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Digital isering Stadsarchief

2003       15.000 scans per jaar

Beeldmateriaal, hoge kwaliteit

2007      15.000 scans per week

Alle het onderzoek moet 24 / 7 online mogelijk zijn

2018      20.000 scans per dag

Geïndustrialiseerde digitalisering

2017    

40.000 scanning on demand verzoeken uitgevoerd

24 miljoen scans online

Subsidies voor notarieel archief en bouw nieuw depot

Scanning on demand, gestandaardiseerd proces













“Maar dat is toch onbegonnen werk” 

“Nou, daar werk ik graag een paar uurtjes voor over 
meneer van Ooijen”



De kwaliteit van het eindproduct wordt bepaald 

door de kwaliteit van het proces

Focus op het proces en niet (alleen) op het eindproduct

Focus op het werkproces en niet (alleen) op de scans





Doel

Een stabiel proces

De uitkomst wordt voorspelbaar







Ge ïndus t r i a l i see rd

Grootschalig

Continue productie

Gestandaardiseerd

Schaalbaar

Nod ig

Gestandaardiseerd werkproces

Alles wat geautomatiseerd kan worden automatiseren





Vier e isen

1. Geen verlies of (nieuwe) schade aan originelen

2. De reproducties bevatten alle betekenisvolle informatie

3. Alle informatie is gedigitaliseerd, in de originele volgorde

4. De reproducties zijn gekoppeld aan de juiste metadata





De digitaliseringsmedewerker van het Stadsarchief is geen 

image specialist, maar een procesdeskundige

Het archief onderdeel van het werkproces is gestroomlijnd en 

in hoge mate geautomatiseerd

De uitgangspunten in uitvoering proces zijn: alle stappen zo 

simpel als mogelijk houden en routinematig werken op basis 

van vaste aantallen in de week 









Vier meetmethoden

1. Auditing en evaluatie van het proces

2. Geautomatiseerde controle op scans

3. Beoordeling van productie rapportages 

4. Steekproeven





Auditing en evaluatie
Aanbestedingstraject en plan van aanpak

Transparantie

Periodieke evaluatie





Geautomatiseerde controles
Op scans

Bij constatering fout wordt de order verwijderd

En opnieuw geleverd







Productie rapportages

Krachtige manier om overzicht te krijgen op uitvoering

Live of na uitvoering taken

Zowel eigen proces als leverancier









Steekproeven

Scans: volledigheid, volgorde, croppen

Originelen via schade inventarisatie

Toepassing van AQL principes











Wat heeft het opgeleverd?

Kwalitatief hoogwaardige aanbestedingen

Proces is schaalbaar geworden

Prijs per scan bij de leveranciers gehalveerd

Innovatie bij de leveranciers

Aandacht voor alle kwaliteitsaspecten

Met name volledigheid kwalitatief beter



Ge ïndus t r i a l i see rd

Grootschalig

Continue productie

Gestandaardiseerd

Schaalbaar

Nod ig

Gestandaardiseerd werkproces

Alles wat geautomatiseerd kan worden automatiseren

Een nuchtere kijk op kwaliteitsbeheersing



Wat zijn aandachtspunten?

De eigen organisatie tijdig meenemen

Afhankelijkheid van ICT is groot geworden

Tijd nemen voor opleiding en instructie

Niet alle leveranciers zijn innovatief



Digi ta l iser ing 2018 -  2019



Digi ta l iser ing 2018 -  2019

1,5 km archief

In drie trajecten

10 miljoen scans

Twee leveranciers

20000 scans per dag



Vragen?

Bedankt!


