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ACHTERGROND WAT IS EEN E-DEPOT

Een systeem

Een applicatie

Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel 
beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en 
software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren 
informatieobjecten mogelijk maakt. 
(bron: ED3)

Een technische voorziening voor het (langdurig) bewaren, beheren en 
ontsluiten van informatie











DE INFORMATIECYCLUS EN GEBRUIK METAGEGEVENS



Een succesvolle uitwisselen van gegevens (MDTO) en 

implementatie staat of valt met een aanpak met aandacht voor 

organisatiewaarde, aanleiding, commitment, veranderstructuur

en communicatie.

Bepaal en omschrijf de noodzaak

Beperk de scope

INLEIDING



STAPPENPLAN
Het metagegevensschema wordt opgezet conform de vastgestelde MDTO 

standaard. (voorbeeld 100 uur in 12 weken) 

Met plan voor verdere implementatie, na een kick-off meeting met de 

aangewezen inhoudelijk betrokkenen. 

Na de kick-off bijeenkomst, waarin we het traject bepalen om van de 

bestaande situatie naar de gewenste situatie te komen, zullen de wekelijkse 

werksessies zich kenmerken door het ‘halen en brengen’ van informatie en 

kennis en het analyseren daarvan. 

Stap voor stap (scrum) zullen we dan tot het gewenste eindproduct komen 

wat in een eindpresentatie opgeleverd wordt.



SAMENVATTENDE LEIDT DIT TOT HET VOLGENDE 
RESULTAAT

Het metagegevensschema wat is opgezet conform MDTO standaard. Op basis 

van de theorie is er een vertaling gemaakt naar een praktisch ingericht en 

bruikbaar schema.

Met het samenwerken met de vakspecialisten Informatiebeheer van de 

gemeenten is kennis over het instrument in de organisaties verankerd. 

Een presentatie waarin de aanpak en het resultaat worden toegelicht, alsook 

een mogelijke aanpak om met dit metagegevensschema aan de slag te gaan



WAT IS METADATA

Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens 

beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata bij een bepaald 

document kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, de 

uitgever, het aantal pagina's en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld.
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