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e d i t o r i a l

We zitten weer een paar weken in januari en namens de re-
dactie van Od en de uitgever wens ik u een mooi en gezond 
2021. Voor ons en ook u als lezer is 2021 een feestjaar, omdat 
we als tijdschrift 75 jaar bestaan. Om die reden staan extra 

veel themanummers gepland en hopen we dat we een fysieke feestelij-
ke bijeenkomst kunnen houden. Vanwege de corona-ontwikkelingen 
blijft het nog even spannend, maar online zijn er ook alternatieven te 
organiseren. 
Mocht u leuke herinneringen, suggesties of uitgewerkte ideeën hebben 
om het 75-jarig bestaan extra glans te geven, stuur dan een e-mail naar 
od@publiekdenken.nl. 
Het eerste nummer is meteen zo’n themanummer: grip op informatie 
wordt bij veel overheidsorganisaties onder verschillende namen opge-
pakt. RDDI is bijvoorbeeld onlangs gestart met de rijksbrede campagne 
Goed bewaard. Deze campagne is gericht op medewerkers binnen het 
rijk over waarom het belangrijk is om goed om te gaan met overheids-
informatie. Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is eind 2019 
het project Stukken beter afgerond en vanuit de VNG (Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten) wordt Grip op Informatie gehanteerd. Naast 
mijn rol als hoofdredacteur van Od, heb ik daar de rol van projectleider 
en proberen we samen met gemeenten concrete stappen te zetten om 
de informatiehuishouding in brede zin te verbeteren.
In deze Od wordt een aantal ontwikkelen toegelicht. Een belangrijk 
aspect is dat we op bestuurlijk niveau voldoende draagvlak hebben 
en er daadwerkelijk wordt gestuurd. Kees Duijvelaar licht dit vanuit 
zijn rol als ambassadeur voor Grip op Informatie toe. In een reeks van 
meerdere producten is onlangs de marktverkenning eDepots versche-
nen. Wouter Oenema licht de ontwikkelingen toe die spelen rondom 
eDepots en in het rapport is de gehele markt in kaart gebracht. Ver-
volgens vraagt Anette de Lange zich af of het zinvol is om wel of niet 
vervroegd over te brengen. Welke processen/zaaktypes hiervoor in 
aanmerking komen, is het onderwerp van een artikel van Toos Wilms.
In het woud van de ontwikkelingen is het moeilijk om de beschikbare 
hulpmiddelen te vinden die je zou kunnen inzetten. Vanuit de VNG 
licht Eliane Schuurman de “wegwijzer” toe die hiervoor als hulpmiddel 
gebruikt kan worden. Gezien de vele ontwikkelingen is de verwachting 
dat deze wegwijzer de komende jaren geregeld geactualiseerd moet 
worden. Hopelijk geeft dit themanummer inzicht in de verschillende 
ontwikkelingen en stimuleert het ook om je aan te melden voor één 
van de werkgroepen of om je eigen ervaringen actief met Od-lezers te 
delen. Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder! 

Grip op informatie

Tekst Jeroen Jonkers
Jeroen Jonkers is hoofdredacteur Od
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v i s i e

Stap voor stap 
meer grip

Tekst Jeroen Jonkers
Jeroen Jonkers is hoofdredacteur Od en projectleider 

Grip op Informatie bij VNG Realisatie

Samen organiseren is slim. Zo hoeft niet 
iedere gemeente het wiel zelf opnieuw uit te 
vinden. Dat is het idee achter de proeftuinen 
van de VNG, die tot doel hebben gemeenten 
meer vat op informatie te geven. 

Vooruitlopend op de vast-
stelling van de Wet open 
overheid in 2019 is vanuit 
VNG Realisatie een start 

gemaakt met proeftuinen om 
concrete praktijkervaringen op te 
doen. In dezelfde periode is het 
project Digitaal Toegankelijk Op 
Orde (DTOO) gestart. DTOO is het 
logische vervolg op het traject Di-
gitale Archieven Op Orde (DAOO). 
Het project was praktisch van aard 
en gaat over de vraag hoe digitale 

informatie duurzaam toegankelijk 
kan worden gehouden. Omdat beide 
projecten veel met elkaar gemeen 
hebben, en om helderheid te schep-
pen in de diverse trajecten, is begin 
2020 besloten om DTOO en DAOO 
samen te voegen onder de naam 
Grip op Informatie. 

Slim
In het project Grip op Informatie 
werkt de VNG samen met gemeen-
ten aan concrete oplossingen op 

drie thema’s: informatiehuishouding 
op orde, actief openbaar maken en 
duurzame toegankelijkheid. Een 
stevige grip op informatie biedt ge-
meenten kansen op het gebied van 
transparantie, efficiency, innovatie 
en dienstverlening, maar ook op het 
gebied van datagedreven werken 
en in de contacten met inwoners 
en ondernemers. In 2019 en 2020 
hebben zo’n zeventig gemeenten en 
archiefinstellingen samengewerkt 
aan de proeftuinen en projectteams. 
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Het doel van de proeftuinen/pro-
jectteams was dat gemeenten willen 
experimenteren met een nieuwe 
manier van werken en deze ervarin-
gen actief willen delen met andere 
gemeenten. Ieder team bestond uit 
tussen de vijf en achttien gemeen-
ten, c.q. archiefinstellingen/andere 
overheidsorganisaties. De insteek 
hierbij is dat de deelnemende 
organisaties de opgedane ervaring 
structureel beleggen binnen hun or-
ganisatie en daar op doorontwikke-
len. Dat betekent ook dat er lokaal 
de behoefte moet zijn om aan het 
betreffende onderwerp te werken.
Vanuit de gedachte van samen 
organiseren is het idee dat concrete 
ervaringen actief uitwisselen slim is. 
Zo hoeft niet iedere gemeente het 
wiel zelf opnieuw uit te vinden. Dat 
betekent wel voor deelnemers dat 
er een actieve houding wordt ver-
wacht en afspraken worden nageko-
men. Dat klinkt volkomen logisch, 
maar niet bij iedere deelnemer was 
deze houding herkenbaar. Door 
elkaar aan te spreken is het gelukt 
om een behoorlijk aantal producten 
te ontwikkelen1.

Proeftuinen 
Als onderdeel van het project Grip 
op Informatie is de afgelopen ander-
half jaar gewerkt binnen zes proef-
tuinen om tot meerdere producten 
te komen: 
1.  Actieve openbaarmaking. Deze 

proeftuin richtte zich concreet 

1 De achtergrondinformatie en alle producten 
zijn te vinden op https://www.vngrealisatie.nl/
onderwerpen/grip-op-informatie.

op het implementeren van de 
Wet open overheid (Woo) en 
heeft een implementatieplan op-
geleverd. Een onderdeel hierbij is 
een meetinstrument om inzich-
telijk te maken op welke wijze op 
dit moment al initiatieven lopen 
op één van de elf verplichte cate-
gorieën.

2.  Aansluiting op PLOOI. PLOOI 
staat voor: Platform Open 
Overheidsinformatie en zorgt 
ervoor dat overheidsinformatie 
makkelijk(er) te vinden is voor 
iedereen. PLOOI biedt inwoners 
een centrale vindplaats voor 
actief openbaar gemaakte over-
heidsinformatie. Vier gemeenten 
nemen deel aan de proeftuin om 
hierop aan te sluiten. Tijdens 
de tweede week van Grip op 
Informatie is tijdens een webinar 
hierover uitleg gegeven door on-
der andere de gemeenten Utrecht 
en Buren. De verwachting is dat 
PLOOI in april daadwerkelijk 
live gaat en andere geïnteres-
seerde overheidsorganisaties aan 
kunnen gaan sluiten op basis van 
de opgedane ervaringen.

3.  Vervroegde overbrenging. 
Binnen deze proeftuin is gekeken 
naar welke data vervroegd over-
gebracht kunnen worden, of het 
überhaupt interessant is om over 
te brengen en wat de veranderde 
wet- en regelgeving vraagt van 
archiefinstellingen. In deze Od 
wordt hier verder aandacht aan 
gegeven in artikelen van Anette 
de Lange (p. 16), Toos Wilms 
(p. 17) en Sigfried Janzing (pp. 
24-27).

4.  Gemeentelijke architectuur. De 
gemeentelijke informatievoor-
ziening is sterk in beweging. 
Veranderende wetgeving (AVG, 
Woo, Who) dwingt tot naden-
ken over privacy van inwoners 
en medewerkers, en meer en 
eerdere aandacht voor open-
baarheid en vindbaarheid van 
overheidsinformatie. Met de in-

formatiekundige visie Common 
Ground wordt bovendien een 
fundamenteel andere inrichting 
van gemeentelijke applicatieland-
schappen voorgesteld. Werken 
onder architectuur helpt om 
deze veranderingen integraal en 
in samenhang in de informatie-
voorziening te verweven. Een 
aantal gemeenten heeft hiervoor 
al eigen kaders ontwikkeld. In de 
referentiearchitecturen GEMMA 
en NORA ontbreekt het echter 
nog aan concrete richtinggeven-
de (architectuur)principes en 
implementeerbare functies voor 
informatiebeheer. Met als uit-
gangspunt bestaande gemeente-
lijke kaders en de functies (her-)
gebruik, bewaren en vernietigen 
gaat de werkgroep deze principes 
en functies voor de referentiear-
chitecten ontwikkelen2.

5.  Archive/open by design. De te 
beantwoorden vraag is hoe je bij 
het ontwerp van een werksys-
teem onder andere rekening 
houdt met duurzame toeganke-
lijkheid en openbaarheid. Design 

thinking blijkt een taai onder-
werp te zijn en ondertussen is 
een document opgeleverd met 
een eerste uitleg over archive by 

design. Het komende jaar zal met 
gemeenten concrete ervaringen 
worden uitgewisseld om het 
onderwerp levendiger te maken.

6.  De laatste proeftuin had betrek-
king op het op orde brengen van 
de informatiehuishouding. Hoe 

2 Bij interesse om deel te nemen, kun je mailen naar 
gemmaonline@vng.nl.

‘GEMEENTEN WILLEN 
EXPERIMENTEREN MET EEN 
NIEUWE MANIER VAN WERKEN’

‘DESIGN THINKING 
BLIJKT EEN TAAI 
ONDERWERP TE ZIJN’ 
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bepaal je dat je op orde bent? Eén 
van de ontwikkelde hulpmidde-
len is het informatiebeheerplan 
dat helpt om inzicht te geven 
in waar welke data worden 
opgeslagen en dit gekoppeld aan 
andere relevante gegevens, zoals 
het naam van het werkproces, de 
proceseigenaar en de selectielijst. 

Ervaring delen
Om de opgedane ervaringen te de-
len is in de loop van 2019 twee keer 
een Week van Grip op Informatie 
gehouden, om actief alles te ver-
tellen via webinars. Alle webinars 
zijn ook terug te zijn op https://kia.

pleio.nl. Vanwege het succes van de 
eerste twee weken is de derde Week 
van Grip op Informatie gepland 
van 15 tot en met 22 april 2021. In 
samenwerking met onder andere 
KIA (Kennisnetwerk Informatie 
en Archief) en de deelnemende 
organisaties worden in deze week 
door middel van webinars weer 
praktijkervaringen gedeeld. Geïn-
teresseerde organisaties die actief 
mee willen doen, kunnen zich nog 
aanmelden voor één van de in het 
kader genoemde werkgroepen.

Twaalf werkgroepen  
in 2021

Binnen het project Grip op Informatie 
wordt in 2021 samengewerkt aan de 
volgende onderwerpen:

1. Informatiehuishouding op orde: 
gemeenten gaan actief aan 
de slag met het informa-
tiebeheerplan en de toolkit 
informatiebeheer om het inzicht 
van de organisatie te vergroten en 
collega’s de basisbeginselen van 
informatiebeheer bij te brengen.

2. Vernietigen van informatie: 
gemeenten gaan samen actief aan 
de slag om binnen hun organisatie 
te vernietigen in vakapplicaties en 
DMS en zaaksystemen. Hierbij zijn 
ook leveranciers van applicaties 
betrokken.

3. KIDO light: een aantal gemeenten 
gaat de light-versie van de 
handreiking Kwaliteitssysteem 
Informatiebeheer Decentrale 
Overheden (KIDO) implementeren 
en actief ervaringen uitwisselen. 
Op basis van die ervaringen 
verbeteren we tegelijkertijd KIDO 
light.

4. Monitoring: vooruitlopend op het 
Tijdelijk adviescollege informatie-
huishouding (in het kader van het 
wetsvoorstel open overheid), dat 
gaat monitoren op de voortgang 
van de implementatie van de Wet 
open overheid, gaat een aantal 
gemeenten aan de slag om unifor-
miteit te krijgen in monitoren en 
rapporteren.

