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Project Document Management 
Naar full digital en de veranderaanpak 

10 februari 2015 
Henk de Lauré.
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Organisatie IDM 

IDM 

Totaal 10,4 Fte 

• 1 Coördinator 
• 1 FAB 
• 8,4 Medewerkers 
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Wat vooraf ging………..  
 

• 2003: Project DocWijzer 
 * DSP 
 * eDocs 

• 2004: Ingebruikname  eDocs (voor IDM en secretariaten) 
 * Scannen inkomende- en uitgaande post 
 * Start opbouw digitale archief 

• 2010: Webcliënt van eDocs (alle medewerkers) 

 Personeelsdossiers digitaal beschikbaar 

• 2012: Initiële Business Case  Document Management 

• 2013:  Start project Document Management 
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Achtergrond & Visie op Document Management

• Het Havenbedrijf kent een exponentiële groei van het aantal documenten. Inmiddels zijn 
er 5 miljoen digitale documenten (fileservers, archief en thuisweb) en het papieren 
archief groeit ook nog steeds.   

• 20% hiervan valt onder de archiefwet. Deze stelt eisen aan bewaring. 
• Er zijn ook gebruikerseisen:  

• documenten goed kunnen beheren en ze gemakkelijk terug kunnen vinden, met betrouwbaar 
versiebeheer 
• documenten op een veilige manier met in- en externe partijen delen en samen bewerken.   
• documenten rechtstreeks vanuit een bedrijfsapplicatie kunnen openen.  

• Document Management moet aan die toenemende eisen voldoen. Daarom werkt het 
Havenbedrijf stapsgewijs toe naar een situatie waarin documentmanagement binnen de 
organisatie leidt tot: 
• beschikbare en  
• betrouwbare digitale documenten.  
• zowel in het bedrijfsproces als in het archief.
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Document Management

Maart2013 2014JuliApril Mei Juni

Project Digital 

Project Change, Communication & Training

Pilot DM

Bouwen en testen
In kaart brengen van Documentstromen, 
autorisaties, opslag huidige bestanden, 

datamigratie behoefte, workflows ter 
ondersteuning afdeling

“RONDJE HBR” – in kaart brengen Afdelingseisen

Aug

Einde fysieke 
archief opbouw

Opruimen bestaande archieven: 
260 meter archiveren 

140 meter digitaliseren 
Archiveren 25.000 stukken

Project Archief Clean-up

Alle afdelingen LIVE 
Implementatie afdeling voor 

afdeling.

Sept Okt Nov Dec

Project Full Digital

Selectie leverancier

Implementatie

Ontwikkeling Training & Training afdelingen

30/06/2016

30/06/2014
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Project Digital

Vanaf 1 juli (2013) is elk nieuw digitaal dossier leidend en ontstaan er 
geen papieren archieven meer 
• Inkomende- en uitgaande post alleen digitaal aangeleverd, m.u.v. 

uitnodigingen, overeenkomsten, tekeningen 
• Raadplegen documenten/dossiers middels eDocs of webcliënt 
• Documenten na scanning rechtstreeks in zgn. dagdoos 
• Handboek vervanging 
• Reductie reclame
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Archief Clean-up

• Uiterlijk 30 juni 2016 alle papieren dossiers uit huis.
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Full Digital

• Selectie leverancier 
• Rondje HbR in kaart brengen afdelingseisen 
• Bouwen en testen 
• Implementatie 
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Project Change, Communication & Training 

• Training adviesvaardigheden voor IDM 
• Opleidingstraject voor Business 
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Huidige versus toekomstige situatie

Huidige situatie Toekomstige situatie
Netwerkschijf

E-mail
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Wat betekent dit voor de medewerkers ? 

OPSLAG EN VINDEN  
• Werken vanuit een zaak (voormalige “mapjes”) 

• Laatste versie altijd in SharePoint 

• Notificaties bij documenten (wijziging/nieuw) 
POST/ E-mail (in en uitgaand) 

• Inkomende post wordt door IDM in zaak of in proces geplaatst 

• Relevante E-mail opslag in SharePoint d.m.v. OnePlaceMail 
SAMEN WERKEN 

• Samenwerken/delen documenten 

• Taken geven/ontvangen voor advies, goedkeuring, etc. 
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Implementatie samen met afdelingen

• Inventarisatie van de processen en van afdelingsspecifieke metadata en 
documenttypen (Rondje HbR) 

•   Ingangsdatum in overleg – Zie schema 
•   Inrichten en testen van Sharepoint 2013 samen met de key-user 
•   Intensief trainingsprogramma (niet vrijblijvend):  

