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e d i t o r i a l

Werk aan
de winkel

Door André Plat
André Plat is redactielid Od

Waar archiefbeheer in het sociaal domein ooit eenvoudig, 
overzichtelijk en heel massaal was, is met de digitalisering 
de massa hanteerbaarder geworden. Digitale data, verslagen, 
rapportages en beschikkingen zijn eenvoudiger en sneller te 

delen. Nieuwe werkwijzen hebben hun intrede gedaan en er heeft een 
verschuiving van werk plaatsgevonden van het rijk naar gemeenten. 
Nu het stof is neergedwarreld, is het een goed idee om te kijken wat dat 
voor informatiebeheer betekent. 
Vandaar dit themanummer over het sociaal domein. Blij zijn we met de 
verscheidenheid aan artikelen. Zoals die over datadeals: het vastleggen 
van afspraken hoe wordt omgegaan met gegevens van de overheid. 
Of een AVG-ABC van intergemeentelijk samenwerkingsverband ISD 
Brabantse Wal. Ook hebben we een ronkende praktijkbeschrijving 
over het kiezen van een nieuw Elektronisch Cliëntendossier. Lees ver-
der vooral het relaas over dossiervorming in de jeugdzorg. En ga met 
het artikel over de selectielijst aan tafel met functioneel beheerders om 
“passende maatregelen” informatiebeheer te nemen.  
In een sterk data- en ketengedreven domein is het lastig om aandacht 
te vragen voor de informatiebeheerfunctie. Er is nog veel te doen aan 
de integratie van het toezicht in het sociaal domein en het archief-
toezicht. Krijgt informatiebeheer in het sociaal domein wel voldoende 
aandacht? Het gaat dan om de informatiebeheerfuncties: registratie, 
bevriezen (statuswijzigingen), beheren (rechten, autorisaties, vernie-
tigen en duurzaam bewaren). Wordt er in het kader van horizontaal 
toezicht afdoende aan de gemeenteraad gerapporteerd? En gaat dit dan 
ook over het beheer van de onder mandaat uitgevoerde werkzaam-
heden door private partijen? Volstaan de bevindingen van de Inspectie 
Overheidsinformatie en Erfgoed dat ketenarchivering door de zorg-
dragers goed wordt beheerd (De Loonaangifteketen, 2020), dat aandacht 
wordt gevraagd voor de afstemming van bewaartermijnen in ketens. 
Ik ben er niet zeker van dat toekomstige onderzoekers hier veel aan 
hebben; het wachten is op incidenten bij de reconstructie van over-
heidshandelen, ik vermoed zowel binnen een organisatie en vrijwel 
zeker over de grenzen van (overheids)organisaties heen (ketens).  
In deze editie ook een terugblik op de KIA-ThemaTiendaagse Vernie-
tiging in januari en een artikel over “appruimen”. De organisatie van de  
ThemaTiendaagse daagt lezers en het veld uit om een volgend thema-
spektakel te organiseren. Wie pakt die handschoen op?
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Datagedreven 
schuldhulpverlening 

Maar hebben gemeenten de juiste bagage?
Gemeenten zijn vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht 
om mensen met problematische schulden te helpen. Naast reactief werken op basis 

van een hulpvraag van een inwoner, gaan gemeenten langs de deur. Het uitwisselen en 
gebruiken van data spelen hierbij een belangrijke rol. Met de herziening van de Wgs 
wordt dit straks verplicht. Een doorkijkje bij gemeenten, ambities voor de toekomst, 

en inzichten die wellicht ook van toepassing kunnen zijn bij andere domeinen.

Tekst Lex Slaghuis
Beeld Nationale Beeldbank/Coco Broeken

Lex Slaghuis is adviseur op het gebied van data delen en 
oprichter van de Open State Foundation

v i s i e
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Volgens de rijksoverheid 
hebben bijna 0,5 miljoen 
Nederlandse huishoudens 
problematische schulden 

en 1,4 miljoen een risico daarop. 
Terwijl de schulden uit schuld-
sanering minder dan 300 miljoen 
euro bedragen, lopen jaarlijks de 
maatschappelijke kosten van schul-
denproblematiek volgens het Nibud 
op tot 11 miljard euro. Volgens het 
NVVK (Nederlandse koepelorga-
nisatie voor schuldhulpverlening, 
red.) treden 86.000 mensen per jaar 
in contact met gemeenten voor 
schuldhulpverlening. Gemiddeld 
heeft men al 4 tot 5 jaar een schuld 
voordat men zich meldt. 
Het afhandelingstraject kan al snel 
een jaar duren. Daarna volgt een 
aflossingsperiode van 3 jaar. In 
totaal kijk je dus zo naar een periode 
van ongeveer 8 jaar. De gemiddelde 
schuld is maar liefst 43.000 euro bij 
gemiddeld 14 schuldeisers.Tot de 
top van schuldeisers behoren: incas-
so-ondernemingen, Belastingdienst, 
zorgverzekeraars, CJIB, gemeenten 
en woningbouwcorporaties. Banken 
en kredietverstrekkers komen 
daarna pas.

Signalen als data
Bij een groot aantal gemeenten in 
Nederland wordt door partners als 
Nutsbedrijven, woningcorporaties, 
zorgverzekeraars, CAK, een signaal 
afgegeven bij achterstanden in 
betalingen. Structurele achterstand 
in huur leidt veelal tot een – in elk 
geval voor de gemeente – kostbare 
huisuitzetting, waarna problemen 
van de schuldenaar flink toenemen. 
Zo’n signaal is een melding die 
als data wordt aangeleverd. Deze 
signaaldata worden in een software-
dienst zoals RIS (van Inforing) of 
VPS (van BKR) verwerkt. Hierbij 
wordt er gekeken of er niet al 
eerder een melding van dezelfde 
persoon is ontvangen, en worden 
prioriteiten toegekend. Bij de 
methodiek van vroeg-eropaf gaat 

de gemeente langs de deur om in 
gesprek te komen. Om waar nodig 
en gewenst een plan op te stellen, te 
ondersteunen om verdere escalatie 
te voorkomen en daarna een pad uit 
te stippelen om uit de schulden te 
komen. 

Preventie 
Via diverse kanalen vindt er pre-
ventie plaats. Met Geldfit kunnen 
inwoners bijvoorbeeld online zien 
of ze een risico op schulden hebben, 
en wat ze daar aan kunnen doen. 
De Nederlandse Vereniging van 
Banken heeft een initiatief om 
mensen met betalingsproblemen op 
hun betaalrekening online door te 
verwijzen naar Geldfit. 
Of het Huishoudboekje van de 
gemeente Utrecht, waarbij burgers 
vrijwillig het financiële beheer van 
de bankrekening en vaste lasten 
overdragen aan de gemeente. 
Schuldhulpmaatje levert vrijwilli-
gers die helpen met beheren van de 
financiën. Deze kanalen bieden ook 
gemeenten en andere partijen meer 
inzicht in de doelgroep op  
wijkniveau. Betreft het ongeschool-
de alleenstaande mannen tussen 
de 25-45 jaar, jonge gescheiden 
gezinnen, jongeren met schulden of 
een andere typische doelgroep? 

Basisdata op orde
Doelgroepinformatie is waardevol 
voor de uitvoering: dan weet je 
als gemeente hoe laat je moet aan-
bellen, of hoe je een gesprek moet 
insteken of welke collega misschien 

het beste contact legt. De behoefte 
aan data is dan ook groter dan enkel 
signalen. Naast deze doelgroepin-
formatie en wijkinformatie, zouden 
data van andere voorzieningen bin-
nen en buiten de gemeente nuttige 
meerwaarde voor de uitvoering en 
schuldenaren kunnen bieden. Het 
gaat hier helemaal niet om het big 
data-tijdperk binnen te stormen met 
artificiële intelligentie en machine 

learning. Maar om gericht toe te 
passen wat we al hebben vanuit ge-
meentelijke data, landelijke registers 
en voorzieningen. 
Een koppeling met de Basis-
registratie Personen zou er voor 
kunnen zorgen dat inmiddels over-
leden schuldenaren niet langer be-
zocht hoeven te worden. En dat bij 
de deur duidelijk is wie de (hoofd-) 
schuldenaar in het huishouden is, 
en van welke leeftijd die is. En het is 
eigenlijk ook wel een beetje raar dat 
achterstanden in gemeentebelastin-
gen en erfpacht niet zonder meer be-
kend zijn bij de dienst verantwoor-
delijk voor schuldhulpverlening. Op 
dit moment wordt er al geprioriteerd 
in het huisbezoek, bijvoorbeeld 
bij meerdere gelijktijdige signalen 
wordt deze hoger op de lijst gezet. 
Dit kan veel functioneler als er een 
risico-indicatie beschikbaar zou zijn 
op basis van inkomen, vermogen en 
of geregistreerde schulden. 

Doelgroep- en multiproblematiek
Schuldenproblematiek staat helaas 
ook niet op zichzelf. Er bestaat een 
sterke verbinding met armoede 
en werkloosheid als oorzaak en/
of gevolg. Volgens de NVVK 
is er bij 18 procent sprake van 
ggz-problematiek en 19 procent 
heeft een verstandelijke beperking. 
Bij specifieke doelgroepen, zoals 
jongeren en ondernemers werkt de 
standaardaanpak maar beperkt, en 
is behoefte aan andere data. Proces-
data zoals welk type schuldenaar, 
welke benadering en met welk 
resultaat, maakt onderzoek, bench-

‘BIJNA 0,5 MILJOEN 
HUISHOUDENS HEBBEN 
PROBLEMATISCHE 
SCHULDEN EN 1,4 MILJOEN 
EEN RISICO DAAROP’
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c o l u m n

O nlangs kregen wij een vraag van een overheidsarchief. Dat kreeg een 
verzoek van een historicus om inzage in het bevolkingsregister uit 
1940-1945. Ten aanzien van dit deel van het archief gelden openbaar-
heidsbeperkingen in verband met de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de personen over wie informatie in het archief ligt opge-
slagen. Het archief vroeg aan ons of inzage was toegestaan. Deze vraag laat 
zich niet gemakkelijk beantwoorden. Overheidsarchieven vallen onder de 
Archiefwet. Ook hebben zij te maken met privacywetgeving, onder meer 
vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
Het bevolkingsregister bevat een breed scala aan (gevoelige) persoonsgege-
vens. Een belangrijke eerste constatering is dat de historicus zelf in dit geval 
geen betrokkene is (dat wil zeggen degene op wie de persoonsgegevens 
betrekking hebben) in de zin van de AVG. Er is dus geen sprake van een 
inzageverzoek op grond van de AVG, maar op grond van de Archiefwet.  
In deze casus gelden openbaarheidsbeperkingen. Deze worden op het mo-
ment van overbrenging naar het archief voor een bepaalde duur vastgesteld, 
bijvoorbeeld voor 75 jaar.  Kan het archief deze algeheel (dus jegens eenieder) 
opheffen of heeft het een grond om deze alleen voor de historicus buiten 
beschouwing te laten?
Een grond voor het algeheel opheffen van de openbaarheidsbeperkingen zal 
niet snel aan de orde zijn. Dit kan slechts in uitzonderlijke gevallen. Bijvoor-
beeld als er nieuwe maatschappelijk relevante ontwikkelingen en/of gezichts-
punten zijn. Om te kunnen vaststellen of een openbaarheidsbeperking in een 
individueel geval terzijde kan worden gesteld, moet het archief een belangen-
afweging maken. Het gaat daarbij enerzijds om het algemene maatschappelij-
ke belang om het archief in te laten zien door de historicus. Anderzijds gaat 
het om een afweging van het belang waarvoor de openbaarheidsbeperkingen 
zijn opgenomen; in dit geval de bescherming van het individuele recht op 
privacy van betrokkenen van wie informatie in het archief ligt.  
Die belangenafweging zal per geval verschillen en is dus steeds afhankelijk 
van de specifieke omstandigheden. In dit geval luidde ons advies om de 
openbaarheidsbeperkingen jegens de historicus buiten toepassing te laten, 
maar tegelijkertijd een aantal waarborgen te treffen waardoor de privacy van 
betrokkenen zo veel mogelijk wordt gerespecteerd. De historicus mocht de 
persoonsgegevens bijvoorbeeld slechts geanonimiseerd verwerken.  

De advocaten en juristen van Elferink & Kortier Advocaten zullen op deze plek iede-

re maand een column schrijven, waarin zij een praktisch probleem op het gebied van 

de AVG in relatie tot informatiebeheer zullen behandelen. Heeft u een praktijkvraag 

die u behandeld wil zien? Stuur deze gerust in.

