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Even voorstellen

• Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. 
• OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt 

op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
• Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat 

leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.
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Aanleiding Zoek en Vind: Toegang

• Overgebracht materiaal 
toegankelijk via gahetna.nl 
voor iedereen (tenzij 
beperkt openbaar)

• Toegang tot uitgeplaatst 
materiaal …?
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28-02-2013 PID vastgesteld 
door Stuurgroep DWR-Archief -

Opdrachtgever is MinFin 
namens 5 departementen. 

NA is opdrachtnemer.

2017 2018

2011 Maatregel 11 
I-strategie: 

“inrichting digitale 
archivering”

Gemeenschappelijke 
voorziening met de 

intentie om generiek 
te maken. Zodra 
generiek – wordt 

CIO Rijk 
Opdrachtgever.

24-02-2014 
ToPX 

vastgesteld in 
Productboard

26-02-2015 Herijking 
DWR-Archief  - van 

ontwikkel naar 
implementatie-project.

november 2016
Aansluiting OCW 

op e-depot

2017
Aansluiting EZK & 
BZK op e-depot

30 november
2017 Decharge
DWR-Archief

DWR-Archief 
Zoek&Vind 

gereed 

2013 2014 2015 2016

1 januari 2018 
Start 

governance + 
afronden

aansluiting
DigiDoc

oktober 2016
Voorwaarden 

export 1.0 
vastgesteld

september 
2017

verzoek aan 
CIO Rijk voor 
update TPR

juni
Product & 

Dienstcatalogus

mei 2016
Bekostigings-

model 
vastgesteld



Werken met Zoek en Vind
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Architectuur
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Ervaringen en lessons learned

• Werk uit of actualiseer het metadatamodel van je DMS.

• Voer project en mapping gezamenlijk uit

• Bepaal de voorwaarden wanneer je welke datasets uit gaat 
plaatsen (of overbrengen) en wat je achterlaat in je DMS



Ervaringen en lessons learned

• Bepaal op welke manier deze informatie ontsloten moet gaan 
worden na uitplaatsing. 

• De toegang via Zoek en Vind geeft echt inzicht in wat en hoe je 
de dataset hebt uitgeplaatst / overgedragen. 

• Werk parallel aan de administratieve afspraken: bepaal welke 
service je op welke wijze af wil gaan nemen en sluit op basis 
hiervan een SLA af



Hoe verder?

• Faciliteren van Zoek en Vind aan alle gebruikers

• Ook netwerkschijven en E-mail – of juist niet (dilemma)!

• Autorisatie

• Delen en preserveren-snel schakelen bij kabinetswisseling

• Op naar de Wet Open Overheid
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Einde



Stellingen

• Gebruikers medatateren slecht, waardoor zoeken een probleem 
blijft, welke tooling je ook gebruikt

• Zoek en Vind tooling is achterhaald, zaakgericht je informatie 
aangeboden krijgen is de toekomst. 

• Zoek&Vind moet zo snel mogelijk worden aangeboden aan de 
burger.
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