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VERSLAG WERKGROEP ARCHIEF & INFORMATIE 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 07/05/2020 

Aanwezig: Sarah Macquoy, Birgitte Bullaert, Henk Vanderstraeten, Jeroen Vanderheyden, Vania Vande 

Voorde, Harald Nilens, Wim Vanhaecke, Thomas Callens, Glenn Maes, Karim Ourtani, Katlijn Vanhee, 

Zeger Sioen, Sofie Roebben, Willem Vanneste, Quincy Oeyen, Jana Van Bouwel. 

 

Voorzitter: Quincy Oeyen 

Verslaggever: Jana Van Bouwel 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

De presentaties en bijlagen waarnaar verwezen wordt in het verslag zijn te raadplegen op: 

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:f:/r/sites/informatie_vlaanderen/DV/StuurICT/Dossiers/Archief

%20en%20Informatiebeheer/20200507?csf=1&web=1&e=1zb9Dc  

1 VISIE ROND TEAMS (GLENN MAES) 

Glenn licht de krachtlijnen van het visiedocument toe. De scope is het informatiebeheer in Teams (en niet 

zozeer de mogelijkheden voor communicatie en/of telefonie). Belangrijk is dat het om een visiedocument 

gaat dat niet mag verzanden in technische details. 

To do: Feedback wordt gevraagd aan de Werkgroep op deze eerste versie tegen vrijdag 15 mei (graag 

opmerkingen meteen in het document met track changes). 

Vervolgstappen: 

- Daarna verwerken Quincy, Birgitte, Sarah en Glenn deze feedback.  
- Deze zal daarna ook teruggekoppeld worden naar Dave Geentjes, om dit verder te verankeren in 

het programma Maximaal Digitaal.   
- Timing om dit visiedocument te finaliseren is eind mei, gezien de versnelde uitrol van Teams door 

de coronamaatregelen. 
- We laten het afgewerkte document valideren door het Stuurorgaan. 
- Vervolgens zullen we nagaan welke concrete cases en goede praktijken uitgewerkt en toegevoegd 

kunnen worden. Ook bij lokale overheden leeft deze thematiek, cf. het informele initiatief bij stad 
Kortrijk om hierover kennis uit te wisselen. 

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:f:/r/sites/informatie_vlaanderen/DV/StuurICT/Dossiers/Archief%20en%20Informatiebeheer/20200507?csf=1&web=1&e=1zb9Dc
https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:f:/r/sites/informatie_vlaanderen/DV/StuurICT/Dossiers/Archief%20en%20Informatiebeheer/20200507?csf=1&web=1&e=1zb9Dc
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2 NOOD AAN VISIE ROND GEBRUIK SHAREPOINT (QUINCY) 

Dit agendapunt sluit aan bij het voorgaande: momenteel is er nog geen visiedocument voor het gebruik 

van SharePoint opgemaakt. Dit kan echter voordelen bieden om goede praktijken en aandachtspunten 

samen te brengen, maar zal niet opgevat zijn als een handleiding met hoe een organisatie verplicht haar 

SharePointomgevingen moet inrichten.  

Gezien de grotere complexiteit zal dit meer tijd in beslag nemen. Wel zal dit visiedocument vertrekken 

vanuit de context bij de Vlaamse overheid. Uiteraard kan het ook door anderen als inspiratie worden 

gebruikt. 

Er wordt een subwerkgroep “Visie gebruik SharePoint” opgericht: Karim, Katlijn, Sarah, Harald (voorlopig) 

hebben interesse. Vanuit Het Facilitair Bedrijf zal zeker ook Birgitte Bullaert aansluiten. Verder is het handig 

dat een vertegenwoordiger vanuit de lokale overheden deelneemt aan deze werkgroep, gezien de brede 

interesse in het thema. 

3 HUIDIGE WERKING VAN HET DEPOT VILVOORDE (CHARLOTTE 

DEBRUYNE) 
De toelichting is opgenomen in de presentatie. De coronamaatregelen hebben een impact op de 

dienstverlening van het Depot Vilvoorde. 

• Vanaf 16 maart werden er vanuit de transitruimte ca. 4 miljoen beschermingsmiddelen verdeeld op 
vraag van Zorg & Gezondheid. Ondertussen is er een externe partner hiervoor ingeschakeld, 
waardoor deze verdeling vanuit de kennissite te Vilvoorde inmiddels weer is opgeheven. Er wordt 
benadrukt dat dit initiatief geen schade aan of negatieve gevolgen voor de collecties heeft 
veroorzaakt.  

• Ook werd vanaf 16 maart de raadpleging ter plaatse tijdelijk stopgezet. De overige dienstverlening 
liep gewoon door. 

• Vanaf 11 mei kan raadpleging ter plaatse in het Depot opnieuw, maar vragen we om dit te beperken 
tot strikt noodzakelijke of dringende aanvragen. De reden hiervoor is dat er maximum 36 personen 
tegelijkertijd in het gebouw aanwezig mogen zijn.  

• De overige dienstverlening loopt door. Ook zal de Estafette opnieuw rijden. Terugsturen van dossiers 
uit kantoorgebouwen naar het Depot kan vanaf 11 mei (uiteraard enkel als er iemand van de entiteit 
de dossiers kan gaan afgeven bij de verzending).  

• Bijkomende dienstverlening wordt opgezet om opvragingen voor thuiswerkers mogelijk te maken. 
De aanvraag verloopt – zoals gewoonlijk – via Facilipunt. De opgevraagde documenten komen op 
de OneDrive van de persoon die scant. Ze worden na 3 dagen gewist. 