0penbaarheidsbeperking

Door Mirjam Elferink
Mirjam Elferink is advocaat intellectuele 

eigendom, ict-recht & privacy
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marken en de ontwikkeling van 
best practices mogelijk. Gemeenten 
hebben zelf vaak te weinig volume 
in de data om relevante patronen te 
herkennen. Het onderling uitwisse-
len van anonieme procesdata tussen 
gemeenten en partners maakt dat er 
echt mensgericht en datagedreven 
aan schuldenproblematiek gewerkt 
gaan worden. Dit is op dit moment 
een vergezicht.

Vroegtijdig signaleren 
Zoals eerder gesteld duurt het bijna 
5 jaar voordat mensen met schulden 
bekend worden bij de gemeente. 
Betalingsachterstanden op zorg en 
wonen zijn hierbij de laatste nood-
signalen. De vraag is naar vroegtij-
digste signalering. Hoe kunnen ge-
meenten na een jaar (of zelfs eerder) 
in de schulden al in contact komen? 
Kortom, handelen nog voordat de 
schuld onder last van schuldeisers 
verder is opgelopen, met alle sociale 
gevolgen van dien? 
Hier liggen kansen voor zorgvuldig 
onderzoek en overwogen innova-
ties. Het nadeel van eerder in het 
proces zitten is dat er ook veel meer 
signalen binnenkomen. En dat veel 
meer van deze signalen vals alarm 
zijn, dus eigenlijk geen opvolging 
behoeven. Er zijn dus vele malen 
meer data en onderzoek nodig. 
Vroegtijdig signaleren is een funda-
menteel big data-vraagstuk voor de 
samenleving. 

Privacy issues
Het onderling (legaal) uitwisse-
len van gegevens blijkt dan voor 
gemeenten zeer lastig te realiseren. 
Vanwege privacywetgeving en 
ontbrekende wetgeving kan data 
verzameld voor andere doeleinden 
niet zonder meer toegepast worden 
om de wettelijke taak van schuld-
hulpverlening beter uit te voeren. 
Het wetsvoorstel voor gemeente-
lijke schuldhulpverlening probeert 
hieraan tegemoet te komen, maar 
schiet nog tekort. De Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
wil gemeentelijke betalingsachter-
standen, inkomen en vermogensge-
gevens als mogelijke data voor het 
verrichten van de schuldhulpdienst-
verlening (bron: https://vng.nl/

nieuws/uitvoeringstoets-amvb-gemeen-

telijke-schuldhulpverlening).
Daarnaast zijn er niet zozeer over 
de beperkingen vanuit wetgeving, 
maar over de verschillende opvat-
tingen rond de privacywetgeving, 
verschillen in procesvoering rond 
die wetgeving en juridische docu-
mentatie. De ene gegevensfunctio-
naris wil een natte handtekening, de 
andere niet. De ene vindt voor elke 
data-uitwisseling een Data Privacy 

Impact Assessment noodzakelijk, de 
andere niet. De een leunt graag op 
het werk van anderen, de andere 
niet. Dit soort verschillen hinderen 
de praktijk omdat (data)partners 
niet voor elke gemeente unieke 
nieuwe afspraken willen maken. 

Datadeals 
Er komen dus nogal wat datavraag-
stukken en beheerverantwoorde-
lijkheden af op informatiespecia-
listen. Ze moeten afspraken maken 
voor data-uitwisseling met alle 
actieve woningcorporaties, zorgver-
zekeraars, energie- en waterleve-
ranciers. Daarom is de NVVK bezig 
met een landelijk convenant voor 
leveranciers van signaaldata, zodat 
deze op één manier de data kunnen 
gaan uitleveren en communiceren 
met gemeenten. Gemeenten zullen 
alsnog met de gegevensfunctionaris 

aan tafel moeten, authenticatie en 
autorisatie regelen, de data verwer-
ken in te realiseren of in te kopen 
toepassingen zoals RIS of VPS. 
Aanvullend volgen koppelingen 
en procedures waaronder audits 
voor diverse wettelijke taken 
en verantwoordelijkheden rond 
archivering, openbaarheid, en 
managementinformatie. Op zich 
een bekend verhaal, de uitdaging 
is dat een gemeente zo met twintig 
of meer dataleveranciers aan de 
slag zou gaan. Daarom pleit VNG 
voor een landelijke ict-voorziening. 
Dan lijkt het toch mee te vallen. 
Als gemeente hoef je nu alleen nog 
maar die data juist te verwerken en 
toe te passen. 
Het wetsvoorstel Wgs verplicht 
gemeenten om bij een ontvangen 
vroegsignaal een inwoner een aan-
bod te doen voor een eerste gesprek. 
Dat zijn bij sommige inwoners dan 
wel een heleboel aanbiedingen. 
VNG geeft aan dat gemeenten 
lokaal beleid willen kunnen voeren 
en de signalen kunnen beoordelen 
op kwaliteit, rechtmatigheid en 
deze zo nodig kunnen verrijken. 
Hoe de wet er ook uit gaat zien, de 
hamvraag is: hebben gemeenten de 
juiste bagage om met data te werken 
en voldoende mogelijkheden om in 
dit soort innovatieve datadeals mee 
te draaien?

Lex Slaghuis schrijft dit artikel op 

persoonlijke titel.

‘GEMEENTEN ZULLEN 
ALSNOG MET DE 
GEGEVENSFUNCTIONARIS AAN 
TAFEL MOETEN’

‘MENSGERICHT EN 
DATAGEDREVEN AAN 
SCHULDENPROBLEMATIEK 
WERKEN IS EEN VERGEZICHT’
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Vroeger was het zo makkelijk: je vormde per cliënt een dossier en 
sloot dat dossier af als de uitkering of voorziening was beëindigd. 
Vervolgens het dossier 7 jaar bewaren en daarna weggooien. Simpel. 
Maar tegenwoordig vormen we geen dossiers meer. We koppelen zaken 
aan een cliënt en iedere zaak kan een andere bewaartermijn hebben. 
Dit maakt het correct waarderen en vernietigen van informatie in het 
sociaal domein een stuk ingewikkelder. Dit artikel bespreekt een aantal 
bewaartermijnen, de redenatie achter die bewaartermijnen en behandelt 
de meest gestelde vragen over de toepassing van deze bewaartermijnen.

Tekst Kees-Jan Vermeulen
Kees-Jan Vermeulen is Trainer i-Navigator/ 
Model-DSP/Zaakgericht Werken bij VHIC

a c h t e r g r o n d

Vernietigen 
in het sociaal 
domein
Uitleg van toepassing van bewaartermijnen 
en uitvoering van vernietiging
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Als er één sector is waar de 
Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) 
grote impact heeft, dan is het 

wel het sociaal domein. Gemeenten 
verzamelen een grote hoeveelheid 
bijzondere persoonsgegevens om 
de voorzieningen te kunnen ver-
strekken. In de AVG is vastgelegd 
dat deze persoonsgegevens moeten 
worden vernietigd als de gemeente 
geen grondslag meer heeft om ze 
te bewaren. Als een bewaartermijn 
van een zaak is verlopen, moet een 
gemeente die zaak vernietigen.  Het 
is daarom onmogelijk per cliënt-
dossier te vernietigen, want dat zou 
betekenen dat sommige zaken met 
de bijbehorende persoonsgegevens 
te lang worden bewaard.

Ingetrokken aanvragen
De bewaartermijnen voor de 
Jeugdwet, Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en gezond-
heidszorg zijn wettelijk bepaald en 
gemeenten zijn verplicht zich aan 
die wettelijke termijnen te houden. 
De AVG heeft daar geen invloed 
op. Sinds de AVG in werking is 
getreden, krijgen gemeenten wel 
te maken met verzoeken tot het 
verwijderen van persoonsgegevens 
die worden ingediend op basis van 
het recht op wissing. In het geval 
dat een aanvraag voor een voor-
ziening wordt ingetrokken, zijn de 
wettelijke bewaartermijnen niet van 
toepassing en dient de gemeente te 
voldoen aan dit soort verzoeken. 
Om te voorkomen dat gemeenten 
veel tijd kwijt zijn met het behan-
delen van deze verzoeken, is de 
termijn van 6 weken opgenomen 
in de selectielijst. Deze termijn is 
gebaseerd op de algemene bezwaar- 
en beroepstermijn. Probleem met 
deze nieuwe bewaartermijn is de 
praktische toepassing. In feite wordt 
van een gemeente verwacht dat zij 
regelmatig controleert welke niet- 
doorgegane aanvragen ouder zijn 
dan 6 weken en deze vernietigt. De 

meeste zaaksystemen hebben geen 
mogelijkheid om bewaartermijnen 
aan te geven in dagen of weken, 
alleen in jaren of maanden. Tenzij 
zaaksysteemleveranciers dit aanpas-
sen ontkomt een gemeente er niet 
aan om handmatig alle ingetrokken 
aanvragen te controleren en te 
vernietigen. Dit betekent ook dat 
gemeenten vaker dan één keer per 
jaar een vernietigingslijst moeten 
maken en laten goedkeuren. 

Wmo, Jeugdwet en Wvggz
Tot 1 januari 2020 gold dat de 
bewaartermijn voor alles onder 
de Jeugdwet 15 jaar was. Voor 
gedwongen opnames in psychi-
atrische ziekenhuizen (onder de 
Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen) gold 
een bewaartermijn van 5 jaar. Dat 
is veranderd onder Wijziging Wet 
op de geneeskundige behandelings-
overeenkomst (WGBO). Deze wet 
wijzigt de bewaartermijnen voor de 
Jeugdwet, Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (Wvggz) en Wet 
zorg en dwang (Wzd) naar 20 jaar. 
Dat geldt niet voor de Wmo. De 
bewaartermijn voor de Wmo blijft 
15 jaar omdat dit niet wordt gezien 
als het uitvoeren van geneeskundige 
handelingen. Of zoveel langer als 
redelijkerwijs uit de zorg van een 
goed hulpverlener voortvloeit.
Voor zowel de Wmo, de Jeugdwet 
als de Wvggz en Wzd geldt dat 
er wettelijk is bepaald dat zaken 
langer bewaard kunnen worden als 
de hulpverlener dat nodig vindt. 
Dit houdt in dat gemeenten zaken 
langer kunnen bewaren als zij dat 
noodzakelijk achten. Vooral in de 
Jeugdwet waar hulpverleners graag 
de geschiedenis van een heel gezin 
willen kunnen volgen, zal deze optie 
worden toegepast. Dit kan uiteraard 
niet geautomatiseerd gebeuren 
aangezien dit zaakspecifiek is. 
Medewerkers zullen dus handmatig 
de bewaartermijn van de betrokken 
zaken moeten aanpassen. Er zal dus 

overleg dienen plaats te vinden met 
de vakafdeling voordat zaken daad-
werkelijk worden vernietigd. Ook 
zal het besluit om zaken langer te 
bewaren goed onderbouwd moeten 
worden. Zonder die onderbouwing 
wordt het langer bewaren van per-
soonsgegevens als een overtreding 
van de AVG gezien.

Schuldhulpverlening
Er wordt vaak gedacht dat de 
gegevens van een schuldhulptraject 
minstens 7 jaar bewaard moeten 
worden. De termijn van 7 jaar geldt 
echter alleen voor bedrijven en 
instellingen en is alleen van toe-
passing op hun administratie. Een 
cliënt die in een schuldhulptraject 
terechtkomt, is zelf verantwoorde-
lijk voor zijn eigen administratie. 
De gemeente ondersteunt de cliënt 
alleen maar bij het oplossen van 
schulden. Aangezien de cliënt 
onder het Burgerlijk Wetboek zijn 
financiële administratie maar 5 
jaar hoeft te bewaren en omdat een 
schuldhulptraject maximaal 3 jaar 
kan duren, hoeft een gemeente de 
gegevens van zo’n traject ook niet 
langer dan 5 jaar te bewaren. 