5. Actieve openbaarmaking: het in 
2020 opgeleverde implementatie-
plan wordt door gemeenten opge-
pakt en de ervaringen worden 
actief gedeeld.

6. Vervroegd overbrengen: gemeen-
ten en archiefinstellingen gaan 
ervaringen uitwisselen ten aanzien 
van vervroegd overbrengen.

7. Archive by design: gemeenten 
wisselen ervaringen uit in het 
praktisch vormgeven van archive by 
design en zijn een toetsgroep voor 
de handreiking die door het Natio-
naal Archief wordt ontwikkeld.

8. Preservering: gemeenten ontwik-
kelen een preserveringsbeleid, 
geven dit concreet vorm in de 
praktijk en delen de ervaringen.

9. Archiveren van tekstberichten: in 
2020 is de handreiking verschenen 
ten behoeve van het archiveren 
van tekstberichten (sms- en 
whatsapp-berichten). Gemeenten 
gaan de handreiking concreet 
toepassen in de eigen organisatie.

10. Bewaren bij de bron: vooruitlopend 
op de nieuwe Archiefwet een 
concrete praktijktoepassing om 
ervaringen op te doen met bij de 
bron archiveren. Dit zal plaatsvin-
den in samenwerking met onder 
meer de LOPAI (landelijk overleg 
provinciale archiefinspecteurs).

11. Nieuwe Archiefwet: in gezamen-
lijkheid wordt een handreiking 
opgesteld over de concrete effecten 
van de nieuwe Archiefwet.

12. Rol/taak archiefinstelling: gemeen-
ten/archiefinstellingen gaan actief 
aan de slag met verkenning over de 
rol en taak van de archiefinstel-
ling en wisselen onderling de 
ervaringen uit.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmel-
den via https://www.vngrealisatie.nl/
nieuws/deelnemers-12-nieuwe-werk-
groepen-grip-op-informatie-gezocht.

‘VERANDERENDE 
WETGEVING DWINGT 
TOT NADENKEN OVER 
PRIVACY’
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o p i n i eo p i n i e

Open overheid?

Tekst Kees Duijvelaar
Kees Duijvelaar is ambassadeur Grip op Informatie

De informatievoorziening van een overheid hoort 
openbaar en transparant te zijn. Dat betekent dat die 

overheid garant staat voor tijdige en betrouwbare infor-
matie die duurzaam toegankelijk is en waarmee ze haar 
handelen – nu en in de toekomst – kan verantwoorden. 
De Wet open overheid en de Archiefwet spelen daarbij 

een belangrijke rol, aldus Kees Duijvelaar.

R utte: ‘Een verschrikkelijk ongeluk’, kopt het 
NRC op 27 november. De fraudeaanpak rond 
de kindertoeslag is volledig uit de hand gelopen. 
Duizenden onmachtige burgers zijn ten onrech-

te behandeld als fraudeur. Tegen de almachtige over-
heid konden zij niets inbrengen. Interne klokkenlui-
derssignalen drongen niet door bij de ambtelijke top 
en politieke leiding. De parlementaire ondervragings-
commissie Kinderopvangtoeslag constateert: infor-
matievoorziening is cruciaal, maar niet op orde. 

Premier Mark Rutte werd 26 november onder ede 
verhoord door de ondervragingscommissie. ‘Wij 
hebben in Nederland een zeer ruime wetgeving op 
het gebied van openbaarheid van bestuur, en er is een 
wet in aantocht die daar nog verder in gaat, en dat is 
heel goed,’ zei hij, doelend op de Wet open overheid. 
Dus wilden de ondervragers weten wat er waar is van 
het bestaan van een Rutte-doctrine die ambtenaren 
aanspoort niet te veel op papier te zetten uit angst 
voor Wob-procedures. De premier ontkende dat. 
Hij toonde begrip voor overschrijdingen van de be-
antwoordingstermijn op complexe Wob-verzoeken. 
‘Een boete is dan te prefereren boven het verstrekken 
van losse stukken.’ Verder verklaarde hij dat zijn 
departement – Algemene Zaken (AZ) – slechts acht 
of negen topambtenaren telt die de contacten met de 
vakdepartementen onderhouden maar van die contac-

ten geen aantekeningen maken. ‘De archieven van AZ 
zijn maagdelijk beperkt.’ Een uitlating die de commis-
sie deed twijfelen aan het institutionele geheugen van 
AZ. Over beleidsintimiteit verklaarde de premier dat 
ambtenaren in staat moeten zijn onderling wilde idee-
en uit te wisselen; die mogen pas naar buiten komen 
als er een besluit over is genomen.

Vertrouwen
De toeslagenaffaire – die niet op zichzelf staat – doet 
het vertrouwen van de burger in de overheid geen 
goed. De overheid wordt door velen beleefd als een 
uiterst complex, niet-transparant systeem waar de 
menselijke maat ver te zoeken is. Democratische 
controle op de aansturing van dat systeem lijkt nau-
welijks mogelijk. De argwaan groeit dat het systeem 
met zelflerende algoritmes zijn eigen regels stelt en 
beslissingen neemt (computer says no). Het systeem 
weet alles van de burger, de burger weet niet wat het 
systeem met zijn gegevens doet. 
Formeel heeft de burger inzagerecht, correctierecht 
en het recht om vergeten te worden. Formeel kan 
hij zich wenden tot de rechter, de ombudsman of 
de Autoriteit Persoonsgegevens als hij vastloopt in 
het systeem. Formeel kan hij zich beroepen op de 
Wob. Formeel is de informatiepositie van de burger 
gelijkwaardig aan die van de overheid. Maar in de 
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praktijk moet de burger zijn informatiepositie vaak 
bevechten in lang slepende, kostbare procedures. Is 
het verwonderlijk dat de burger ontvankelijk is voor 
nepnieuws, en achterliggende complottheorieën? 
Nepnieuws – laagdrempelig, bedrieglijk echt gepre-
senteerd, slim geframed door influencers – verspreidt 
zich via de social media sneller dan een virus. Daar 
komt nog bij dat mensen graag luisteren naar wat zij 
willen horen en kunnen begrijpen. Hoogleraar klini-
sche neuropsychologie Margriet Sitskoorn (Tilburg 
University) toont in haar boek HersenHack aan dat 
ons vermogen om informatie kritisch te beschouwen 
afneemt. Daardoor kan desinformatie het vertrouwen 
in de rechtsstaat nog ernstiger schaden. 

Transparantie
Wat de overheid daartegenover moet stellen:  
•	 	zelf instaan voor begrijpelijke, juiste, tijdige en 

betrouwbare informatie die duurzaam toegankelijk 
is en waarmee – nu en in de toekomst – elk over-
heidshandelen kan worden gereconstrueerd en 
verantwoord;

•	 	de informatiepositie van burgers en volksvertegen-
woordigers ten opzichte van die van de overheid 
versterken zodat tussen de partijen een level playing 

field ontstaat.

Dit vraagt allereerst om het ethisch besef dat het in 
een democratische rechtsstaat gaat om waarheid en 
waarheidsvinding. Vanuit dat besef moet de infor-
matievoorziening van de overheid worden ingericht 
en functioneren: openbaar en transparant. In onze 
rechtsstaat zijn transparantie en openbaarheid ingeka-
derd tussen enerzijds onze grondrechten en anderzijds 
wettelijke beperkingen met het oog op de veiligheid 
van de staat, de volksgezondheid, openbare orde en 
veiligheid en beleidsintimiteit. Daartussenin regelen 
tal van wetten, regels en voorschriften (baselines, nor-
men en standaarden) de inrichting van de informatie-
huishouding van de overheid. Twee wetten springen 
er uit: de Wet openbaarheid van bestuur – die wordt 
opgevolgd door de Wet open overheid, de Woo – en 
de Archiefwet. 

Wet open overheid
De Woo moet de overheid transparanter, en daardoor 

‘ONS VERMOGEN OM 
INFORMATIE KRITISCH TE 
BESCHOUWEN NEEMT AF’
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meer voorspelbaar en beter democratisch controleer-
baar maken. Implementatie van de Woo brengt extra 
kosten met zich mee: over een periode van 5 jaar in 
totaal circa 600 miljoen euro voor de hele overheid. 
De VNG heeft van het kabinet geëist dat gemeenten 
in die extra kosten worden gecompenseerd op grond 
van artikel 2, Financiële-verhoudingswet. 
De Woo noemt elf categorieën van stukken die actief 
geopenbaard dienen te worden, en wel binnen 14 
dagen na oplevering van een document. De stelregel 
wordt nadrukkelijk: openbaarheid by design. Al bij de 
inrichting van werkprocessen moet in openbaarheid 
worden voorzien. Waarbij overigens de “beleidsin-
timiteit” gehandhaafd blijft. Verder schrijft de Woo 
voor dat overheden hun informatiehuishouding op 
orde moeten brengen: in goede, geordende en toe-
gankelijke staat. Dit kwaliteitscriterium kennen wij 
al uit de Archiefwet. De Woo zet extra druk op deze 
ketel: overheden moeten meerjarige verbeterplannen 
maken. 
Een van de elf categorieën betreft onderzoeken. Het 
is belangrijk dat de volksvertegenwoordiging (het 
parlement, de gemeenteraad) kan controleren waar-
om en met welke vraagstelling onderzoeken worden 
ingesteld. Onderzoeksrapporten – die vaak veel ge-
meenschapsgeld hebben gekost – mogen niet meer in 
de onderste la van een anoniem bureau verdwijnen. 
Het valt te bezien of, naar mate de overheid trans-
paranter is, het aantal mondelinge en telefonische 
verzoeken om informatie zal dalen, evenals het aantal 
Wob-verzoeken. Grotere transparantie kan er ook 
toe leiden dat meer vragen worden gesteld en meer 
stukken worden opgevraagd. 

Archiefwet
Er staat een flinke modernisering van de Archiefwet 
op stapel. Het archief is maar zeer ten dele de bewaar-
plaats voor cultuur-historisch erfgoed. Het archief 
is vooral een van de fundamenten van de rechtsstaat 
en een hoeksteen van de informatiehuishouding. 
Archiefstukken – ook beelden en geluidsopna-
men – behoren duurzaam in goede en toegankelijke 
staat te worden bewaard. Het gaat tegenwoordig 
hoofdzakelijk om digitale of gedigitaliseerde infor-

matie-objecten. Die dienen binnen 10 jaar te worden 
overgebracht naar een archiefbewaarplaats, nu is die 
termijn nog 20 jaar. 
Je zou verwachten dat de tijd waarin wij leven, met 
een overvloed aan digitale informatie, de best gedocu-
menteerde periode uit de geschiedenis is.
Het tegendeel is eerder waar. Archiefinspectie, 
Algemene Rekenkamer en andere adviesorganen 
waarschuwen al jaren voor digitale dementie. Want 
overdaad schaadt. De overdaad aan informatie vraagt 
om toepassing van strengere regels voor selectie en 
preservering. Gegevens moeten ook later begrepen 
kunnen worden in hun historische context. De tech-
nologie schrijdt voort. Gegevens die ooit op pons-
banden en ponskaarten zijn vastgelegd kunnen al niet 
meer gelezen worden. Belangrijke gegevens moeten 
duurzaam worden vastgelegd en tijdig worden gecon-
verteerd. Net zoals informatie op papier (inktvraat!) 
kan digitale informatie ook vergaan door bitrot: harde 
schijven en andere opslagmedia verliezen hun magne-
tische oriëntatie. 

In control
De planning- en controlcyclus van de gemeente 
begint met drie vragen: wat willen we bereiken, 
wat gaan we daar voor doen, wat mag het kosten? 
Hij eindigt met drie vragen: zijn de doelen bereikt, 
zijn de prestaties geleverd en zijn wij binnen het 
budget gebleven? Aan de hand van beleidsindica-
toren, financiële ratio’s en prestatie-indicatoren – 
zoals de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor 
wat betreft het Archief – rapporteren accountant, 
Chief Information Officer (CIO), Chief Information 
Security Officer (CISO) en archivaris aan het college 
van burgemeester en wethouders. Dat legt daarover 
verantwoording af aan de gemeenteraad. Die kan, 
ten slotte, vaststellen of hij in control is wat betreft het 
beleid en de financiën. Maar ook als het gaat om de 
informatievoorziening. Op alle niveaus is sprake van 
gemeentelijke autonomie en horizontaal toezicht. De 
provinciale toezichthouder kan nog ingrijpen als de 
raad niet in control is. Maar uiteindelijk oordeelt de 
burger, bij de eerstvolgende verkiezingen, wanneer 
hij zijn vertrouwen of wantrouwen uitspreekt.

