening.  Zo wordt er bijvoorbeeld niet ingegaan op de producten voor auditoren of 

overzichten en functies voor het management en beheerders.  

Verder is de documentaire informatievoorziening beschouwd als een interne bedrijfsfunctie. Dit in 

het verlengde van het beleidskader.  

d. Ontwikkeling 
Er zijn twee  brede bijeenkomsten georganiseerd met vooral deelname van DIV/DIM-adviseurs en 

informatiearchitecten :  een eerste sessie gericht op de gewenste situatie,  de tweede gericht op de 

huidige situatie en het te dichten gat met de gewenste situatie.  

e. Opvolging adviezen 
De adviezen in het document worden ingevuld  door de aangegeven actoren:  Directeur 

Bedrijfsvoering, Gemeentearchivaris en/of CIO.  De stuurgroep DMS/Plato is daarbij een nuttige 

overlegstructuur.   
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3. Hoofdlijnen van de huidige situatie 

a. Applicaties: huidige/voorgenomen DMS implementaties  
In de huidige situatie wordt een aantal applicaties met DMS-functionaliteit in de documentaire 

voorziening ingezet.  Daarnaast zijn onlangs gemeentebreed SharePoint licenties verworven, 

waardoor  nog meer DM-functionaliteit beschikbaar komt. 

Het gaat om applicaties van Leveranciers Open Text  en OIS (Olveco Informatica Services). Bij de 

aanbesteding voor een gemeentelijke DMS in 2007 zijn de DMS-producten van beide leveranciers 

vergeleken.   De keuze is destijds gevallen op Hummingbird, een voorloper van Open Text /Edocs:  

DMS/Plato.  

Voor het overzicht van de inzet van ODW is gebruik gemaakt van een inventarisatie in het kader van 

een standaardisatie notitie van Remy Tjoen-A-Choy (BSD/HGA).  

Naam Leverancier/applicatie Functionaliteit Gemeentelijk 
gebruik 

DMS/Plato Open Text 
Edocs 

Opslag/ontsluiting  gemeentebreed 

DMS/Digi-As Open Text 
Edocs 

Opslag/ontsluiting 
(bouwvergunningen)  

DSO 

DMS/ABBA Open Text 
Edocs 

Opslag/ontsluiting 
(subsidies) 

OCW 

Digi-As OIS 
ODW:  digidossier en 
digiconnect 

Verbinding processysteem, 
scanvoorziening met DMS/Digi-
As 
Aanvullende opslag/ontsluiting 

DSO 

Digi-Dos OIS 
ODW:  digidossier en 
digiconnect (en digiproces) 

Verbinding scanvoorziening, 
processysteem met DMS/Plato 
Aanvullende opslag/ontsluiting 

SZW 

Digi-Doc OIS 
ODW: digidossier en 
digiconnect 

Verbinding scanvoorziening, 
processysteem met DMS/Plato 
Aanvullende opslag/ontsluiting 

DPZ 

Digi-PD OIS 
ODW: digidossier 
  

Verbinding scanvoorziening met 
Digi-PD  
Opslag/ontsluiting  (en beheren 
personeelsdossiers als 
processysteem) 

BSD 

DigiPost OIS 
ODW: digiconnect 

Verbinding scanvoorziening met 
DMS/Plato 

OCW (SZW/DBS) 

Werknet SharePoint/Microsoft Verbinding collaboratie met 
kantoorautomatisering  

gemeentebreed 

Vibe Novell/Vibe Verbinding collaboratie met 
kantoorautomatisering 

DSO 

 

Bij de implementaties van OpenText Edocs gaat het met name om een verschillende behoefte aan 

metagegevens, ontsluiting.   
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De implementaties van ODW zijn ontstaan vanuit een behoefte aan een verbindingscomponent 

tussen een procesapplicatie en DMS/Plato,  voor het realiseren van de verbinding en aanvullende 

opslag/ontsluiting (en voor het beheren van personeelsdossiers als processysteem). 

De door ODW/digiconnect ondersteunde verbinding van de (gemeentebreed gebruikte) 

scanvoorziening met DMS/Plato heet nu DigiLink (voormalig Digipost).  

