
Welkom

Verkenningstocht gemeente Purmerend naar 
een vastgesteld metadataschema



Metadatamodel TMLO / MDTO



Landelijke workshops



Samenstellen Projectgroep opstellen 
en vaststellen metadataschema
• Consultant VHIC / Mark Rijpkema

• Adviseur Waterlandsarchief / Migiza Victoriashoop

• Recordmanagers gemeente Purmerend:

Carin Lambeek

Iris Slegt

NB: Belangrijk om het Waterlands archief te betrekken om 
gezamenlijk af te stemmen mede gezien de toekomstige overbrenging 
naar eDepot



En nu?
Alle elementen onder de loep 

nemen



CHAOS!
Uitzoeken betekenis per element!

wat nodig/wat niet?



En dan….. voilà!
Metadataschema is een feit!



Beschrijvend deel



Deel 2 Metadaschema (Excelbestand)



Collegebesluit….. Waarom?

Creëren draagvlak

Toekennen metadata aan zaken en documenten niet 
vrijblijvend meer, waardoor:

• Medewerkers makkelijker te overtuigen met name over het 
belang van de terugvindbaarheid van informatie en 
ketenautomatisering!

Daarnaast bewustwording bij medewerkers zelf 
verantwoordelijk voor dossiervorming en toekennen 
metagegevens



Toevoegen metadata

Hoe voldoen aan het metadataschema: Uniform en minder 
handmatig?

• Standaard metadata als systeemkenmerken

• Vaste registratievelden inrichten; (eventueel) verplicht

• Drop down menu’s met vaste waarden

• Via scanapparatuur: intelligent scannen

• Overige metadatagegevens door medewerker / DIV 
handmatig toevoegen



Scope implementatie 
metadataschema

• Centric zaaksysteem (zeer beperkt; geen vrije inrichting)

•Zaaksysteem.nl (ZSNL) incl. DMS/RMA

• Andere toekomstig specifieke informatiesystemen tot 
uiteindelijk de hele informatiehuishouding



Wat is hiervoor nodig?

Nauwe samenwerking tussen Functioneel beheer en 
DIV m.b.t. inrichting zaaktypen!

- Functioneel beheer: Functionaliteiten en mogelijkheden 
systeem

- DIV: Inhoudsdeskundige en zicht op de processtromen



Inrichting zaaktypen ZSNL

• Gebruik basiszaaktype (template) ZSNL waarin standaard 
veel TMLO-velden zijn opgenomen zoals:

- systeemkenmerken

- registratievelden

• Exportbestand i-Navigator (bronapplicatie) aanvullend op 
het basiszaaktype met standaard basisset metadata:

• - Zaaktypeomschrijving

• - Zaaktypecode (B1210, LP00000299 etc)

• - Resultaattypen met bijbehorende bewaartermijnen

• - Documenttypen

• - Zaakstatussen met mogelijke checklists

• (Zaak)specifieke metadata uit gekoppelde vakapplicaties



Schermafdruk deel registratiefase



Schermafdruk deel registratiefase



Schermafdruk i-Navigator Algemeen



Schermafdruk i-Navigator Documenttypen



Schermafdruk i-Navigator Resultaattypen en 
bewaartermijnen



Knelpunten

StuF-zaak-/documentkoppeling met vakapplicaties

Algemeen: Beperkte set aan metadata

Bij koppeling afhankelijkheid met vakapplicatie

Voorbeelden: - Squit2020 versus SquitXO

- GouwR2



Oplossing

Uitlezen (zaak)specifieke metadata via XML-bestanden; 
alle berichtensoorten

ZSNL heeft API (koppelvlak)





Zaakspecifieke metadata gekoppelde 
vakapplicaties

-Uitlezen XML-bestand specifieke metadata
-Eventueel mappen naar benaming inrichting ZSNL

Voorbeelden:
- 0439 = Purmerend
- 0370 = Beemster

- Metadata uit XML mappen naar juiste registratieveld ZSNL zoals

Globale locatie in XML = Locatieveld in ZSNL (tekstveld)



Stappenplan inrichting afhandeling zaak 
in gekoppelde vakapplicatie

Welke metadata wordt standaard meegestuurd?

XML-bestanden doorlopen om specifieke metadata te 
mappen met registratieveld in ZSNL en/of eventueel een 
nieuw veld in ZSNL aanmaken om specifieke metadata weg 
te schrijven

Ontbrekende metadata eventueel handmatig toevoegen 
door DIV (per zaaktype bepalen of dit noodzakelijk is met 
inachtneming van terugvindbaarheid en V/B)



Stappenplan inrichting afhandeling zaak 
rechtstreeks in ZSNL

Welke metadatavelden behoren bij het zaaktype?

Is de basis template aangevuld met metadata i-Navigator 
voldoende of moeten er extra velden ingericht worden?

Wat kan als systeemkenmerk opgenomen worden en welke data 
dient handmatig (registratievelden) door gebruikers (mogelijk via 
drop down menu’s; standaard waarden) gevuld te worden

Velden kunnen afzonderlijk van elkaar verplicht gemaakt worden, 
zoals het omschrijvingsveld. Mede belangrijk bij webformulieren 
voor burgers



Werkafspraken

• Werkafspraken maken en vastleggen bij uitrol koppeling 
met vakapplicatie; deze werken allemaal op dezelfde 
manier, uitzonderingen daargelaten

• Werkafspraken maken en vastleggen bij uitrol één of 
meerdere zaaktype per team

DIV heeft hierin een adviserende, ondersteunende en 
controlerende rol



Overbrenging naar Waterlands 
archief

• Door nauwe samenwerking Waterlands archief bij het 
opstellen van het metadataschema wordt de overbrenging 
gegarandeerd een:

•SUCCES!   