• Dit is slechts een tijdelijke oplossing als overbrugging naar de uiteindelijke scanning-op-vraag. Deze 
laatste wordt opgezet op een Kofax-omgeving (zelfde tenant als bij Onderwijs). Daar is het de 
bedoeling dat er gescand wordt naar een SharePointomgeving, die ingeregeld wordt per klant. 

4 STATUSUPDATE DAV (QUINCY) 
De toelichting is opgenomen in de presentatie. 

In april zijn zowel de eerste release van het E-depot als de tweede release van het Serieregister live gegaan. 

De roadmap voor het Serieregister en E-depot worden toegelicht.  
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Er komen ook twee nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het e-depot op de planning:  

1. Stuk-API voor de aparte bewaring van stukken: d.w.z. stukken die klaar zijn maar zonder dat het volledige 

dossier al is afgewerkt. Er zullen een nieuwe workflow, een nieuwe API en nieuwe schermen worden opgezet 

hiervoor. De analyse wordt nog opgestart in mei 2020. 

Ook krijgen deze documenten niet de status van ‘archief’, maar maken ze wel gebruik van de voordelen van 

de bewaaromgeving. 

Usecases zijn welkom. Een usecase waar bv. al aan wordt gedacht is een integratie met de handtekenmap 

(waarbij een getekend document een QR code krijgt bij ondertekening in handtekenmap waarna stuk wordt 

opgeslagen in E-depot. Als getekend document wordt afgedrukt kan het steeds gelinkt worden via QR-code 

aan het originele document in DAV). 

Het zal mogelijk zijn om deze API apart af te nemen los van de overige oplossing van het E-depot.  

 

2. Integratie e-depot en integratie met analoog archiefsysteem: de scope is om een totaaloplossing te bieden 

voor zowel analoog als digitaal archief. De beschrijvingsmodule is bv. al aanwezig, maar zal nog 

geïntegreerd moeten worden met logistieke modules (bv. koppeling dossier – verpakkingseenheid – fysieke 

opslaglocatie).  

De POC hiervoor is gepland in de zomer. Op basis daarvan volgt nog een budgetinschatting en 

implementatieplanning. Eerste case zal het Depot Vilvoorde zijn, al zal nadien de oplossing ook beschikbaar 

worden gesteld voor lokale overheden. 

 

Wat het pre-ingest ondersteuningsaanbod betreft, is er momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van de 

tool Metadata Splitter. Op basis van metadata kunnen documenten worden ondergebracht in een nieuwe 

structuur. Dit helpt bij het creëren van SIP’s om ze over te dragen naar het E-depot. Meer info is te vinden 

op de slides. 

Er is interesse in een demo. Er wordt daarvoor nog een datum geprikt in juni. Dit demomoment (virtueel) 

zal aangekondigd worden via de ICT-nieuwsbrief en per mail naar de Werkgroep. 

Verder op de planning staan nog:  

- Uitwerken duidelijk pre-ingest aanbod met scope en accenten. In de eerste plaats zal de focus liggen 
op fileshares.  

- Onderzoeken of er een koppeling tussen SharePoint en het E-depot kan ontwikkelde worden.  
o Karim heeft zeker ook interesse om hiervoor usecases aan te leveren.  
o Daarnaast is er bv. ook al een dergelijke plugin ontwikkeld voor de SharePoint-omgeving 

provincie Antwerpen. Sofie mag hierover worden gecontacteerd. Eenvoudigweg kopiëren 
zal natuurlijk niet haalbaar zijn omdat deze plugin ontwikkeld is voor de specifieke opzet 
van de provincie. 

Wat het aantal afnames van het Serieregister betreft: er ontbreken nog een aantal ondertekende 

overeenkomsten. Gevraagd wordt om dit in orde te brengen. De migratie van de gevalideerde 

informatiebeheersplannen zou gefinaliseerd worden tegen eind mei. Gesprekken met een aantal 

softwareleveranciers om generieke koppelingen te kunnen aanbieden voor lokale besturen zijn lopende of 

worden opgestart.  
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5 VARIA 
• Waarom werd er voor DAV gekozen voor individuele overeenkomsten met de organisaties en niet 

voor een charter? Deze vraag is voorgelegd geweest aan de Werkgroep Informatieveiligheid. Zij 

hebben toen de keuze voor aparte overeenkomsten aangegeven en dit advies is dan ook gevolgd. 

• Willem geeft aan dat initiatieven rond archivering van de coronacrisis welkom zijn op 

https://archivesquarantainearchief.be/nl/ 

• Gisteren is er een webinar doorgegaan over het kennisdocument m.b.t. analoge archiefverwerking. 

Harald zal de feedback en suggesties van de deelnemers eerst opnemen met de subwerkgroep 

(Glenn, Birgitte, Paulien Depreter, Sofie Wauters & Katelijne Symens). Mogelijk wordt nadien nog een 

nieuwe versie van het kennisdocument geagendeerd. De suggesties die hier naar boven gekomen 

zijn m.b.t. ‘digitale archiefverwerking’ zullen grotendeels meegenomen worden in de pre-ingest 

oplossingen die in het kader van DAV worden uitgewerkt. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farchivesquarantainearchief.be%2Fnl%2F&data=02%7C01%7Cjana.vanbouwel%40vlaanderen.be%7C9129cc6828b541d548c408d7f2880d48%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C1%7C637244538467412964&sdata=pnfm6i9frPuoc6jCeDAMDQ3DBDgw7Ew8JKxsKSNCZ%2BM%3D&reserved=0

