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e d i t o r i a l

Digitaal is normaal
Door Astrid van Erk

Astrid van Erk is Chief Information 
Security Officer bij de gemeente Breda 

‘Je kunt alle incidenten bedenken, maar het incident dat je niet 
hebt bedacht doet zich meestal voor.’ Dit zei Frans Backhuijs 
toen ik hem begin dit jaar interviewde over zijn rol als voorzitter 
van de VNG-visitatiecommissie Informatieveiligheid (pp. 6-9). 

Met de kennis van nu zijn dat haast profetische woorden. Deze special 
van Od staat in het teken van informatieveiligheid. Een meer dan actu-
eel onderwerp, zeker nu we allemaal massaal aan het thuiswerken zijn. 
In de afgelopen maanden zijn we omgeschakeld van fysieke vergaderta-
fels naar videocalls, van fysiek samenwerken naar digitaal samenwerken. 
Digitaal is nu écht normaal. 
In een van de columns wordt de vraag gesteld of de huidige rollen zoals 
die van de informatiecoach nog actueel zijn (p. 12). De ontwikkelin-
gen gaan zo snel dat flexibiliteit, innovatiekracht en nog intensievere 
samenwerking nodig zijn. Maar het blijft opletten, zo lezen we in een 
andere bijdrage. Ook cybercriminelen werken nog intensiever samen 
en maken dankbaar gebruik van deze crisis (pp. 13-15). Cybercrime 

is een complex onderwerp dat vraagt om samenwerking met andere 
kennispartners, zoals het onderwijs. Het artikel over challenge based 

learning gaat in op het creatief oppakken van veiligheidsvraagstuk-
ken (pp. 24-25). Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is de 
gemeente Apeldoorn, waar informatieveiligheid en informatiebeheer 
elkaar versterken (pp. 17-19).  
Een positieve en participatieve dialoog met medewerkers zorgt ervoor 
dat informatieveilig werken onderdeel wordt van de dagelijkse routine, 
als deel van goed vakmanschap en iets om trots op te zijn. Dit is ook 
de invalshoek die een van de auteurs kiest in zijn bijdrage over ENSIA 
(pp. 20-21): de jaarlijkse verantwoording over informatiebeveiliging 
voor lokale overheden. ENSIA is een krachtig instrument om te leren 
en verbeteren. Durven leren en alles uit jezelf halen staat centraal in 
het project Digiduurzaam (p. 22). Onder lastige omstandigheden wordt 
onze creativiteit geactiveerd.  
In dit themanummer ben ik als gasthoofdredacteur op zoek gegaan 
naar handvatten om informatieveiligheid anders te organiseren, naar 
een ander perspectief op organiseren, samenwerken en positief waar-
deren. Ik heb bij het samenstellen van dit themanummer veel geleerd, 
ik ben benieuwd wat u als lezer van deze special opsteekt. 
 
 Ik hoor het graag. Veel leesplezier! 
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i n t e r v i e w
Tekst Astrid van Erk 

Beeld Gemeente Nieuwgein
Astrid van Erk is Chief Information  

Security Officer bij de gemeente Breda

‘Krachten bundelen’
Interview met voorzitter  

visitatiecommissie Informatieveiligheid Frans Backhuijs

Frans Backhuijs: ‘Als zaken fout gaan, moet je 
laten zien dat dat je ervan hebt geleerd’
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Hoe kijkt u terug op het werk van de visitatiecommissie 
Informatieveiligheid?
‘De manier waarop de visitatiecommissie destijds te 
werk is gegaan, is bijzonder gewaardeerd. Geen cijfers, 
elkaar niet de maat nemen, geen naming of shaming… 
dat heeft heel erg geholpen. We zijn op basis van een 
vooraf ingevulde vragenlijst in gesprek gegaan met 
bestuur en hoger management. Daarbij werd ook de ad-
viseur Informatieveiligheid of Chief Information Security 

Officer (CISO) uitgenodigd. Dit was vaak voor het eerst 
dat zij met elkaar om tafel zaten. Ons uitgangspunt in 
het gesprek was: we nemen waar en helpen. Afhankelijk 
van de omstandigheden en het volwassenheidsniveau 
volgden adviezen. Niet een ideaalplaatje of een blauw-
druk, maar gericht op de context van de organisatie. 
Belangrijk is ook het tijdsbeeld; in de afgelopen jaren is 
er veel veranderd. Toen de commissie in 2015 begon 
was informatieveiligheid nog amper in het nieuws. 
Toen wij in 2017 klaar waren, stond informatieveilig-
heid bijna dagelijks in de krant. Bij de start van onze 
gesprekken lag de focus heel erg op techniek. Al snel 
bleek dat ook aandacht voor gedrag en bewustwor-
ding van belang was. Het belang van informatievei-
ligheid op bestuurlijk niveau werd in gemeenten nog 
niet breed onderkend. De Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en de aandacht voor 
privacy hebben geholpen om het tij te keren. Privacy 
is bestuurlijk een aansprekender onderwerp dan 
informatieveiligheid. Het zijn golfbewegingen, we zien 
nu door de toename van cybercrime de aandacht voor 
informatieveiligheid toenemen.’

Een van de doelen van de visitatiecommissie was het toetsen 
van het systeem van zelfregulering. Werkt het? 
‘Met ENSIA1 is er gekozen voor zelfregulering. ENSIA 
zou ons moeten helpen om verbeterstappen te zetten. 

1 Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) heeft tot doel het 
verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te 
professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de 
gemeentelijke planning- & control-cyclus.

Ik constateer dat onze medewerkers dat als complex 
ervaren, het is misschien te veel een “afvinklijstje” 
geworden: als alle vinkjes maar groen zijn. We moeten 
oppassen dat het instrument zelf niet het doel wordt. 
ENSIA is een waardevol instrument, maar we moeten 
voorkomen dat we alleen toewerken naar de punten 
waarop getoetst wordt.
Ik ben ook voorzitter van het BAG BAO (bronhou-
ders- en afnemersoverleg van de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen, red.). Bij een eerste gezamen-
lijke toets van de Basisregistratie Personen kwam geen 
enkele gemeente goed door de audit. Het zware auditen 
met auditors van buiten was zijn doel voorbij gescho-
ten. Alles precies moeten weten en controleren dat het 
goed gaat… daar moeten we naar mijn persoonlijke 
mening voor oppassen. Net als voor het heilige geloof 
dat onafhankelijke controles leiden tot beter werken. 
Er moet aan het einde van de rit wel zoiets zijn, maar 
er zijn ook andere instrumenten beschikbaar. Zo kun 
je bijvoorbeeld gebruikmaken van intercollegiale toet-
sing, bij elkaar in de keuken kijken.’ 

Hoe kijkt u naar de samenwerking tussen gemeenten?
‘We moeten de kennis over informatieveiligheid met 
elkaar delen. We hebben het tij mee, steeds meer 
mensen zien dat het van belang is en dat je het ook niet 
meer alleen kunt.
Gemeenten hebben als bedrijf een heel complex 
productenaanbod, met veel diversiteit in de dienst-
verlening. Standaardiseren en samenwerken dat is 
het adagium. Dat wil zeggen: samen organiseren, een 
keer bedenken en dan 355 keer uitvoeren. Centraal 

Denk niet te veel in protocollen, investeer in improvisatietalent 
en probeer niet alles aan de voorkant dicht te regelen. Dat zijn drie 
belangrijke aanbevelingen die de visitatiecommissie Informatievei-
ligheid doet in haar eindrapport Durven leren. Aan het woord is de 
voorzitter van de visitatiecommissie Frans Backhuijs. ‘Je kunt op 
alle incidenten anticiperen, maar juist het incident waaraan je niet 
hebt gedacht doet zich meestal voor.’

‘DOOR DE TOENAME VAN 
CYBERCRIME GROEIT  
DE AANDACHT VOOR 
INFORMATIEVEILIGHEID’
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bedenken en dan decentraal ermee aan de slag. Dat zou 
misschien af en toe wat minder vrijblijvend moeten 
zijn, maar we moeten er met elkaar ook aan wennen. 
Aan de andere kant, als iets goed is gaat iedereen het 
ook doen.
De standaard verwerkersovereenkomst is een mooi 
voorbeeld. Deze is voor alle gemeenten van toepassing. 
Ook het samenwerken binnen de Informatiebeveili-
gingsdienst zie ik als winst. De vraag blijft: wat gaan 
we centraal doen, wat organiseren we samen?
‘Samen organiseren vanuit de VNG is een groeimodel, 
we spreken met elkaar af hoe we het zullen doen. Maar 
je moet ook kunnen zeggen: jij loopt de kantjes er 
vanaf. We zijn niet voor niks allemaal lid van dezelfde 
vereniging. Over het algemeen zijn gemeenten goed 
bezig. Ze doen al veel samen. Ik ben voorstander van 
zelfregulering met af en toe een steuntje in de rug 
vanuit wetgeving.’

En het durven leren? 
We zijn nu al veel verder dan tweeënhalf jaar geleden. 
Vaak ben je bang dat je afgerekend wordt op fouten. 
Maar van fouten leer je ook. Kijk bijvoorbeeld naar de 
vliegtuigindustrie, waar alles wordt gedocumenteerd 
en gebruikt om te verbeteren. Zorg met elkaar voor 
het zelfreinigend vermogen. Kijk of er bedrijven in 
jouw gemeente zijn die ook met dit onderwerp te 
maken hebben – ziekenhuizen, energiesector, hightech 
– en zoek elkaar op. Het over en weer uitwisselen van 
kennis tussen CISO’s in de sectoren, daar zou nog een 
slag gemaakt kunnen worden. We denken nog te veel 
in kolommen. Cybersecurity komt nationaal samen 
in het Nationaal Cyber Security Center (NCSC). In de 
“lagen” daaronder is het nog te verkokerd.
Bij een groot incident, zien we de automatische re-
gelreflex tot meer controle. Eigenlijk zouden we goed 
moeten nadenken of dat wel altijd nodig is. Daar komt 
“durven leren” om de hoek kijken. Als zaken niet goed 
gaan, moet je niet proberen ze onder de pet te houden 
maar laten zien dat je fouten maakt en dat je ervan hebt 
geleerd. 

Dat vraagt wel om een samenleving die dat accepteert. 
We hebben geleerd en hersteld. De gemeente Lochem 
en de Universiteit Maastricht2, zijn goede voorbeelden 
van hoe het eigenlijk zou moeten. Ze hebben naar bui-
ten gebracht wat er is gebeurd en welke afwegingen ze 
hebben gemaakt. Daar kunnen we allemaal van leren.
Verder moeten we leren accepteren dat techniek 
feilbaar is. Alles wat een mens maakt, kan een keer 
kapotgaan. Het is verstandig om na te denken over 
hoe je daarmee omgaat. Wat als het misgaat? Zo is de 
zogenoemde 112-crisis3 goed opgepakt. Er is pragma-
tisch, inventief en adequaat gereageerd.’ 