‘GROTERE TRANSPARANTIE 
KAN LEIDEN TOT MEER 
VRAGEN’

‘HET ARCHIEF IS EEN VAN 
DE FUNDAMENTEN VAN DE 
RECHTSSTAAT’
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p r a k t i j k

Informatiehuishouding op orde

Neem de Wegwijzer ter 
hand en ga op pad

Tekst Eliane Schuurman
Eliane Schuurman is projectmedewerker Data en monitoring  

bij VNG Realisatie en is projectleider KIDO light

Natuurlijk wensen overheden 
zelf hun informatievoorzie-
ning te verbeteren. Maar 
daar komt bij: actuele en 

algemene openbare informatie van 
de overheid is van onschatbare 
waarde voor burgers, bedrijven en 
organisaties. Een overheid die als 
gesloten en geheimzinnig wordt 
ervaren, oogst wantrouwen. Dat 
kan leiden tot een groeiende kloof 
tussen burger en bestuur, die de 
democratie in gevaar brengt. Open 
en transparant besturen draagt 

omgekeerd bij aan maatschappelijk 
draagvlak voor beleid, vertrouwen 
in de overheid en de goede werking 
van de lokale democratie. Door 
publiekelijk verantwoording af te 
leggen over besluiten en over de in-
zet van middelen, laat de gemeente 
zien dat ze burgers serieus neemt.

Daarnaast is het actief openbaar 
maken en beschikbaar stellen van 
overheidsinformatie potentieel 
ook economisch van waarde. Door 
het gebruik van open data kunnen 
instellingen en ondernemers 
innovatieve toepassingen creëren 
of waardevolle nieuwe kennis 
genereren.

Randvoorwaarde
Een informatiehuishouding die 
op orde is, is een randvoorwaarde 
voor openheid en transparan-

‘GOED INGERICHTE ARCHIEVEN 
DRAGEN BIJ AAN EEN GOEDE 
TAAKUITVOERING’

Hoe organiseer je data en informatie zo dat die gestructureerd 
zijn en vindbaar blijven? Hoe ben je als organisatie open en 

transparant richting de buitenwereld over de daarop gebaseerde 
besluiten? En hoe houd je (gestructureerde) data duurzaam 

toegankelijk? De Wegwijzer biedt suggesties om de huidige in-
formatievoorziening van je gemeente na te lopen, te verbeteren 
of (deels) te vervangen om zo grip te krijgen op je informatie. 
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tie. Bovendien draagt de juiste 
informatie ook bij aan een goede 
en efficiënte taakuitvoering door 
de gemeente, aan de kwaliteit van 
dienstverlening en de mogelijkhe-
den voor innovatie en datagedreven 
werken. 
Een goede informatiehuishouding is 
ook van belang voor informa-
tieveiligheid en privacy. En goed 
ingerichte archieven zijn van 
belang voor verantwoording aan 
toezichthouders en de gemeente-
raad, voor recht- en bewijszoekende 
burgers en voor onderzoekers en 
journalisten. Daarom is het meer 
dan ooit van belang om blijvend te 
investeren in informatiebeheer.

Wegwijzer
Om die reden sloegen VNG en 
diverse lokale overheden de handen 
ineen om in proeftuinen aan de 
slag te gaan met projecten rondom 
het organiseren van grip op infor-
matie. In diverse projecten werd 
aandacht besteed aan het uitwerken 
van producten om de staat van de 
informatiehuishouding binnen de 

organisaties inzichtelijk te maken 
en vervolgstappen te bepalen en 
ontwikkelen om die huishouding op 
orde te krijgen en houden.
Naast het ontwikkelen van nieuwe 
producten was er tevens het besef 
dat er een hoop handreikingen 
zijn geschreven en producten 
zijn uitgebracht die tot op heden 
onvoldoende worden benut. Voor 
gemeenten die 1) hun informatie-
huishouding op orde willen bren-
gen, 2) die actief openbaar willen 
maken en/of 3) informatie willen 
bewaren en duurzaam toegankelijk 
maken en houden, is de Wegwijzer 

Grip op Informatie (kort: Wegwijzer) 
geschreven.

Dynamisch
De Wegwijzer biedt suggesties om 
de huidige informatievoorziening 
van je gemeente na te lopen, te ver-
beteren of (deels) te vervangen om 
zo grip te krijgen op je informatie. 
Hij is opgesteld als een dynamische 
wijzer, die meermaals per jaar zal 
worden geüpdatet. Neem hem ter 
hand, bepaal de informatiepositio-
nering van je organisatie en ga op 
pad! De Wegwijzer is te vinden op 
www.vngrealisatie.nl/onderwerpen/

grip-op-informatie.

Oproep
Bij dezen een oproep om de Wegwij-

zer te bekijken, in relevante produc-
ten te duiken en ervaringen terug te 
koppelen naar eliane.schuurman@

vng.nl of via het forum van deVNG. 
Laat vooral weten welke producten 
volgens jullie organisatie ontbreken. 
Let wel: het uitgangspunt is om 
enkel definitief gepubliceerde pro-
ducten op te nemen, die bijdragen 
aan ten minste één van de drie 
beschreven actielijnen. Mochten er 
nieuwe initiatieven zijn ontstaan die 
nog ontwikkeld worden, vernemen 
we het uiteraard ook graag. Deze 
krijgen echter (nog) geen plek in de 
Wegwijzer.

‘HET IS MEER DAN OOIT 
VAN BELANG OM BLIJVEND 
TE INVESTEREN IN 
INFORMATIEBEHEER’

Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid
Netwerk Digitaal  
Erfgoed

Aan de hand van duurzaam-
heidsbeleid op maat wordt het 
mogelijk om collecties duurzaam 
toegankelijk te houden voor de 
toekomst. Indien aanpassingen 
worden gemaakt aan huidige 
werkwijzen en opslag, biedt de 
wegwijzer tevens handvatten om 
gebruik of hergebruik van data 
en de informatiehuishouding te 
optimaliseren (zie: www.wegwij-
zerduurzaamheidsbeleid.nl). Handreiking Informatiebeheerplan

Proeftuin  
Informatiebeheer  
op orde

Een informatiebeheerplan 
geeft inzicht en overzicht in 
de informatiehuishouding en 
bevordert samenwerking binnen 
het informatiedomein. In deze 
handreiking staat een praktisch 
stappenplan om te komen tot 
een informatiebeheerplan. Dit 
stappenplan kan gestart worden 
vanuit verschillende startposities 
en is bedoeld voor organisaties van 
verschillende grootte. Zo heeft elke 
organisatie de kans om overzicht 
te creëren in de informatiehuis-
houding en deze waar nodig te 
verbeteren (zie: https://www.
vngrealisatie.nl/onderwerpen/
grip-op-informatie).

Preview: deze handreiking wordt 
opgenomen in de volgende versie 
van de Wegwijzer Grip op Informa-
tie, publicatie naar verwachting 
het eerste kwartaal van 2021.
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Marktverkenning eDepots

Breng behoefte 
gemeenten in lijn met 

Common Ground

Tekst Wouter Oenema
Wouter Oenema is adviseur digitale archieven bij de 

gemeente Amersfoort en lid van de VNG-werkgroep die 
de marktverkenning eDepots heeft uitgevoerd

o p i n i e

Dat inzicht maakt duidelijk 
waar we staan, maar tegelij-
kertijd ook dat we niet weten 
waar we heen willen. Dat 

laatste vormt niet alleen een risico 
voor de eDepotleveranciers, maar 
ook voor de archiefwereld. Het 
gaat immers wederom om de vraag 
hoe we zorgen voor aansluiting 
bij de rest van de informatievoor-

ziening en hoe we voorkomen 
dat we de boot missen door de 
eDepotontwikkeling.

Oplossing?
Het eDepot wordt nog vaak gezien 
als de oplossing voor duurzame 
toegankelijkheid. De laatste jaren 
wordt echter steeds meer de vraag 
gesteld in hoeverre dat zo is. Lang 

was dit een discussie die zich binnen 
de archiefwereld afspeelde. Twee 
recente ontwikkelingen zorgen er 
nu voor dat er buiten de archief-
wereld ook nagedacht wordt over 
eDepots. 
Op de eerste plaats is decentrale 
overheden lang voorgehouden dat 
ze op termijn alle gebruik konden 
gaan maken van de landelijke 

Het eDepot is hot. Steeds meer organisaties nemen in hun beleid op 
dat ze er een moeten hebben. De vervolgvraag dient zich direct aan. 

wat en hoe gaan we dit doen, maar bovenal: waar hebben we eigenlijk 
behoefte aan? Inzicht in de markt kan een goede inspiratiebron zijn 

voor het beantwoorden van deze vragen.
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eDepotinfrastructuur van het Nati-
onaal Archief (NA). In 2018 kwam 
er echter een voortijdig einde aan 
dit toekomstperspectief toen de 
minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap om juridische redenen 
besloot hier een stokje voor te 
steken. Op de tweede plaats dwingt 
de Common Ground-ontwikkeling 
gemeenten en eigenlijk ook andere 
decentrale overheden opnieuw na 
te denken over de opslag en toegan-
kelijkheid van informatie. De visie 
achter Common Ground gaat er 
immers vanuit dat de opslag van ge-
gevens en applicatiefunctionalitei-
ten van elkaar gescheiden worden. 
In principe wordt informatie niet 
meer verplaatst nadat het is opgesla-
gen. Duurzame toegankelijkheid 
kan niet langer worden bereikt door 
de informatie te verplaatsen naar 
een eDepot.
De oplossing waar veel decentrale 
overheden lang op hebben gewacht 
blijkt nu onverwachts niet te ko-
men, maar mogelijk ook niet aan te 
sluiten bij de weg die is ingeslagen 
met Common Ground. Ze staan 
hierdoor voor de opgave om op 
korte termijn zelf na te denken over 
een eDepotoplossing. 

Verschillen
Zoals gezegd kan inzicht in de 
markt dat denkproces bevorderen. 
Om gemeenten te helpen heeft 
VNG Realisatie daarom een markt-
verkenning naar eDepots uitge-
voerd1. In de eerste helft van dit jaar 
is aan 11 leveranciers gevraagd een 
lijst met open vragen te beantwoor-
den en aan de hand van 8 casussen 
te laten zien wat hun product kan. 
De casussen zijn gebaseerd op de 
onderdelen van het OAIS-model; 
de standaard die wordt beschouwd 

1 VNG Realisatie, rapport Marktverkenning eDepots 
(oktober 2020), te raadplegen via: https://www.
vngrealisatie.nl/sites/default/files/2020-11/
VNG_Grip%20op_03_Martkverkenning%20
eDepots_0.pdf.

als het functionele model voor 
een eDepot2. Om in te spelen op 
de behoefte van gemeenten zijn 
hier casussen over het uitplaatsen 
en vernietigen van informatie aan 
toegevoegd. Na de initiële uitvraag 
is nog een aanvullende vraag gesteld 
over in hoeverre de leveranciers al 
nadenken over Common Ground 
en hier rekening mee houden bij de 
ontwikkeling van hun producten.
Er zitten duidelijke verschillen tus-
sen de producten en de visies van de 
leveranciers. Wat het meest opvalt 
is dat een deel van de OAIS-kern-
functionaliteit niet altijd volledig is 
gerealiseerd. Het gaat dan met name 
om preservering en ontsluiting. 
Nieuwe behoeften omtrent uitplaat-
sing en vernietiging bevinden zich 
nog in het beginstadium van ont-
wikkeling en aansluiting op Com-
mon Ground lijkt zelfs iets voor de 
verre toekomst. Het overgrote deel 
van de aanbieders richt het eDepot 
nog in als een aparte applicatie met 
eigen opslagomgeving, waarbij het 
verdienmodel voornamelijk is ge-
richt op data-opslag. Een beweging 
naar een oplossing waarbij infor-
matie en applicatiefunctionaliteiten 
worden gescheiden sluit hier niet 
op aan.

Bewaren bij de bron
Er is nog veel discussie tussen 
de VNG en de opstellers van de 
nieuwe Archiefwet over Common 

2 Het OAIS-model, oftewel het Open Archival 
Information System, is te raadplegen via: https://
public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf. 

