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Digitale Dienstverlening Den Haag

Haagse behoefte digitale dienstverlening
•Multichanneling: naar toegroeien
•Post
•Portaal
•Elektronische formulieren
•Haagse Berichtenbox
•En e-mail!
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Informatie op orde: hoe laat Den Haag het e-mail 
kanaal voor de gemeente werken?

• Functionele emailboxen uitlezen
• De cyclus van e-mails onder controle krijgen
• Vanaf de e-mailer van gegevens tot aan de archivering
• Business rules inzetten voor het bepalen van metadata 

en archivering
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Living Lab: doelstellingen

Informatie op orde door:
Automatiseren
Testen geautomatiseerd afhandelen van het e-mailproces (inclusief bericht van 
ontvangst aan de geadresseerden) tot aan de archivering volgens de 
geldende richtlijnen in het daarvoor bestemde archiefsysteem.

Standaardisatie
Uitwerken standaardisatiemodel e-mailbewaring voor VNG/KING leden en de 
rijksoverheid. Sluit direct aan bij Digitale Agenda 2020

Vervolg
Implemtenatie bij gemeenten en overheden die dit model willen toepassen en 
verder ontwikkelen. Start hiervan is Living Lab.
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Wat levert het deelnemers Living Lab op?
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Wat levert het deelnemers Living Lab op?

• Direct in voorhoede binnen Nederland
• Op gebied van automatische e-mailverwerking, bewaring / archivering
• Basis voor duurzame toegankelijkheid

• Deelname aan een innovatieve pilot
• Leren: onderdeel Expertgroep tijdens Living Lab

• Kennis & kennisvoorsprong
• Einde Lab: direct toepasbare oplossing binnen jouw gemeente

• Gestandaardiseerde rules voor eigen organisaties
• Gestructureerde en eenvoudig te ontsluiten informatie e-mailkanaal
• Voldoen aan wet- en regelgeving / Governance
• Alleen kwalitatieve informatie bereikt proces
• Betere verbinding burger/overheid (ongestructureerd) en gemeente 

(gestructureerd
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Living Lab: hoe? Voorkant vs achterkant
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Living Lab: innovatieve opzet

• Context
• 269.000.000 mails, per dag wereldwijd…
• E-mail verwerken, back up maken betekent niet
direct ook bewaren/archiveren
• Voorkant direct e-mailbewaring / archivering
• Life cycle dan direct bij bron al onder controle

• Succesvol zijn dan:
• Ruimte voor innovatie
• Gezamenlijk ontdekken: 

• Expertgroep maken tijdens Living lab
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Living Lab: realistische opzet

• The KING is dead… leve de realisatie
• Naast innoveren:

• vooral realiseren & concretiseren
• Uitgangspunten:

• Het simpel houden
• Klein denken = grote stappen zetten
• Hergebruik bouwstenen
• Elk % automatische archivering erbij = pure winst t.b.v. volledigheid  & 

informatie op orde
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Living Lab: inrichting proces

Doelstelling: 
• testen geautomatiseerd afhandelen van het e-

mailproces (inclusief bericht van ontvangst aan de 
geadresseerden) tot aan de archivering volgens 
de geldende richtlijnen in het daarvoor bestemde 
archiefsysteem

• Parkeerproces Den Haag: interessante mix
• Generieke automatische archiveringsprincipe hierin 

uitwerken
• Had elk ander willekeurig proces kunnen zijn: 

principes moeten standaard toepasbaar zijn
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Living Lab: inrichting

Opzet op hoofdlijnen
• Met OCTOBOX software gestructureerde en ongestructureerde mails 

omtrent parkeervergunningen uitlezen uit een Functionele E-mail Box (FEB) 
en de relevante documenten in Plato (DMS/ RMA) plaatsen

• Het gaat hierbij om bijvoorbeeld:
• Opzegging parkeervergunning;
• Bewijsstukken parkeervergunning zoals leaseverklaringen, huur-of 

koopovereenkomsten, kopieën van afvalstoffenheffing; 
• Voornemen/Besluit tot toekenning, afwijzing of intrekking 

parkeervergunning 

17 januari 2018 Versie11



Living Lab: inrichting

17 januari 2018 Versie12

Soort transactie

Bewonersparkeervergunning

Bezoekersparkeervergunning

Bedrijfsparkeervergunning

Wijziging parkeervergunning / opzegging parkeervergunning

Huisartsenparkeervergunning

Tijdelijke kentekenwijziging

Kentekenwijziging

Bewonersparkeervergunning

Bezoekersparkeervergunning

Bedrijfsparkeervergunning

Tijdelijke kentekenwijziging

Kentekenwijziging



Living Lab: inrichting

• Kanalen 
• E-formulieren
• Balie
• Functionele E-mail Box: parkerenonline@denhaag.nl

• Wat automatiseren t.b.v. bewaring/archivering
• Classificeren: wat is het?
• Automatisch metadateren
• Verrijken / toevoegen bijvoorbeeld

• Vergunningennummer
• BSN, KvK nummer en postcode en huisnummer 

• Waardering vanuit gemeentelijke selectielijst
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E-
mails

Vakapplicatie
X,y,z

Archiefregels & 
bewaartermijnen

Metadatamodel

Documenttypen

OCTOBOX

Plato
(DMS/
RMA)

Wat is het?
Classificeren

Ophalen gegevens
Archief, openbaarheid etc

- Ongelezen
- Verwijderen

Archiveren

Optioneel rechtstreeks naar domein

FEB
Parkerenonline@den

haag.nl



Living Lab: bijeenkomsten

• 1e functionele & technische inrichting
• Expertsessie deelnemende gemeenten

• Input verzamelen
• 2e functionele & technische inrichting (verwerken input)

• Expertsessie deelnemende gemeenten
• Input verzamelen

• Definitieve inrichting
• Eindrapport
• Kennissessies binnen Pilotstarter E-mailbewaring met:

• Deelnemers pilotstarter
• Geïnteresseerde gemeenten
• VNG / VNG Realisatie
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
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Kijkje onder motorkap

17 januari 2018 Versie16



Halen en brengen

Wat brengt Den Haag
• Ervaring en kennis
• Een innovatief Living Lab om gezamenlijk te leren
• Mensen, software en middelen voor kennissessies/overleggen en deelname 
aan pilotstarter
Wat brengen deelnemers?
•Deelname aan een gemengd Expert /testteam bij Den Haag?
•Welke specificaties / kennis leveren de deelnemers? 

• Denkkracht / Out of box?
• kennis wet/regelgeving, selectielijsten?
• Data?

• Wat spreken we af voor een optimaal rendement?
• Ambassadeurschap?
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Plaatje vragen??