Participatiewet
In 1997 kwam de Wet boeten, 
maatregelen en terug- en invorde-
ring sociale zekerheid en moesten 
bijstandsdossiers 20 jaar bewaard 
worden omdat een gemeente ver-
plicht werd een uitkering (in meest 
extreme situaties) 20 jaar terug te 
vorderen als er iets niet in de haak 
was. Deze wet is in 2006 vervallen 
en dus is een bewaartermijn van 7 
jaar weer genoeg. Eén van de rede-
nen voor het intrekken van de wet 
was gebaseerd op het feit dat een 
cliënt zoals hierboven al benoemd 
volgens het Burgerlijk Wetboek zijn 
administratie maar 5 jaar hoeft te 
bewaren. 
Een cliënt kan zich dus maar 5 jaar 
verweren tegen een claim van een 
gemeente en iedereen heeft het 
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Wmo Plan van aanpak Vastgesteld 15 jaar of zoveel langer… 3.1.5
Niet vastgesteld 5 jaar 3.2
Afgebroken 6 weken 3.3.1

Voorziening Verstrekt 15 jaar of zoveel langer… 8.1.1/8.3.1
Geweigerd 5 jaar 8.2
Afgebroken 6 weken 8.4.1

Controle/onderzoek Uitgevoerd 15 jaar 12.1.2
Sanctie Opgelegd 15 jaar 12.2.6

Jeugdwet Plan van aanpak Vastgesteld 20 jaar of zoveel langer… 3.1.4
Niet vastgesteld 5 jaar 3.2
Afgebroken 6 weken 3.3.1

Voorziening Verstrekt 20 jaar of zoveel langer… 8.1.2/8.3.2
Geweigerd 5 jaar 8.2
Afgebroken 6 weken 8.4.1

Onderzoek/controle Uitgevoerd 20 jaar 12.1.12
Sanctie (o.a. terugvordering) Opgelegd 20 jaar 12.2.9

Wvggz/Wzd Maatregel Opgelegd 20 jaar 12.2.4
Niet opgelegd 1 jaar 12.3

Participatiewet Bijstand Verstrekt 10 jaar na beëindiging 8.1/8.3
Geweigerd 5 jaar 8.2
Afgebroken 6 weken 8.4.1

Onderzoek/controle Uitgevoerd 10 jaar 12.1.1
Sanctie Opgelegd 10 jaar 12.2

Schuldhulp Voorziening Verstrekt 5 jaar na beëindiging 8.1.9/8.3.5
Geweigerd 5 jaar 8.2
Afgebroken 6 weken 8.4.1

Controle Uitgevoerd 5 jaar 12.1

Tabel 1. Bewaartermijnen voor het sociaal domein in de selectielijst 2020

recht zich te kunnen verweren 
tegen zo’n claim. Als een gemeente 
dus een terugvordering instelt, kan 
zij maar een vordering instellen 
over de laatste 5 jaar. Alles 20 jaar 
bewaren is dus niet nodig. Dit 
is dan ook de reden waarom de 
bewaartermijn voor zaken over de 
bijstand op 10 jaar is gezet. Daarin 
is rekening gehouden met de 
financiële bewaartermijn van 7 jaar 
en daar is 3 jaar bij geteld waarin 
rekening wordt gehouden met 
eventuele uitwassen.
De meest gestelde vraag in forums 
gaat over hoe om te gaan met 
terugvorderingen. Een terugvor-
dering kan volgens het Burgerlijk 
Wetboek 20 jaar duren. Toch staat 
de bewaartermijn voor alle zaken in 
de bijstand op 10 jaar. Er wordt in 
de selectielijst namelijk verschil ge-
maakt tussen het opleggen van een 
terugvordering en het daadwerke-
lijk invorderen van het bedrag.
Een terugvordering moet binnen 
5 jaar worden opgelegd. Het 

daadwerkelijk uitvoeren van die 
terugvordering kan 20 jaar duren. 
De bewaartermijn voor een af-
gehandelde terugvordering is 10 
jaar. De zaak is pas afgehandeld als 
de vordering is voldaan of wordt 
gestopt. In theorie kan een terug-
vordering dus 30 jaar in een archief 
zitten, de looptijd plus de bewaar-
termijn (20+10). De zaak over 
de lopende terugvordering bevat 
alle gegevens die nodig zijn om de 
terugvordering goed te laten ver-
lopen. Dat betekent dat in de zaak 
over de terugvordering gegevens 
zitten ten aanzien van de beslissing 
om de terugvordering in te stellen 
op alle zaken die betrekking hebben 
op de bedragen die worden terug-
gevorderd. Bijvoorbeeld bij zaken 
over de verstrekking of wijziging 
van de uitkering de stand van zaken 
van de terugvordering.
Dit betekent dat moet worden 
nagekeken of er nog terugvor-
deringen lopen, als er zaken op 
de vernietigingslijsten staan die 

betrekking hebben op bijstandsuit-
keringen.

Controle
Voor het correct toepassen van 
bewaartermijnen en het correct 
vernietigen van zaken uit het sociaal 
domein is een goede afstemming 
met de vakafdeling nodig. Aange-
zien veel vernietigingstermijnen 
automatisch aan zaken worden 
gekoppeld, is controle van vernie-
tigingslijsten steeds belangrijker. 
Bij de bijstandsuitkeringen dient 
een controle plaats te vinden of 
er nog terugvorderingen lopen. 
In de Wmo en Jeugdwet zal de 
vakafdeling willen kijken of zaken 
bewaard moeten worden onder 
het mom van: of zoveel langer als 
redelijkerwijs uit de zorg van een 
goed hulpverlener voortvloeit. Dit 
klinkt vrij logisch maar vanwege de 
automatisering van onze zaaktypen 
en de geautomatiseerde manieren 
van vernietiging zijn dit risico’s die 
moeten worden onderkend.
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Elektronisch 
Cliëntendossier

Zorginstelling SDW stapt over

Zorginstelling SDW in West-Brabant is in december 
vorig jaar overgestapt naar een nieuw Elektronisch 
Cliëntendossier (ECD). Een hele onderneming die 

flink wat tijd in beslag heeft genomen.

Tekst Edith Kant  
Edith Kant is communicatie-

medewerker bij SDW

p r a k t i j k

Hilde Hulsen is manager bij SDW. ‘Wij willen dat 
mensen met een verstandelijke beperking leven 
zoals zij dat willen,’ vertelt ze. ‘Dat betekent dat 
we als SDW woonlocaties hebben, maar veel 

cliënten wonen ook zelfstandig en krijgen daar zoge-
naamde ambulante ondersteuning. Daarnaast bieden 
we ook allerlei soorten van opvang en dagbesteding 
aan, van lunchroom en kopieerwinkel tot in- en 
ompakwerk. In die teams werken vaste medewerkers, 
maar ook flexmedewerkers die we bij verschillende 
teams kunnen inzetten.’
Dit alles brengt heel wat uitdagingen met zich mee. 
Hulsen: ‘Want in het ECD houden onze ongeveer 900 
medewerkers de gegevens bij van ruim 1800 cliënten, 
zoals het zorgplan en resultaten van eventuele onder-
zoeken. Er wordt dus dagelijks veel mee gewerkt. Een 
belangrijk uitgangspunt is dan ook het gebruiksgemak, 
want hoe makkelijker het systeem, hoe meer tijd wij 

hebben voor onze cliënten. En dat is waar we het voor 
doen.’

Projectorganisatie
Waarom is SDW overgestapt naar een nieuw ECD? 
‘Ons vorige ECD was niet eenvoudig in gebruik en ook 
niet gebruiksvriendelijk’, vertelt projectleider Davina 
Jacobs-van den Brand. ‘Wij waren dan ook op zoek 
naar een gebruiksvriendelijker systeem, zodat onze 
medewerkers sneller kunnen werken. Ook zochten we 
een systeem dat in de cloud staat, zodat medewerkers 
het systeem overal kunnen benaderen en ook via hun 
smartphone eenvoudig kunnen rapporteren. Dat kon-
den we in ons vorige ECD niet.’ 
Jacobs-van den Brand: ‘We hebben gewerkt met een 
projectorganisatie die bestond uit stuurgroep, werk-
groepen en een supportteam. De werkgroepen hebben 
de uitvoering van het project op zich genomen. Ook 
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‘WE HEBBEN VEEL AANDACHT 
BESTEED AAN DE TOEKENNING 
VAN DE JUISTE RECHTEN VAN DE 
MEDEWERKERS’

hebben zij de stuurgroep geadviseerd in het nemen van 
besluiten, zoals de keuze voor een ECD. Het support-
team heeft onder andere geadviseerd in de inrichting 
van het ECD en de trainingen gegeven.’ 

Stuurgroep
‘We zijn begin 2018 begonnen met het opstellen van 
een programma van eisen (PvE), waar niet alleen de 
werkgroepen, maar ook nog eens zo’n 70 medewerkers 
over hebben meegedacht,’  aldus Jacobs-van den Brand. 
‘De stuurgroep heeft vervolgens het PvE vastgesteld. 
Aan de hand van het PvE hebben we een selectie van 
leveranciers gemaakt. Die leveranciers hebben een 
demonstratie gegeven. Op basis van de presentatie is 
één van de drie leveranciers afgevallen. Van de overige 
leveranciers is in oktober 2018 een demo-omgeving 
weggezet. We hebben collega’s uit verschillende teams 
laten testen.’ 
‘Veel medewerkers hebben hiervan gebruikgemaakt,’ 
vult Hulsen aan. ‘Zij konden vervolgens hun voorkeur 
uitspreken voor één van de applicaties. Deze stap heeft 
veel tijd gekost, maar dat heeft zich zeker uitbetaald in 
onder meer het draagvlak voor deze verandering. We 
zagen dat de overgrote meerderheid van onze mede-
werkers koos voor de applicatie ONS.’ Het mt heeft het 
advies van de medewerkers dan ook overgenomen. 

Koppelen van systemen 
Tijdens de inrichting en implementatie van het nieuwe 
ECD, waarmee we begin 2019 begonnen zijn, hebben 
we veel aandacht besteed aan de toekenning van de 
juiste rechten van de medewerkers. ‘Hierin moest een 
balans gevonden worden van wat werkbaar is, maar 
ook wat mag in verband met de AVG’, vertelt Hulsen. 
‘Dus behalve dat we goed gekeken hebben naar welke 
medewerkers bij welke cliënten en informatie mogen, 
zijn we ook goed aan het kijken naar hoe we hier daad-
werkelijk controle op kunnen uitoefenen. We hebben 
namelijk een flinke pool aan flexmedewerkers, die 
binnen alle teams kunnen worden ingezet.’
Jacobs-van den Brand: ‘Die rechten toekennen was dan 
ook een hele uitdaging. Zo hebben we een koppeling 
laten maken tussen ons HRM-systeem (AFAS) en het 
ECD. Deze koppeling zorgt er automatisch voor dat 

medewerkers de juiste rechten krijgen op basis van 
kostenplaatsen en functie (wat mag iemand binnen het 
systeem doen en zien?). Werken medewerkers binnen 
meerdere teams? Dan is dit in ons HRM-systeem als 
een formatieverdeling opgenomen en krijgen zij dus 
toegang tot meerdere teams.’ 
‘Voor onze flexmedewerkers moesten we een andere 
oplossing zoeken. We hadden er bijvoorbeeld voor 
kunnen kiezen om onze flexmedewerkers rechten te 
geven tot alle teams. Behalve dat dit niet heel werkbaar 
is voor de medewerkers zelf, omdat ze dan veel te 
veel te zien krijgen, is het voor ons ook niet goed te 
controleren of een medewerker op dat moment wel 
toegang nodig had tot die cliëntgegevens. Daarom 
hebben we ervoor gekozen dat zij de escalatieknop 
moeten gebruiken. Het gebruik van de escalatieknop 
valt namelijk wel goed te controleren, omdat je hier 
altijd een reden moet invullen waarom je jezelf toegang 
tot die cliëntgegevens geeft.’ 

Kinderziektes
Is het project nu klaar? ‘Er zijn nog steeds een paar 
puntjes op de i die we moeten zetten,’ aldus Jacobs- 
van den Brand. ‘Zo vinden we de oplossing voor de 
flexmedewerkers met de escalatieknop nog niet ideaal. 
Daarom laten we nog een koppeling maken tussen ons 
Roostersysteem (OWS) en het ECD. Staat een flex-
medewerker straks ingepland voor een bepaald team? 
Dan heeft hij/zij toegang tot de bijbehorende cliënten 
24 uur voordat de dienst begint tot 24 uur na zijn/
haar dienst. Daarnaast geeft het supportteam ook nog 
steeds trainingen: voor medewerkers die een training 
gemist hebben, maar ook omdat ze toch graag nog een 
keertje de training willen volgen. Ook hebben we extra 
trainingen over verdieping op rapporteren aangebo-
den, vanwege de vele rapportagemogelijkheden die 
het werk van de medewerker wel een stuk makkelijker 
maakt.’ 
Hulsen: ‘We horen terug dat medewerkers heel 
tevreden zijn over de gebruiksvriendelijkheid van het 
systeem en ook de mogelijkheid dat je nu gemakkelijk 
kunt rapporteren via je smartphone. Uiteraard zijn 
er nog wel wat kinderziektes. Daar besteden we de 
komende periode tijd aan om dat op te lossen.’