Overleg over de functionaliteit/inrichting van DMS/Plato vindt plaats in het gebruikersoverleg 

DMS/Plato.  

b. Gegevens:  gebruik en beheer van metagegevens  
Het beheer van gegevens is in de gemeente nog vooral op dienstniveau. De coördinatie op concern 

niveau heeft zich tot nu toe beperkt tot: 

 enkele kern/basisregistraties, landelijke gegevensdefinities zijn hierbij leidend. In het kader 

van het programma van het stelsel van kern- en basisregistraties is naar voren gekomen dat 

het gegevensbeheer binnen de gemeente onvoldoende is ontwikkeld; 

 enkele bedrijfsvoeringssystemen, waarbij het harmoniseren van processen leidt tot  

behoefte aan eenduidig gegevensgebruik . 

Het gegevensmodel  van DMS/Plato is met name afgeleid van de archiefkaders en heeft bij de 

aanbesteding in 2007 de nodige aandacht gekregen.  Het beheer is belegd bij BSD/HGA.  

Het beheer van andere metagegevens in de documentaire informatievoorziening is met name op 

dienstniveau.  

c. Opslag  en beheer van duurzaam bewaarbare informatie 

elementen 
Duurzaam bewaarbare informatie elementen worden in de gemeente op veel plaatsen opgeslagen : 

 DMS/Plato:  naast de duurzaam bewaarbare informatie elementen worden ook niet 

duurzaam bewaarbare informatie elementen opgeslagen; 

 DMS/Digi-As en DMS/ABBA:  naast de duurzaam bewaarbare informatie elementen worden 

ook andere (niet duurzaam bewaarbare) metagegevens van de betreffende informatie 

elementen opgeslagen; 

 Overige applicaties:  de duurzaam bewaarbaarheid van  informatie elementen wordt in 

enkele gevallen al  goed door procesapplicaties geborgd, zoals het GBA, dat regulier wordt 

ge-audit.      

Het beheer van duurzaam bewaarbare informatie elementen (record management) is in de 

gemeente nog nauwelijks ingericht. In opvolging van de review DMS/Plato stuurt de stuurgroep 

DMS/Plato op de inrichting hiervan in DMS/Plato.  

Qua formaten is er behoefte aan standaardisatie. Het gaat dan om formaten voor bv.:  foto’s en 

afbeeldingen, scans van documenten, ‘office’ documenten, CAD-tekeningen, videobestanden, 

geluidsbestanden.  



 HADORA 
Pagina 8 

15 juli 2013 
  

d. Toegankelijkheid informatie elementen:  open tenzij…  
Bij de invoering van DMS/Plato is er veel discussie(geweest) ten aanzien ‘voorkeur instellingen’, zijn 

informatie elementen standaard  ‘open’ of ‘gesloten’? 

Er zijn goede redenen waarom veel informatie elementen niet breed beschikbaar kunnen zijn, het 

gaat dan met name om informatie elementen met (gevoelige) persoonsgegevens. Bij de processen 

die nu op DMS/Plato zijn aangesloten is dat relatief veel het geval.  
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4. Betekenis voor de huidige situatie 

a. Applicaties 
Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige situatie. Wijzigingen zijn benadrukt. 

Hoofdprocessen AApplicatieve 
oondersteuning  

Toelichting/gevolg  

Toevoegen 
Metagegevens 
aan informatie 
elementen 

Meer gestructureerde 
processen 
- Procesapplicaties  
 
Minder gestructureerde 
processen 
- Collaboratie omgeving 
(SharePoint) 

Koppelingen met gegevensbronnen voor 
geautomatiseerd toekennen van metagegevens. 
 

Bepalen 
bewaarbaarheid 
informatie 
elementen 

- Bij meer gestructureerde processen gebeurt dit bij de 
inrichting van de koppeling met DMS/Pl ato. Er is 
hiervoor geen specifieke applicatie.   
 
Minder gestructureerde, ad-hoc processen, zoals 
beleidsprocessen kunnen ondersteund worden met een 
toegankelijke ‘selectielijs t’. (In de selectielijst wordt bv. 
aangegeven of en hoe lang bepaalde beschikkingen 
duurzaam bewaard moeten worden).  