Ground, maar toch begint het besef 
te groeien dat bewaren bij de bron 
op grote schaal mogelijk moet zijn. 
Toch laat de markt een heel andere 
ontwikkeling zien. Er wordt volop 
ingezet op een oplossing die focust 
op het migreren van informatie van 
het bronsysteem naar het eDepot. 
De belangrijkste bevinding van de 
marktverkenning lijkt dus te zijn 
dat het aanbod van de markt niet 
aansluit bij de behoefte van veel 
gemeenten. Nieuwe functionaliteit 
als uitplaatsing, waar nu juist volop 
wordt ingezet door eDepotleve-
ranciers, is eigenlijk minder van 
belang in een op Common Ground 
gerichte informatievoorziening. 
De behoefte van gemeenten loopt 
daardoor steeds verder uit de pas 
met het aanbod van de markt.
Ligt dit verschil tussen vraag en 
aanbod nu aan de markt? Ik zou 
zeggen van niet. De huidige op-
lossingsrichting sluit wel degelijk 
aan bij de eisen die vanuit de 
archiefdiensten aan leveranciers zijn 
gesteld. De rest van de gemeente-
lijke organisatie bemoeide zich hier 
in het verleden nauwelijks mee. 
Het eDepot is daardoor ontworpen 
naar voorbeeld van de analoge 
archiefbewaarplaats: een aparte 
omgeving met streng toegangsbe-
leid. Common Ground stelt echter 
andere eisen aan de vorm van een 
eDepot. Informatie moet duurzaam 
bij de bron kunnen worden beheerd 
in plaats van in een aparte eDe-
pot-applicatie. Voor leveranciers 
is niet duidelijk welke eisen dit aan 
hun product stelt.
Op basis van de bevindingen van 
de marktverkenning roep ik VNG 
Realisatie op om de behoefte van 
de gemeenten aan te scherpen en 
in lijn te brengen met Common 
Ground, zodat de markt hierop kan 
aansluiten. Zolang dit niet gebeurt, 
heeft het idee van VNG Realisatie 
om een gezamenlijke eDepot-aan-
besteding te starten weinig kans van 
slagen.

‘HET EDEPOT IS 
ONTWORPEN 
NAAR VOORBEELD 
VAN DE ANALOGE 
ARCHIEFBEWAAR PLAATS’
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Vervroegde overbrenging
Niet effe een klusje voor erbij

Tekst Anette de Lange
Anette de Lange is gemeentearchivaris  

bij de gemeente Gemert-Bakel

a c h t e r g r o n d

De Wet open overheid (Woo) 
zal de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) vervangen. 
Het doel van de Woo is om de 

werkzaamheden van (semi-)over-
heden transparanter te maken. Het 
belang van openbaarheid van publie-
ke informatie voor de democratische 
rechtsstaat staat centraal. 
Hoewel al sinds 1995 gesproken 
wordt over het belang van één infor-
matiewet, is opnieuw gekozen voor 
vervanging van de Wob en een aan-
passing van de Archiefwet (AW). In 
het concept van de AW dient iedere 
gemeente een archivaris te benoe-
men. De term archiefbewaarplaats 
wordt vervangen door archiefdienst. 
Bovendien wordt de overbrengings-
termijn teruggebracht van 20 naar 10 
jaar, maar niet met terugwerkende 
kracht. Voor bestaande overheidsin-
formatie blijft dus de huidige termijn 
gelden, tenzij gekozen wordt voor 
vervroegde overbrenging. 

Openbaarheids- en bewaarregime
Waarom zou je vervroegd over-
brengen? Vervroegde overbrenging 
is een keuze, geen verplichting. 
De keuze kan geleid worden door 
financiën of het belang van duurzaam 
behoud. Ook het vereenvoudigen van 

werkprocessen of het beperken van 
verschillende openbaarheidsregimes 
kan een rol spelen, net als het gemak 
voor de burger door het aantal loket-
ten voor passieve openbaarmaking 
te beperken. Door data die eeuwig 
toegankelijk moeten zijn vervroegd 
onder het beheer te stellen van een 
archiefdienst, vallen ze eerder onder 
archivering in algemeen belang. Zo 
komen ze onder een ander openbaar-
heids- en bewaarregime, waarbij een 
diversiteit aan strategieën in een digi-
taal preserveringsbeleid geborgd zijn, 
die de authenticiteit en integriteit van 
de data beschermen. 
Om het aantal openbaarheidsregimes 
te beperken, is het denkbaar om alle 
informatie ouder dan 5 jaar ver-
vroegd over te brengen, hoewel de 
Archiefwet dan (opnieuw) de praktijk 

zou moeten volgen. Immers, het pro-
ces voor het passief openbaar maken 
van overheidsinformatie ouder dan 5 
jaar conform de Woo, is vergelijkbaar 
met het proces voor het beschikbaar 
stellen van informatie ouder dan 10 
jaar conform de AW.

Bouwstenen
De verwachting is dat er steeds vaker 
wordt opgeslagen en gearchiveerd bij 
de bron. Bij ontwikkelingen als Com-
mon Ground en archiveren by design 
speelt het eDepot steeds minder 
een rol. Mogelijk worden gegevens 
in de toekomst alleen in beheer 
overgebracht, zonder dat de data naar 
een eDepot worden verplaatst. Het 
is echter de vraag of de belasting van 
preserverende maatregelen om de 
duurzame digitale toegankelijkheid te 
garanderen, de systemen tijdens het 
werkproces niet zullen frustreren. De 
documenten die de VNG vanuit de 
proeftuin Vervroegde overbrenging 
publiceert levert een basis voor een 
eigen beslisdocument. De business-
case bevat een motivatie, de huidige 
situatie en een mogelijke toekomst 
met voordelen in algemeenheid, 
mogelijk besparingen, drijfveren, 
betrokken systemen en functies plus 
een uitwerking van vijf scenario’s. 
Ten slotte is er een lijst met kengetal-
len en een bronnenoverzicht opgeno-
men. In het bijbehorende rekenmodel 
wordt op basis van kengetallen 
berekend wat informatiebeheer in de 
beschreven scenario’s zou kosten.

Voor meer informatie, ga naar https://www.vngrealisatie.
nl/onderwerpen/grip-op-informatie.

Volgens de Archiefwet (AW) heeft de 
zogenoemde zorgdrager (het college van 
burgemeester en wethouders) de taak 
om archiefbescheiden die niet voor ver-
nietiging in aanmerking komen en ouder 
zijn dan 20 jaar over te brengen naar een 
archiefbewaarplaats. De zorgdrager mag 
onder voorwaarden archiefbescheiden 
jonger dan 20 jaar naar de archiefbewaar-
plaats overbrengen. Er is dan sprake van 
vervroegde overbrenging.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is in 2019 gestart 
met een aantal proeftuinen ter voorbereiding van de invoering van 
de Wet open overheid (Woo). Eén van de proeftuinen heeft ver-
vroegde overbrenging als thema. Vervroegde overbrenging heeft 
belangrijke organisatorische, financiële en juridische consequenties 
die met een goede businesscase inzichtelijk zijn te maken, zegt 
Anette de Lange. 
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Overgedragen informatie eenvoudig beschikbaar

Maar hoe?

Tekst Toos Wilms, Richard van den Belt en Emmelien de Pater
Toos Wilms is archivaris bij de gemeente Peel en Maas, Richard van den Belt is ex-
pert overbrenging en selectie archieven bij Stadsarchief Amsterdam en Emmelien 
de Pater is medewerker informatiedienstverlening bij de gemeente Woensdrecht

We hebben eerst onderzocht wat 
er al is. De meeste zaaktypen zijn 
bekend. Er bestaan zelfs registers 
van zaaktypen. We gingen aan de 

slag met het register uit het model DSP in 
de I-navigator, waarin ook documenttypen 
worden genoemd. De lijst met zaaktypen is 
aangevuld met de 15 te bewaren registers 
uit de Selectielijst. Per zaaktype gaven we de 
vervroegde overbrengingstermijn aan. Daar-
bij hebben we uitgezocht welke eventuele 
beschermende maatregelen genomen moeten 
worden.

Persoonsgegevens
Veruit de meeste zaaktypen (83 procent) 
kunnen wat ons betreft na sluiting van de 
zaak/dossier al worden overgedragen. Bij 
alle voorkomende documenttypen van deze 
zaaktypen hebben we aangegeven welke 
persoonsgegevens voor kunnen komen. Voor 
veel van de te nemen maatregelen maakt het 
waarschijnlijk niet uit of de overbrenging na 
0, 5, 10 of pas na 20 jaar plaatsvindt. Als er 
beschermende maatregelen genomen moeten 
worden, dan zal dat vaak voor langere ter-
mijn zijn. Wij maken een verschil tussen al 
gevormde en nog te vormen informatie. In 

het eerste geval moet achteraf van alles wor-
den geregeld. In het tweede geval kan bij de 
inrichting van processen al rekening worden 
gehouden met de te nemen maatregelen voor 
de AVG en de Auteurswet. Denk aan datami-
nimalisatie en privacy by design.

Nadelen 
Hoe (juridisch) bezwaarlijk zijn eventuele 
nadelen die kunnen ontstaan bij vervroegde 
overbrenging? Als meteen vervroegd wordt 
overgebracht, dan bestaat de kans dat de 
digitale bescheiden van een proces uit bij-
voorbeeld 2018 al overgebracht zijn, maar de 
analoge bescheiden van datzelfde proces uit 
bijvoorbeeld 2010 nog niet, want die moeten 
nog worden bewerkt. Stukken gerelateerd 
aan één zaak of object kunnen op deze wijze 
onder twee verschillende openbaarheids-
regimes komen te vallen: de blijvend te 
bewaren bescheiden onder het regime van de 
Archiefwet, en de op termijn vernietigbare 
bescheiden onder het regime van de Wet 
openbaarheid van bestuur. 
Volgens de Wet open overheid worden 
overheidsorganisaties verplicht documenten 
in bepaalde categorieën actief openbaar te 
maken. In sommige gevallen zal er geanoni-
miseerd moeten worden voordat dat kan. Een 
vraag die bij ons opkomt: worden alle actief 
openbaar gemaakte documenten als blijvend 
te bewaren aangewezen? Een deel hiervan 
is dat nu niet. Als het antwoord ja is, dan 
kunnen ze uiteraard meteen overgebracht 
worden.

VNG Fora
Op www.forum.vng.nl hebben we be-
schreven of, hoe en wanneer vervroegde 
overbrenging mogelijk is. We dagen iedereen 
uit om met één of twee processen aan de slag 
te gaan en de vervroegde overbrenging uit 
te voeren. Reacties kunnen bij het document 
worden geplaatst. 

Door de AVG moeten er steeds meer 
beperkingen bij de formele overbrenging 
van archieven naar de archiefbewaar-
plaats worden gesteld. Ook de Auteurs-
wet vraagt om het stellen van beperkin-
gen. Overgedragen informatie hoort op 
een eenvoudige en duidelijke manier 
voor publiek beschikbaar te zijn. Maar de 
vraag is: hoe krijgen we dat voor elkaar? 
In het kader van de proeftuin Vervroegde 
overbrenging proberen Toos Wilms, Ri-
chard van den Belt en Emmelien de Pater 
een antwoord te vinden op die vraag. 

Bij een aantal documenttypen 
gaat het niet om de persoons-
gegevens, maar kunnen andere 
factoren een rol spelen waarom 
bij overbrenging een maatregel 
mogelijk moet worden toe-
gepast. De resultaten daarvan 
zijn hieronder geclusterd in 
categorieën met (mogelijk) te 
beschermen gegevens:
a)  Burgers: naam, adres en 

woonplaats, e-mailadres 
en/of o6-nummer (157 pro-
cessen/446 documenten).

b)  Burgers: persoonlijke 
omstandigheden (17 
processen/22 documenten).

c)  Burgers: gevoelige per-
soonsgegevens (zoals bij-
voorbeeld geboortedatum, 
geboorteplaats, nummer 
identiteitsbewijs) (26 pro-
cessen/104 documenten).

d)  Burgers: bijzondere 
persoonsgegevens (zoals 
bijvoorbeeld bsn, strafrech-
telijke gegevens, medische 
gegevens) (mogelijk 25 
processen/25 documenten).

e)  Behandelende ambtenaren 
(anders dan die vanwege 
hun functie in de openbaar-
heid treden): naam, functie, 
zakelijk e-mailadres en/of 
zakelijk 06-nummer (mo-
gelijk 307 processen/608 
documenten).

f)  Besloten verhoren; geïn-
terviewde mag er vanuit 
gaan dat daaraan gevolg 
wordt gegeven (1 proces/1 
document).

g)  Klokkenluider: bescherming 
identiteit melder (1 
proces/11 documenten).

h)  Bouwtekeningen bijzondere 
categorieën panden (6 
processen/8 documenten).

i)  Bescherming veiligheid 
(openbare ruimte) (2 
processen/22 documenten).
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In de handreiking is vanzelfsprekend ook aandacht 
voor archivering by design. Met archivering by design 
houd je al rekening met duurzame toegankelijkheid 
van informatie bij de aanbesteding en het ontwerp 

van de informatiesystemen die het werkproces 
ondersteunen. Het is slim om in die fase ook digitaal 
vernietigen mee te nemen. 