‘ER ZIJN NOG STEEDS EEN 
PAAR PUNTJES OP DE I DIE 
WE MOETEN ZETTEN’
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Na een jaar of vijf intensieve 
jeugdzorg voor onze zoon zijn 
de onderste planken van de 
boekenkast op de werkkamer 

gevuld met klappers. In die klappers 
zitten beschikkingen, plannen van 
aanpak, rapportages en andere stuk-
ken die we bijna wekelijks krijgen 
toegezonden van allerlei instanties 
die zich beroepshalve bezighouden 
met zijn begeleiding. Gemeente, 
instelling voor speciaal onderwijs, 
zorgboerderij, fysiotherapeut, dys-
lexiespecialist, gezinsondersteuner: 
sommigen leveren zelfs de klapper 
mee, zodat het een kleurrijk palet 
oplevert in de boekenkast.
Wat grappig is, of schrijnend: veel 
stukken hebben we in meervoud. 
In sommige gevallen omdat de 
verschillende instellingen die infor-

matie delen, ons de gedeelde stuk-
ken in kopie toesturen. Maar veel 
vaker juist omdat instellingen geen 
informatie delen, en wij zelf infor-
matie bij andere betrokken partijen 
moeten achterhalen en doorzetten 
naar de betreffende partij (onder het 
mom van privacyregels; de Angst-

gegner van deze tijd. Een uur of 3 
per week zijn we kwijt met deze 
diarree aan dossiervorming.

Risicovol
Is de situatie voor mijn zoon 
verbeterd door dit papierwerk? 
Natuurlijk niet! Hij is gebaat bij 
een goede samenwerking tussen 
school en zorgboerderij, voor goede 
inpassing van de fysiotherapeut 
en de dyslexiebehandelaar in zijn 
zorgschema. Hij is gebaat bij een 

structuur waarin hij thuis en op 
school, met zijn beperkingen, goed 
kan functioneren. Hij is gebaat bij 
menselijke maat, niet bij papieren 
monsters. 
En dat is waar de professionals die 
hem dagelijks begeleiden, voor 
zorgen. Want het gaat naar omstan-
digheden goed met hem, dankzij 
betrokken professionals. Maar wat 
niet goed gaat, is de informatiepo-
sitie van ouders en professionals in 
de zorg. Niemand in de jeugdzorg 
zal beweren dat wat ik hiervoor 
beschrijf een uitzondering is: het is 
de regel. Niemand in de jeugdzorg 
zal beweren dat dit efficiënt is inge-
richt: zorgprofessionals klagen steen 
en been over bureaucratie, overre-
gulering en gebrek aan vertrouwen. 
Niemand in de jeugdzorg zal bewe-

Wat mist in de zorg voor kwetsbare kinderen is vraaggestuurde, actiege-
richte, gedeelde informatievoorziening. De kunst is om dat te doen zonder 

onszelf te verliezen in ingewikkelde discussies, debatten over privacy, 
juridisch gesoebat en institutionele loopgravenstrijd. Met twee eenvoudig 

te realiseren afspraken kunnen we het zo veel beter maken: we ordenen het 
dossier rond de centrale hulpvraag en werken met één actielijst.

Regie op informatie kan jeugdzorg verbeteren

Diarree aan dossiers 
verhindert effectief 

handelen

Tekst Peter Ruijters
Peter Ruijters is adviseur voor 

gemeenten bij NCOD

o p i n i e
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ren dat het produceren van zoveel 
redundante persoonsinformatie in 
dossiers privacybescherming bevor-
dert: het maakt het risicovoller. 

Rubriceren
Wat mist in de zorg voor kwetsbare 
kinderen, zijn heldere afspraken 
over dossiervorming en over het 
delen van informatie. Er is behoefte 
aan één gezamenlijk dossier waarin 
informatie uitgewisseld wordt in 
het netwerk en niet gedupliceerd. 
Met als doel: een effectief hande-
lingsperspectief voor de professio-
nals, de ouders en kinderen. Opgave 
is om deze opdracht te verwezenlij-
ken: vraaggestuurde, actiegerichte, 
gedeelde informatievoorziening.
En de kunst is om dat te doen zon-
der onszelf te verliezen in ingewik-
kelde discussies over ontologie, in 
debatten over privacy, in juridisch 
gesoebat en institutionele loopgra-
venstrijd. Laten we niet streven 
naar een perfecte oplossing voor 
alle gevallen, maar naar een snel 
haalbare en werkende oplossing 
voor de meeste. Dat kan door twee 
afspraken te maken.
De eerste afspraak is: we stellen 
voortaan de hulpvraag centraal, en 
ordenen het dossier rond die vraag. 
Wanneer ik door onze stukken 
blader, dan zie ik dat er twee soor-
ten informatie gemoeid zijn met 
het jeugddossier. Informatie over 
kind en omgeving, gestructureerd 
gevangen in analyse-instrumenten. 
En informatie over in te zetten 
instrumenten, divers omdat iedere 
betrokken partij eigen jargon han-
teert om zich te onderscheiden van 
anderen. Context- en productinfor-
matie worden gecombineerd in een 
assemblage van diensten die in com-
binatie “maatwerk” heet. Allemaal 
unieke combinaties, dat wel. 
Ordenen en standaardiseren van 
informatie in een logisch model 
vinden in veel domeinen plaats;  
ook in het sociaal domein. Zie 

de SUWI-wetgeving. Maar die 
modellen zijn overwegend gericht 
op rechtmatigheid en administratie, 
en niet op vraagsturing. Binnen 
de jeugdzorg zelf wordt sinds 2015 
gewerkt met de i-Standaard iJw om 
administratieve informatie te delen 
tussen gemeenten en zorgaanbie-
ders. 
Een standaard als IjW zoek ik niet; 
die dient een ander doel. Het gaat 
me om een voor ieder herkenbaar 
uiterlijk van het dossier: conver-
gentie op kopjesniveau, met de 
hulpvraag als leeswijzer. Een logi-
sche rubricering, die het voor alle 
betrokken partijen mogelijk maakt 
vergelijkbare informatie te ordenen 
onder hetzelfde kopje. Rubriceren is 
een kwaliteit die van oudsher ruim-
schoots bij informatiebeheerders 
aanwezig is, maar door recent digi-
taliseringsgeweld op de achtergrond 
is geraakt. Benut deze kwaliteit. 

Afstemming
Afspraak twee is: we werken met 
één actielijst. Dan weten betrok-
kenen bij een casus van elkaar wat 
ze doen, met welk doel en op welk 
moment. Dat vraagt afstemming. 
Een omgeving om digitaal samen 
te werken maakt die afstemming 
makkelijker. Een gezamenlijk activi-
teitenoverzicht, liefst in combinatie 
met een kalender, helpt daarbij: 
informatie-uitwisseling tussen 
professionals en ouders is vaak 
tijd- en plaatsgebonden. We zien 
dat digitale werkomgevingen effec-
tiever zijn als betrokkenen al hun 
afstemming doen via dat platform. 
Een aantrekkelijke omgeving zorgt 
voor frequent gebruik. 
De gemeente Oisterwijk heeft 

eerder initiatief genomen om een 
samenwerkomgeving in te richten; 
met (een aantal) instellingen in 
jeugdzorg en Wmo. Dat initiatief 
heeft onder andere geresulteerd in 
een toepassing voor gezamenlijke 
vraagverheldering in de toegang; 
een mooi begin. De gemeente 
Krimpen aan den IJssel faciliteert 
een gezamenlijke verzamelplaats 
voor dossiers. De toegang van het 
sociaal domein is vormgegeven 
vanuit De KrimpenWijzer en het 
Krimpens Sociaal Team. 

Empathie
Van hieruit worden alle zorg, 
opvoedingsondersteuning, wel-
zijn en inkomensondersteuning 
(voortraject schulddienstverlening) 
aangeboden aan de inwoners. Deze 
organisaties zijn netwerkorganisa-
ties onder gemeentelijke regie. Part-
ners vanuit clientondersteuning, 
maatschappelijk werk, opvoedon-
dersteuning, jeugdhulp, ambulante 
hulpverlening (jeugd en psychiatrie) 
werken samen onder gemeentelijke 
regie. Alle registraties vinden plaats 
in één door de gemeente gefacili-
teerde applicatie. Deze applicatie is 
op een dusdanige wijze ingericht dat 
toegang per dossier kan worden ge-
autoriseerd. De privacy is hiermee 
voldoende geborgd en als gemeente 
ben je eigenaar van de totale data-
base. Dit creëert de mogelijkheid 
om meerjarige analyses te maken. 
Mocht een van de aanbieders ver-
trekken en vervangen worden door 
een andere heb je geen last van een 
“witte vlek” in je historische data. 

Met twee eenvoudig te realiseren 
afspraken kunnen we het zo veel 
beter maken en  voor iedereen (be-
halve de papierfabriek) praktischer 
maken. Wat het vraagt? Empathie; 
denken vanuit de ander. En laat die 
eigenschap nu precies datgene zijn 
wat professionals in de jeugdzorg 
bijzonder maakt.

‘MIJN ZOON IS GEBAAT BIJ 
MENSELIJKE MAAT IN PLAATS 
VAN PAPIEREN MONSTERS’
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Tekst Len Bakx
Len Bakx is senior adviseur Bedrijfsvoering  

bij ISD Brabantse Wal

p r a k t i j k

Het is op de dag van het schrijven van dit artikel 28 
januari 2020. Vandaag is de Europese Dag van de 
Privacy. Deze dag is in 2007 in het leven geroepen 
door de Raad van Europa. Er is gekozen voor 28 

januari omdat in 1981 op deze datum het Dataprotectie-
verdrag werd ondertekend. Dat heeft de basis gelegd voor 
Europese privacybescherming. Het doel van de dag is 
om burgers beter te informeren over hun rechten bij het 
gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, be-
drijven en andere organisaties. Ook worden organisaties op 
deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgege-
vens te verbeteren.
In het sociaal domein ver- en bewerken we enorm veel 
privacygevoelige gegevens. Om te kunnen beoordelen of 
inwoners in aanmerking komen voor voorzieningen uit 
de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet worden vrijwel alle 

beschikbare maar uiteraard relevante gegevens over de per-
soon, inkomen, bezittingen, schulden, fysieke en mentale 
gesteldheid verzameld uit authentieke bronnen, uitgevraagd 
bij de inwoner zelf of bij geautoriseerde derden (waaronder 
artsen/specialisten). De gegevens worden opgeslagen in ons 
systeem dat de Suite voor het Sociaal Domein heet.

Doelmatig versus rechtmatig
We voeren als gemeenten deze drie wetten uit, maar moe-
ten ons in de praktijk constant bewust zijn dat we prudent 
omgaan met privacy. We mogen in principe informatie die 
betrekking heeft op de ene regeling, niet gebruiken voor de 
andere regeling. Ook in onze systemen zijn de autorisaties 
zo ingeregeld dat medewerkers enkel te zien krijgen wat zij 
voor hun activiteiten in het proces nodig hebben. Dat leidt 
ertoe dat privacybescherming heel regelmatig op gespannen 

Informatiebeheer  
bij ISD Brabantse Wal

ABC
van AVG
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 A  lgemene verordening 

gegevensbescherming 

 (AVG) ook wel General Data 
Protection Regulation (GDPR) 
genoemd. Dit is de Europese 
Privacywet die op 25 mei 2018 in 
werking is getreden. 

 B  ijzondere persoonsgegevens 

zijn gevoelige persoonsge-
gevens over bijvoorbeeld iemands 
ras, geloof, gezondheid, financiën of 
seksuele leven. Deze worden extra 
beschermd en mag je niet zomaar 
gebruiken.

 C  ISO is de Chief Information 

Security Officer. Hij is 
onmisbaar want de AVG eist dat 
alle persoonsgegevens die we als 
gemeente beheren goed beveiligd 
zijn. De CISO houdt hier toezicht op. 

 D  ata Protection Impact 

Assessment (DPIA).  Dit is een 
instrument om de privacyrisico’s 
van een proces of applicatie in 
kaart te brengen en maatregelen te 
nemen om die risico’s te verkleinen. 
Het heet in het Nederlands een 
Gegevensbeschermings-
effectbeoordeling, dus gegarandeerd 
3 x woordwaarde bij scrabble of 
hangen bij galgje!  

 E  igenaarschap. Privacy is van 
iedereen. Als medewerker of 

manager ben je zelf verantwoordelijk 
voor het zorgvuldig werken met 
persoonsgegevens. 

 F  unctionaris Gegevensbescherming 

(FG). Hij adviseert de gemeente 
over de toepassing van privacyregels 
en houdt toezicht op de naleving van 
de AVG. 

 G rondrecht. De bescherming 
van persoonsgegevens is 

een grondrecht en in het digitale 
tijdperk belangrijker dan ooit. 
Door toenemende dataregistratie 
en voortschrijdende techniek staat 
privacybescherming onder druk. 

 H oera, een datalek! Wanneer er 
een datalek gemeld wordt is 

dat een teken dat onze medewerkers 
privacybewust zijn. Ieder gemeld 
incident is een kans om onze 
gemeente veiliger te maken.  

 I  ntegriteit en vertrouwelijkheid 
zijn belangrijke uitgangspunten 

van de AVG. Dit betekent dat wij 
persoonsgegevens goed moeten 
beveiligen en moeten beschermen 
tegen onbevoegde toegang en verlies.  