Wat kunnen we daarvan leren als het over informatie-
veiligheid gaat?
‘Denk niet te veel in protocollen, investeer in impro-
visatietalent en probeer niet alles aan de voorkant 
dicht te regelen. Je kunt op alle incidenten anticiperen, 
maar juist het incident waaraan je niet hebt gedacht 
doet zich meestal voor. We moeten vertrouwen op de 
kracht die we hebben. Samen organiseren, samen op-
trekken, de krachten bundelen en op een lijn krijgen.’

2 Gemeente Lochem (Door het oog van de naald, september 2019) en Universiteit 
Maastricht (symposium op 5 februari 2020) hebben te maken gehad met een 
ernstig cybersecurity-incident.

3 24 Juni 2019 was het alarmnummer 112 niet bereikbaar door een grote storing 
bij KPN.

‘DE ORGANISATIE VAN 
CYBERSECURITY  
IS NOG TE VEEL VERKOKERD’

‘IK BEN VOOR 
ZELFREGULERING 
MET EEN  WETTELIJK 
STEUNTJE IN DE RUG’

Frans Backhuijs is burgemeester van Nieuwegein en voorzitter van het 
college van Dienstverleningszaken van de VNG.  Ook was hij voorzitter van de 
visitatiecommissie Informatieveiligheid. Samen met Maarten Ruys (voormalig 
gemeentesecretaris van de gemeente Groningen) en Wim Blok (directeur 
Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid van de gemeente Leiden) bezocht 
hij maar liefst 123 gemeenten. Van Aa tot Hunze en van Amsterdam tot 
Maastricht hebben Backhuijs, Ruys en Blok het thema informatieveiligheid op 
de (bestuurlijke) agenda gezet. De eindrapportage van de visitatiecommissie 
kreeg de titel: Durven leren.
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a c h t e r g r o n d

Informatieveilig werken moet geen kwestie zijn van dwang. ‘Door met medewerkers 
te overleggen over de reële gevaren van informatie-onveiligheid en hun inbreng over 

oplossingen te waarderen, kun je samen betekenisvolle regels, procedures en richtlijnen 
ontwikkelen,’ zegt emeritus hoogleraar Human Resource Development Joseph Kessels.

Ga voor duurzame gedragsverandering

Samen informatieveilig

Tekst Astrid van Erk
Astrid van Erk is Chief Information  

Security Officer bij de gemeente Breda

Joseph Kessels was tot aan zijn emeritaat ver-
bonden aan de Universiteit Twente en de Open 
Universiteit. ‘Als het gaat om informatievei-
ligheid, kiezen organisaties vaak een standaard 

aanpak die loopt via regels, procedures en controles,’ 
zegt hij. ‘Verplichte veiligheidstrainingen die niet 
altijd aansluiten op de dagelijkse praktijk zijn hier een 
voorbeeld van. Ik vermoed dat zo’n aanpak niet echt 
veilig is. Die is immers gebaseerd op een macht- en 
dwangstrategie. De medewerker is altijd onderge-
schikt aan een ander en doet iets op basis van instruc-
tie en gehoorzaamheid.’ 

Gedoe
Aan regels moeten voldoen om veiligheid te be-
vorderen, is vervelend, aldus Kessels. ‘Het werkt 
contraproductief en is geen mooi vertrekpunt voor 
duurzame gedragsverandering. Het resultaat is dat er 

voor informatieveiligheid vaak weinig draagvlak is. 
De medewerker heeft het gevoel dat hij een stuk van 
zijn vrijheid en autonomie kwijtraakt. Het gedoe met 
wachtwoorden, niet mogen gebruiken van bepaalde 
apps, moeten nadenken voordat je op een link in een 
e-mail klikt… het is allemaal gedoe en levert niets op.
En dan is er tot overmaat van ramp ook nog de 
jaarlijkse verantwoording op informatieveiligheid, 
waarbij er net zolang gezocht wordt tot er een fout 
is gevonden. Deze verantwoording wordt vaak als 
onplezierig en verspillend ervaren. Het wordt gepre-
senteerd als een moetje, zonder echte toegevoegde 
waarde.’

Betekenisvolle regels
Volgens Kessels kan het anders. ‘Compliance en 
control vormen slechts een kant van de medaille. De 
andere is een positieve en participatieve dialoog met 
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s e r v i c e b e r i c h t

VNG en Nationaal Archief slaan handen 
ineen om KIA te versterken
Dit voorjaar heeft de Nederland-
se Vereniging van Gemeenten 
(VNG) zich officieel verbonden 
aan het Kennisnetwerk Informatie 
en Archief (KIA) als strategische 
partner. Het betekent dat KIA als 
ontmoetingsplaats voor archief- en 
informatieprofessionals dwars door 
de overheidslagen heen een flinke 
steun in de rug krijgt. Het archief-
beleid van de VNG bestaat onder 
andere uit het ontwikkelen van 
handreikingen en standaarden voor 
archivering door de VNG-Advies-
commissie Archieven. Samen met 
andere KIA-partners zet de VNG 
zich in om kennisontwikkeling, 
kennisdeling, uitwisseling van 
ervaringen en experimenten en 
het ophalen van feedback op in-
strumenten via KIA te stimuleren. 
Hierbij zal de VNG zich in het bij-
zonder inspannen om onder andere 

informatiemanagers bij gemeenten 
te verbinden en hen breed binnen 
KIA met ontwikkelingen bekend te 
maken.

Grip op informatie
De VNG neemt vanaf nu ook deel 
aan de stuurgroep KIA. De onder-
tekenaars van de samenwerkings-
overeenkomst, namens de VNG 
directeur Beleid Nathan Ducastel 
en namens het Nationaal Archief 
directeur Digitale Infrastructuur 
en Advies Diana Teunissen, tonen 
zich verheugd over deze stap en 
geloven dat de opbrengsten van de 
samenwerking ook voor andere 
decentrale overheden van waarde 
zijn. Andersom zijn ontwikkelin-
gen in aanpalende sectoren van 
waarde voor de gemeentelijke 
archieffunctie. 
De eerste resultaten van de samen-

werking zijn op KIA al zichtbaar. 
Van maandag 11 tot en met vrijdag 
15 mei 2020 vond Grip op infor-
matie plaats. Dit initiatief van de 
VNG komt voort uit het project 
Proeftuinen Wet open overheid, 
dat de vereniging uitvoert met 
steun van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties.  
VNG Realisatie organiseerde de 
week samen met een groot aantal 
gemeenten. In totaal vonden 
vijftien webinars plaats. De bij-
eenkomsten stonden allemaal in 
het teken van informatiebeheer, 
actieve openbaarmaking en digitale 
duurzaamheid. Alle webinars zijn 
terug te zien op YouTube (https://

bit.ly/2TL7dXy). Op de KIA-pagina 
(https://kia.pleio.nl) zijn alle presen-
taties en achtergrondartikelen te 
vinden.

medewerkers die zorgt dat informatieveilig werken 
onderdeel wordt van de dagelijkse routine. Om dat te 
bewerkstelligen, is het van belang om aan te sluiten 
bij de intrinsieke motivatie van mensen. De eerste 
stap in dat proces is het werken aan een cultuur waar-
in het wordt gewaardeerd om elkaar aan te spreken 
op onveilig gedrag. Zonder dat het wordt gezien als 
klikken of iemand erbij lappen.’
Informatieveilig werken kun je ook zien als onderdeel 
van goed vakmanschap, aldus Kessels. ‘Iets om trots 
op te zijn. Dat realiseer je door medewerkers mee te 
laten denken en acties uit te laten voeren. Zodra je 
samen overlegt over de reële gevaren van informa-

tie-onveiligheid en de inbreng van medewerkers over 
oplossingen waardeert, kun je ook samen betekenis-
volle regels, procedures en richtlijnen ontwikkelen. 
Kortom, informatieveiligheid vraagt om durven 
leren, gebaseerd op durven waarderen!’

‘INFORMATIEVEILIG WERKEN 
IS ONDERDEEL VAN GOED 
VAKMANSCHAP’
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c o l u m n

Het feest gaat door

Tekst Michiel Reijntjes
Michiel Reijntjes is Informatiecoach 

bij de gemeente Breda

Toen 2019 op zijn einde liep begon voor mij een van de drukkere 
en mooiere periodes van het jaar: carnaval. In Zevenbergen ben 
ik inmiddels 15 jaar betrokken bij de organisatie ervan. Het is een 
geweldig feest. Mensen die je de rest van het jaar niet ziet, spreek 

je als vanouds weer in het café. Het draait allemaal om sfeer, traditie 
en gezelligheid. Of carnaval volgend jaar opnieuw een feest zal zijn, is 
onzeker. Met dank aan COVID-19.
In dezelfde tijd werd er voor de afdeling Documentmanagement (DCM) 
van de gemeente Breda een nieuwe ambitie voor 2020 gelanceerd: 
digitaal, tenzij… Organisaties digitaliseren in hoog tempo. Daar is de ge-
meente Breda geen uitzondering op. Toen hadden we nog niet kunnen 
voorspellen dat deze ambitie in maart al min of meer gerealiseerd zou 
zijn. Want door COVID-19 ging de digitalisering ineens in sneltrein-
vaart. 
Als informatiecoach ben ik betrokken bij werkzaamheden waarin de fo-
cus ligt op informatiebewust werken. Dat kan zijn bij projecten, zoals de 
uitrol van een zaaksysteem of het mede uitvoeren van een programma 
digitaal samenwerken. Maar ook op individueel niveau kunnen collega’s 
vragen stellen over (veilig) werken met informatie. Nu de digitale 
omgeving de nieuwe werkelijkheid is, vraagt dat om georganiseerde 
flexibiliteit. Niet om het vasthouden aan bekende processen. 
We hebben innovatiekracht genoeg. Kijk naar alle mooie en creatieve 
ideeën en oplossingen die ontstaan in een tijd dat we in onze bekende 
patronen worden beperkt. Laten we vooral proberen om daaraan vast 
te houden in plaats van terug te willen naar wat we gewend waren. 
Misschien moeten we georganiseerde flexibiliteit juist omarmen in 
plaats van nieuwe regels en protocollen maken. De ontwikkelingen gaan 
immers zo snel dat je ze met het maken van die regels en protocollen 
toch niet bij kunt houden. 
Een en ander vraagt een doorontwikkeling van de rol van de informa-
tiecoach. Opereren vanuit georganiseerde flexibiliteit vraagt oog (en 
oor!) voor de gebruiker. Je wordt een spin in het (digitale) web die zorgt 
voor een integraal advies op informatie. Kennis van gebruik, opslag en 
beveiliging zijn hiervoor essentieel. 