Lastig
Er kunnen diverse redenen voor zijn waarom over-
heidsorganisaties het digitaal vernietigen van infor-
matie uitstellen. Vaak heeft het te maken met gebrek 
aan kennis, de kwaliteit van de informatiesystemen en 
het informatiebeheer. Of het ontbreekt aan (helder) 
beleid. En soms speelt twijfel om informatie definitief 
te verwijderen een rol. Weg is weg. 
Maar er zitten ook voordelen aan het vernietigen van 
informatie. Een groot gedeelte van alle overheidsinfor-
matie komt voor vernietiging in aanmerking. Nadat de 
bewaartermijn volgens de selectielijst is verstreken, is 
deze informatie ballast voor de informatiehuishouding. 
Door die te vernietigen behaal je een aantal voordelen:
•	 	De kans neemt toe dat de juiste informatie naar 

voren komt bij een zoekvraag. Bijvoorbeeld bij een 
Wob-verzoek betekent dit een mindere adminis-
tratieve last. Er wordt minder doorzocht, minder 
beschikbaar gesteld en daarmee ook minder geano-
nimiseerd. 

•	 	Doordat volumes niet meer zo groot zijn, draaien 
back-ups sneller en efficiënter. Hier zijn lagere kos-
ten mee gemoeid.

•	 	(Toekomstige) conversie- en migratietrajecten zijn 
minder complex en minder kostbaar. 

•	 	Kostenbesparing en milieu. De enorme toename 
aan digitale overheidsinformatie die organisaties 
verzamelen leidt tot een steeds groter wordende 
vraag naar opslag. Wanneer digitaal vernietigen 
niet is geïmplementeerd, wordt de opslagcapaciteit 
deels besteed aan informatie die je niet meer nodig 
hebt.

Is de handreiking een blauwdruk? Dat is het zeker niet. 
En er staan ook geen best practices in die je een-op-een 
kunt overnemen. De handreiking beschrijft wel twee 
praktijkvoorbeelden van de TU Delft en de gemeente 
Amsterdam. Het document geeft vooral praktische 
handvatten, vertellen de auteurs. En draagt als het goed 
is bij aan bewustwording in de eigen organisatie. Het 
is echt bedoeld als kapstok om het proces van digitaal 
vernietigen binnen organisaties (verder) vorm te 
geven.
Ook gaat de handreiking niet in op wat er vernietigd 
moet worden. Het vertrekpunt is dat organisaties al 
over een selectielijst beschikken. 

Belangrijke basisprincipes
De selectielijst is een belangrijk beleidsdocument. Het 
speelt een essentiële rol bij digitaal vernietigen. In de 
selectielijst is opgenomen welke categorieën informa-
tieobjecten blijvend moeten worden bewaard. En wel-
ke na een bepaalde termijn moeten worden vernietigd. 
Om digitaal vernietigen van informatie goed in te 

Hoe vernietig je digitale informatie? Om overheidsinstellingen op 
weg te helpen, hebben het Nationaal Archief en Content Strategy een 

handreiking Digitaal vernietigen van overheidsinformatie ontwikkeld. 
De handreiking legt in praktische stappen uit wat digitaal vernietigen 
is en wat ervoor geregeld moet zijn. En ook hoe digitaal vernietigen er 

in de praktijk uit kan zien.

Ballast voor de informatiehuishouding

Weg is weg!

Tekst Jeanine de Gier en Simone Driessen 
Jeanine de Gier is adviseur bij Content Strategy en Simo-

ne Driessen is webredacteur bij het Nationaal Archief

p r a k t i j k
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regelen, is het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant 
op staan. En dat er beleid wordt gemaakt dat goed 
informatiebeheer borgt. Vernietigen van digitale 
informatie is namelijk geen incidentele activiteit, maar 
een continu proces dat moet worden geregeld. Het di-
gitaal vernietigen maakt dus integraal deel uit van het 
informatiebeheer. De handreiking biedt dan ook hand-
vatten om het gesprek met betrokkenen aan te gaan 
hoe digitaal vernietigen binnen overheidsorganisaties 
geïmplementeerd kan worden. En keuzemogelijkheden 
voor digitaal vernietigen, zodat iedere overheidsorga-
nisatie de voor haar passende maatregelen kan nemen.
Dus, voordat je aan de slag gaat met digitaal vernieti-
gen moet het volgende aanwezig zijn:
•	 	Een selectielijst.
•	 	Beleid over digitaal vernietigen.
•	 	Voldoende mensen en middelen. En heldere ver-

antwoordelijkheden. Deze worden bijvoorbeeld 
vastgelegd in het strategisch informatieoverleg.

•	 	Overzicht in informatieobjecten, processen en 
informatiesystemen en hun samenhang. 

•	 	Een procedure voor het uitvoeren van een risi-
coanalyse voor digitaal vernietigen. 

•	 	Een protocol voor digitaal vernietigen. 
•	 	Een vernietigingsfunctionaliteit. 
•	 	Kwaliteitsmanagement voor en toezicht op digitaal 

vernietigen.

Thermometer
Marielle ten Berge, provincie Utrecht, was betrokken 
bij de totstandkoming van de handreiking: ‘Het aan 
de slag gaan met digitaal vernietigen, aan de hand 
van deze handreiking, werkt eigenlijk als een soort 
thermometer,’ zegt ze. ‘Wanneer je start met digitaal 
vernietigen, breng je de stand van zaken op het gebied 
van informatiebeheer in kaart. Je hebt dan de moge-

lijkheid om bijvoorbeeld bij verkeerde of verouderde 
procesinrichting, bij te sturen.’ 
Dat is een groot voordeel, aldus Ten Berge. ‘Het is 
een extra moment om te toetsen op kwaliteit van de 
betrokken processen binnen de informatiecyclus: plan, 

do, check and act. En stil te staan bij welke informatie 
wanneer vernietigd is en waarom. De beheersing van 
het informatieproces geeft een duidelijk beeld van wat 
er wel en niet vernietigd is. Daarom is de beheersbaar-
heid van informatie een belangrijke reden voor digitaal 
vernietigen.’

Aan de slag
Het gebruik van de handreiking is niet verplicht, maar 
wordt wel aanbevolen. Met name aan adviseurs die 
digitaal vernietigen in hun portefeuille hebben, zoals 
architecten, informatiemanagers, informatieanalisten, 
adviseurs ict, adviseurs digitale archivering, documen-
taire informatieadviseurs en informatiebeheerders. En 
projectleiders die de opdracht voor het realiseren van 
het proces en voorzieningen voor digitaal vernietigen 
uitvoeren.
Wanneer is de handreiking beschikbaar? Momenteel 
worden de laatste puntjes op de i gezet. De handreiking 
verschijnt binnenkort op de website van het Nationaal 
Archief. Hou hiervoor de berichtgeving op www.natio-

naalarchief.nl of op social media in de gaten. Heb je vra-
gen over de handreiking of naar aanleiding van dit ar-
tikel? Stuur een bericht naar info@nationaalarchief.nl.

‘IS DE HANDREIKING 
EEN BLAUWDRUK? 
ZEKER NIET’

Aanleiding 
In december 2019 heeft de standaardisatieraad een discussie 
gevoerd over nut en noodzaak van digitaal vernietigen. Deze 
discussie was – samen met de KIA-ThemaTiendaagse Vernieti-
ging – het startpunt voor de ontwikkeling van de handreiking 
Digitaal vernietigen.
Om de handreiking Digitaal vernietigen van overheidsinformatie 
goed aan te laten sluiten op de behoefte van de doelgroepen, 
heeft het redactieteam individuele diepte-interviews gehouden 
met experts van provincie, gemeenten en waterschappen. Naast 
de interviews zijn conceptversies van de handreiking door deze 
groep gereviewd. En door experts uit het bedrijfsleven, archief-
instellingen, rijksoverheid, Openbaar Ministerie en RDDI.
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Nederlandse gemeenten weinig open by design

Stop met dralen

Tekst Rens Ouwerkerk
Rens Ouwerkerk is senior adviseur informatiebeheer 

bij de gemeente Amsterdam

Landelijk begint er energie rondom archiving by design te ontstaan 
en daarom moeten we nu doorpakken, zegt Rens Ouwerkerk. Om 
te zorgen dat het ook in Nederland stevig voet aan de grond krijgt, 

moeten we de enorme hoeveelheid expertise en denkkracht die 
verspreid is over alle overheden bundelen.
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De afgelopen jaren is de term 
archiving by design een hip be-
grip geworden. Best vreemd, 
want archivering is maar een 

middel en geen doel op zichzelf. 
Eén van de doelen die wordt na-
gestreefd, is die van transparantie 
en openbaarheid. Vanuit dat doel 
redenerend zou je misschien beter 
kunnen spreken van open by design. 
Ook de VNG kwam tot de conclusie 
dat archivering en openbaarheid 
nauw aan elkaar verwant zijn en 
besloot daarom de activiteiten 
rondom de respectievelijke thema’s 
open by design (project Grip op 
Informatie) en archiving by design 
(project Duurzame Toegankelijk-
heid op Orde) samen te voegen in 
één proeftuin waarin gemeenten 
kennis en ervaring met elkaar delen 
en opbouwen. 

Toegankelijk by design
Natuurlijk is openbaarheid niet 
het enige doel dat we nastreven 
met archiveren. In brede zin zou je 
kunnen zeggen: archiveren doen 
we zodat iets of iemand data en 
informatie kan hergebruiken voor 
om het even welk doel. Belangrijk 
is dat de informatiewaarde, dus de 
mate waarin data en informatie zich 
lenen voor verschillende vormen 
van (potentieel) hergebruik de basis 
vormt voor de te nemen maatre-
gelen. Bijvoorbeeld om straks aan 
de Wet open overheid te kunnen 
voldoen. 
Daar komt nog eens bij dat deze 
hergebruikende mensen en machi-
nes steeds sneller toegang tot data 
en informatie willen hebben en het 
verstandig is om dat by design aan te 
pakken. Dat wil dus zeggen dat bij 
het (her)ontwerpen van processen 
en de daarbij gebruikte informatie-
systemen, direct al de maatregelen 
worden bepaald en geïmplemen-
teerd waarmee de informatie die 
binnen die processen en systemen 
ontstaat duurzaam toegankelijk is 
en blijft.

Hoewel design-denken allerminst 
nieuw is en het principe van archi-

ving by design in landen als Australië 
al geruime tijd gemeengoed is, valt 
de toepassing ervan in Nederland 
nog een beetje tegen. Dit bleek ook 
bij de VNG-proeftuin, waaraan een 
mooie dwarsdoorsnede van Neder-
landse gemeenten deelnam om met 
dit thema aan de slag te gaan. Het 
vinden van praktijkvoorbeelden 
bleek bijvoorbeeld lastig. Het sub-
groepje dat zich daarop richtte, kon 
met de nodige moeite slechts een 
handjevol gemeenten vinden die 
hun praktijkervaring wilden delen. 
Ook bleek de kennisbehoefte bij de 
meeste deelnemende gemeenten 
met name gericht op de vraag: hoe 
gaan we aan de slag met archiving by 

design? 

Kinderschoenen
Omdat archiving by design bij 
Nederlandse gemeenten vaak nog 
in de kinderschoenen staat, is be-
gonnen met een aantal elementaire 
kennisproducten die gezamenlijk 
een soort starterskit vormen. Denk 
aan een afgebakende definitie en 
een overzicht van rollen in de 
organisatie die op één of andere 
wijze belang hebben bij archiving 

by design, als basis om aan de juiste 
tafel het juiste gesprek te kunnen 
voeren. Ook is er een scoremodel 
ontwikkeld waarmee een gemeente 
inzicht kan krijgen in welke mate de 

randvoorwaarden in een organisatie 
aanwezig zijn om succesvol aan de 
slag te gaan. U kunt deze producten 
vinden op KIA en het VNG-forum.

Doorpakken
Landelijk begint energie rondom 
archiving by design te ontstaan en 
daarom moeten we nu doorpakken. 
Dat geldt niet alleen voor de VNG. 
Ook vanuit het KIA-platform 
Informatiehuishouding Overheden 
zijn er diverse initiatieven om 
kennis te vergroten, waaronder 
een scrumteam dat instrumenten 
ontwikkelt die overheden helpen 
bij het toepassen van archiving by 

design, zoals voorbeelden van func-
tionele eisen die je kunt gebruiken 
bij aanbestedingen. 
Ook in 2021 blijft vanuit de VNG 
een werkgroep actief om ervaringen 
van gemeenten uit te wisselen en 
om te fungeren als toetsgroep voor 
de handreiking die het Nationaal 
Archief ontwikkelt. Daarnaast 
komen er activiteiten die meer op 
implementatie zijn gericht, zoals 
een praktijktoepassing van bewaren 
bij de bron. 

