Factsheet

Aansluittraject CDD+

Het aansluiten van een organisatie en
haar archieven op het Centraal Digitaal Depot+
(CDD+) van de Justitiële Informatiedienst (JustID),
kent een speciﬁeke aanpak.

Implementatiefase
Wanneer de pilot is afgerond, start de implementatiefase. In deze
fase zal het totale systeem binnen de organisatie worden uitgerold.
De uiteindelijke doorlooptijd van de implementatie is afhankelijk
van de omvang van de organisatie, het archief of archieven, het
aantal locaties en de gekozen conversiestrategie (bijvoorbeeld
een big-bang scenario of een speciﬁek op de situatie toegesneden
overgangsmodel).

JustID heeft hiervoor een standaardfasering
ontwikkeld, die zo veel mogelijk garanties
geeft voor een succesvolle aansluiting.
Vooronderzoeksfase
Het traject start met een vooronderzoeksfase. Hierin wordt de
haalbaarheid onderzocht door de huidige situatie te spiegelen aan
de mogelijke toekomstige situatie met gedigitaliseerde/digitaal
overgedragen dossiers in het CDD+. De aandacht gaat hierbij vooral
uit naar de primaire processen, de toegepaste informatiesystemen,
de formele kaders, de conversie en eventueel een business case
voor het ﬁnanciële inzicht. Van de vooronderzoeksfase worden
rapportages gemaakt. Op basis hiervan kan de opdrachtgever
besluiten tot de volgende stap: de speciﬁcatiefase
(zie ﬁguur 1: het go/no go moment).

Substitutie
De Justitiële Informatiedienst ondersteunt haar klanten bij het
verkrijgen van een machtiging tot substitutie. Gedurende alle
fasen van het project zal aan de machtiging tot substitutie worden
gewerkt, bijvoorbeeld door het opstellen van werkprocessen en
procedures. Maar ook door het in kaart brengen van de wettelijke
kaders (ﬁt-gap analyse). Op die manier kan aan het eind van het
project een aanvraag voor de machtiging aan de zorgdrager of aan
de Rijksarchivaris worden overhandigd, zodat wordt geborgd dat
er een machtiging is verkregen en de papieren werkstroom niet
naast de digitale werkstroom hoeft te blijven bestaan. Nadat de
opdrachtgever de machtiging tot substitutie heeft verkregen,
kunnen de oorspronkelijke (papieren) documenten vervangen
worden door digitale kopieën. Het oorspronkelijke document kan
dan worden vernietigd en het nieuwe digitale document erft alle
rechten die aan het oorspronkelijke document werden ontleend.
Op de linkerpagina zijn per fase de verschillende onderwerpen van
het aansluittraject op CDD+ schematisch weergegeven.

Speciﬁcatiefase
In de speciﬁcatiefase worden de resultaten en aanbevelingen uit
het vooronderzoek nader uitgediept en vertaald naar de benodigde
‘vulling’ van het archiefregime in CDD+, de organisatorische
invulling en de technische/infrastructurele aspecten. In deze fase
worden onder andere de eisen vastgelegd voor de gegevensuitwisseling met bronsystemen in het primaire proces en wordt
aan de hand van de wettelijke kaders invulling gegeven aan het
handboek CDD+. Ook wordt gekeken in hoeverre de klant gebruik
gaat maken van de aan het CDD+ gerelateerde digitaliseringsdiensten. De inrichting van het CDD+ alsook de nieuwe
werkprocessen worden in deze fase feitelijk vastgelegd en vormen
daarmee de basis voor het opleidingsplan/conversieplan/
implementatieplan en de Diensten Niveau Overeenkomst (DNO)
tussen partijen.

Realisatiefase
In deze fase wordt het totale systeem opgezet aan de hand van de
uitkomsten van de speciﬁcatiefase. Het CDD+ wordt in deze fase
aangepast en ingericht en de koppelingen worden gebouwd.
Aannames uit de speciﬁcatiefase worden getoetst en kunnen
aanleiding zijn tot ﬁne-tuning. In een pilot zal het systeem worden
getest in een beperkte omgeving. Het doel van deze fase is om de
implementatiefase zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat de
organisatie zo geruisloos mogelijk kan overgaan op de nieuwe
werkwijze en het nieuwe systeem.
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Informatie
Voor meer informatie over het aansluittraject CDD+
kunt u contact opnemen met de Justitiële Informatiedienst.
Telefoon 0546 83 41 00
info@justid.nl | www.justid.nl

Justitiële Informatiedienst
De Justitiële Informatiedienst (JustID) heeft als primaire taak
het verstrekken van een integer en een integraal
persoonsbeeld van justitiabelen aan daartoe gerechtigden.
Om dit beeld samen te stellen, verzamelt, bewerkt en beheert
JustID deze gegevens in samenwerking met haar partners, zoals
het Openbaar Ministerie. Het leveren van betrouwbare
informatie waarover onze partners op het juiste moment
kunnen beschikken, is essentieel in de (strafrechts)keten.
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Figuur 1 - Fasering aansluittraject CDD+

* Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van offerte. Hierin wordt naast prijs ook eenieders bijdragen en eindproducten gedefinieerd.
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