Het proces van ontwikkeling is spannend, maar ook uitdagend en leuk. 
Net als het organiseren van het zestigste jaar carnaval in Zevenbergen.  
Ook daarvan weet ik zeker dat de vorm anders zal zijn. Maar ook dat  
feest gaat wel door.
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o p i n i e

Denk als een hacker

Te slim voor 
cybercriminelen

Op een zonnige oktoberna-
middag in 1997 stond ik met 
mijn vriendin voor de ingang 
van Pompeï. De ingang 

was uitgestorven. Voor ons stond 
een Italiaans paar boos te oreren. 
Pompeï sluit een halfuur voor zons-
ondergang. Het was nu een uur voor 
zonsondergang, maar daar dacht de 
vrouw achter het loket anders over. 
Teleurgesteld lieten we de les in 
Italiaanse scheldwoorden achter 
ons. Als we er niet in konden, dan 
er maar omheen. We liepen langs de 
omheining in de hoop door de kie-
ren hier en daar nog een glimp op te 
vangen van het Romeinse verleden. 
Nog geen 200 meter verderop maak-
te de omheining een bocht, en weer 
100 meter verderop was een deur. 
Met kloppend hart liep ik eropaf en 

draaide aan de handel. De deur ging 
moeiteloos open...
Welkom in de wereld van de cyber-
security, waar altijd wel ergens een 
zijdeur lijkt open te staan. Een we-
reld van hackers, die er een sport van 
maken om die zijdeuren te vinden. 
En een wereld van cybercriminelen, 
die graag misbruik maken van open 
deuren. Ik noem hackers en cyber-
criminelen bewust apart. Ze hebben 
verschillende denkwijzen en totaal 
verschillende motieven. Laten we 
eerst eens naar de hackers kijken, en 
ons daarna verdiepen in de wereld 
van de cybercrimineel. 

Gloeilamp
Hackers zijn niet crimineel, een 
enkele uitzondering daargelaten 
natuurlijk. Hackers zijn puzzelaars. 

Ze houden van creatieve en vaak 
wat abstracte, technologische uit-
dagingen. Man, vrouw, jong, oud, 
met en vooral zonder hoodie… het 
is onmogelijk om ze over een kam 
te scheren. Maar drie kenmerken 
komen we vaak tegen: divergent 
denken, doorgaan en delen. Eigen-
schappen die ook buiten de digitale 
wereld goed van pas komen.  
Dick Fosbury was een hacker. In 
1968 verbaasde hij de wereld door 
als totale outsider op de Olympische 
Spelen de gouden medaille voor 

Hacker en cybercrimineel: vaak scheren we ze over een kam. Toch 
zijn ze verschillend: de een is een creatieve puzzelaar en de ander een 

opportunistische dief. Dat is een belangrijk verschil als we online 
diefstal willen bestrijden. Om cybercriminelen te slim af te zijn, 

moeten we denken als hackers. 

Tekst Peter Zinn
Peter Zinn is cybersecurity-adviseur en innovation 

liaison bij The Hague Security Delta

‘HACKERS DENKEN  
DIVERGENT’
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Ransomware 
Ransomware zet de computers in je 
netwerk op slot. Alleen door te betalen 
krijg je de sleutel. Heel lucratief voor 
criminelen, maar ze moeten eerst 
binnen komen. Dat kan op verschil-
lende manieren. In het volgende 
voorbeeld probeert de aanvaller in 
te loggen op een gebruikersaccount. 
Misschien is jouw systeem bestand te-
gen meerdere foutieve inlogpogingen. 
Geen punt. Want je gebruikt natuur-
lijk een sterk wachtwoord, maar jouw 
collega misschien nog niet. Dus de 
aanvaller verzamelt zo veel mogelijk 
namen van medewerkers – bijvoor-
beeld via LinkedIn – en logt voor 
iedereen één keer in met een simpel 
wachtwoord. Welkom2020 of zo. Die 
ene collega die zijn wachtwoord nog 
niet aangepast heeft, is voldoende. 
Daarna zet hij tools in die hem helpen 
computer voor computer de controle 
over het netwerk over te nemen. Na 
een dag, een week of een maand zijn 
voldoende systemen besmet en gaat de 
knop om. Alles versleuteld: betalen!

Business email compromise
Business email compromise is het 
onderscheppen en aanpassen van 
e-mailverkeer om geld te verdienen. 
Na ransomware de meest populaire 
vorm van cybercrime, met vele 
verschijningsvormen. Eerst maar 
weer eens binnenkomen. Dat doet de 
aanvaller met een op maat gemaakt 
phishing-mailtje naar het hoofd 
Financiën. Een beetje rondkijken op 
internet leert hem wat voor hobby’s 
deze heeft en waar hij/zij zich mee 
bezighoudt. Hij stuurt een bericht  
namens een bekende dat hier 
naadloos op aansluit. Het hoofd 
Financiën trapt erin en de crimineel 
heeft toegang tot zijn/haar mailbox. 
Hij leest mee tot er een factuur uitgaat 
en stuurt er vanaf hetzelfde adres een 
mail achteraan dat het bankrekening-
nummer is veranderd. De nietsver-
moedende klant betaalt niet aan het 
bedrijf maar aan de crimineel.

Data breach
Eens in de zoveel tijd lezen we in 
de pers dat een instantie of bedrijf 
“gebreached” is en dat een database 
met gevoelige persoonlijke gegevens 
in handen is van een criminele 
organisatie. Een vergeten update en 
cybercriminelen weten het netwerk 
van een organisatie binnen te drin-
gen en stelen de klantenbestanden. 
Behalve een gevalletje AVG is dat 
ook gewoon heel vervelend voor die 
klanten. Want die worden vervolgens 
aangevallen.

hoogspringen te winnen. Hij had 
een nieuwe manier ontwikkeld om 
over de lat te komen: de Fosbury 
Flop. Divergent denken betekent: 
je niet neerleggen bij één aanpak. 
Er zijn altijd talloze alternatieven, 
en de kans is groot dat een daarvan 
een verbetering is. Hackers denken 
divergent.
Thomas Edison was een hacker. 
Anderen waren creatiever, maar 
Edison weigerde gewoonweg op 
te geven. Verschillende uitvinders 
hadden vergeefs geprobeerd om de 
gloeilamp te ontwikkelen, maar al-

leen Edison haalde het in zijn hoofd 
om zesduizend verschillende mate-
rialen te testen tot hij de beste optie 
had gevonden. Doorgaan betekent: 
je niet neerleggen bij een tijdelijke 
tegenslag. Hackers gaan door. 
Alan Turing was een hacker. Een 
genie die in de Tweede Wereld-
oorlog de Duitse Enigmacode wist 
te kraken. Maar niet in zijn eentje. 
Hij had een heel team om zich heen 
van de meest uiteenlopende bril-
jante types. De een bedacht dit, de 
ander dat. Dagelijks deelden ze hun 
ideeën en brachten elkaar zo weer 

op nieuwe ideeën. Hackers delen 
informatie.

Weerbaarder
Dan nu cybercriminelen. Dat zijn 
opportunisten. Het zijn kleine on-
dernemers die investeren en busi-
nessmodellen uitproberen. De een 
steelt uw data en verkoopt die op 
de dark market aan een ander, die de 
data vervolgens te gelde maakt. 
In het kader hieronder bekijken 
we een drietal voorbeelden van 
cyberaanvallen om te leren hoe 
cybercriminelen denken.

‘CYBERCRIMINELEN ZIJN 
OPPORTUNISTEN’
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De vraag is: hoe kun je je tegen dit 
soort cyberaanvallen verweren?
Het antwoord is: door cyber-
criminelen beter te begrijpen. En 
wat blijkt? Daarvoor moet je bij de 
hackers zijn: 
• Wat doe je tegen ransomware? 

Divergent denken. Hoe kunnen 
wachtwoorden anders? Een van 
de oplossingen is tweefactorau-
thenticatie: behalve je wacht-
woord heb je ook een code van 
je telefoon nodig bijvoorbeeld. 
Dat kan zo ingericht worden dat 
het de gebruikers geen extra tijd 
kost, maar het tegelijkertijd de 
aanvallers vrijwel onmogelijk 
maakt om binnen te komen. Een 
keer uitzoeken hoe het werkt, 
voor altijd veel veiliger.

• En als het gaat om business email 

compromise? Kunnen we dit soort 
aanvallen afslaan? Jazeker, met 
een beetje koppigheid. Als er 
een rekeningnummer verandert, 
of als er iets anders niet lijkt te 
kloppen: bellen. Niet opgeven, je 
niet onder druk laten zetten en 
niet betalen totdat je de persoon 
zelf hebt gesproken: doorgaan.

• En dan een data breach. Het weer-
woord voor dit soort aanvallen 
is delen. Eerst afvragen wat we 
niet willen delen: welke klantin-
formatie verzamel je die je niet 
echt nodig hebt? Maar ga na een 
aanval zo snel mogelijk met de 
billen bloot. Door de informatie 
over de aanval te delen worden 

we allemaal veiliger. En dat geldt 
ook op kleinere schaal. Je hebt 
op een attachment geklikt en voelt 
daarna pas nattigheid? Meld het. 
Het overkomt ons allemaal een 
keertje en snel delen maakt het 
mogelijk om er nog wat aan te 
doen.

Zoals gezegd, om beter bestand te 
zijn tegen cyberaanvallen helpt het 
om te begrijpen hoe cybercrimine-
len denken. Maar vervolgens helpt 
het mogelijk nóg beter om zelf wat 
meer te denken als een hacker. 
Divergent denken, doorgaan en 
delen zijn principes die niet alleen 
van pas komen in de strijd tegen 
digitale aanvallen maar die we ook 
in ons dagelijks werk altijd kunnen 
gebruiken.

‘GA MET DE 
BILLEN BLOOT’
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Tekst Martin Jochems en Chantal Meijerink 
Martin Jochems is gemeentesecretaris en Chantal 

Meijerink is Concern Information Security Officer bij de 
gemeente Apeldoorn 

p r a k t i j k

Zoektocht naar 
afstemming

Informatiebeheer, privacymanagement en informatiebeveiliging

Doel van informatiebeheer is het beschikbaar stellen 
van de juiste informatie op het juiste moment voor 
de juiste persoon binnen de kaders van informatie-
beveiliging, privacybescherming en risicobeheer-

sing. De aandacht van bestuur en management voor dit 
terrein is er vooral gekomen door nieuwe wetgeving1. 
Met de omslag van analoog naar digitaal werken zien 
we dat DIV-organisatieonderdelen worden afgebouwd 

1 Vooral de Algemene verordening gegevensbescherming, Omgevingswet, Wet 
open overheid, Wet hergebruik overheidsinformatie, wetten voor basisregis-
traties, maar ook de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de verplichte 
deelname aan ENSIA-verantwoordingstraject (ENSIA staat voor Eenduidige 
Normatiek Single Information Audit).

of verdwijnen, waarbij de (digitale) postkamer en kern-
functies als de informatieadviseur en recordmanager 
overblijven. Iedereen in de organisatie wordt geacht zelf 
zijn dossiers digitaal te vormen en te beheren. 
Het is spannend of lijnmedewerkers in staat zijn om dit 
beheer compliant aan wet- en regelgeving uit te voeren 
en of ze iets aan kwaliteitscontrole doen. Informatiebe-
heer beperkt zich niet tot het DMS. Ook in andere, vaak 
domeinspecifieke informatiesystemen wordt informatie 

Wet- en regelgeving rond informatiebeveiliging en privacy zijn in de praktijk 
nadrukkelijk op elkaar afgestemd. Maar de afstemming met informatiebeheer is 
in de praktijk nog een zoektocht. In dit artikel verkennen we de raakvlakken van 
vooral informatiebeveiliging en informatiebeheer en geven we een inkijk in hoe 

de gemeente Apeldoorn beide organiseert.

