
            

Ons papieren archief wordt bewaard in het depot in Wijk bij Duurstede. Voor 

digitaal archief moet een elektronisch depot, een e-depot, worden opgezet. 

Dit e-depot moet alle te bewaren digitale informatie van een overheid kunnen 

opnemen, bewaren en weergeven.

Er bestaan al e-depots die goed zijn in het bewaren van documenten. Onze 

gemeenten werken echter al langere tijd met vernieuwende systemen en apps: 

informatie is in veel gevallen al geen document meer. Denk bijvoorbeeld aan 

kaarten, chats en videovergaderingen. Het e-depot van de toekomst moet 

dus anders en flexibeler zodat het past bij hoe onze gemeenten werken. 

Als overheid staan we midden in onze (informatie)samenleving. 

Van alles wat een overheid doet blijft informatie achter. Een 

deel daarvan moet voor altijd bewaard worden: het moet in een 

archief worden opgenomen. Daarbij houden we informatie in de 

originele vorm en context. Zo kan iemand over 50 jaar nog steeds 

begrijpen waarom een document is opgesteld. Informatie in een 

archief is in principe altijd openbaar voor iedereen.

Een flexibel e-depot bereiken we door het op te knippen in de verschillende 

onderdelen. We slaan hierbij informatie eenmalig op en borgen informatie-

veiligheid en privacy in de kern van het e-depot. 

We bouwen het e-depot op uit modules om informatie duurzaam op te 

slaan en beschikbaar te stellen voor inwoners, onderzoekers en gemeenten. 

Deze modules kunnen we relatief makkelijk toevoegen, vervangen en weer 

weghalen in afstemming met de wensen van onze gebruikers.

Met deze modulaire aanpak sluit het RAZU aan bij Common Ground, een 

belangrijke innovatie van de VNG en gemeenten. En hoewel het wat langer 

zal duren dan het aanschaffen van een bestaand e-depot, kunnen we dankzij 

deze manier van werken zorgen dat het archief voor het verleden aansluit bij 

de samenleving van het heden.

Bekijken en beheren

Automatiseren

Uitwisselen

Ontsluiten

Opslaan en ordenen

• Het geheugen van de overheid.

• De basis voor verantwoording en 

rechtszoekende inwoners.

• De bron voor (cultuur)historisch 

onderzoek.

Het archief ondersteunt burger-

participatie en geeft inwoners 

regie over hun eigen informatie.

Opstarten

Opbouw & samen ontwikkelen

Basis gereed

 en verder

Door ontwikkelen en integreren

https://www.razu.nl/
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