 J  uistheid van persoonsgegevens is 
een belangrijk uitgangspunt 

van de AVG. De organisatie die 
gegevens verwerkt heeft ook de 
plicht om ervoor te zorgen dat 
de gegevens kloppen en worden 
bijgehouden.  

 K ennis over privacy binnen 
de gemeente moet worden 

gedeeld om het privacybewustzijn te 
vergroten en te borgen.  

 L  eesbaar. De informatie over 
privacy moet leesbaar en 

duidelijk zijn voor burgers. Dat geldt 
natuurlijk voor alle zaken, maar voor 
privacy is dit een wettelijk vereiste.  

 M inimale gegevensverwerking is 
een belangrijk uitgangspunt 

van de AVG. Dit betekent dat je 
niet meer gegevens mag verwerken 
dan je nodig hebt.  Een voorbeeld: 
voor een nieuwsbrief heb je alleen 
een e-mailadres nodig, geen 
geboortedatum.   

voet komt te staan met een efficiënte, integrale aanpak.
Ook met onze partners in de keten van het sociaal domein, 
zoals het WVS Noord-Brabant en de zorgleveranciers, 
hebben we goede afspraken gemaakt over het omgaan met 
privacy door deze vast te leggen in verwerkersovereen-
komsten.  Vastleggen en protocolleren zijn sleutelwoor-
den om een weg te vinden in hoe we dingen kunnen 
uitvoeren binnen de bandbreedte van de voorschriften. 
Zelfs het bij elkaar voegen van werkplekken van mede-
werkers uit de drie werkgebieden om de integrale aanpak 
te bevorderen is “een dingetje”. Immers, het is mogelijk 
dat onbedoeld informatie wordt gedeeld, bijvoorbeeld 
in een telefoongesprek met een inwoner. Om te bepalen 

in welke mate privacyschending in het geding kan zijn, 
moeten een onderzoek en rapportage (Data Protection 

Impact Assessment) plaatsvinden. Hoe ver de beperkin-
gen soms gaan, blijkt ook uit het gegeven dat voor de 
controle op de processen door kwaliteitsmedewerkers en 
accountant, vergaande beperkingen gelden in het opvra-
gen van gegevens. 

Attentie, attentie
Om ons besef van het belang van privacybescherming 
op scherp te houden, kregen we op de verjaardag van 
Privacydag dit ABC van onze Functionaris Gegevensbe-
scherming: 

19 A P R I L  2020 #3



 N  iet melden van een datalek 
kan grote gevolgen hebben. 

Een datalek moet snel worden 
aangepakt. Als het nadelige gevolgen 
voor mensen kan hebben, moet dit 
ook worden gemeld bij de Autoriteit 

Persoons gegevens. Als we dat niet 
doen, kunnen we behoorlijk op de 
vingers worden getikt. Als je intern 
een datalek meldt niet hoor, dan krijg 
je een pluim!  

 O  pslagbeperking is een 
belangrijk uitgangspunt in 

de AVG. Persoonsgegevens mogen 
niet langer worden bewaard dan 
nodig is. De AVG zelf geeft geen 
bewaartermijnen, die moeten 
organisaties zelf vaststellen. Op 
grond van de Archiefwet zijn 
voor de overheid wel wettelijke 
bewaartermijnen vastgesteld. 

 P  ersoonsgegevens zijn alle 
gegevens die gaan over 

mensen en waaraan je een mens 
kunt herkennen. Bijvoorbeeld 
iemands naam, adres, woonplaats en  
telefoonnummer maar ook een foto, 
IP-adres en de locatiegegevens op je 
telefoon.  

 Q  &A, heb je vragen over de 
AVG, dan beantwoordt FG 

deze graag!  

 R  echtmatig is een belangrijk 
uitgangspunt in de 

AVG. Dit betekent dat je altijd 
een juridische grondslag moet 

hebben om persoonsgegevens te 
verwerken. Er zijn op grond van 
de AVG zes grondslagen mogelijk: 
(1) toestemming, (2) uitvoering 
van een overeenkomst, (3) 
uitvoering wettelijke verplichting, 
(4) bescherming vitaal belang, 
(5) uitvoering taak van algemeen 
belang en (6) behartiging van een 
gerechtvaardigd belang. 

 S  tiekem verwerken mag niet. 
Grote techbedrijven zoals 

Google en Facebook zijn regelmatig 
negatief in het nieuws geweest omdat 
ze meer deden met persoonsgegevens 
dan ze vermeldden. Transparantie 
is een belangrijk uitgangspunt van 
de AVG. Iedere organisatie die met 
persoonsgegevens werkt moet helder 
uitleggen wat ze met die gegevens 
doen en waarom.

 T  oestemming is een van 
de zes grondslagen om 

persoonsgegevens te mogen 
verwerken en moet aan 
aanvullende voorwaarden voldoen. 
Toestemming moet vrijelijk gegeven, 
ondubbelzinnig (actieve handeling), 
geïnformeerd en specifiek zijn. 
Verder moet toestemming 
aantoonbaar en intrekbaar zijn. 

 U  itvoeringswet AVG (UAVG) 

geeft in Nederland uitvoering 
aan de AVG door aanpassing van 
een aantal nationale wetten en 
intrekking van de Wet bescherming 
persoonsgegevens.  

 V  erwerkersovereenkomst. 
Als de gemeente 

persoonsgegevens door een ander 
laat verwerken moeten schriftelijke 
afspraken worden gemaakt over 
beveiliging en vertrouwelijkheid. 
Deze worden vastgelegd in 
een verwerkersovereenkomst. 
Hiervoor heeft de gemeente een 
standaardmodel.  

 W  et bescherming 

persoonsgegevens. Dit was de 
nationale privacywet die op 25 mei 
2018 is vervangen door de Europese 
privacywet genaamd Algemene 
verordening gegevensbescherming 
(AVG).   

 X  -boetebedrag. Overtreding van 
de AVG kan door de Autoriteit 

Persoonsgegevens gesanctioneerd 
worden met hoge boetes.  

 Y  es, goed gedaan! Je herkent een 
aantal belangrijke begrippen 

uit de AVG en jouw kennis over 
privacy is na het lezen van deze ABC 
weer vergroot.  

 Z  oek contact met de Privacy 
Officer of Functionaris 

Gegevensbescherming, als je advies 
nodig hebt over privacy. Voor advies 
over informatieveiligheid kun je 
terecht bij onze CISO.

Ik ben benieuwd of de traktatie van 
volgend jaar net zo calorieneutraal 
zal zijn als deze....

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


s e r v i c e b e r i c h t

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
(Wgs) wordt gewijzigd. Eind januari heeft 
staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken 
daartoe het Ontwerpbesluit gemeentelijke 
schuldhulpverlening ten behoeve van de 
uitwisseling van persoonsgegevens naar de 
Tweede Kamer gestuurd. Dat besluit werkt 
onderdelen van het wetsvoorstel tot Wijzi-
ging van de Wet gemeentelijke schuldhulp-
verlening uit. 
De wijziging van de Wgs is een van de maat-
regelen uit de brede schuldenaanpak van het 
kabinet. Na de wijziging, die op 1 januari 

2021 in moet gaan, mogen hulpverleners 
zelf gegevens verzamelen en registers raad-
plegen. Het gaat bijvoorbeeld om informatie 
over inkomen en vermogen. Zo kunnen ze 
in een vroeg stadium voorkomen dat simpele 
betalingsachterstanden uitgroeien tot pro-
blematische schulden.  
Uitwisseling van persoonsgegevens gebeurt 
altijd doelgericht en zorgvuldig, met inacht-
neming van de privacyregels. Gemeen-
ten moeten daarom bij de start van een 
schuldhulpverleningstraject een beschikking 
afgeven met daarbij een plan van aanpak. 

Privacybewustzijn bij gemeenten
Op 20 februari is Privacy in het sociaal domein: 

bewustzijn bij gemeenten verschenen. Deze 
handreiking richt zich op het bewustzijn 
van privacy bij gemeenten en is bedoeld om 
gemeenten en hun ketenpartners bewuster 
te maken bij het verwerken van persoons-
gegevens. 
Om kwetsbare mensen beter te helpen is het 
bijna altijd nodig dat partijen in het sociaal 
domein samenwerken. Dan rijst de vraag: 
welke gegevens mogen we dan gebruiken of 
uitwisselen? Hoe zit het bij een meervoudige 
hulpvraag met de verwerking van persoons-
gegevens? Hoe kunnen we mensen goed 
helpen én hun privacy goed beschermen? 
Veel gemeenten en organisaties in het 
sociaal domein worstelen met deze vragen. 
Zeker sinds de komst van de nieuwe priva-
cywet: de Algemene verordening gegevens-
bescherming. Privacy in het sociaal domein: 

bewustzijn bij gemeenten biedt hun een 
helpende hand. De beschreven instrumenten 
en methodieken zijn verzameld en aange-
leverd door gemeenten die deelnamen aan 
het traject Uitwisseling persoonsgegevens 
en privacy (UPP) in het Programma Sociaal 

Domein. Binnen dit traject werkten VNG, 
Divosa, het ministerie van BZK en de NDSD 
intensief samen met twintig gemeenten. 
Alle suggesties zijn in de praktijk toegepast 
en hebben tot positieve resultaten geleid op 
het vlak van bewustzijn.

21 A P R I L  2020 #3



Het vakgebied Informatiebeheer ken een grote diversiteit aan collega’s. 
Waar de een al decennialang actief is, komt de ander net kijken. In deze 

rubriek maken we kennis met de nieuwelingen in het vakgebied. Hoe zijn 
ze in ons mooie vak terechtgekomen en wat zijn hun ervaringen tot nu 

toe? In deze aflevering is het woord aan Simone Getkate.

Tekst Eric Kokke
Beeld Yuri Derks

Erik Kokke is redactielid Od

n i e u w  i n  h e t  v a k

Organisatie: Omgevingsdienst Twente
Begonnen op: 1 januari 2019
Functie: administratief medewerkster (officieel bestaan 
er geen DIV-functies bij de Omgevingsdienst)

Elke zaak een 
aparte focus
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Hoe ben je in deze functie 
terechtgekomen?
‘Via een vriend, die wist dat ik graag 
wat anders wilde gaan doen, kwam 
ik bij de gemeente Almelo terecht. 
Toevallig werd hem gevraagd of 
hij iemand kende die een dag in 
de week controles en controle-
rapporten kon inboeken voor de 
afdeling Vergunningen, Toezicht 
en Handhaving (VTH). Dit moest 
iemand zijn die nauwkeurig kon 
werken en het leuk vond om dingen 
te controleren en waar nodig bij te 
werken. Die vriend dacht gelijk aan 
mij. Omdat het in eerste instantie 
ging om maar één dag in de week 
kon ik mooi kijken wat ik er alle-
maal van vond en of dit inderdaad 
wel bij mij zou passen. Dus begon 
ik in mei 2018 met deze baan voor 
de gemeente Almelo. Ik begon met 
het inboeken van oude zaken in hun 
zaaksysteem. Deze waren de laatste 
tijd blijven liggen. Het bleek dat ik 
dit werk eigenlijk superleuk vond. 
Juist omdat je moet blijven focussen. 
Alles lijkt misschien wel hetzelfde, 
maar toch vraagt elke zaak apart je 
focus.’ 
‘Toevallig kwam ik op de achttiende 
verdieping (heel mooi uitzicht!) van 
het gemeentehuis terecht. Daar is 
ook de Omgevingsdienst Twente 
gevestigd. Zij waren bezig met het 
opstarten van de organisatie. Omdat 
het al bekend was dat mijn werk 
eind december zou aflopen en de 
mensen van de Omgevingsdienst 
mijn positieve inzet opmerkten, 
vroegen ze mij om te komen werken 
voor hun organisatie.’

Wat zijn je ervaringen in het eerste jaar?
‘Wat ik het leukst vind is de afwis-
seling en diversiteit in het werk bij 
de Omgevingsdienst Twente. En, 
net als bij het werk bij de gemeente 
Almelo, vind ik het heerlijk dat ik 
bij alle werkzaamheden moet blijven 
focussen. Elke handeling vraagt om 
aandacht en focus. Daarnaast leer ik 
dagelijks nog steeds bij!’