‘CORRECT INFORMATIEBEHEER 
IS NIET LANGER VANUIT ÉÉN 
VAKDISCIPLINE TE ORGANISEREN’
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verwerkt die kan worden aangemerkt als formele 
overheidsinformatie waarop wet- en regelgeving van 
toepassing is. Is het beheer van de content van deze 
systemen compliant? Wat gebeurt er met de informatie 
als systemen worden vervangen of uitgefaseerd? Wat 
bewaren we waar (in welke omgeving, welke syste-
men), voor wie en voor hoelang (is er een bewaarstra-
tegie)? Wie let er op dat deze informatie ook correct 
wordt beheerd? In Apeldoorn komen we er steeds 
meer achter dat correct informatiebeheer niet meer 
alleen vanuit één vakdiscipline goed is te organiseren, 
maar dat een integrale benadering nodig is.

Informatiebeveiliging in ontwikkeling
Informatiebeveiliging heeft als doel informatie zodanig 
te beschermen dat 1) deze beschikbaar is volgens 
daarover gemaakte afspraken; 2) de informatie correct 
is (integriteit) en 3) er op de juiste manier omgegaan 
wordt met vertrouwelijke informatie. Op basis van 
risicoanalyses wordt per categorie informatie bepaald 
wat het juiste niveau is voor de beschikbaarheid, 
integriteit en vertrouwelijkheid (de zogenaamde 
BIV-classificatie). Daarna volgt de selectie van een set 
van maatregelen die ervoor moet zorgen dat het vast-
gestelde niveau ook gehaald wordt.
Het vakgebied informatiebeveiliging ontwikkelde zich 
apart van de bestaande regelgeving rond fysieke ar-
chieven. Halverwege de jaren ’90 ontstond in Engeland 
het eerste normenkader met daarin best practices voor 
de beveiliging van digitale informatie: de door de BSI 
(British Standard Institution) ontwikkelde standaard 
BS7799. Aan zo’n document was grote behoefte omdat 
elke organisatie die met geautomatiseerde systemen 
werkte tegen dezelfde vraagstukken aanliep. Deze 
BS7799 werd wereldwijd al snel door zowel commer-
ciële als overheidsorganisaties gebruikt en ontwikkelde 
zich tot de huidige versie van de ISO 27001-norm. 
De ISO 27001 vormt ook het uitgangspunt voor de in 
Nederland voor overheidsorganisaties verplichte nor-
men uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid2. 
Daarnaast kent elk land natuurlijk eigen wetgeving 
over de beveiliging van de informatie.

ENSIA-paraplu
Het huidige wereldwijd gebruikte normenkader voor 
informatiebeveiliging heeft zich vooral ontwik-

2 De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is geheel gestructureerd 
volgens NEN-ISO/IEC 27001:2017, bijlage A en NEN-ISO/IEC 27002:2017. Het 
Forum Standaardisatie heeft deze normen opgenomen in de ‘pas toe-of-leg 
uit’- lijst met verplichte standaarden voor de publieke sector, volgens het 
comply or explain-principe. Dit betekent dat de overheid deze normen toepast 
tenzij er expliciet geformuleerde redenen zijn om dat niet te doen.

keld vanuit de IT-organisatie. Daardoor is in eerste 
instantie niet of nauwelijks gekeken naar bestaande 
normenkaders voor bijvoorbeeld archivering, maar 
veel onderwerpen zijn in beide vakgebieden terug te 
vinden, waaronder bijvoorbeeld: 
• Fysieke beveiliging
• Toegangsbeveiliging
• Bedrijfscontinuïteit bij calamiteiten
• Back-up van informatie 
• Geheimhouding
• Bescherming van vertrouwelijke informatie
• Actueel houden van informatie
• Mate van correctheid van informatie
• Bewaren van informatie.

Door een aantal beveiligingsincidenten is er steeds 
meer aandacht voor het onderwerp informatiebevei-
liging. Zo zijn gemeenten verplicht deel te nemen aan 
het ENSIA-verantwoordingstraject, waarbij aange-
toond moet worden dat de kwaliteit en beveiliging 
van informatie op orde zijn. Onder ENSIA vallen 
momenteel onder andere al een groot aantal basisre-
gistraties (BRP, PUN, BAG, BGT en BRO). Er wordt 
verkend of in de toekomst ook de verplichtingen uit de 
Archiefwet onder de ENSIA-paraplu gehangen kunnen 
worden.

Samenwerking en afstemming 
In Apeldoorn loopt een aantal ontwikkelingen die 
helpen om het aandachtsveld informatie beter in 
de gemeentelijke organisatie te positioneren. Onze 
directie ziet informatie als een belangrijk aandachtsveld 
bij de uitvoering van de gemeentelijke taken. Zij heeft 
daarom de gemeenteraad een informatievisie laten 
vaststellen, heeft functies als een Chief Information Of-

ficer (CIO), Concern Information Security Officer (CISO) 
en Concern Privacy Officer (CPO) ingesteld en heeft 
bepaald dat de organisatie-eenheden moeten voldoen 
aan de eisen voor informatiebeveiliging, privacy en 
informatiebeheer. 
In de eenheidsplannen moeten de lijnmanagers aan-
geven wat ze met deze eisen gaan doen. Ook moeten 
ze periodiek rapporteren over de uitvoering van 
verbetermaatregelen. Daarnaast is er een stuurgroep 
Dienstverlening en Informatie, waarin strategische 
en tactische informatievoorstellen worden besproken 
waarover wordt besloten. Deze stuurgroep fungeert 
als een SIO, Strategisch Informatie Overleg, waarvan 

‘HET HUIDIGE NORMENKADER VOOR  
INFORMATIEBEVEILIGING HEEFT ZICH VOORAL  
ONTWIKKELD VANUIT DE IT-ORGANISATIE’
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de CIO voorzitter is, met een aantal lijnmanagers als 
leden. Er zijn vier informatiemanagers aangesteld die 
de CIO, stuurgroep en directie adviseren welke maat-
regelen wanneer genomen moeten worden. 

Positie versterken
De directie wil een meer zakelijke cultuur, waarbij we 
laten zien welke resultaten zijn behaald en elkaar meer 
bevragen en aanspreken als deze niet overeenkomen 
met wat we hebben afgesproken. Daarvoor wordt de 
Planning & Control-cyclus strakker ingericht, zowel 
binnen de ambtelijke organisatie alsook naar college en 
raad. 
In deze nieuwe context kunnen we als adviseurs en 
toezichthouders voor de drie informatiedomeinen 
veel effectiever samen onze positie in de organisatie 
versterken. Om te voldoen aan de eisen voor de infor-
matiehuishouding hebben we een aantal uitgangspun-
ten en maatregelen genomen:
1. De Concern Privacy Officer (CPO), Chief Informati-

on Security Officer (CISO) en gemeentearchivaris 
hebben een gezamenlijk jaarplan met daarin de 
belangrijkste speerpunten, waaraan we vanuit onze 
(toezichts)rollen aandacht geven, zoals het beleggen 
van de vakgebieden in de organisatie, het inrichten 
van een continu proces van bewustwording, de 
inrichting van een Planning & Control-cyclus en de 

informatieclassificatie (BIV) kritische processen en 
vroegtijdige betrokkenheid bij nieuwe ontwikkelin-
gen. Ook brengen we kwartaalrapportages uit aan 
ons eigen managementteam en aan de directie over 
de uitvoering van het jaarplan. Het streven is om te 
komen tot één gezamenlijk risicoregister waarin we 
verbeteracties (risico’s) bundelen die vanuit de drie 
vakgebieden nodig zijn. Hierdoor ontstaat ook voor 
de leidinggevenden één integraal overzicht van de 
verbeteracties die voor hun afdeling nog openstaan.

2. Voor de organisatorische inrichting van de infor-
matiehuishouding en de borging van het vereiste 
kwaliteitsniveau gaan we uit van het principe van 
three lines of defence

3. 
 In de eerste lijn zijn eenheidsmanagers integraal 

verantwoordelijk voor de organisatiebeheersing in 
de eenheid. In de tweede lijn faciliteren de juridische 
control, de hrm-control, de ict-control, de financial 
& business-control en de CPO en CISO de eerste lijn 
maar denken vanuit hun adviesrol ook kritisch mee 
en tegen. In de derde lijn hebben de concerncon-
troller, de Functionaris Gegevensbescherming, 
gemeentearchivaris en IC-functie een toetsende, 
signalerende, initiërende en adviserende rol met 
betrekking tot de kwaliteit en het functioneren van 
de eerste en tweede lijn.

3. Gelijktijdig met dit inrichten gaan we door met de 
verfijning in het richten. We werken aan de verta-
ling van algemene wet- en regelgeving naar lokale 
regelgeving en beleid en de verbetering van ons 
meetinstrumentarium. Beleid dat vanuit een van de 
vakgebieden ontwikkeld wordt, gaat ook ter review 
naar de vakgenoten uit de andere aandachtsgebie-
den. Zo creëren we aansluiting op elkaars beleid en 
voorkomen we overlap. We ontwikkelen kritieke 
prestatie-indicatoren om te kunnen vaststellen in 
hoeverre we voldoen en rapporteren vanuit de drie 
vakgebieden daarover in gezamenlijke rapportages. 

In de praktijk ligt er nog een uitdaging om de drie aan-
dachtsgebieden informatiebeheer, privacymanagement 
en informatiebeveiliging optimaal met elkaar te laten 
integreren. Wet- en regelgeving rond informatiebevei-
liging en privacy zijn in de praktijk al nadrukkelijk op 
elkaar afgestemd. De afstemming met informatiebeheer 
is in de praktijk nog een zoektocht. De verwachting is 
echter dat op termijn in alle organisaties deze drie vak-
gebieden zeer nauw met elkaar zullen gaan optrekken 
vanwege de grote overlap die tussen de vakgebieden 
aanwezig is.