Doe mee!
Al met al voldoende reden om aan 
te nemen dat we over een jaar in 
het eerste Od van 2022 kunnen 
melden dat archiving by design nu 
ook in Nederland stevig voet aan 
de grond heeft gekregen. Daarvoor 
is het nodig dat we de enorme hoe-
veelheid expertise en denkkracht 
die verspreid over alle overheden 
aanwezig is gaan bundelen. Ik roep 
iedereen daarom op om actief mee 
te doen en zich aan te melden bij 
een of meerdere initiatieven vanuit 
VNG of KIA om met elkaar de 
duurzame toegankelijkheid van data 
en informatie naar een hoger niveau 
te tillen.

Rens Ouwerkerk nam deel aan de VNG-proeftuin 
Archiving by design en is als aanjager verbonden aan het 
KIA-platform Informatiehuishouding Overheden.

‘ARCHIVING BY 
DESIGN IS HIP’

‘HOE GAAN WE 
AAN DE SLAG?’
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b o e k b e s p r e k i n g

De NL AIC is een publiek-pri-
vaat samenwerkingsver-
band waarbij overheid, 
bedrijfsleven, onderwijs- 

en onderzoeksinstellingen en 
maatschappelijke organisaties zich 
inzetten om AI-ontwikkelingen 
in Nederland te versnellen en 
AI-initiatieven in Nederland met 
elkaar te verbinden. Het NL AIC 
kent een divers deelnemersveld. 
Zo zijn diverse start-ups, com-
merciële bedrijven, ziekenhuizen, 
opleidingscentra, bibliotheken en 
techreuzen betrokken.
Het NL AIC streeft een verant-
woorde AI na waarin de mens 
centraal staat en niet winst en 
macht. Om een mensgerichte AI 
kracht bij te zetten heeft NL AIC 
een manifest geschreven. Derhalve 
de ondertitel van het manifest: een 
oproep voor zinvolle verantwoor-
de toepassingen.

Het manifest
Na een korte inleiding wordt het 
ethisch gebruik van AI vanuit 
diverse invalshoeken bekeken en 
wordt vervolgd met 7 aanbevelin-
gen. Duidelijk wordt dat AI een 

steeds groter wordende impact 
heeft op onze samenleving. Het 
NL AIC onderscheidt drie niveaus 
van impact van AI op onze sa-
menleving: op individueel niveau 
(het gebruik van zoekmachines), 
sociaal niveau (adaptief lesmate-
riaal) en maatschappelijk niveau 
(predictive policing).
Volgens het NL AIC draait het 
uiteindelijk om het ontstaan van 
nieuwe verbindingen van de mens 
met AI op alle niveaus. De cruciale 
vraag is dus niet of AI de mens wel 
mag vervangen, maar hoe we de 
mens en AI op een goede manier 
kunnen verbinden en met elkaar 
laten samenwerken.

Maatschappelijk debat 
Als we naar het maatschappelijk 
debat kijken over AI dan is er dui-
delijk een aantal bekende ethische 
kernthema’s te onderscheiden als 
eerlijkheid en rechtvaardigheid, 
aansprakelijkheid, transparantie 
en uitlegbaarheid en veilig-
heid van de systemen en is de 
mens vaardig genoeg om met 
AI-systemen om te gaan. Maar 
ook inclusie (hoe waarborgen 

we participatie en diversiteit in 
onze samenleving?) en welzijn 
(hoe ontwikkelen we AI die een 
positieve bijdrage levert aan het 
floreren van de gehele samenle-
ving?) zijn belangrijke thema’s 
die volgens het NL AIC ruimte 
verdienen in het debat.

Samenspel
Het gaat erom het samenspel 
tussen AI, data, mens en maat-
schappij op een goede manier te 
begeleiden, en in een participatief 
proces te zoeken naar zinvolle en 
verantwoorde toepassingen. Dit 
moet leiden tot een ethiek “van 
binnenuit” en niet alleen “van bui-
tenaf’”. Om dit te bereiken heeft 
het NL AIC zeven aanbevelingen 
geformuleerd (zie https://nlaic.

com/wp-content/uploads/2020/11/

Manifest-Mensgerichte-Artificiele-In-

telligentie_November-2020.pdf). 
De NL AIC nodigt de lezer uit 
deze aanbevelingen onder de loep 
te nemen. NL AIC: ‘Omdat AI een 
nieuw interdisciplinair innovatie-
domein is, dat ons dagelijks leven, 
zorgen, leren en werken in de 
samenleving ingrijpend zal veran-
deren, willen wij als Nederlanders 
graag zelf bepalen vanuit welke 
Nederlandse cultuur en waarden 
we willen omgaan met AI-ont-
wikkelingen en dit vraagt om een 
brede maatschappelijke dialoog.’ 
Dit is een wens die ik met volle 
overtuiging deel want de invloed 
van AI is al ingrijpend genoeg.

Mensgerichte Artificiële 
Intelligentie
Een manifest van de Nederlandse AI Coalitie

Tekst Edwin Driessen
Edwin Driessen is redacteur Od

Op 20 november jongstleden heeft de Nederlandse 
AI Coalitie (verder NL AIC) een manifest aangebo-
den aan de staatssecretaris van EZK. In dit manifest 
wordt voortgebouwd op het Europese Framework for 
Trustworthy AI en wordt een oproep gedaan voor een 
zinvolle en verantwoorde toepassing van AI. 
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c o l u m n

Begin 2005 ben ik begonnen in het, voor mij toen nog onbekende, vak-
gebied van documentaire informatievoorziening (DIV). Het bijzondere 
is dat mij toen al werd verteld dat het vakgebied enorm zou veranderen. 
Sterker nog, de kans was vrij groot dat DIV binnen een paar jaar niet 

meer zou bestaan. Ook tijdens de opleiding SOD werd dit verteld.
Inmiddels zijn we bijna 16 jaar verder en zit ik nog steeds in het vakgebied. 
En eigenlijk is er de afgelopen jaren niet veel veranderd. Hier en daar wordt 
volledig digitaal gewerkt, maar veel overheidsinstellingen zijn nog lang niet 
waar ze zouden willen of moeten zijn.
Zit er een houdbaarheidsdatum op het vakgebied? Tenminste houdbaar tot 
2025? Gaat dit echt de toekomst zijn? Ik denk het wel, tenminste gedeeltelijk. 
Het in meters uitdrukken van achterstanden, iets waar ik nog nooit goed 
het nut van heb begrepen, gaat snel verdwijnen. Alleen reactief informatie 
verstrekken, de stofjas, de dikke vernietigbare dossiers… het gaat allemaal 
verdwijnen.
Wat gaan we dan wel doen? De hele dag scannen? Het oude archief digitali-
seren? Wordt DIV volledig overbodig door zijn eigen succes? Het antwoord 
is kort maar krachtig: Ja. DIV gaat ophouden te bestaan. Daar hoeven we ook 
niet treurig over te zijn. Ik bedoel: dat plaatje van die stofjas? Wie wordt daar 
nu vrolijk van?
Er zijn al robots die je kunt programmeren om bijna alle post te laten 
registreren. De robot herkent de formulieren en een aantal trefwoorden 
en start volledig automatisch een zaak. Die gaat naar de juiste afdeling ter 
afhandeling. Zodra de zaak afgerond is, wordt deze wederom door een robot 
gecontroleerd en op termijn in het RMA weggezet. 
En wij DIV’ers dan? Ik schat dat er altijd zo’n 5 procent van alle documenten 
nog door een mens gedaan moet worden. Die brieven die niet goed gescand 
kunnen worden of die te complex zijn, bijvoorbeeld.
Daarnaast moeten we de boer op! De afdelingen in onze organisaties helpen 
en ondersteunen. Meer instructies geven. En bovenal advies geven. Advies 
over zaaktypen, over hoe om te gaan met informatie, over zaaksystemen, 
over processen. Laten we ons vooral gaan bemoeien met hoe het beter kan! 
Want laten we eerlijk zijn: wij weten toch als geen ander hoe zaken er uit 
zouden moeten zien? Wij weten hoe we de informatie snel naar boven 
krijgen. Wij weten welke trefwoorden nodig zijn. Laten we die kennis vooral 
gaan gebruiken! Dan is de toekomst zonder DIV’er er uiteindelijk wel, maar 
met DIV! Laten we nu eindelijk onszelf eens goed op de kaart zetten. Alleen 
dan kan de organisatie echt niet meer zonder ons.

Back to the future  

Tekst Gerdien Drost
Gerdien Drost is medewerker DIV bij OWO-gemeenten, 

de intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeen-
ten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
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p r a k t i j k

Informatiehuishouding in 2030

Kunst van 
archiveren

Tekst Sigfried Janzing
Sigfried Janzing is directeur van  
Streekarchief Midden-Holland

De komende 10 jaar hebben we een nieuw handboek nodig in 
de archiefinstellingen. Het handboek voor het rechterbrein. Dat 
we ons bewust zijn van die noodzaak bewijst het begrip archi-

veren by design. Ontwerpen kun je niet met de linkerkant. 

O p een van de jaarlijkse Archiefdagen is zelfs 
gesproken over inspecteren by design. Toege-
geven, als het gaat om een toets op rechtmatig 
informatiebeheer, kun je overdrijven. Bij de 

controle van de jaarrekening zal het niet snel gebeuren 
dat mijn accountant met de vrije hand het verslag ont-
werpt en met mij bespreekt met Chopins Nocturnes 
op de achtergrond. Maar toch laten we met het begrip 
archiveren by design zien dat we Een compleet nieuw 

brein van Daniel H. Pink in ons rugzakje hebben zit-
ten1. En dat is goed, want we gaan de wereld van KIDO 
en TMLO verlaten. De Wet open overheid en de 
gemoderniseerde Archiefwet nodigen impliciet uit om 
de archieffunctie te herontwerpen: naast archiveren by 

design organiseren by design. En dat in één decennium.

1 Pink, Daniel H., A whole new mind. New York, 2005.

De Toekomstverkenning archiefdiensten
2 is een aanzet 

in het denken waarom dat zo is. De beide juridische 
constructen zijn merkwaardigerwijs omgevingen die 
archiefinstellingen aansporen tot creativiteit, compo-
neren, spel en nieuwe zingeving. De indeling van dit 
artikel geeft een driedimensionale kijk op de Toekomst-

verkenning: eerst een schets wat er nu aan constructies 
op ons afkomt en hoe we ons daarop kunnen voorbe-

2 https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2020-11/VNG_Grip%20
op_06_Toekomstverkenning%20Archiefdensten.idd%20%281%29.pdf.

‘EEN BIJBAAN BIJ DE EFTELING 
IS NIET NODIG OM KIDO IN 
WONDERLAND TE VERBEELDEN’
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reiden. Daarna drie effecten daarvan nu en over een 
wat langere tijdspanne. Ten slotte een verwijzing naar 
een nieuw raamwerk waarmee we met het herontwerp 
concreet aan de slag kunnen naar 2030 toe.  