‘Wat ik persoonlijk minder leuk 
vind, is dat in deze jonge organisatie 
onze bevindingen bij de afdeling 
niet echt worden meegenomen met 
het inrichten van het zakensysteem. 
Terwijl ik op dit moment juist zo 
mooi op de opleiding (Simone volgt 
op dit moment de SOD-I, red.) leer 
dat onze rol steeds meer adviserend 
moet worden. Ik zie dat nog niet 
helemaal terug komen bij ons. Wel-
licht komt dat later als de organisatie 
iets meer stabiel is.’
‘In het verlengde daarvan ver-
wonder ik me toch wel over de 
onderschatting van ons werk door 
mensen van buiten! Even inboeken, 
even telefoon tussendoor, vragen 
van collega’s beantwoorden, ieder-
een helpen. Het is echt wel veel en 
superdivers. Je moet veel schakelen 
en alles moet snel. Dat maakt het 
ook weleens chaotisch als je niet 
goed oplet! Iets meer waardering 
voor onze functie mag best wel 
daarin bestaan, vind ik!’

Wat is het opvallendst wat je hebt 
meegemaakt?
‘Om de diversiteit van ons werk 
maar weer eens aan te geven, heb 
ik het volgende voorbeeld: wij 
beschikken dan wel niet over een 
fysieke balie waar klanten aan kun-
nen komen, maar hebben wel een 
centrale telefoon. En daar komt van 
alles op binnen. Klachten, vragen 
of ervaringen met onze organisatie. 
Op een dag had ik iemand aan de 
lijn die behoorlijk radeloos was. 
Zij bleef zeggen dat ze er een eind 
aan wilde maken als wij niks on-
dernamen. Heftig om te horen! Op 
dat moment klonk ook nog opeen 
het brandalarm en moesten wij 
allemaal naar buiten. Deze mevrouw 
hoorde dit allemaal gebeuren via de 
telefoon en ging ineens lachen. Ze 
zei: “Ach meid, jij klinkt nog jong en 
ga maar gauw het pand uit want jij 
hebt nog een leven voor je en wees 
maar gerust. Ik moet niet zo klagen 
tegen jou en gewoon weer hopen op 

een betere tijd zonder overlast van 
bedrijf X.” Ik was zo verbaasd dat 
ik deze mevrouw nog gewoon heb 
bedankt voor haar melding en dat ik 
haar klacht in het systeem zou zetten 
zodra we weer naar binnen moch-
ten. Best heftig allemaal en niet iets 
dat je verwacht in deze functie.’

Hoe zorg je ervoor dat je de benodigde 
kennis en vaardigheden opdoet?
‘Ik heb zelf aangegeven bij de Om-
gevingsdienst Twente dat ik graag 
voor ze wilde gaan werken, maar 
dat ik dan wel graag de opleiding 
SOD-I opleidingen wilde volgen. 
Dat doe ik nu dan ook. Waarom ik 
dat belangrijk vond? Dat was omdat 
ik niet alleen wil weten hoe de 
organisatie vindt op welke manier 
ik mijn werkzaamheden moet doen, 
maar juist waarom we bepaalde 
dingen moeten doen, waarom het 
belangrijk is en wat het oplevert. 
Dus wat er allemaal wel niet achter 
mijn werkzaamheden zit, dat maakt 
het juist zo interessant voor mij!’

Heb je in jouw eerste jaar al een 
verbetervoorstel gedaan?
‘Ja, een paar kleine dingen die direct 
betrekking hebben op ons werk. 
Maar echt grotere dingen nog niet. 
Ik voel me daar nog niet helemaal 
zelfverzekerd genoeg voor. Als ik 
wat voorstel, wil ik ook zeker weten 
dat ik goed kan uitleggen waarom 
ik dat voorstel doe. Maar dat komt 
wel!’

Heb je advies voor iemand die ook aan de 
slag wil binnen het informatiebeheer?
‘Als je iemand bent die goed kan 
schakelen, het werk snel ziet liggen, 
je graag inzet voor betere kwaliteit 
en het echt leuk vindt om je voor 
100 procent in te zetten voor betere 
en efficiëntere werkwijzen binnen 
een organisatie, dan zeg ik: “Vooral 
doen”. Zelf vind ik het superinte-
ressant. En dat groeit ook nog, nu 
ik meer leer over de achtergronden 
tijdens mijn opleiding.’
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Tekst Herman Pelgrim
Herman Pelgrim is adviseur Informatiebeheer 

bij de gemeente Amsterdam

p r a k t i j k

Appruimen
in Amsterdam

Appruimen is niet het eerste of belangrijkste wat 
een informatiebeheerder moet gaan doen. Verre 
van. Eén van belangrijkste taken is zorgen dat 
de kraan dicht of in ieder geval dichter gaat. 

Met de kraan bedoel ik in dit geval het voorkomen van 
beheervraagstukken rondom data die achterblijven, 
als een applicatie is verlaten of de functionaliteit(en) 
gemigreerd worden naar één of meerdere, nieuwe 
applicatie(s). Die vraagstukken kunnen namelijk be-
hoorlijk ingewikkeld worden als informatiebeheer niet 
vanuit zijn expertise heeft meegedacht bij de inrichting 
van een applicatie. Dat zijn vraagstukken die je een 
AppRuimTeam kunt laten oplossen. Maar dit soort 
vraagstukken deels voorkomen of in kaart hebben is 
belangrijker.

Na mijn presentatie hield Frank Smeets een goed ver-
haal over hoe je als informatiebeheer aan tafel komt en 
blijft tijdens het inrichten van applicaties. Archiving by 

design dus. Dat je daarbij je kennis over de waarde van 
data die in een nieuw in te richten applicatie worden 
gebruikt of gecreëerd, inzet om deze applicatie beter 
te laten functioneren. Voor de duur dat deze data van 
belang zijn voor de organisatie. En vervolgens dat data 
duurzaam toegankelijk blijven zolang dat nodig is, om 
je als overheid te kunnen verantwoorden, enzovoort.
Bij de aanbesteding en inrichting van een applicatie 
wordt steeds meer vanuit alle disciplines binnen de In-
formatievoorziening meegedacht. Iedere discipline, of 
het nu architecten, functioneel beheerders, privacy of-
ficers of anderen zijn, denkt vanuit zijn rol actief mee. 

Appruimen en archiving by design heeft voor een organisatie als 
toegevoegde waarde dat het informatielandschap schoner wordt en 
blijft. Hierdoor wordt een organisatie flexibeler, omdat je alleen data 
en applicaties moet migreren die echt nodig zijn en gebruikt worden. 
De organisatie wordt veiliger omdat je zo min mogelijk legacy in je 
infrastructuur hebt. En daarmee dus ook toekomstbestendiger. Het 
inrichten van digitaal archiefbeheer, met welke techniek en toe-
komstplannen is weer een andere uitdaging. Zoals een groot Amster-
dammer ooit zei: “Eerst de eerste dingen en dan de andere dingen”.’ 
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En voegt vanuit die rol waarde toe aan de inrichting 
van een applicatie. De waarde die informatiebeheer 
moet toevoegen, zit hem in de waardering van infor-
matie die gebruikt of gecreëerd wordt. En dat heeft als 
voordeel dat het beheer van informatie in de applicatie, 
maar indien mogelijk ook daarna, beter is geregeld.

Choose your battles
Vervolgens kun je een paar ISO-normen op tafel leg-
gen en daarbij de Archiefwet en daar overal EIS achter 
plakken. Dan heb je het daarna wel een stuk rustiger. 
De kans is groot dat je niet meer aan tafel komt. Alles 
dichttimmeren is vaak gewoon niet mogelijk. En ook 
niet nodig. De “business” heeft behoefte aan een appli-
catie die een proces ondersteunt. De applicatie heeft als 
doel dat proces beter en efficiënter te laten verlopen.
De aanbesteding, inrichting en uitrol worden zoals ge-
zegd door de verschillende IV-disciplines ondersteund. 
Iedere discipline heeft daarbij zijn eigen eisen en 
wensen die niet allemaal helemaal hoeven te stroken 
met het doel om een proces beter of efficiënter te laten 
verlopen. Het kan een toegevoegde waarde bieden om 
een vervolgproces of een beheertraject beter te onder-
steunen. Maar dat kan impact hebben op de applicatie 
die niet wenselijk is voor de business of niet haalbaar 
blijkt in de huidige markt. Dan is het van belang dat je 
als informatiebeheerder nadenkt over de waarde die 
de betrokken informatie vertegenwoordigt voor de 
organisatie, op korte en lange termijn. Op die manier 
voeg je iets toe aan de applicatie waar de organisatie als 
geheel weer beter van gaat functioneren. Dus, choose 

your battles!

Techniek
Technische ontwikkelingen gaan razendsnel, en alle 
kanten op. Ook op het gebied van het achteraf ontslui-
ten van data. Steeds meer bedrijven zien brood in het 
structureren en begrijpelijk maken van data voor een 
organisatie met legacy- of migratieproblematiek. Of het 
nu met een applicatie, werkwijze of een combinatie 
van beide is.
Met techniek uit deze ontwikkelingen kunnen in de 
toekomst de huidige uitdagingen op het gebied van in-
formatiebeheer beter of efficiënter aangepakt worden. 
Maar dat neemt niet weg dat je nog steeds als organi-
satie in control wilt zijn over wat je nu hebt en wat je 
in de toekomst uit de markt hoopt te kunnen halen. De 
updates van platforms, databases, enzovoort volgen el-
kaar steeds sneller op. Wat nu nog een veilig platform 

is om op te werken is dat over 3 jaar misschien al niet 
meer. En dat volgende platform is binnen 2 jaar daarna 
alweer aan een upgrade toe. Techniek biedt nieuwe 
kansen maar dus ook nieuwe uitdagingen.

Toch appruimen
Het opruimen van applicaties heeft veel zin en nut. In 
de gemeente Amsterdam gaf het veel meer zicht op wat 
nu wel en niet meer op de ict-infrastructuur draait of 
aangeboden wordt of hoeft te worden. Ict-technisch 
gezien is het van belang om je applicaties helemaal uit 
te faseren. Van het opruimen van de infrastructuur tot 
het veiligstellen van achtergebleven data. En deze data 
in beheer brengen bij de mensen die daarvoor in een 
organisatie werken: Informatiebeheerders. Appruimen 
brengt je meer in control als organisatie.
Het legt tevens bloot welke uitdagingen er ontstaan 
als je niet van tevoren nadenkt over hoe om te gaan 
met data in een applicatie. Binnen de clusters van de 
gemeente Amsterdam waar wij voor aan het  
appruimen zijn gewees,t is voor iedereen helderder 
geworden wat voorkomen had kunnen worden. Bij 
het aanbesteden en uitrollen van een nieuwe applicatie 
werd de legacy van de oude applicatie vaak buiten 
de scope van het project geplaats. Want dat maakt 
het voor een projectleider niet makkelijker. Maar 
nu kan dat niet meer omdat het AppRuimTeam aan 
het management blootlegt wat de gevolgen zijn. Het 
management stuurt dus ook meer op het feit dat legacy 
helemaal meegenomen wordt in zo’n project. Hiermee 
is de positie van informatiebeheerders die zich aan de 
voorkant bezighouden met de inrichting, ook sterker 
geworden.
Bijkomend voordeel is dat het gat wat er soms is tussen 
informatievoorziening en ict gedicht wordt omdat 
appruimen voor een groot deel ook een ict-feest is. 
Door veel met elkaar te praten deel je elkaars taal, uit-
dagingen en inzichten. Dat de “back-up geen archief is” 
maar dat het daar wel in zit omdat het nergens echt in 
beheer wordt genomen of kan worden genomen.
Data die niet direct meer in het bedrijfsproces nodig 
is dient daaruit gehaald te worden. Om het beheer 
goed te kunnen regelen, vragen over je afgesloten 
zaken snel en efficiënt te kunnen beantwoorden en te 
zorgen dat je dynamische omgeving niet vervuilt. In 
het papieren tijdperk werden dossiers die afgesloten 
waren ook van de kamers gehaald. De hele wereld is 
veranderd, gedigitaliseerd en gedataficeerd maar het 
principe blijft hetzelfde: haal weg wat niet meer nodig 
is en zorg, liefst vooraf, dat het in beheer genomen kan 
worden. Daarnaast, en niet onbelangrijk, is er door het 
AppRuimTeam bijna 2.000.000 euro vrijgemaakt op de 
begroting van IV Interne Dienstverlening.

‘ALLES DICHTTIMMEREN 
IS VAAK GEWOON NIET 
MOGELIJK’
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Z o’n vijfhonderd personen bezochten de verschil-
lende kennisbijeenkomsten in het land, het ken-
nisplatform KIA (https://kia.pleio.nl/) registreerde 
een recordaantal van zo’n 3.700 unieke bezoekers 

en het themanummer van Od had een oplage van 2.000 
stuks. Het is dus niet overdreven om te stellen dat dui-
zenden vakgenoten meededen aan de ThemaTiendaagse. 
Niet gek voor een bottom-upinitiatief zonder opdracht-
gever, zonder eigen budget en zonder aansturing.