3 Three lines of defence. Zie: https://efk.nl/three-lines-defence-beknopte-uitleg/ 
(29-04-2020).

‘WET- EN REGELGEVING ROND INFORMATIEBEVEILIGING 
EN PRIVACY ZIJN IN DE PRAKTIJK NADRUKKELIJK OP 
ELKAAR AFGESTEMD’

Schema van three lines of defence. Bron: Visie op controlfunctie, gemeente Apeldoorn, 
Maarten Koldewijn, 2020
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ENSIA

APK voor 
informatiebeveiliging

Tekst Renco Schoemaker
Renco Schoemaker is adviseur Informatiebeveiliging & Privacy 

en mede-eigenaar bij IB&P. Hij coördineert de inzet van ENSIA bij 
twee grote gemeenten

i n n o v a t i e

Informatiebeveiliging is als een auto. Een jaarlijkse onderhoudsbeurt 
is noodzakelijk, anders heb je grote kans op pech. Met Eenduidige 

Normatiek Single Information Audit (ENSIA) houden gemeenten de 
boel draaiend, zegt adviseur Informatiebeveiliging & Privacy  

Renco Schoemaker. Alleen zo houden ze de macht over het stuur.
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ENSIA bundelt bestaande verantwoordingslijnen 
van (lokale) overheden richting toezichthouders 
op twee manieren: normenkaders zijn zoveel 
mogelijk ontdubbeld en de verantwoordingsmo-

menten zijn zoveel mogelijk uitgelijnd. Dat klinkt 
veelbelovend, maar deze rijke definitie van ENSIA be-
tekent niet dat het instrument in de praktijk ten volle 
wordt benut. Regelmatig hoor ik geklaag over de hoge 
auditlast die ENSIA oplegt en hoe dit afleidt van het 
“eigenlijke” werk. Alsof informatiebeveiliging een auto 
is, waarbij elke onderhoudsbeurt (audit) slechts wordt 
gedoogd om het gebruik te continueren. Nee, dan laat 
je veel liggen, wat mij betreft.
Om nog even bij de auto te blijven: de kosten voor een 
onderhoudsbeurt zijn doorgaans hoger bij een oudere 
auto, maar ook bij een auto waar onzorgvuldig mee 
wordt omgegaan. Deze kosten nemen we voor lief, 
omdat de auto ons van A naar B moet blijven brengen. 
Wanneer het gaat om de jaarlijkse audit op informatie-
beveiliging redeneren we anders, zo lijkt het. Onvol-
wassen processen, een managementsysteem dat nog in 
de kinderschoenen staat en de afwezigheid van interne 
controle creëren de perceptie dat ENSIA een hoge 
auditlast oplegt. En niet te vergeten: reageren in plaats 
van anticiperen. Maar het is het werk dat hoge onder-
houdskosten veroorzaakt en niet de onderhoudsbeurt 
(de audit) zelf. Wie in een oude auto blijft rijden, dient 
de onderhoudskosten voor lief te nemen. En oplappen 
is en blijft tijdelijk.

Verbetering
Waar de analogie van de auto in de garage niet opgaat: 
ENSIA dient een stap in een verbetercyclus te zijn. We 
laten geen onderhoudsbeurten uitvoeren om slechts 
“te blijven rijden”, maar om het onderhoud zelf steeds 
verder te reduceren. Uit een audit volgen immers 
bevindingen en derhalve verbeterpunten. Een goede 
opvolging van deze punten maakt dat ze het daarop 
volgende jaar niet opnieuw op de factuur van de garage 
hoeven te staan.
Verbeterplannen zetten auditbevindingen om in maat-
regelen en acties. Op deze wijze vangt de Plan-Do-
Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) opnieuw aan vanuit 
de audit, die als check fungeert. Maar papier is geduldig 
en voor je het weet ligt de spreekwoordelijke brief van 
de RDW alweer op de mat. Dan ben je alweer toe aan 
de volgende check zonder dat je goed invulling hebt 

kunnen geven aan de tussenliggende fasen. Van moni-
toring op de plannen was namelijk nauwelijks sprake.
Ik begrijp maar al te goed dat de weerbarstige praktijk 
maakt dat je achter de feiten aan blijft lopen. De auto 
gaande houden vraagt al genoeg, laat staan dat je na-
denkt over verbeteren. Maar ENSIA is een middel, en 
geen doel op zichzelf.

Stop met smeren
Deze weinig constructieve jaarcyclus doorbreken 
vraagt mijns inziens tenminste het volgende. Allereerst 
dienen wijzelf, de informatiebeveiligers, te stoppen 
met smeren. Geen eigen onderhoud tussendoor (dat 
onder de radar blijft) om zo de kosten voor de jaarlijkse 
onderhoudsbeurt te beperken. Berg de olieknip op. 
Wij zijn niet de eigenaar van deze auto. Dat hij vervol-
gens gaat piepen en kraken is alleen maar goed.
Ten tweede dien je serieus tijd te reserveren in je 
agenda voor het inrichten van een werkend manage-
mentsysteem, ofwel de PDCA-cyclus voor informa-
tiebeveiliging. Kijk regelmatig over je werk heen en 
ontwaar de jaarlijks terugkerende, vaste onderdelen en 
momenten. Zorg dat alle vier fasen invulling krijgen, 
hoe bescheiden ook. Vervolgens dienen ze elkaar na-
tuurlijk logisch op te volgen. Torenhoge onderhouds-
kosten kunnen hierbij als wind in de rug dienen. 

Verleggen van focus
De kunst is om ENSIA aan te grijpen om intern de 
focus te verleggen. Die moet niet primair liggen op 
individuele voorzieningen, systemen of registraties, en 
niet op de aldaar geïmplementeerde maatregelen. De 
focus dient te liggen op het proces waarbinnen deze 
maatregelen zijn geïmplementeerd en worden beheerd. 
Anders slaag je er nooit in om de macht over het stuur 
te krijgen. 
Stel jezelf de vraag: waarop wordt nu eigenlijk on-
derhoud uitgevoerd? Waarvoor staat die auto? Wat 
is het eigenlijke object van onderzoek? Voorkom dat 
je niet voorbij de maatregelen komt. De maatregelen 
waarvoor je jezelf grotendeels verantwoordelijk voelt. 
Natuurlijk moeten die maatregelen worden genomen 
en ENSIA laat zien of dat adequaat is gebeurd. Maar 
informatiebeveiliging is zoveel meer dan alleen maat-
regelen implementeren.

‘STOP MET SMEREN; PLEEG GEEN 
ONDERHOUD TUSSENDOOR’

‘WIE IN EEN OUDE AUTO RIJDT,  
NEEMT ONDERHOUDSKOSTEN VOOR LIEF’
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c o l u m n

Technologie verandert banen. Banen verdwijnen en verschijnen … leuk, 
maar wat als jouw baan nou eens fundamenteel wijzigt of verdwijnt? 
En je zag het niet eens aankomen? Dat is echt andere koek. 
 De gemeente Breda is om die reden in oktober 2018 gestart met de 

pilot Bouwen aan je inzetbaarheid. Een traject om met name DIV- en admi-
nistratief medewerkers bewust te maken van de digitale transformatie en de 
impact op hun werk en vooral ook bewust te maken van hun eigen talent. Je 
bent tenslotte niet je functie! 
Een groep van 170 administratief medewerkers in de schaal 4-8 is uitgeno-
digd, 75 medewerkers hebben zichzelf aangemeld en deelgenomen aan het 
programma. Deze medewerkers hebben eigenlijk nooit vooraan gestaan 
bij het uitdelen van opleidingsbudget en voeren sinds jaar en dag dezelfde 
functie uit. In een jaar hebben we maandelijks workshops gegeven om de 
deelnemers bewust te maken van de urgentie dat administratieve banen 
fundamenteel wijzigen of zelfs verdwijnen. Hoe kun je hierop anticiperen? 
Onder andere door techniek tot iets alledaags terug te brengen en zicht te 
krijgen op je eigen talenten. Willen bewegen en dat je daar zelf voor aan zet 
bent zijn daarbij de sleutelwoorden.
Het belangrijkste resultaat is bewustwording over de vraag: mijn baan zou 
inderdaad wel eens kunnen veranderen en wat kan ik dan nog meer? Waar 
ben ik goed in? En: hoe ga ik daarover in gesprek gaan met mijn leidingge-
vende of loopbaancoach? 
Deze vragen worden door de coronacrisis steeds urgenter. We zijn noodge-
dwongen massaal digitaal aan het thuiswerken. Wat betekent dat voor ons 
werk straks? Hoe zorg je dat je aan je talenten blijft werken en de digitale 
transformatie blijft bijbenen? Om collega’s te helpen om een antwoord 
hierop te vinden, is de site www.allesuitjezelf.nl/breda gelanceerd, met een 
talentenspiegel, arbeidsmarktscan, mooie verhalen van collega’s die deel 
hebben genomen aan het traject en dertig e-learning modules.
De kroon op de initiatieven van de gemeente Breda is dat het hele traject 
door het A&O fonds Gemeenten landelijk wordt voortgezet onder de 
noemer Digiduurzaam (https://www.aeno.nl/podcast-aflevering16 ). Inmiddels 
nemen maar liefst veertig gemeenten (vierhonderd medewerkers) deel. Ook 
in dit traject starten we met de administratief medewerkers maar er zijn 
meer jobs die fundamenteel wijzigen of zelfs verdwijnen. Dat is immers van 
alle tijden. Maar wat doe je in de tussentijd om je voor te bereiden op dat 
nieuwe werk?  

Digiduurzaam 
doe je zelf!

Tekst Jannet Koster
Jannet Koster is senior organisatieadviseur bij de 
gemeente Breda en landelijk projectleider A&O 

fonds Gemeenten
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o p i n i e

Ruim ook eens op  
achter de toonbank

Tekst Peter Ruijters
Peter Ruijters is senioradviseur Informatie-

voorziening NCOD D&I

Binnen documentair informatiemanagement heeft de recente aandacht voor 
privacy geleid tot een gezonde ambitie om de registratie van persoons informatie 
op orde te krijgen. In het zaaksysteem en klantcontactsysteem is privacy vaak op 
een aantoonbaar passend niveau gebracht. Maar wie net iets dieper graaft, komt 
binnen de gemeentelijke informatiehuishouding nog aardig wat plekken tegen 

waar het minder opgeruimd is. 

De grootste slag kunnen 
gemeenten maken als ze de 
documentopslag van hun 
vakapplicaties opschonen. Een 

praktijkvoorbeeld: een gemeente 
heeft een zaak/DMS-koppeling 
met applicaties voor sociale zaken, 
belastingen en vergunningverle-
ning. De koppeling is zo ingericht 
dat documenten, keurig netjes, in 
het DMS landen waar archiefbeheer 
wordt toegepast. Maar diezelfde 
documenten liggen vaak óók vast, 
redundant zoals dat heet, in de 
documentopslag van de betreffende 
applicatie. En daarop vindt zelden 
tot nooit archiefbeheer plaats. In de 
betreffende organisatie troffen we 
bijvoorbeeld een groot aantal digi-
tale documenten aan die behoorden 
tot uitkeringen Abw, een wet uit de 
vorige eeuw. 