Het is 2022  
De Wet open overheid (Woo) en de gemoderniseerde 
Archiefwet (AW) worden van kracht. Een revolte 
blijft achterwege. Daar is het lage ambitieniveau van de 
AW debet aan, samen met het bureaucratische corpus 
waar filosoof René ten Bosch over spreekt. ‘Traagheid 
is een belangrijk beschermingsmechanisme omdat het 
een samenleving afschermt tegen roekeloosheid,’ aldus 
de filosoof3. We krijgen 10 jaar de tijd om een nieuwe 
archiefinstelling te ontwerpen. 
Beide wetten hebben iets eigens en iets gemeenschap-

3 Future Lab, De informatiehuishouding van het Rijk in 2030, p. 23:  file:///C:/
Users/31629/Downloads/Futurelab_definitief_interactief_20april%20(1).pdf.

pelijks. Het eigene aan de Woo is de bevordering van 
transparantie uitgedrukt in actieve openbaarheid. Om 
daarmee om te kunnen gaan is een elftal van informa-
tiecategorieën opgesteld, met eigen gekozen rugnum-
mer, die we actief openbaar maken en publiceren! 
De AW is minder aanvallend ingesteld, repareert 
zichzelf indachtig de digitale overheid en samenleving 
en geeft aan dat we over 10 jaar informatie vervroegd 
overbrengen. Met de waarschuwing dat ons werk 
complexer wordt doordat jonger archief aan meer 
openbaarheidsbeperkingen onderhevig is. 
Beide wetten voeren de druk op de ordening van de 
informatiehuishouding op die er al lang was maar 
niet werd gevoeld. Informatie moet beter vindbaar, 
uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te 
archiveren zijn. Randvoorwaarde voor openbaarheid, 
voortaan actief. Het raam wordt opengezet, we gaan in 
sneltreinvaart archiveren en dat voorin de trein. 
Er is hulp bij de voorbereiding. Niet alleen zijn er 
(te) droge impactanalyses en uitvoeringstoetsen 
beschikbaar4. Er zijn ook speeltuinen aangelegd 
door de VNG onder de noemer Grip op Informatie 
waar vrijelijk met openbaarheidsonderwerpen 

4 Impact verkorting overbrengingstermijn (2017) & Impactanalyse openbaarheid 
en toegankelijkheid jonger archief (2019).

‘WEG MET DE 
GEVANGENIS VAN 
DE APPLICATIE’
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p r i k k e l

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

Strategische partners maken KIA sterker
Het Kennisnetwerk Informatie en Archief is sinds 
de start in 2017 uitgegroeid tot een veelgebruikte 
samenwerkingsruimte voor  informatie- en 
archiefprofessionals. Datzelfde jaar werd er tussen het 
Nationaal Archief, als facilitator en budgetbeheerder 
van KIA, en de beroepsorganisatie KVAN/BRAIN een 
samenwerkingsovereenkomst over KIA gesloten. 
Daarmee werd KVAN/BRAIN, net als het Nationaal 
Archief, strategisch partner van KIA. In 2020 volgde 
de VNG en is er in januari een overeenkomst met de 
KNVI gesloten. Ten slotte is binnen het rijksprogramma 
voor Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI) 
het strategisch partnerschap met KIA in serieuze 
overweging. Waarom steken we veel energie in deze 
institutionele samenwerking? Simpel:

•  vanwege de overtuiging dat een sterke community 
belang heeft bij de aanwezigheid van meerdere 
“dragende” partijen;

•  we zo met elkaar kunnen werken aan de versterking 
van uitvoeringskracht van de archieffunctie bij 
overheden archiefinstellingen;

•  iedereen zo profiteert van elkaars zienswijzen, 
ervaringen en kennis, over institutionele grenzen en 
overheidslagen heen;

•  we zo met elkaar de vaak beperkt beschikbare 
expertise benutten en voorkomen dat het wiel op 
verschillende plaatsen wordt uitgevonden.

Op dit moment stelt de stuurgroep KA “programmalijnen” 
vast, waarbinnen de partners nadrukkelijk verantwoor-

delijkheid nemen voor het voorstellen en uitvoeren 
van projecten die prioriteit hebben gekregen. Deze 
prioriteiten vullen de voorstellen uit de community aan 
en worden in nauwe samenwerking met de community 
uitgevoerd: de bottom-up- en top-down-benadering die-
nen binnen KIA in balans te zijn. Als uitgangspunt geldt 
dat de inhoudelijke thema’s zo generiek mogelijk worden 
benaderd en dat de projecten op KIA goed te volgen zijn 
Steeds wordt een brede samenwerking opgezocht in de 
uitvoering. De VNG heeft als eerste de uitdaging opgepakt 
in de vorm van een uitgebreid projectvoorstel. Hierdoor 
worden kennisvraagstukken die uit de nieuwe Archiefwet 
voortvloeien opgepakt. Houd KIA voor dat alles in de 
gaten, want iedereen die wil bijdragen of kennis wil 
nemen van deze ontwikkelingen is welkom!

Computer says no
Ontwikkelingen en mogelijkheden 
op het gebied van bijvoorbeeld 
algoritmes en Artificial Intelligence 
(AI) gaan razendsnel. Binnenkort 
neemt een robot de PCR-testen af. 
Grote corporaties ontwikkelen toe-
passingen die het leven van iedereen 
gezonder, gemakkelijker en aange-
namer moeten maken. Veelal zaken 
waar we niet om gevraagd hebben, 
maar waar nu eenmaal veel geld 
mee te verdienen is en dus macht. 
Ook overheden maken steeds meer 
gebruik van dit soort technieken 
maar constateren dat ze steeds meer 
angstig achter de feiten aanhobbe-
len en dat commerciële organisaties 

veel verder zijn en kunnen 
gaan. De roep om controle, het 
gebieden van transparantie 
en afspreken van ethische 
normen wordt steeds groter. AI 
en algoritmes bieden onge-
kende mogelijkheden maar 
roepen ook diepe angsten op. 
De angst voor repressie, big 
brother, robotisering, Arnold 
Schwarzeneg ger en dehuma-
nisering.
Bij algoritmes moet ik dan ook 
direct denken aan een sketch 
uit het Britse programma Little 
Britain. Acteur David Walliams 
speelt daarin baliemedewerker 

Carol Beer die voor alle vragen 
van de klant haar computer 
raadpleegt en steevast het 
antwoord geeft: computer says 
no. De impact van AI op mens 
en maatschappij brengt veel 
verantwoordelijkheid met zich 
mee en roept vragen op als: 
hoe kunnen AI-systemen ver-
antwoord worden ontworpen? 
Het geeft dan ook enige rust 
dat er bijna geen branche, re-
gering, bedrijf meer is dat geen 
ethische code heeft opgesteld 
hoe om te gaan met AI.

Edwin Driessen is redactielid Od

p r i k k e l
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wordt geëxperimenteerd5. De Toekomstverkenning 

archiefdiensten is het zesde product uit de tuinen. 

Wetten in drievoud 
Met proactief archiveren, in het zicht van de rails en 
via de designmethodiek, realiseren we een doorbraak 
naar een ander archief. Het is een vereiste om voor 
gebruikers de waarden openbaarheid en toeganke-
lijkheid van data in de complexe digitale informa-
tiewerkelijkheid te garanderen. Het eerste effect: de 
archivaris claimt zijn plek aan de ontwerptafel waar 
met architecten, informatiemanagers en IT-specialis-
ten archiefsystemen worden gebouwd. Ook is taalles 
nodig om daar goed te kunnen luisteren, verstaan en 
inburgeren. Aan deze tafel vindt de transitie plaats van 
archivist naar artist via storytelling

6. Niet iedereen hoeft 
daarvoor een bijbaan bij de Efteling te hebben gehad 
om KIDO in Wonderland te kunnen verbeelden. Maar 
de archiefterminologie moet er uit. Een theateropstel-
ling is gewenst en een nieuw gezelschap is daarmee een 
feit geworden.
Ook moedigen we een opkomende bevrijdingsbewe-
ging aan. De beweging van de data. Daarvoor zetten 
we het eDepot in, hier en daar al een, zij het nog niet 
erg gevulde, gestandaardiseerde elektronische doos. 
Het is de bedoeling dat je het eDepot via de baten ver-
halend visualiseert. Weg met het begrip applicatie! Dat 
is een gevangenis. Nee: vertel over een goed leverende 
overheid, een burger die zijn privacy beschermd ziet 
en een onderzoeker die met bevrijde data innovatief 
onderzoek doet. Dat moet de uitkomst van digitale 
preservering zijn als tweede effect.
De komst van de AVG maakt de archiefwerkelijkheid 
al complexer. We gaan nu naar de vijfde versnelling. 
De toename van beperkt openbaar archief en de opge-
legde beperkingstermijnen bij het beschikbaar komen 
van jonger archief vereist een responsief inspelen 
op bestaande informatiebehoeften. Om compliant te 
blijven, motiveren we vooraf waarom informatie 
beperkt openbaar is. Verwachtingen en gevoelens 
bij de gebruiker staan centraal. En bij de overbren-
ging om weten te gaan met de transparantieparadox 
openbaarheid, het belang van de archiefinstelling, en 
geheimhouding, waar de zorgdrager naar neigt. De 
kritiek op de transparantie van Paul Frissen moet in 
hetzelfde rugzakje zitten7.
Een mogelijk model voor dit herontwerp van de 

5 https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/wet-open-overheid.
6 Archiveren verdient een plek vooraan de keten, Archievenblad 2020, nr. 2 p. 23.
7 Frissen, Paul. Het Geheim van de laatste staat. Kritiek op de transparantie, 2016. 

archieffunctie naar 2030 vond ik in Future Lab. De 

informatiehuishouding van het Rijk in 2030. Ook voor 
gemeenten goed bruikbaar. Via de bovengenoemde 
effecten en benodigde vaardigheden (inburgeren aan 
de tekentafel, storytelling en responsief gedrag) kan 
de verbinding gelegd worden met de in Future Lab 
geschetste informatiehoudingen. Die houdingen antici-
peren op een veranderd informatielandschap in 2030. 

Vooruitkijken
Maatschappelijke, technologische en organisatorische 
onderstromen geven nieuwe betekenis aan informatie 
en dit leidt ertoe dat in 2030 twee nieuwe dimensies 
aan de klassieke informatiefunctie worden toegevoegd. 
Naast de bestaande oriëntatie op heden en verleden 
nu ook vooruitkijken en naast bestaande informatie 
als grondstof en verhaal nu ook informatie die vorm 
geeft aan de relatie met de burgers. Een voorbeeld van 
het laatste: door track and trace in overheidsregisters en 
het publieke domein creëert de overheid een holistisch 
burgerbeeld ter verbetering van de dienstverlening en 
effectiever handhaven. Hierbij komt de publieke waar-
de van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van de burger onder druk. De informatiehouding in 
2030 is in dit geval dat inzicht moet worden gegeven 
aan de burger in de doelen waarvoor persoonsgege-
vens worden gebruikt en de wijze waarop informatie 
gedeeld en gekoppeld wordt. Een nieuwe functionaris 
komt op voor de informatierechten in de samenle-
ving8.  
Het blijft hier bij deze korte verwijzing naar dit model. 
Via deelname aan de werkgroep Rol/taak archief- 
instelling, onderdeel van de tweede ronde Grip op 
Informatie van de VNG kan actief aan de slag worden 
gegaan met de verdere verkenning en herontwerp van 
de rol en taken van archiefinstellingen. Dit gebeurt aan 
de hand van concrete praktijkcasussen en via intervisie. 

 Zie ook: https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/deelnemers-12-nieuwe-werkgroe-
pen-grip-op-informatie-gezocht.

8 Future Lab, p. 46-47.

‘HET EIGENE AAN DE WOO 
IS DE BEVORDERING VAN 
TRANSPARANTIE’
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Organisatie: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
(VRNHN) in Alkmaar
Begonnen in: Maart 2019
Functie: Recordmanager binnen het team Informatiebeheer

n i e u w  i n  h e t  v a k
Tekst Eric Kokke

Beeld Charlene van der Gracht

Hoe ben je in deze functie terechtgekomen?
‘Ik was al 3 jaar werkzaam als recep-
tioniste bij de VRNHN en voerde zo 
nu en dan periodiek of op projectbasis 
diverse werkzaamheden uit voor 
andere afdelingen. Mijn interesse om 
door te groeien nam daardoor enorm 
toe. In 2019 kwam er een plek vrij op 
de afdeling DIV (sinds kort de afde-
ling Informatiebeheer). Ik heb deze 
kans met beide handen aangegrepen. 
Sinds begin 2020 bekleed ik de functie 
van recordmanager, waarvoor ik 
momenteel een hbo-opleiding volg. 
Ik zit hier echt op mijn plek! Maar op 
verjaardagen moet ik vaak uitleggen 
wat ik doe. Men ziet het vaak nog als 
oubollig of stoffige materie. Er zijn 
veel misvattingen over wat Informa-
tiebeheer eigenlijk is, waarvoor het 
bedoeld is en wat het oplevert.’

Wat leer je op de werkvloer?
‘Ik ben iemand die altijd heeft gezegd: 
in de praktijk leer je het meest. Dat 
vind ik nog steeds. Ik heb de beno-
digde kennis en vaardigheden vooral 
opgedaan door aan te sluiten bij 
vergaderingen, door het zaaksysteem 
of DMS goed te doorgronden, veel in 

te lezen, heel veel vragen te stellen en 
cursussen of opleidingen te volgen. 
Gewoon beginnen, met een frisse 
blik fouten maken en die fouten niet 
alleen gebruiken om van te leren 
maar ook om bestaande werkwijzen 
te verbeteren.
Op dit moment ben ik samen met mijn 
collega bezig onze teamschijf op te rui-
men en te herindelen voor een soepele 
overgang naar SharePoint. Mijn focus 
ligt nu voornamelijk op mijn reguliere 
taken en het volgen van mijn oplei-
ding. In 2021 ga ik me buigen over 
het vormgeven van de vervanging van 
papieren bescheiden en kijken naar 
andere informatie houdende (vak-)
applicaties om de informatie daarin 
goed te kunnen ontsluiten.’ 

