Verslag TMLO workshop ‘Mappen in de
praktijk’
Op 6 oktober 2016 vond in het Zeeuws Archief in Middelburg de TMLO workshop ‘Mappen in de
praktijk’ plaats.
Hieronder vindt u het verslag van deze bijeenkomst.
Ruim 20 informatiebeheerders van Zeeuwse overheden gingen dinsdagmiddag 6 oktober 2016 actief aan de
slag met het vertalen (‘mappen’) van hun eigen metadata naar het TMLO-schema. De workshop TMLO werd
begeleid door Hans Quist (provincie Zeeland) en Edward van Unnik (gemeente Middelburg) die al ervaring
hebben op dit gebied. Edward heeft een Excelschema gemaakt waarvan iedereen gebruik kan maken voor
het mappen van de eigen metadata. Het mappen zelf moet iedere organisatie zelf doen, voor elke applicatie
opnieuw. Maar we kunnen elkaar natuurlijk wel helpen door ervaringen en mappingschema’s uit te
wisselen!
Hans Quist gaf een toelichting op zijn ervaringen met het verzamelen en mappen van metadata voor een pilot
met het e-Depot van het Zeeuws Archief. Eerst moet je de metadata uit een bronsysteem mappen met het
TMLO (Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden) en daarna moet je dat schema weer omzetten in een
xml bestand om het ‘eetbaar’ te maken voor het e-Depot. Vooral het mappen zelf was een behoorlijke klus
waar je echt tijdig mee moet beginnen.
Edward van Unnik lichtte het metadataschema toe dat hij heeft gemaakt met behulp van Excel. Hij heeft in
beeld gebracht wat hij aan metadata in huis heeft en is daarna die metadata gaan ‘mappen’ met de elementen
uit het TMLO. Hij heeft Excel gebruikt omdat dit zich heel goed leent om metadata uit verschillende
applicaties/systemen overzichtelijk in beeld te brengen. In het schema heeft hij alle metadata (of zoveel
mogelijk) uit het zaaksysteem van Green Valley en het RMA van Alfresco verwerkt. Dit heeft hem enorm
geholpen om inzicht te krijgen in de werking van het TMLO. Door juist aan de slag te gaan met deze materie,
afwegingen te maken over welk element past bij zijn ‘eigen’ metadata, is hij het TMLO beter gaan begrijpen en
kan hij er steeds vlotter mee uit de voeten.

Zelf mappen aan de hand van eigen voorbeelden
De tweede helft van de workshop gingen alle deelnemers actief aan de slag met het ‘mappen’ van metadata
aan de hand van zelf meegebrachte voorbeelden. Dat leverde aan elke tafel interessante en levendige
discussies op over de interpretatie van TMLO- elementen. In de evaluatie werd aangegeven dat het werken
met TMLO nu wel duidelijker voor hen was geworden, maar men vond het ook nog steeds best lastig en
onwennig. Edward en Hans riepen de aanwezigen op nu echt aan de slag te gaan met de eigen metadata en het
TMLO. Iedere organisatie moet dat toch voor zichzelf doen. Schuif het niet langer voor je uit! We helpen
elkaar!

Discussie
Op de vraag uit de groep wat nu het juiste schema is, antwoordde Edward dat dat eigenlijk niet bestaat.
Iedereen interpreteert zijn eigen metadata bij het mappen naar TMLO.
Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over het ‘harmoniseren’ van Zeeuwse mappingschema’s zodat we
elementen zoveel mogelijk op dezelfde manier interpreteren. In hoeverre dat kan en hoe we dat dan zouden
kunnen doen, bleef nu nog in het midden.
Leo Hollestelle van het Zeeuws Archief gaf aan dat het e-Depot niet zo veel eisen stelt als men misschien denkt.
Het Zeeuws Archief adviseert graag vroegtijdig over het mappen van metadata met TMLO zodat je bij de invoer
in het e-Depot niet meer voor verrassingen komt te staan. Het Zeeuws Archief werkt ook graag mee aan
eventuele afspraken over metadata en mappen binnen de Zeeuwse overheden.
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Hans en Edward boden aan het eind van de workshop aan te helpen bij mappingproblemen. Neem dus contact
met een van hen op als je daar behoefte aan hebt.

Excelbestand Edward van Unnik gebruiken
Het Excelbestand van Edward is bijgevoegd bij dit verslag. Het is vooral bruikbaar als voorbeeld van een
mapping. Daarnaast kun je het gebruiken om zelf te gaan mappen. Haal daarvoor alle metadata en de mapping
van Middelburg uit het schema en vul je eigen metadata in. Doordat de toelichting per element in het TMLO via
de rode bovenhoekjes, in dit schema is ‘ingebouwd’ heb je die direct bij de hand.

TMLO-proof maken van applicaties
Leveranciers zijn intussen wel begonnen hun applicaties ‘TMLO-proof’ te maken. Wout van der Reijden van het
Nationaal Archief lichtte toe dat het informatiemodel dat nu wordt opgesteld, vooral is bedoeld om
leveranciers daarbij te helpen. Elke overheid hanteert weer net andere metadata waardoor leveranciers vast
kunnen lopen bij het compliant maken van hun applicaties. Er is een gebruikersgroep opgericht per applicatie.
Het informatiemodel is eind dit jaar gereed.

Flying Information Doctors
Eind november presenteren we de Flying Information Doctors. Dat is een groep collega’s van Zeeuwse
overheden die je over allerlei onderwerpen rond digitaal informatiebeheer en e-Depot kunt bevragen!
Voor vragen aan Hans en Edward (en anderen) wordt binnenkort een mailbox van de Flying information
doctors geopend. Tot die tijd kun je nog gebruik maken van de mailbox edepot@zeeuwsarchief.nl.
BIJLAGEN
- De TMLO poster PDF.
- Het Excelbestand van Edward van Unnik (wordt op verzoek per e-mail toegezonden).
- Een link naar de handreiking, zie de pijl TMLO in het Dasboard. Door daarop te klikken vind je documenten en
goede voorbeelden.
Kijk ook op BREEDnetwerk, Archief2020 en Pleio voor meer informatie en goede voorbeelden.
Verslag: Fieke Krikhaar.
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