Niet zo veilig
Inmiddels is er bij veel leveranciers 
aandacht voor opschoonfunctiona-
liteit; praktijk is dat die helaas nog 
niet door alle gemeenten wordt 
benut en niet voor alle applicaties is 

ontwikkeld. Een korte steekproef in 
een paar gemeenten bracht boven 
tafel dat in meer dan de helft van de 
applicaties die documentopslag ken-
nen, dossiers terug te vinden waren 
die zowel vanuit archiefwetgeving als 
vanuit AVG al lang geleden vernie-
tigd hadden moeten worden. 
En er zijn meer vindplaatsen. Wat 
te denken van de mailbox? Door het 
draaien van een zoekopdracht op een 
aantal mailboxen van medewerkers 
(consulenten Wmo en Jeugd) von-
den we in een gemeente een forse 
hoeveelheid mails met persoonsin-
formatie in de mail of de bijlagen. 
En, tot slot, die “vervloekte” mappen-
structuur: afdelingsmappen, team-
mappen, mappen in Teams, persoon-
lijke mappen. De mappenstructuren 
zijn bij veel organisaties verworden 
tot open riolen met informatie met 
een luchtje. 

Veel werk
Het is de hoogste tijd om ook eens 
achter de toonbank op te ruimen. 
Niet alleen de zaken die onder het 
vergrootglas liggen vanuit dienstver-

lening, maar juist ook de document- 
opslag van applicaties, de uitgaande 
mailboxen (en soms ook de prullen-
bakken), de bestanden in de mappen. 
En ja, dat is veel werk. Voordeel: het 
kan bijna helemaal geautomatiseerd! 
Nog een voordeel: wie opruimt 
komt nog eens wat tegen; in een 
paar gemeenten waar we deze slag 
hebben gemaakt kwamen we ook 
niet-gearchiveerde dossiers tegen die 
wél in het archief hadden gemoeten. 
Nadeel: het kan niet allemaal tegelijk. 
Dus begin waar de grootste risico’s 
liggen, dat is in het sociaal domein. 
En maak een plan met een heldere 
fasering en prioritering. En ja, het 
kost capaciteit en daarmee geld. Toch 
heeft het een duidelijk voordeel: 
een opgeruimde digitale werkplek is 
minder foutgevoelig en op de langere 
termijn weer kostenbesparend. Dus 
maak duidelijk aan het bestuur dat dit 
gaat om échte privacy-issues, en niet 
om de zoveelste audit die papieren 
tijgers oplevert. 
Want alleen window-dressing is te 
mager voor een belangrijk onder-
werp als privacy.
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Tekst Ben Kokkeler & Jasper van der Horst
Ben Kokkeler en Jasper van der Horst zijn respectievelijk 

lector Digitalisering en Veiligheid en docent-onderzoeker 
Integrale Veiligheidskunde aan Avans Hogeschool

i n n o v a t i e

Kansen grijpen met challenge based learning en creathons 

Breda op weg 
naar veiligheid

Breda heeft een grote ambitie waar het gaat om de 
ontwikkeling als smart city. In de afgelopen jaren 
heeft de gemeente daarbij veel nadruk gelegd op 
de ondersteuning van burgers en ondernemers als 

de belangrijkste actoren in de stedelijke samenleving. 
Voorbeelden zijn de aandacht voor smart mobility en 
voor nieuwe vormen van bedrijvigheid en econo-
mische activiteiten met gebruik van digitale data en 
devices.  
Daarnaast is er ook veel aandacht voor veiligheid. 
Voor het mobiliseren en ondersteunen van burgers 
en ondernemers om weerbaar te zijn jegens (cyber-)
criminaliteit en deel te nemen aan buurtpreventie. En 
uiteraard ook voor de veiligheid van de eigen informa-
tiehuishouding.
Recent is de Chief Information Security Officer (CISO) 
van de gemeente Breda Astrid van Erk een verkenning 
gestart om in kaart te brengen wat er op dat terrein 
moet worden ondernomen. Niet alleen door de ge-

meente, maar ook met de partners in de stad en met 
de partnersteden in de B5, het werkverband van de 
Brabantse centrumgemeenten ’s-Hertogenbosch, Til-
burg, Helmond, Eindhoven en Breda. Die verkenning 
voert zij uit in samenwerking met de onderzoeksgroep 
Digitalisering en Veiligheid van Avans Hogeschool. 

Roadmap digitale veiligheid
Stip op de horizon voor de Bredase CISO is om tot een 
periodiek te actualiseren roadmap/veiligheidsagenda 
voor B5-gemeenten te komen, die goed is ingebed in 
een gestructureerde en levendige vorm van digitale 
veiligheid. Op deze wijze kunnen vergelijkbare vraag-
stukken van de deelnemende gemeenten worden benut 
als challenge om het organisatieleren een impuls te ge-
ven en de samenwerking tussen de centrumgemeenten 
te consolideren. Om een goede basis te leggen wil Van 
Erk onderzoeken hoe via challenge based learning een 
governance-structuur voor informatiebeveiliging kan 

Tot voor kort was informatieveiligheid een onderwerp dat men graag naar ict 
doorschoof. Maar de crisis met COVID-19 heeft daar snel verandering in gebracht. 
Of het nou over een corona-app gaat, of over toegang tot medische dossiers, veilig 

beeldbellen of fake news... het besef is gegroeid dat informatie en veiligheid belangrijke 
thema’s zijn. Bij de gemeente Breda wordt die kans gegrepen om informatieveiligheid 

tot onderdeel van de organisatiecultuur te maken.
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worden ontwikkeld en onderhouden, waarbij privacy-
bescherming een van de harde randvoorwaarden is. 

Kennisvragen
Zoals gezegd staat de onderzoeksgroep Digitalisering 
en Veiligheid van Avans Hogeschool Astrid van Erk bij 
in het bepalen van deze focus. In samenwerking met 
Brabantse gemeenten, de provincie, veiligheidsregio’s 
en burgerinitiatieven richt het verkennende praktijk-
onderzoek van de onderzoeksgroep zich op een breed 
portfolio van kennisvragen rond smart governance 
(interorganisatorische netwerksturing), smart organi-

sations (informatiegestuurd werken) en smart citizens 

(burgerinitiatieven die hun eigen datahuishouding in 
de sociale veiligheid oppakken).  
De focus is breder dan informatieveiligheid en -beveili-
ging in engere zin en ligt op digitale veiligheid, inclu-
sief cybersecurity en cyberweerbaarheid in een aantal 
contexten die exemplarisch zijn voor de stedelijke 
samenleving en economie.

Creathons
Een van de startpunten in deze verkenning is het 
pilotproject van het ministerie van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties rondom integrale 
beveiligingsplannen voor gemeenten. Daaraan nemen 
de gemeenten Almelo, Berkelland, Breda, Dalfsen, 
Gooise Meren, Haarlemmermeer, Saba, Tiel, Tilburg 
en Venlo deel. Het lectoraat verkent de kansen die 
de samenwerking tussen deze gemeenten biedt om 
de aandacht voor informatieveiligheid levendig te 
houden. Hiervoor is creativiteit noodzakelijk, net als 
aansluiting op bestaande patronen van organisatiele-
ren bij de B5. Die creativiteit en praktische wijze van 
organisatieleren pakt Breda samen met het lectoraat 
op in een zogenoemd creathon-programma: een cyclus 
van “creathons” in de komende jaren, waarbij telkens 
een van de B5-steden als hosting partner optreedt en een 
gezamenlijke challenge centraal staat.
De term creathon duidt op een good practice die is 
ontwikkeld en getest in een meerjarig programma van 
de Universiteit Twente. De term is een samentrekking 
van enerzijds hackathons en anderzijds de 

ontwikkeling van nieuwe businessproposities waarin 
maatschappelijke challenges centraal staan en beoogde 
exploitanten actieve actoren zijn. Challenges variëren 
van het tegengaan van voortijdige schooluitval en het 
gezamenlijk met stadsbewoners bestrijden van wa-
teroverlast tot de creatie van nieuwe digitale diensten 
voor netwerken van culturele instellingen.
Een integraal creathon-traject beslaat circa 6 tot 
8 maanden. In die tijd worden probleemstelling 
en krachtenvelden in kaart gebracht, een of meer 
creathon-events voorbereid en uitgevoerd en de re-
sultaten uitgewerkt in veranderopgaven voor publieke 
organisaties en businessproposities voor private dien-
stenaanbieders.

Informeel leren
De motor van de creathon-events vormen studenten 
van Avans, Breda University of Applied Science en 
geïnteresseerde roc’s. Experts van de B5-gemeenten 
en van maatschappelijke partners spelen ook een 
belangrijke rol. Cruciaal in een creathon is dat er met 
actuele vraagstukken en echte data wordt gewerkt. 
Deze vraagstukken en data zullen primair worden 
gevonden in de praktijk van ketensamenwerking en 
informeel leren tussen de ambtelijke afdelingen, in het 
vinden van goede praktijken die zich lenen voor opna-
me in werkprocessen, governance-structuren en meer 
geformaliseerde vormen van praktijkleren. Waarbij dit 
praktijkleren gemotiveerd kan worden door de samen-
werking en data-uitwisseling met maatschappelijke 
organisaties die gecontracteerd zijn voor uitvoering 
van maatschappelijke taken. De cyclus van creathons 
is ingebed in een programmatische aanpak en prak-
tijkonderzoek, om de resultaten uit de creathons in de 
governance en organisatie van de digitale veiligheid 
van de B5-gemeenten te verwerken. 
Deze speelse wijze van werken heeft een grote kans 
van slagen in de Brabantse gemeentelijke cultuur. Het 
werken met challenges, met uitdagingen die gemeenten 
wel gezamenlijk moeten oppakken, zoals het bestrijden 
van ondermijning of het organiseren van social distan-

cing en lock-downs, kan krachtige impulsen geven aan 
het challenge based organisatieleren. 