Waar verwonder je je over?
‘Voor deze functie heb ik er nooit 
bij stilgestaan hoe belangrijk de 
meest simpele processen zijn bij het 
verzamelen, bewaren en ontsluiten 
van informatie. Een klein stukje tekst 
in samenhang met andere informatie 
kan zo waardevol zijn. Ook het besef 
dat alles en iedereen door informatie 
met elkaar verbonden is en wij er 

allemaal afhankelijk van zijn, geeft aan 
hoe groot de impact van goed beheer-
de informatie is. Daar verwonder ik 
me vaak over.
Dat maakt het opmerkelijk dat infor-
matiebeheer als discipline nauwelijks 
op de kaart staat. Hier ligt wat mij be-
treft een schone taak weggelegd voor 
iedereen die dit vakgebied met nieuwe 
ogen betreedt. Zet informatiebeheer 
op de kaart, schrijf nieuwsberichtjes op 
intranet, laat zo veel mogelijk horen 
waar je mee bezig bent. Alleen als de 
medewerkers weten dat je bestaat en 
wat je doet, gaan ze je benaderen met 
allerlei informatievraagstukken. Dit is 
overigens iets waar ons team momen-
teel hard aan werkt.’

Heb je advies voor iemand die ook 
aan de slag wil?
‘Informatiebeheer is een vakgebied 
dat momenteel een grote transforma-
tie doormaakt. Dit geeft gelegenheid 
voor verbetering en vernieuwing, 
maar kan ook veel externe weerstand 
opleveren. Mijn advies is: houd 
het gezamenlijk doel voor ogen, 
investeer in de relatie met andere 
afdelingen, blijf voortdurend op de 
hoogte van wat er binnen andere 
afdelingen speelt en probeer je – 
binnen de grenzen van het redelijke 
–  dienstverlenend op te stellen. Zodra 
anderen doorhebben wat ze aan een 
team informatiebeheerders kunnen 
hebben, kunnen beide partijen en de 
organisatie als geheel de vruchten 
ervan plukken.’

Het vakgebied informatiebeheer kent 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. Wat zijn hun ervaringen tot nu toe? In deze 
aflevering is het woord aan Rowan van Luit-Stam.
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‘Impact van goed 
beheerde informatie 
is groot‘



c o l u m n

Tekst Wouter Bronsgeest
Wouter Bronsgeest is 
duo-voorzitter KNVI

Soms moet je gewoon ervaren dat je zelf het product bent van een social media- 
kanaal. TikTok, ondanks de waarschuwingen, is tóch het voorkeurskanaal van 
vele jonge scholieren. Bij ieder bezoekje aan vrienden/vriendinnen worden 
filmpjes gemaakt, influencers gevolgd, muziekjes gedeeld. Dat levert ook nog 

een goede dansmotoriek op. Tot… je een “comment” maakt dat onwelgevallig is. Of 
in ieder geval de Artificial Intelligence die de datastroom monitort. Of omdat een 
jaloerse vriend(in) een “report“ stuurt. En dan ineens, zonder waarschuwing, ben je 
virtueel dood. Account weg, filmpjes weg, volgers weg, netwerk weg. ‘Papa, ik ben 
digitaal vermoord’. Een klein persoonlijk drama.
Kleine mensen, kleine problemen. Grote mensen, grote problemen. Niet zozeer over 
van LinkedIn verwijderd worden omdat iemand je “gemeld” heeft, of door verkeerd 
woordgebruik bij een spannend onderwerp. Of als LinkedIn jouw berichtenbox 
“censureert” met je persoonlijke berichten aan kennissen. Het voelt als onrecht. Maar 
je weet ook: jij bent het product, zij verdienen het geld. Je hebt zelf op dat “akkoord 
met de voorwaarden”-vinkje geklikt. Kijk maar eens naar de nieuwe voorwaarden 
van Instagram waar je automatisch mee akkoord bent (zie de briljante video van J.P. 
Sears hierover).
Groter leed is dat we de afgelopen jaren samen vakkundig georganiseerd hebben dat 
veel nieuws in de wereld met algoritmes tot ons komt: online mainstream media 
(MSM), socials – veel gaat via bots. Voormalige gerenommeerde nieuwsmakers zijn 
niet altijd meer die betrouwbare bron. Onderzoeksjournalistiek is een niche, we wer-
ken liever met mediabureaus. Bedrijfsleven en overheid. Mediakanalen zijn niet meer 
écht publiek, maar een mix van marketing, geautomatiseerde berichten en nieuws. 
Het maken van een pakkende koptekst is belangrijk, en als een kop niet aanslaat, kan 
die tijdens de dag nog aangepast worden op het digitale kanaal. Soms moet je een 
schermfoto maken, anders ga je aan jezelf twijfelen of je nu écht iets gelezen hebt.
Het resultaat? Met alle nieuwsimpulsen die we op ons afgevuurd krijgen, lijkt het 
of we minder zien wat er echt gebeurt. En dat wat we zien, kunnen we heel lastig 
aantoonbaar maken. Er komt steeds meer aan het licht, archieven gaan open. Maar er 
wordt ook steeds meer verborgen, bronnen raken zoek. Een paradoxale wereld: het 
gaat open, maar ook weer dicht. Een greep uit de vele berichten: Meer dan 23 miljoen 
Chinezen mogen niet reizen vanwege een te lage social score, Amerikaanse oerbos-
sen die gekapt worden voor bio-centrales, de nieuwe Wet gegevensverwerking door 
samenwerkingsverbanden (Wgs), de buitenparlementaire onderzoekscommissie, de 
uitkomsten van de retractiepaper voor PCR-testen en de WHO-waarschuwing over 
de test... enzovoort.

Laten we archivarissen, documentalisten, bibliothecarissen, kritische informatie-
professionals, onafhankelijke nieuwsredacties en onderzoeksjournalisten alsjeblieft 
blijven eren en steunen. We hebben ze nu harder dan ooit nodig. Om groter leed te 
voorkomen.

Klein en groot leed
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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

KNVI in 2021
In de vorige editie van Od 
publiceerden we het voor-
nemen van de KNVI om 
elk jaar voor haar leden een 
gegarandeerd aantal inter-
essante events te verzorgen. 
Inmiddels is er een mooie 
agenda met webinars/semi-
nars samengesteld voor een 
vertegenwoordiging van 
de leden, met actuele en 
interessante thema’s die dit 
jaar op elke eerste dinsdag 
van de maand zullen plaats-
vinden.  

Hiernaast vindt u het 
overzicht met de thema’s 
en de datums. Op de KN-
VI-website kunt u de exacte 
inhoud van de webinars 
(voorlopig vindt alles on-
line plaats) bekijken.

02/02 Informatie Security

02/03 Digitale Transformatie

06/04 Fabriek 4.0

04/05 Digitaal onderwijs en trainen

01/06 Data & Sport

06/07  Smart People and Smart Cities

03/08 Organisatieverandering

05/10 Informatie en duurzaamheid

02/11 Desinformatie en propaganda

07/12 Highlights 2021
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Ladders tegen wolken, excelleren  
in het 5e innovatietijdperk

Ingewikkelde systeeminnovaties 
– denk aan transities in energie, 
mobiliteit, klimaat, veiligheid, 
zorg – hebben meer nodig 
dan kortetermijnsturing en 
micromanagement. Die vragen om 
een aanpak waarin het ecosysteem 
(think big,start small, act now) 
centraal staat, er sprake is van een 
sluitende collectieve value case, 
het gedeelde hogere doel wordt 
gecombineerd met het individuele 
belang én zowel publieke als 
private partijen actief participeren, 
zonder dat een van hen de baas 
speelt. De auteurs Hans Bakker, 

Dirk-Jan de Bruijn en Michiel Jak 
introduceren deze aanpak als het 
5e innovatietijdperk. De verhalen 
van de auteurs zijn getoetst aan 
de ervaringen van een tiental 
“innovatietoppers”; deskundigen die 
excelleren in het het organiseren van 
vormen van systeeminnovaties.

Bestellen kan rechtstreeks via de 
website van uitgever Publiek Denken 
via onderstaand e-mailadres of via 
de eigen (online) boekhandel.

ISBN: 978-9-08-302030-3
Prijs: € 19,99 inclusief btw

publiekdenken.nl/abonneren/boek-ladders-tegen-wolken/

Bol.com: 
‘Net Ladders tegen wolken in 
een een ruk gelezen - fan-
tastisch - het eerste boek 
dat antwoord geeft op de 
HOE-vraag: HOE pakken 
we systeeminnovaties aan 

- WELKE slimme interven-
ties werken - HOE maak je 
die cruciale verbinding 

- absoluut een aanrader 
dit boek van Hans Bak-
ker, Dirk-Jan de Bruijn 
en Michiel Jak!’



Lid worden?
Word lid van de KNVI

KNVI verbindt, verrijkt, versterkt 
Het lidmaatschap van de KNVI 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-infor-

matieprofessionals 

Binnen de KNVI is de interessegroep SOD actief voor 
informatiebeheerders bij de overheid. 

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

KNVI boek: Smart Humanity –  
De mens met 1-0 op voorsprong
Om het thema Smart Human-
ity kracht bij te zetten heeft 
de KNVI een nieuw boek 
uitgegeven, waarin tientallen 
informatieprofessionals uit ver-
schillende hoeken, van praktijk 
tot de wetenschap, vanuit hun 
eigen perspectief dit thema 
verkennen.
Het boek gaat daarom over de 
constatering dat we het aan 
onszelf verplicht zijn om het 
beste uit onze eigen uitvinden 
te halen, ten gunste van de 
mensheid. Dat is belangrijker 
dan ooit nu de veranderingen in 
de informatiesamenleving sneller 
gaan dan ooit!
Aan de hand van de thema’s 
Smart Professional, Smart 
Designer & User, Smart Citizen, 
Smart Data en Smart Ethics 
dompelen de schrijvers de lezer 

onder in de wereld van mens en 
technologie. Duidelijk is dat de 
technieken die informatiepro-
fessionals bedenken, maken en 
beheren ook zorgen voor verant-
woordelijkheden. Het vraagt om 
“bij te blijven” op het vakgebied 
en over de grenzen van hun 
eigen domein contact te maken 
met andere experts.
De KNVI nodigt u uit om na 
het lezen mee te doen aan de 
discussie over Smart Humanity 
en de rol van de informatiepro-
fessional. Schrijf bijvoorbeeld 
een recensie of deel inzichten 
met andere (potentiële) lezers via 
LinkedIn met de hashtag #smart-
humanity en #knvi.

U bestelt het boek online via de KNVI-website 
(https://www.knvi.nl/nieuws/299180/Nieuw-KNVI-
boek-Smart-Humanity%3B-de-mens-met-1-0-op-
voorsprong) en Managementboek.nl.

Smart Humanity TV terugkijken via 
YouTube-kanaal van de KNVI
30 November jongstleden 
verzorgde de KNVI onder de 
naam Smart Humanity TV 
een hele dag uitzending vanuit 
Beeld en Geluid in Den Haag. 
Van 09.00 uur tot 23.00 uur 
kon u programma’s zien zoals 
Goedemorgen KNVI, KNVI -tijd, 
KNVIDOC, Informatie Inside, 
Informatiegast en KNVI Late 

Night. Tijdens deze program-
ma’s spraken presentatoren 
Marjo Bakker, Tom Dalderup 
en Eric Kokke met hun gasten 
over de invloed van informatie 
en het belang van duurzame 

toegankelijkheid tot betrouw-
bare informatie. Via talkshows, 
interviews, reportages en docu-
mentaires schetste de KNVI met 
haar Smart Humanity TV een 
mooi beeld van de invloed van 
informatie op de samenleving. 
Zowel nationale als internatio-
nale voorbeelden, uitdagingen 
en best practices kwamen uitge-
breid aan de orde.

Heeft u een van de programma’s gemist? Geen 
probleem. Uiteraard kunt u alle programma’s online 
terugkijken. Op het YouTube-kanaal van de KNVI 
(https://www.youtube.com/channel/UCocVEIMebSR-
zLn6txccQ2pw).
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ADVERTENTIE
Stopper Od        

Verschijningsdatum Thema

9 29 januari Grip op informatie

10 26 februari Metadata

11 2 april Gluren bij de buren

12 21 mei Eén jaar na corona

13 25 juni Kijken bij de rijken

14 24 september Nog nader te bepalen

15 5 november Actieve openbaarmaking

16 3 december Informatiebeheer in 2030

OD IS VERNIEuWD!
ADVERTEREN IN OD

THEMANUMMERS EN VERSCHIJNINGSDATA 2021

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 VRAAG NU EEN  

GRATIS PROEFEXEMPLAAR AAN! MAIL NAAR:
OD@PUBLIEKDENKEN.NL

Od wordt  
uitgegeven door

         Hét platform voor de  
informatieprofessional  
bij de overheid