Eilandjescultuur doorbreken
Het idee voor een ThemaTiendaagse ontstond toen ik 
tijdens een KIA-bijeenkomst met Migiza Victoriashoop 
van het Waterlands Archief sprak over samenwerking. 
Eigenlijk was het niet meer dan een opwelling: zou het 
niet leuk zijn als we een keer een sectorbrede thema-
week of themamaand zouden organiseren? We legden 
het idee vervolgens aan wat collega’s voor. Een week 
vonden de meesten te kort en een maand juist weer te 
lang. Annemieke Adema van de gemeente Zaanstad 
kwam met de oplossing: de ThemaTiendaagse. Allite-
reert lekker en blijft in het hoofd hangen.
De informatiebeheersector is breed en verkokerd. 
Vele functies en rollen, veel subvakgroepen en veel 
verschillende thema’s. Van het toegankelijk maken van 
eeuwenoude handschriften tot het ontwerpen van een 
duurzaam toegankelijk algoritme, van het opleiden van 
archiefonderzoekers tot implementeren van nieuwe of 
herziene wetgeving. Daardoor zijn er ook veel verschil-
lende perspectieven op thema’s als bewaren, vernietigen, 
digitaliseren, openbaar maken, enzovoort. Al die 

perspectieven zijn op zichzelf waar en waardevol, maar 
worden nog te weinig in onderlinge samenhang be-
schouwd. Dit doet denken aan de bekende metafoor van 
de olifant en de blinddoeken: verschillende geblinddoek-
te mensen voelen een stukje van de olifant en denken te 
weten wat het is, maar niemand ziet daadwerkelijk de 
hele olifant. Dit werkt verkokering in de hand.

Geslaagd
Eén van onze belangrijkste doelstellingen voor de 
ThemaTiendaagse was om dwars door de kokers heen te 
gaan en het over de olifant te hebben en niet alleen maar 
over de slurf of de staart. We wilden zo veel mogelijk 
perspectieven bij elkaar brengen, in de hoop dat er op 
die manier nieuwe dwarsverbanden en samenwerkingen 
zouden ontstaan en de verschillende eilandjes meer naar 
elkaar zouden toegroeien. 
Als organisatie van de ThemaTiendaagse denken we dat 
we redelijk in deze opzet geslaagd zijn. Een hoogtepunt 
vonden wij zelf de Dag van de Digitale Vernietiging 
op 23 januari in Den Haag, waar een zeldzame mix van 
DIV’ers, archivarissen, toezichthouders, informatiead-
viseurs, beleidsmakers enzovoort aanwezig was (voor 
een verslag van de Dag van de Digitale Vernietiging, 
lees de tweede uitgave van Od, pp. 24-25). En waar de 
CIO Rijk nadrukkelijk een helpende hand uitstak om 
meer integrale samenwerking te bewerkstelligen. Ook 
het themanummer dat Od tijdens de ThemaTiendaagse 
over vernietiging uitbracht, bood een integraal inzicht 
in de vele manieren waarop professionals elk vanuit hun 
eigen rol naar het onderwerp vernietiging kijken.

Tekst Rens Ouwerkerk
Rens Ouwerkerk is senior adviseur Informatiebeheer  

bij de gemeente Amsterdam

ThemaTiendaagse Vernietiging

Terugblik
In januari vond de ThemaTiendaagse Vernietiging plaats. Tien werkdagen 

lang waren allerlei activiteiten georganiseerd rond het onderwerp vernietiging. 
Een bijzondere samenwerking over organisaties en bestuurslagen heen: er was 
betrokkenheid vanuit informatieprofessionals bij verschillende overheidslagen, 
medewerkers van archiefinstellingen, consultants uit de commerciële sector en 

vanuit softwareleveranciers.

v e r s l a g
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Gedurende de Tiendaagse organiseerden een aantal 
archiefinstellingen en een enkele provincie praktische 
workshops over vernietigen, bedoeld voor DIV- 
medewerkers in de regio. Deelnemers gingen met elkaar 
in gesprek over vernietigen in de praktijk: hoe ga je 
bijvoorbeeld om met uitzonderingen en hoe stel je een 
goede vernietigingslijst op? Ook werd gesproken over de 
redenen voor vernietigen, zoals privacybescherming en 
vermindering van de uitstoot door alle servers waarop 
data zijn opgeslagen. 
In één van de workshops kregen de deelnemers de op-
dracht om in de huid van archiefinspecteur te kruipen, 
om te begrijpen vanuit welk perspectief een toezicht-
houder naar een vernietigingslijst kijkt. Vanuit het 
organisatiecomité was er vooraf een toolkit beschikbaar 
gesteld met een draaiboek, een presentatie, wat oefenin-
gen en een paar voorbeelddocumenten. Hier is voor de 
meeste regiobijeenkomsten gretig gebruik van gemaakt. 
Het materiaal is allemaal op KIA te vinden en kan 
natuurlijk ook na de ThemaTiendaagse nog gebruikt 
worden mocht u in uw eigen organisatie nog eens een 
dergelijke sessie willen organiseren.

Common Ground
Zoals eerder opgemerkt was er op 23 januari een lande-
lijke bijeenkomst voor professionals die op tactisch en 
strategisch niveau met informatiebeheer bezig zijn. Het 
programma was zeer divers. In de ochtend een plenair 
deel met als hoofdspreker CIO Rijk Lourens Visser die 
in zijn verhaal een brug sloeg naar de data- en IT-wereld 
en inging op de balans tussen waarde en risico. Vervol-
gens vijf rondes met parallelsessies. Mooie verhalen over 

praktijkvoorbeelden, zoals de pragmatische aanpak van 
de TU Delft om informatie in allerlei applicaties te ver-
nietigen, het Rotterdamse onderzoek naar archivering 
van complexe databases of het appruimen in Amsterdam 
waar u elders in dit Od over kunt lezen (pp. 24-25), maar 
ook meer conceptuele thema’s zoals de plek van vernie-
tiging binnen het gedachtegoed van Common Ground 
en de relatie tussen de Archiefwet en de AVG. Iemand 
in de zaal vatte de dag mooi samen: ‘Een hele dag over 
vernietiging leek vooraf me wel wat lang, maar ik heb 
me geen moment verveeld!’ De presentaties zijn allemaal 
na te lezen op KIA.
Tijdens de ThemaTiendaagse werd er dagelijks con-
tent online gezet: blogs, stellingen en interviews met 
prominente vakgenoten. Niet alleen op KIA, maar ook 
op Breed en op diverse socialmediakanalen. Mocht de 
ThemaTiendaagse compleet langs je heen zijn gegaan, 
dan kun je een en ander nog op je gemak terugkijken 
en -lezen. Wat ons betreft is er nog genoeg voer voor 
discussie en gaan we de komende tijd op de verschil-
lende online platforms gewoon door met het nadenken 
over hoe we zinvoller, effectiever en pragmatischer met 
digitale vernietiging kunnen omgaan. 

Doorlopende ontwikkeling
Eén van de doelgroepen waarop we ons hebben gericht, 
zijn de leveranciers van de informatiesystemen waar 
overheden gebruik van maken. Zijn zij voldoende op de 
hoogte van wat overheden functioneel nodig hebben 
op het gebied van vernietiging? Zien zij knelpunten en 
kansen om zaken te verbeteren waar wij van kunnen 
leren? Hier is een samenwerking met VNG uit voort-
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gekomen die ook na de ThemaTiendaagse Vernietiging 
nog doorloopt.
Centraal in de samenwerking met de leveranciers staat 
het idee om een voorziening te ontwikkelen waarmee 
vernietiging van informatie vanuit een centraal punt in 
meerdere applicaties tegelijk kan worden uitgevoerd. 
Dit idee past goed binnen de architectuurprincipes 
van Common Ground. Inmiddels zijn er meerde-
re bijeenkomsten geweest waarin over dit idee is 
nagedacht. Aan tafel zit een mooie afvaardiging uit de 
leverancierswereld: enerzijds partijen die dicht tegen de 
informatiebeheerwereld aanzitten en bijvoorbeeld een 
DMS, zaaksysteem, e-depot of zoeksysteem aanbieden, 
anderzijds ook partijen die zich op taakspecifieke soft-
ware richten. Ook wordt er gekeken naar wat er aan de 
kant van gemeenten verbeterd kan worden. Er wordt nu 
in samenwerking met gemeenten onderzocht of er een 
proefopstelling opgezet kan worden om het bedachte 
concept in praktijk te brengen. 

Voor herhaling vatbaar?
Voor wie hier meer over wil weten: op KIA is een aantal 
blogs te lezen die specifiek ingaan op wat er tijdens deze 
leveranciersbijeenkomsten gebeurt. De notulen worden 
ook gepubliceerd op het VNG Forum.

 
Inmiddels hebben we met het organisatiecomité een 
evaluatie uitgevoerd: wat ging er goed en wat zouden 
we een volgende keer wellicht anders doen? Over twee 
zaken waren we het eens: ten eerste was het hartstikke 
leuk en leerzaam om te doen en ten tweede hebben we 
veel voor elkaar gekregen omdat we allemaal vanuit 
enthousiasme voor het onderwerp meededen en daarbij 
niet werden belemmerd door een centrale visie, strategie 
of opdracht. Dus ja, we vonden het zeker voor herhaling 
vatbaar. Maar het zou wel heel leuk zijn als er nu andere 
enthousiastelingen opstaan die het stokje van ons willen 
overnemen rond een thema waaraan zij aandacht willen 
besteden.

Wie pakt hem op?

Het organisatiecomité van de ThemaTiendaagse bestond verder 
(in willekeurige volgorde) uit Karolien Verbrugge (Tweede 
Kamer), Migiza Victoriashoop (Waterlands Archief), Annemieke 
Adema (gemeente Zaanstad), Corien Pels Rijcken (RDDI), Stella 
Mechelse (Nationaal Archief), Joe Jansen (RDW) en Jeanette 
Brouwer (gemeente Den Haag).

s e r v i c e b e r i c h t

Kennisdelen:  
je moet het  
maar durven!
Regelmatig geven wij als kennis-
team van KIA (Violet Meerdink, 
kennismakelaar, Harm Pieters, 
communitymanager en Arjen van 
der Kuijl, netwerkcoördinator) 
presentaties aan bij archiefinstellin-
gen. We gaan dan met de collega’s 
in gesprek over KIA: wat kun je er 
allemaal doen, wat kun je er aan 
kennis halen en wat kun je zelf 
brengen. Kortom, hoe kun je KIA 
gebruiken in je dagelijkse werk. 

Ook de onderwerpen van de nieuwe 
K&I agenda 2020-2021 komen 
voorbij, we halen wensen op over 
de functionaliteiten op KIA en gaan 
op zoek naar lokale best practices. 
Bij dat laatste punt stuiten we vaak 
op schroom. Er wordt van alles aan-
gedragen om toch maar niet over 
het eigen werk te publiceren op 
KIA. Is wat wij doen wel interessant 
genoeg? De stukken zijn nog niet 
100 procent af, het proces liep niet 
helemaal soepel, etcetera. Maar als 
we vragen wat de collega’s willen 
vinden op KIA, is steevast het 
antwoord: voorbeelden van andere 
collega’s, best practices! Daarom 

onze oproep: durf gewoon te delen! 
Reacties zijn op KIA altijd professi-
oneel en helpen je verder. En het zal 
anderen stimuleren ervaringen te 
publiceren die jou van pas kunnen 
komen. 
Ons aanbod is jullie daarbij te 
ondersteunen. Ook geven we deze 
presentatie graag bij alle (archief-)
instellingen en overheden. Het is 
een interactieve en laagdrempelige 
sessie, waarin iedereen vrij is zijn/
haar vragen te stellen. Geïnteres-
seerd in de presentatie of in het 
delen van kennis en ervaringen? 
Laat het ons weten en mail naar 
info@kia.pleio.nl.
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Sponsor gezocht
De I van informatievoorziening is door 
samenloop van omstandigheden meer 
bij ict belegd, dan bij een ander team. 
Hoewel DIV al jaren kennis heeft over 
informatie voorziening en het beheer 
ervan, zijn er inmiddels veel meer spelers 
in de organisatie die met beleid op het 
gebied van informatie zijn belast.  
Spelers op het veld zijn: 

• Ict
• DIV
• Ciso
• Geo-informatie
• Informatiemanagers
• E-dienstverlening

Werken deze spelers samen, is de grote 
vraag. Veel van hen richten zich op een 
of twee aspecten van informatie, maar 
zelden op het gehele speelveld. Als je het 
zou vertalen naar een voetbalteam, zou 
met de opstelling die ik hierna beschrijf 
waarschijnlijk het beste resultaat gehaald 
worden.
E-dienstverlening is de scorende spits 
en loopt het meest in het oog. De 
Informatiemanagers en geo-informatie 
zorgen voor de aanvoer richting e-dienst-
verlening en houden contact met de 
verdediging. De verdediging bestaat uit 

de Ciso en DIV. Zij zorgen voor een veilige 
basis en beheer van actuele en betrouw-
bare informatie. Zowel op het vlak van 
korte termijn als autorisatie en lange 
termijn. Op het veld staat ict op doel. Als 
sluitpost zorgen zij ervoor dat de 0 niet in 
een 1 verandert.
Lang de lijn staat nog de coach. Een 
strateeg, die de wensen en eisen van alle 
spelers kent en deze in de juiste verhou-
ding op het veld brengt. Een team kan 
alleen door samenwerking succesvol zijn. 
Een goede spits heeft ondersteuning 
nodig en ook een sterke verdediging kan 
niet zonder een goede keeper. Met een 
i-team worden alle aspecten van infor-
matie veiliggesteld. Zo scoort de organi-
satiemeer winst. De organisatie is dan de 
club met een succesvol team en niet met 
een enkele sterspeler, want uiteindelijk is 
een teamprestatie succesvoller.