‘EEN INTEGRAAL CREATHON-
TRAJECT BESLAAT  
CIRCA 6 TOT 8 MAANDEN’

‘BREDA WIL EEN GOVERNANCE-
STRUCTUUR VOOR 
INFORMATIEBEVEILIGING 
ONTWIKKELEN’
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c o l u m n

Archiefinstellingen delen geregeld persoonsgegevens met derde partijen. Bijvoor-
beeld wanneer zij een deel van het archief in de cloud zetten. Het omgekeerde komt 
ook voor. Denk aan een particulier archief van een (sport)vereniging dat in beheer 
wordt gegeven aan de archiefinstelling. Moet de archiefinstelling in zo’n geval een 

verwerkersovereenkomst sluiten? 
Het verstrekken en verwerken van persoonsgegevens aan derden moeten voldoen aan 
de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG kent een 
aantal rollen. De belangrijkste zijn de “verwerkingsverantwoordelijke” en “verwerker”. 
Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is vereist zodra door de verwerkingsverant-
woordelijke een verwerker wordt betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens.  
Uw organisatie is een verwerkingsverantwoordelijke als ze bepaalt voor welk doel en met 
welk middel de persoonsgegevens worden verwerkt. Uw organisatie is een verwerker als 
ze ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.  
Hoe zit dat nu in het voorbeeld van het archief van de (sport)vereniging? Zij draagt het 
particuliere archief aan het overheidsarchief over. In de meeste gevallen heeft de archief- 
instelling waarschijnlijk zeggenschap over de te verrichten archiefhandelingen (het doel). 
Daarnaast heeft de archiefinstelling in principe zeggenschap over de wijze waarop de 
persoonsgegevens worden verwerkt, geadministreerd, opgeslagen, etcetera (het middel). 
De archiefinstelling is in dat geval waarschijnlijk verwerkingsverantwoordelijke. Er zijn 
in dit voorbeeld twee verwerkingsverantwoordelijken: de archiefinstelling en de (sport-)
vereniging, ieder voor hun eigen deel van de verwerking. Een verwerkersovereenkomst 
is in dit geval niet vereist. 
En met een hostingleverancier? De eerdergenoemde archiefinstelling schakelt met de  
cloudleverancier wel een verwerker in. De leverancier slaat namelijk persoonsgegevens 
(uit de bescheiden) op zijn servers op ten behoeve van de archiefinstelling. Hij heeft geen 
zeggenschap over het doel waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen. Die zeg-
genschap ligt immers bij de archiefinstelling. Daarnaast bepaalt uw organisatie dat voor 
de opslag gebruik wordt gemaakt van de servers van deze hostingleverancier (het middel). 
In dit geval is een verwerkersovereenkomst noodzakelijk. 
Soms is het lastig om de toepasselijke privacyrollen vast te stellen. Bij de uitwisseling 
van persoonsgegevens is de ontvangende partij niet automatisch een verwerker. Is het 
dan verstandig om altijd een verwerkersovereenkomst te sluiten? Nee, want het onnodig 
sluiten van een verwerkersovereenkomst kan risico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld 
doordat de archiefinstelling verplichtingen naleeft die horen bij de “verkeerde” privacyrol. 
Kortom, het tekenen van verwerkersovereenkomsten is niet altijd nodig en zeker niet 
altijd raadzaam. Voordat u daartoe overgaat, zult u eerst in kaart moeten brengen welke 
privacyrol beide partijen hebben. Pas dan kunt u compliance met de AVG bewerkstelligen.
 
De advocaten en juristen van Elferink & Kortier Advocaten schrijven iedere maand een column, waarin zij een praktisch probleem op het gebied 
van de AVG en informatiebeheer behandelen. Heeft u een praktijkvraag die u behandeld wilt zien? Stuur deze naar Od@publiekdenken.nl.

Tekst Tijs Weustenraad
Tijs Weustenraad is jurist intellectueel eigendom, 

ict-recht en privacy bij Elferink & Kortier Advocaten

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

Update vereist
Rapport - Naar meer parlementaire grip op digitalisering

Tekst Edwin Driessen
Edwin Driessen is redactielid Od

In het rapport stelt de TCDT vast 
dat de Tweede Kamer tot nu toe 
gefragmenteerd over digitali-
sering heeft gesproken met als 

gevolg dat niet altijd alle risico’s, 
kansen en maatschappelijke waar-
den aan de orde zijn gekomen. Een 
belangrijke reden is dat de Tweede 
Kamer verdeeld is in commissies 
en elke commissie controleert een 
minister of staatssecretaris op haar 
beleidsterrein. Digitalisering hoort 
dus niet exclusief bij één commissie.
Daarnaast is digitalisering voor de 
bestaande commissies maar een 
van de vele onderwerpen op de al 
drukke agenda van de Kamerleden. 
Dus veel tijd voor Kamerleden om 
zich te verdiepen is er niet. Ook 
is het onderwerp digitalisering 
relatief nieuw; de Tweede Kamer 
heeft er nog niet veel kennis over 
verzameld. 
Ten slotte worden steeds meer wet-
ten en regels op het gebied van digi-
talisering vastgesteld in de Europese 
Unie. Dat maakt het moeilijker voor 
de Tweede Kamer om het kabinet 
op het juiste moment te controleren 
en het vraagt een extra inspanning 
aan de Kamerleden om goed geïn-
formeerd te zijn.

Vaste commissie
Op basis van bovenstaande bevin-
dingen doet de TCDT de volgende 
vijf aanbevelingen:

1.    Installeer een vaste commissie voor 
Digitale Zaken

 De TCDT stelt voor om na de 
Tweede Kamerverkiezingen, een 
vaste commissie voor Digitale 
Zaken in te stellen met een groot 
aantal taken, waaronder: het 
controleren en behandelen van 
wetgeving van de bewindsper-
soon die verantwoordelijk is voor 
digitalisering en het verkennen, 
doordenken en agenderen van 
huidige en toekomstige commissie 
overstijgende ontwikkelingen op 
het gebied van digitalisering.

2.  Stel een kennisagenda Digitalisering op
 Het is belangrijk dat de Tweede 

Kamer zelf bepaalt welke infor-
matie zij nodig heeft, dus stelt de 
vaste commissie voor Digitale 
Zaken jaarlijks een kennisagenda 
Digitalisering op.

3.  Bied inhoudelijke ondersteuning aan 
overige Kamercommissies

 De vaste Kamercommissies, die al-
lemaal te maken krijgen met vraag-
stukken rondom digitalisering, 
moeten kunnen steunen op het 
werk dat gedaan wordt in de vaste 
commissie voor Digitale Zaken.

4.  Draag zorg voor een sluitend wettelijk kader 
en toezicht

 De vaste commissie voor Digitale 
Zaken zal zicht houden op de vraag 

of de bestaande wet- en regel-
geving gezien de digitale ontwik-
kelingen voldoet. Zo nodig doet 
zij voorstellen voor aanpassing of 
uitbreiding ervan. De commissie 
laat zich regulier informeren over 
digitaliseringsvraagstukken door 
de toezichthouders, onder meer 
vanwege mogelijke hiaten of 
overlap in toezicht.

5.  Extra aandacht voor wetgeving uit de 
Europese Unie

 De vaste commissie voor Digitale 
Zaken zal in een vroegtijdig sta-
dium geïnformeerd worden over 
voorstellen van de Europese Unie 
en de Nederlandse positie in de 
Europese besprekingen daarover, 
zodat zij beter in staat is de inzet 
van Nederland mede vorm te geven 
en te controleren.

Voor Kamervoorzitter Khadija Arib 
is het duidelijk dat er iets moet ge-
beuren. Zeker in deze coronatijden 
waarin online een steeds belangrij-
kere rol speelt. TCDT-voorzitter 
Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) 
is over het voorstel tot een vaste 
commissie voor Digitale Zaken 
positief gestemd. ‘Ik voorzie dat we 
op een ruime meerderheid kunnen 
rekenen in de Tweede Kamer.’ 

Tweede Kamer der Staten-Generaal; Eindrapport 
Update vereist; naar meer parlementaire grip op 
digitalisering, 28 mei 2020.

Meer parlementaire  
grip op digitalisering
Op 28 mei heeft de tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) 
haar eindrapport Update vereist gepresenteerd. Daarin adviseert 
de TCDT de Tweede Kamer om de krachten te bundelen en 
digitalisering een prominente plek te geven op de politieke agenda. 
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n i e u w  i n  h e t  v a k
Tekst Eric Kokke

Beeld Jeroen Koeten
Eric Kokke is redactielid Od

Hoe ben je in het vakgebied 
terechtgekomen?
‘Mijn belangstelling voor het orde-
nen en structureren van informatie 
gaat al terug naar de tijd dat ik mij, 
als klein meisje, uren kon vermaken 
met het rangschikken van mijn boe-
ken, schoolschriften en Okki’s. Mijn 
interesse voor het werken binnen 
de informatie- en archiefwereld 
kreeg een nieuwe prikkel tijdens 
mijn studietijd in Leiden, toen ik 
een periode vrijwilligerswerk deed 
bij het archief van Museum Beelden 
aan Zee. Een erg leerzame ervaring! 
Sinds anderhalf jaar richt ik me in 
mijn huidige functie als medewer-
ker Gegevensbeheer onder andere 
op de gemeentelijke informatie 
binnen het sociaalruimtelijk do-
mein. Dat op die manier twee van 
mijn grote interesses samenkomen, 
ervaar ik als een win-win!
In deze functie ondersteun ik de 
gemeente bij het beheren van 

gemeentelijke informatie. Naast 
deze kerntaak is er bij de afdeling 
veel ruimte voor het participeren in 
projecten en het meedenken over 
nieuwe ontwikkelingen.’ 

Wat vind je leuk aan het vak?
‘Ik zie het als een hedendaags am-
bacht. Je doet echt (des)kundigheid 
op. Daarbij komt het dienstverle-
nende aspect: het ondersteunen van 
medewerkers bij het toegankelijk 
en vindbaar maken en houden van 
gemeentelijke archiefbescheiden. In 
feite neem je als informatiebeheer-
der een belangrijke rol in bij het in 
stand houden van het “geheugen” 
van de organisatie.
Ik verwonder me wel over de 
toenemende stroom van (digitale) 
informatie. Naast de snelheid waar-
in digitale informatie voortbeweegt, 
fascineert de toegenomen hoeveel-
heid en diversiteit aan informatie-
kanalen me. Informatie komt niet 

Het vakgebied informa-
tiebeheer kent een grote 
diversiteit aan collega’s. 
Waar de een al decennia- 
lang 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 Judith 
Antonides.