Beheren niet 
duurzaam 
bewaarbare 
informatie 
elementen 

Processpecifieke 
ontsluiting voor meer 
gestructureerde processen 
(verbinding tussen een 
procesapplicatie en 
DMS/Pl ato): 
- te bepalen standaard (nu 
ODW) 
 
Processpecifieke 
ontsluiting voor minder 
gestructureerde 
processen: 
-  Collaboratie omgeving 
(SharePoint) 
 
Generieke beheer 
informatie elementen: 
- DMS/Plato:  
 
 
Uitzonderlijk: 
- Procesapplicaties  
 
 
 

Er zijn nu 5 gemeentelijke ODW-impl ementaties op dit 
domein. Vanwege het procesbelang en ui t oogpunt van 
continuïteit is er behoefte aan een breder 
standaardisatietraject (dan simpelweg ODW 
standaardiseren).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzet van DMS/Plato (als samenvoeging met DMS/ABBA, 
DMS/Digi-AS) alleen generiek, zodat de vervangbaarheid 
niet nadelig wordt beïnvloed (geen 
proces/dienstspecifieke metagegevens)  
 
Inzet van procesapplicaties voor zover dat efficiënter is 
dan de inzet van bovengenoemde standaarden (afweging 
op concernniveau, bi j vervanging/investeringen).  

Beheren (niet 
overgebrachte) 
duurzaam 
bewaarbare 
informatie 
elementen 
 

Standaard 
- DMS/Plato 
 
 
 
 
 
Uitzonderlijk: 

Inzet van DMS/Plato (als samenvoeging met DMS/ABBA, 
DMS/Digi-AS). Betreft gemeenschappelijke behoefte aan 
beheer duurzaam bewaarbare informatie el ementen. 
Mogelijk  uit te breiden met nader te bepalen 
gemeentebreed geldende metagegevens, al dan niet 
samenhangend met uitbreiding sel ectielijst.  
 
Inzet procesapplicaties met name voor losse gegevens 
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- Procesapplicaties  
 

die in databases zijn opgeslagen en genoemd zi jn in de 
selectielijst. Voorbeelden zijn salarisadministratie 
(bewaartermijn 7 jaar), persoonsregister (GBA),  
(bewaren),  
Inzet pas na concernbrede afweging, bij 
vervanging/investeringen. 

Beheren 
overgebrachte 
duurzaam 
bewaarbare i.e.  

- DMS/e-depot Traject voor het realiseren van een DMS/e-depot.  

 

 

Applicaties per hoofdproces 

b. Metagegevens: gebruik en beheer 
Het toekennen van metagegevens moet zoveel mogelijk geautomatiseerd worden ondersteund. Dat 

bevordert de toegankelijkheid en  toetsing op duurzaam bewaarbaarheid. 

Gegevensbronnen voor geautomatiseerde toekenning van metagegevens op het moment van 

opname kunnen bijvoorbeeld systeemklokken (voor de datum/tijd), Oracel/HR  (voor gegevens van 

personen en hun werkeenheden) en  ‘workflow’-systemen (voor gegevens van arbeidsprocessen, 

bedrijfsstromen, -verkeer of –autorisaties) bevatten.  

Het beheer van de metagegevens moet meer op concernniveau worden georganiseerd en verder 

worden ontwikkeld: een gemeentebreed gegevenswoordenboek.  Voor het binnengemeentelijk 

delen van informatie elementen (in ketens) is het van belang dat syntax en met name semantiek van 

de metagegevens duidelijk en zoveel mogelijk eenduidig is.   
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Voor het organiseren van de hiervoor benodigde arbeid is het een goede mogelijkheid om dit te 

combineren met de arbeid die in het kader van informatiebeveiliging nodig is voor dataclassificatie.  

Eindgebruikers/systemen krijgen een grotere rol in het toekennen van de metagegevens. Dit stelt 

andere eisen aan de DIV/DIM-functie. Het belang van beheer van metagegevens is dan essentieel.  

c. Beheer/opslag informatie elementen 
Voor het bepalen van bewaarbaarheid van informatie elementen moet een gemeentelijke 

selectielijst worden opgesteld en onderhouden die minimaal de landelijk geldende selectielijst 

omvat. Het gaat om een kader om vragen te kunnen beantwoorden als:  “Is een PID van elk project 

duurzaam bewaarbaar?”. 