-   Demo SP2013 (2 uur) 
-   Training SP2013 (4 uur) 
- Herhalingstraining dag go-live (2 uur) 
- Onside support 3 x 1 uur  
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Stappen om Centraal te werken

• Afdelingsschijven gaan op slot (read-only) 
• Edocs en Sharepoint 2007 worden uitgefaseerd 
• Relevante data wordt gemigreerd van: 

➢Shares 
➢Sharepoint 2007 
➢Edocs 
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Oplevering per afdeling

4 hoofdstromen: 

Stroom 1 Verzorgen van training inclusief floorwalken 

Stroom 2 Implementeren van SharePoint 2013 

Stroom 3 Migratie documenten naar SharePoint DMS/RMA 

Stroom 4 Share gebruik (afdelingsschijven)
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Stroom 1 – Training (Producten)

• Lijst met medewerkers ontvangen 
• Trainingen gepland 
• Afstemmen planning 
• Demo SP 2 uur 
• Eindgebruikerstraining 3 - 4 uur 
• Training Zaak aanmaken 1,5 uur 
• Go-live training 2 uur 
• Floorwalken 5 x 2 uur
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Stroom 2 – DMS Implementatie (Producten) 

• Afspraak plannen verificatie Rondje HbR 
• Verificatie Rondje HbR 
• Afspraak maken met Key-user voor inrichting 
• DMS ingericht voor afdeling 
• Afspraak maken met Key-user e.a. om te testen 
• Acceptatie testresultaten verwerken 
• Acceptatie testen positief afgerond 
• Advies aan de afdelingsmanager  
• Sign-off inrichting voor afdeling 
• Instructies IDM/Postkamer 
• DMS inrichting in productie 
• Veranderingen IDM/Postkamer geïmplementeerd 
• Bijstellen/aanvullen processen 
• Decharge van de afdeling
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Stroom 3 – Documenten verplaatsen (Producten)

• Afspraak maken voor analyse 
• Analyse verplaatsen doc's (teamsites/DPO/Shares) 
• PvA "Verplaatsen" afdelingsschijven 
• Afspraak maken PvA "Verplaatsen" te bespreken 
• PvA "Verplaatsen" toelichten en goedkeuring afdeling 
• Uitleg verplaatsen documenten incl. sites, email en 

Shares 
• Zaken aangemaakt en documenten verplaatst 
• Afsluiten SP2007 sites (teamsites/DPO) 
• Wekelijkse monitoring 
• Decharge van de afdeling

Doel: verplaatsen van alle relevante documenten van 
afdelingsschijven, DPO’s en teamsites
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Stroom 4 – Share gebruik (Producten)

• Afspraak maken voor analyse 
• Analyse Folders & bestandstypen 
• PvA “Sharegebruik" schrijven 
• Afspraak maken om PvA te bespreken 
• PvA “Sharegebruik" goedgekeurd 
• Sluiten Folders & bestandstype akkoord (2-4 wkn na 

go live) 
• Laatste inventarisatie of PvA nog klopt 
• Instructie sluiten SMO 
• Decharge opdracht SMO

Doel: het “dichtzetten” van folders op de Shares (afdelingsschijven) 
om te voorkomen dat mensen in oud gebruik terugvallen
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tbd

Implementatie planning afdeling 
Afhankelijk uitrol EGB – nog niet vastgesteld

1 – 30 juli

Kick-off

1 - 30 aug

Demo   EGBtraining

Training SP13 DMS/RMA

Analyse

  Implementatie van SP2013 DMS/RMA

Live in productie

Overzetten documenten

“dichtzetten” Shares

Verificatie Rondje 
HbR Inrichten DMS

Valideren/ testen/ vragenVerzorgen input Key user taken

Bijstellen/ aanvullen processen

Namenlijst training

Implementatie training 
Week XX

Floorwalken 
Planning

Training Zaak 
aanmaken

Bepalen documenten overzetten/ bep. zaken
Overzetten documenten in zaken / aanleggen

PvA

Decharge – 1 maand na 
Go-live

Project team

IDM

Afdeling

Akkoord

Akkoord 
dichtzetten

IDMATest
8 uur per proces2 uur

Tijdsbeste-ding

Afhankelijk kennis niveau afdeling

2 uur          3-4 uur

1,5 uur

20 folders per uur

1,5-2 uur

Testen

’14-’15tbd tbd

EGB training 
(Atesters)

3-4 uur

Implementatie
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Waar staan we nu?

• Uitrol “On Hold” 
• Focus op afdelingen die al wel met het nieuwe DMS werken