Hedendaags ambacht
Organisatie: gemeente Groningen, afdeling Documentair 
Informatiebeheer (Doc Info)
Begonnen op: januari 2019
Functie: medewerker gemeentelijk archief
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p r i k k e l

Transparante overheid,  
droom en werkelijkheid

Het programma Archief 2020 leverde in 
het rapport Op weg naar 2020 en verder; 
het verhaal van de archieffunctie drie 
horizons op, te weten: 

1. Passieve papieren openbaarheid
2. Het hybride archief
3. Goudmijn van de informatie

samenleving

In zijn voorwoord schreef Algemene 
Rijksarchivaris Marens Engelhard: ‘De 
idee is dat we ons bewegen naar horizon 
twee in 2020 en daarachter gloort 
horizon drie in 2025. Bij eerste gesprek
ken met vakgenoten en anderen bleek 
dat velen denken dat 2025 al om de 
hoek ligt, terwijl anderen menen dat het 
langer zal duren. Met andere woorden: 
perceptie van tijd en tempo verschilt. Dat 
is niet het enige verschil. Sommige lezers 
vinden misschien dat essentiële factoren 
onder of overbelicht zijn. De menselijke 
factor, de rol van erfgoed, beleving, emo
tie. Laat het horen! Het doel van deze 
scenario’s is niet de toekomst te voor
spellen, maar een mogelijke toekomst te 
verkennen en te verrijken. Discussie over 
de scenario’s is productief, want zet aan 
tot denken. En denken zet aan tot actie.’ 
Aan het einde van de publicatie worden 
voor de archivaris en informaticus, 
gespecialiseerd in duurzame digitale 
opslag en toegankelijkheid, drie rollen 
beschreven: a) specialist technologie, b) 
hoeder van transparantie en openbaar
heid en c) informatiecurator.
In De informatiehuishouding van het 
Rijk in 2030 worden vier concepten 
aangereikt: 

1. Datacampus …
2. De hal der beleidslijnen
3. … van buitengewone 

vraagstukken
4. Contactpunt (…) openheid

En in dezelfde publicatie is een 
deel opgenomen over hoe daar te 
komen, onder de titel Roadmap en paden.  
Denk daarbij aan: sturen vanuit visie, 
competentieontwikkeling, aansluiten 
bij leefwereld, experimenteren en leren 
en itereren.
Maar hoever zijn we daar nu mee? Wat 
doen branche en beroepsverenigin
gen hier nu mee? Denk daarbij aan 
KNVI, KVAN/BRAIN, IMG/VIAG. En waar 
vinden de gesprekken plaats over de 
grotere thema’s en tussen wie dan? Op 
KIA of het Breednetwerk of ...
Bij de koffie en op het werk gaat het er 
zeker over. Gepassioneerde vakmensen 
zijn, hoe gefragmenteerd ook, bezig 
om de vraagstukken van vandaag 
en morgen tot een goed einde te 
brengen.
Wat ons zou helpen, is een regering 
die ook in crisistijd transparant is over 
rapportages en achtergronden, over 
algoritmes en beslispunten. En als 
bestuurders om moverende redenen 
tegengestelde beslissingen nemen 
(crisis, dus members only), laten wij dan 
als informatieprofessionals zorgen dat 
die brokken informatie goed beheerd 
worden en  waar mogelijk een appel 
doen op (her)gebruik, bruikbaarheid 

en openbaarheid. 

André Plat is redactielid Od

‘INFORMATIE KOMT NIET MEER 
ALLEEN VIA TRADITIONELE 
KANALEN DE ORGANISATIE IN 
EN UIT’

meer alleen via traditionele kanalen 
de organisatie in en uit, maar ook via 
WhatsApp, social media en de cloud. 
Om grip te houden op deze relatief 
nieuwe informatiestromen, moeten 
we andere slimme tools inzetten.’

Heb je al een verbetervoorstel gedaan?
‘Van een concreet verbetervoorstel is 
het nog niet gekomen. Wel streef ik 
ernaar om vanuit een positief-kriti-
sche houding op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen die het infor-
matiebeheer op de een of andere ma-
nier raken. Zo legt de huidige situatie 
rondom het coronavirus onder meer 
bloot hoe we als informatiebeheer 
om kunnen gaan met het beheren 
van onze (digitale) archieven op 
afstand.’ 

Heb je advies voor iemand die ook aan de 
slag wil binnen het informatiebeheer?
‘Mijn advies is om al in een vroeg 
stadium te beginnen met het op-
doen van de benodigde kennis en 
vaardigheden, bijvoorbeeld door het 
volgen van een goede vakopleiding 
en/of het meekijken en -doen met de 
professionals in de praktijk. De juiste 
basis draagt bij aan zelfvertrouwen 
en plezier in je werk, en opent 
het ook nieuwe deuren. Immers: 
informatiebeheer is veel breder dan 
dossiervorming alleen!
Ten slotte is het belangrijk dat je 
jouw organisatie goed leert kennen, 
en je bij voorkeur nieuwsgierig bent 
en blijft naar nieuwe ontwikkelingen 
die het vakgebied raken, bijvoorbeeld 
op het gebied van digitalisering en 
wetgeving.’ 
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v e r e n i g i n g s n i e u w s  k n v i

Op social media verschijnt een stoet aan complottheorieën en bij 
elkaar geraapte tegengestelde “meningen” die “feiten” verkondigen. 
Je herkent ze vaak aan het Nederlands dat uit een vertaal machine 

lijkt gerold. Er zijn heel veel mensen die echt geloven dat Bill 
Gates met vaccins de wereldbevolking wil ombrengen en...  

hoe zou je aan kunnen tonen dat dit niet of wel juist is? 

Fake? De bibliotheek!

In een vorig leven leerde ik dat 
feiten een reeks van gebeurtenis-
sen zijn, waaraan de beschouwer 
een betekenis geeft door ze te or-

denen. Enerzijds blijft dat voer voor 
discussie geven, want de een ordent 
zus, en de ander zo. Anderzijds gaat 
het wel om gebeurtenissen waarvan 
we dus kunnen checken of die zich 
hebben voorgedaan. 
Het is onder andere een taak van 
journalisten om te achterhalen of 
gebeurtenissen zich al dan niet heb-
ben voorgedaan. Die gebeurtenissen 
worden gedocumenteerd zodat ze 
later kunnen worden opgevraagd. 
Het is niet voor niets dat totalitaire 
regimes sommige gebeurtenissen 
verdoezelen en degenen die dat 
onderzoeken op zijn minst dwars-
zitten. 

Dapper
Maar waar zouden journalisten en 
historici, en dus ook wij, zijn zonder 
de documentalisten die deze gebeur-
tenissen op verschillende manieren 
metadateren zodat wij ze op allerlei 
mogelijke manieren kunnen te-

rugvinden. En wij vinden ze vaak 
alleen terug met mensen die daar 
heel goed in zijn doordat ze weten 
hoe ze moeten zoeken: alle mensen 
die onze documentaire informatie-
voorziening verzorgen. Overal zijn 
mensen zo dapper geweest om in 
bibliotheken de feiten te bewaren, 
soms met gevaar voor eigen leven 
en op onverwachte plaatsen.
Zo dramatisch is het gelukkig niet 
in Nederland. Wel is het zo dat 2 
miljoen mensen niet zo goed kun-
nen lezen en schrijven en nog veel 
meer mensen niet digitaal vaardig 
zijn. En dan is er nog een hele grote 
groep die een beetje digitaal vaardig 
is, en veel berichten voorbij ziet 
komen waarvan de feitelijkheid niet 
duidelijk is.

Digitale vaardigheid
Bibliotheken zijn, behalve een 
mooie plek om te lezen en boeken 
te lenen die je wereld verrijken, 
ook een plek waar iemands digitale 
vaardigheid verhoogd kan worden.
Het zou geweldig zijn als de biblio-
thecarissen en informatiespecia-

listen hun handen ineenslaan en 
ons (de gebruiker) leren hoe je een 
bericht op waarde kan schatten: of 
er gebeurtenissen te vinden zijn die 
het bericht onderbouwen. Digitale 
vaardigheid is meer dan met een 
computer kunnen omgaan. 

Gevaarlijk
Data verzamelen en de combinaties 
daarvan feiten te noemen zonder 
dat er gebeurtenissen aan ten 
grondslag liggen is een gevaarlijke 
bezigheid.  
Het is niet voor niets dat we blij zijn 
dat documentaire informatievoor-
ziening en bibliotheken bij de KNVI 
horen. Want deze vaardigheden 
hebben heel veel raakvlakken met 
het interpreteren van data. 

Tekst Antonia Wildvank
Antonia Wildvank is bestuurder bij de KNVI

‘DIGITALE VAARDIGHEID 
IS MEER DAN MET EEN 
COMPUTER KUNNEN OMGAAN’
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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

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 
archivering. 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-

informatie professionals 

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

OPROEP

Deel uw ervaringen met informatie-
beheer in tijden van COVID-19
Op 12 augustus verzorgt KNVI | 
SOD een webinar over informa-
tiebeheer in tijden van COVID-19. 
Wij zijn op zoek naar organisaties 
die hun ervaringen willen delen 
met vakgenoten over hoe zij 
hebben geregeld dat hun collega’s 
en thuis kunnen werken én de be-

schikking hebben over de gewens-
te informatie zodat de dagelijkse 
bedrijfsvoering gewoon doorgaat. 
Wat maakt dit tot een succes, waar 
lagen de issues en welke lessen 
hebben we geleerd?

Mail uw ervaringen naar eric.kokke@knvi.nl

KNVI werkt samen met KIA ter 
bevordering van het vakgebied
Met de aanstelling van KNVI-lid 
Gert Zwagerman als stuurgroeplid 
bij Kennisnetwerk Informatie en 
Archief (KIA) heeft de samen-
werking tussen beide organisaties 
een officieel tintje gekregen. Een 
logische ontwikkeling gezien 
de activiteiten en doelstellingen 
waarmee zowel KNVI als KIA zich 
richten op kennisuitwisseling bin-
nen het vakgebied. Op dit moment 
ligt de nadruk bij KIA nog op het 
archief. Met toetreding van Gert 
Zwagerman vanuit de Interesse 
Groep SOD (Informatiebeheer bij 
de overheid) kan het aanbod van 
activiteiten en kennisuitwisseling 
binnen KIA meer in evenwicht 

komen en zodoende het hele the-
ma “duurzaam toegankelijk maken 
van informatie” behandelen. 
Zo zal de KNVI ook onderwerpen 
en sprekers aandragen voor de 
verschillende KIA-bijeenkomsten 
die regionaal plaatsvinden en 
helpen bij de promotie daarvan. 
De drie vakbladen waar de KNVI 
nauw bij betrokken is, AG Connect, 
IP en Od, kunnen daar bijvoorbeeld 
een rol in spelen. Omdat de KNVI 
een breder publiek bedient dan 
KIA kan de samenwerking ook 
een mooie aanzet zijn om aanpa-
lende vakgebieden te betrekken bij 
informatiebeheer en archiefvraag-
stukken.

Haal meer waarde uit je KNVI-lidmaatschap!
Dit is het moment om veel extra 
waarde uit je lidmaatschap van 
KNVI te halen. Leden hebben 
namelijk 3 maanden gratis toegang 
tot de eLibrary van Van Haren 
Publishing. Op deze manier kun je 
veel kennis en kunde tot je nemen - 
helemaal voor niets!
Van Haren Publishing is de “huis-
uitgeverij” van de KNVI. Alle 
publicaties die onder de vlag of 

in samenwerking met de KNVI 
worden uitgegeven, komen in de 
eLibrary. Je vindt daar bijvoorbeeld 
boeken over Agile, Scrum, Digitale 
Transformatie, Projectmanage-
ment, Datamanagement en nog 
veel meer!
Houd onze social media in de gaten; 
de komende weken brengen we 
meer boeken onder de aandacht die 
via de eLibrary te downloaden zijn!
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