Er zijn geen formele kaders voor bestandsformaten  voor opslag van digitale informatieobjecten.  De 

gemeentearchivaris stelt wel eisen aan het formaat voordat substitutie wordt verleend. De 

duurzaamheid van de diverse bestandsformaten is niet goed in wet- en regelgeving vast te leggen. 

Wel geldt het algemene voorschrift uit de Archiefregeling: de archiefbescheiden tijdig overzetten op 

nieuwe dragers bij in onbruik raken van dragers. Analoog geldt dit voor het tijdig overzetten op 

formaten die door beschikbare programmatuur gebruikt kunnen worden.     

Indien primair uitgegaan wordt van hergebruik van het informatie element (om te komen tot een 

nieuwe), dan kan er daarbij een andere behoefte aan formaten (bv. .doc) zijn, dan als het primair 

gaat om het borgen van de duurzame bewaarbaarheid (bv. PDF/A).  

Veel gebruikte en geaccepteerde bestandsformaten zijn: 

 Foto’s en afbeeldingen: PNG en JPG 

 scans van documenten: TIFF, ODF en PDF  

 ‘office’ documenten: ODF, PDF, PDF/A, PDF/X  

 CAD-tekeningen: PDF/X 

 videobestanden: MPEG en AVI  

 geluidsbestanden: MP3 en WAV 

Voor beeld- en geluidsbestanden bestaan overigens veel verschillende  (niet uitwisselbare) 

bestandsformaten.  Het is dan ook van belang dat de gemeente op dit gebied standaarden stelt.  

d. Toegankelijkheid 
Indien voor bepaalde processen de brede toegankelijkheid van informatie elementen niet op 

voorhand is gewenst (al dan niet vanwege de organisatiecultuur), dan is het logisch om de applicatie/ 

voorkeurinstellingen hierop in te richten.   
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5. Adviezen 

a. Organisatie/Applicaties 

 Advies Actor 

1 Organiseer DMS/Plato als een facilitaire voorziening. Met de 
gemeenschappelijke behoefte van de proceseigenaren aan de vraagzijde en 
de diensten van Expertisecentrum Plato aan de aanbodzijde: van 
gebruikersgroep naar klantenraad 
 
Zie HADORA: principe H5, bijlage IV 

Directeur 
Concernbedrijfs-
voering 

2 Standaardiseer op het functionele domein van de processpecifieke ontsluiting 
voor meer gestructureerde processen ( verbinding  tussen een 
procesapplicatie en DMS/Plato). Stel  SharePoint (collaboratie omgeving, 
document management) als vergelijkbare  standaard voor minder 
gestructureerde, ad-hoc processen (beleidsprocessen). 
 
Zie paragraaf 4.a, HADORA bijlage V 

CIO 

3 Start een project voor het realiseren van een DMS/e-depot (na de inrichting 
van record management in DMS/Plato).Er is een convenant afgesloten tussen 
VNG, IPO en UVW om in 2016 een landelijk dekkend netwerk van e-depots te 
hebben. 
 
Zie paragraaf 4.a; HADORA: bijlage V 

Gemeentearchivaris 

 

b. Gegevens 

 Advies Actor 

4 Stel een gemeentelijk gegevenswoordenboek op en neem dit in beheer. 
Hanteer hierbij de landelijke kaders. Stel in het kader van de Richtlijn 
Metagegevens Overheidsinformatie een toepassingsprofiel op.  
 
Zie HADORA: principe H2, H6; paragraaf 4.b 

CIO 

 

c. Opslag 

 Advies Actor 

5 Onderhoud een gemeentelijke selectielijst en neem deze in beheer. 
Gebruik de landelijk voor gemeenten geldende selectielijst als uitgangspunt. In 
de selectielijst staat bv. dat een milieuvergunning permanent moet worden 
bewaard en dienstregelingen OV 3 jaar 

Toevoegingen betreffen bijvoorbeeld nadere duidingen wat onder 
‘hoofdlijnen van overheidshandelen’ wordt verstaan, zoals plannen van 
aanpak van kleine projecten. 
 
Zie HADORA: principe H4 

Gemeentearchivaris 

6 Standaardiseer op formaten voor bv.:  foto’s en afbeeldingen, scans van docu-
menten, ‘office’ documenten, CAD-tekeningen, video- en geluidsbestanden  
 
Zie paragraaf 4.c 

Gemeentearchivaris/ 
CIO 

 