Wat alleen nog vaak ontbreekt, is de 
sponsor die het team ziet zitten en 
samenbrengt… en in het team inves-
teert. Een directie of management die als 
sponsor dit team steunt zal er zeker veel 
voordeel van hebben.

Arjan van der Hoek is medewerker  
DIV bij de gemeente Hoeksche Waard
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Het KNVI-bestuur spreekt 
zelfs de verwachting uit dat 
de bundel bijdraagt aan de 
verdere ontwikkeling van het 

vakgebied van professionals. Hierbij 
staat zowel de kennisvoorsprong van 
Nederland over het realiseren van 
AI-algoritmen alsook de transparan-
tie in het gebruik van deze algoritme 
centraal.

Achterstand in omscholen
De bundel kent een twintigtal artike-
len met verschillende invalshoeken 
omtrent kunstmatige intelligentie. 
Wat meteen opvalt is de schijnbare 
willekeurige indeling van de artike-
len. Het eerste artikel focust zich lo-
gischerwijs op het fenomeen zelf: wat 
is AI? Maar daarna lijken de redacteu-
ren enige ordening van onderwerpen 
los te hebben gelaten: toepassing van 
AI in de rechtspraak, zorg, onderwijs 
en het bedrijfsleven zijn door elkaar 
in de bundel geplaatst. Wel kent ieder 
artikel een duidelijke indeling: een 
kort voorwoord, een kernboodschap, 
conclusie (of afsluiting) en attentie-
punten (belangrijke aandachtspun-
ten).
Het boek belicht het belang van AI 
voor onze maatschappij, maar er zijn 
ook randvoorwaarden: zo wordt in 

“Regulering in perspectief” aangege-
ven dat kunstmatige intelligentie gro-
te maatschappelijke en economische 
gevolgen heeft. Regulering vanuit de 
overheid en maatschappij is noodza-
kelijk. Ook is AI niet zomaar toepas-
baar. Nederland kampt namelijk met 
een achterstand in het omscholen en 
bijscholen van personeel. In “Nieuwe 
vaardigheden” worden overheden, 
bedrijven en opleidingsinstituten op-
geroepen een opleidingsstrategie op 
te stellen en budgetten vrij te geven 
om mee te kunnen komen in ontwik-
keling en implementatie van AI.

Informatiebeheer
Kansen voor AI zijn er genoeg, vol-
gens de bundel. Wat te denken van 
toepassing in de zorg (verschuiving 
van therapie naar preventie), mar-
keting (minder mensen nodig, doel-
treffender marketing), rechtspraak 
(toepassing van een roborechter?) en 
recruitment (inzicht in de waarde van 
human capital). Ook zoomt de bundel 
in op de governance met betrekking 
tot AI (ook rekening houden met 
individuele mensenrechten), auditing 
(voor de validatie van AI-algortimen 
is de juiste expertise noodzakelijk) en 
aansprakelijkheid (de Nederlandse 
wet kent geen aansprakelijkheidsbe-

paling voor schade door AI).
Wat opvalt is het ontbreken van 
toepasbaarheid van AI in bijvoorbeeld 
het informatiebeheer (specifiek bij 
overheden). Wat zou AI kunnen 
betekenen voor het kunnen vinden 
van informatie (op meerdere opslag-
locaties) en het uiteindelijke beheer 
(met bewaring, overbrenging en 
vernietiging)? Hier heeft de bundel 
geen antwoord op. 

Bottleneck
Wordt het doel van de redacteurs 
en het KNVI-bestuur behaald met 
deze bundel? Gedeeltelijk. Zo biedt 
Multidisciplinaire aspecten van artificial 

intelligence inderdaad een reeks aan 
verschillende invalshoeken op het 
onderwerp. Er mist echter soms 
duidelijke samenhang en sommige 
artikelen zijn qua woordgebruik 
soms lastig leesbaar (met name de 
juridische onderwerpen). Met name 
dit laatste punt lijkt een bottleneck, 
want willen we multidisciplinair de 
discussie kunnen voeren, dan moeten 
we op z’n minst elkaars beleving van 
AI kunnen begrijpen.

N. van Duuren en V. de Pous (red.), 

Multidisciplinaire aspecten van artifical 

intelligence (deLex, 2020).

Invalshoeken op 
artificial intelligence

Tekst Bart Hekkert 
Bart Hekkert is redactielid Od

b o e k b e s p r e k i n g

Artifical intelligence (AI) is volgens de laatste KNVI-bundel een belangrijke 
digitale technologie met grote impact op onze maatschappij. In Multidisciplinaire 

aspecten van artificial intelligence brengen Natascha van Duuren en Victor de Pous 
een divers aantal benaderingen bij elkaar. 
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Lid worden?
Verbind u met het 
vakgebied! Word lid van 
de KNVI, afdeling SOD.

SOD staat voor actief en deskundig 
Het lidmaatschap van de KNVI, afdeling SOD is er 
voor iedereen, werkzaam in (of met belangstelling 
voor) het vakgebied informatiebeheer en /of archive-
ring. Word lid en profiteer van:
•  Het abonnement op het vakblad Od
•  Gratis of tegen gereduceerd tarief deelnemen 

aan alle activiteiten van de KNVI
•  Brede netwerkmogelijkheden met collega-infor-

matieprofessionals 

Lidmaatschapsvormen
A Persoonlijk lidmaatschap
 Contributie bedraagt € 165,00

B Organisatielidmaatschap;  
contributie bedraagt:
• bij 1 – 6 fte: € 225,00 excl. btw
•  bij 7 – 12 fte: € 500,00 excl. btw
•  bij 13 – 24 fte: € 775,00 excl. btw
•  bij 25 fte – >: € 1.380,00 excl. btw

 Bij een organisatielidmaatschap ontvangt de 
organisatie een evenredig aantal abonnementen 
op Od.

 Voor organisaties zijn er ook mogelijkheden om 
de SOD te sponsoren. Interesse? Neem contact 
op via info@knvi.nl

De SOD maakt sinds 1 januari 2017 deel uit van de 
verenigde beroepsverenigingen KNVI, Ngi-NGN en 
SOD

Postbus 1058
3860 BB NIJKERK
T: 033 247 34 27
E: info@knvi.nl
W: www.knvi.nl

v e r e n i g i n g s n i e u w s  k n v i

Digitale service van de KNVI
Vanzelfsprekend heeft ook de KNVI te maken 
met de gevolgen van het coronavirus. U 
bent gewend dat onze Interesse Groepen 
maandelijks diverse bijeenkomsten organi-
seren om kennis uit te wisselen, meningen 
te vormen of te netwerken. De komende tijd 
zullen deze bijeenkomsten niet doorgaan. 
Ook als de restricties op bijeenkomsten na 
6 april veranderen of komen te vervallen 
zullen nog niet direct veel bijeenkomsten 
plaatsvinden.
Om u toch van dienst te kunnen zijn in het 
kader van ons motto “versterken, verbindin-
gen, verrijken”, gaan we zolang de huidige 
situatie voortduurt een aantal online ex-

pertsessies verzorgen in een webinarstijl. We 
hebben toegang tot een echte webinarstudio 
en vanuit die studio zullen diverse experts 
hun kennis of praktijkcasussen met u gaan 
delen. Op deze manier willen wij u onder 
de huidige omstandigheden toch blijven 
voorzien van nieuwe kennis en inzichten.
Op dit moment zijn we bezig met het 
samenstellen van het programma. Op het 
moment dat deze Od bij u in de brievenbus 
of op de werkplek ligt, vindt u de agenda op 
onze website (www.knvi.nl).
Heeft u zelf interesse om een sessie te 
verzorgen? Neem dan contact met ons op via 
info@knvi.nl. 

Thuis? Een tip voor een goede tijdsbesteding
Sinds een paar weken werken de 
meesten van ons van huis. Voor de één 
een zegen, voor de ander wellicht een 
ramp. Natuurlijk is het niet voor iedereen 
mogelijk om alle werkzaamheden vanuit 
huis te doen en valt het niet mee om de 
volledige werkdag nuttig te vullen. Voor 
die categorie hebben we een tip. U heeft 
ongetwijfeld meegekregen dat de KNVI | 
SOD in de afgelopen 5 jaar maar liefst drie 
documentaires heeft laten maken, gericht 
op het omgaan met informatie. Het is nu 
wel een mooie tijd om deze documentaires 
nog eens te kijken!

Alles is Informatie
(https://vimeo.com/110982917) 
Deze documentaire gaat over de verande-
rende rol van de informatiebeheerder en 
de informatiedienstverlening. Uitgebracht 
in 2015 is hij opvallend actueel. Alles is 
informatie geeft een mooi inzicht in hoe 
diverse organisaties omgaan met digita-
lisering van de informatievoorziening en 
hoe de informatiebeheerder daar mee om 
zou moeten gaan.

TOEGANG
(https://vimeo.com/258962002)
Dit keer keken we naar de invloed van 
informatie op de (informatie)samen-
leving en de gevolgen van de steeds 
verdergaande digitalisering op het 
kunnen beheren van informatie.  
Wie is er eigenlijk in control? En wat 
betekent dat voor de Nederlandse 
overheid, bedrijven en de rol van de 
Informatieprofessional?

Kenniswerk
(https://vimeo.com/372983340)
We hebben 5 miljoen kenniswerkers, 
die allemaal kenniswerk doen in een 
kenniseconomie, in een kennissamen-
leving.... Maar wat als we nu niet zo 
goed weten wat kenniswerk is? Als je 
het aan iemand vraagt, bijvoorbeeld 
een kenniswerker, is het antwoord toch 
vaak een glazige blik. In ieder geval is 
informatie een essentieel onderdeel van 
kenniswerk. Maar juist dit element blijkt 
vaak niet of slecht te zijn georganiseerd. 
Hoe komt dat en hoe lossen we dat op?
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Hét platform voor de  
informatieprofessional  
bij de overheid

Verschijningsdatum Thema

1 24 januari Vernietigen

2 28 februari

3 3 april Sociaal domein

4 22 mei

5 26 juni Security & Privacy

6 25 september

7 6 november Omgevingswet

8 4 december

OD IS VERNIEUWD!
ADVERTEREN IN OD

THEMANUMMERS EN VERSCHIJNINGSDATA 2020

Magazine en website
Vakblad Overheidsdocumentatie, Od, is het netwerkplatform voor 
informatieprofessionals bij de overheid en de non-profitsector.
Gezien het toenemende belang van digitalisering in onze samenleving 
wordt het vak voor iedereen die zich met informatievoorziening bezighoudt 
nóg belangrijker. De urgentie om kennis en ervaringen met elkaar te 
delen is groot. Met aandacht voor ontwikkelingen in het vakgebied, best 
practices, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling, valkuilen en dilemma’s 
geven wij een kijkje in de keuken van de informatieprofessional bij 
overheden en de non-profitsector. 

Voor meer informatie over adverteren, het meesturen van  
bijsluiters en het plaatsen van vacatures:
MediaSales0031
Boyke Rajbalsing
E boyke@mediasales0031.nl
M 06 109 347 77

Od richt zich op informatieprofessionals, informatie-
medewerkers, DIV’ers, leidinggevenden en teamleiders 
bedrijfsvoering, automatisering en informatievoorziening 
bij ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, 
agentschappen en uitvoeringsorganisaties. Is deze 
doelgroep ook belangrijk voor u en zoekt u een 
mogelijkheid uw visie, aanpak, experiment, best practice 
of dienstverlening bij onze lezers onder de aandacht te 
brengen? Mail dan naar:

OD@PUBLIEKDENKEN.NL

OD ZOEKT STRATEGISCHE PARTNERS

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
GEEF U OP VOOR ONZE E-NIEUWSBRIEF OF MELD U AAN  

VOOR EEN (PROEF)ABONNEMENT. MAIL NAAR:
OD@PUBLIEKDENKEN.NL

Od wordt  
uitgegeven door
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