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e d i t o r i a l

Tekst Bart Hekkert
Bart Hekkert is redactielid Od

Corona-archivering

Het jaar 2020 zal voor ons allemaal historisch zijn. We hadden ons niet voor kunnen 
stellen dat we vanaf maart te maken zouden krijgen met langdurige lockdowns, 
elkaar geen handen meer mochten schudden, ons meerdere keren zouden moeten 
laten testen (bij verkoudheidsklachten), laat staan dat we na 21.00 uur niet meer 

zonder reden op straat mochten zijn. Nederland op slot, avondklokken: 2020 stond in het 
teken van oorlog. Oorlog met een onzichtbare vijand.  
Het coronavirus of COVID-19 sloop op 27 februari 2020 officieel ons land binnen. Op 
die datum werd bij een man in Tilburg de eerste infectie vastgesteld. Toenmalig minister 
Bruins (Medische Zorg) las dit nieuws voor van een haastig geschreven briefje tijdens een 
uitzending van het NOS-programma Het coronavirus: feiten en fabels. Daarna gaat het snel 
en in korte tijd kent ons land een grote toename van nieuwe patiënten. Op 9 maart van 
dat jaar wordt daarom de Nationale Crisisstructuur actief onder leiding van de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Op diezelfde dag houden premier Rutte 
en RIVM-baas Van Dissel een persconferentie waarin de eerste maatregelen worden aan-
gekondigd: geen handen meer schudden, in de ellenbogen niezen en veel handen wassen. 
Niet lang daarna volgen er ook tegengeluiden van actiegroepen als Viruswaanzin. 
De uitbraak van het coronavirus heeft niet alleen impact op onze huidige tijd, maar zal 
ook de jaren na de directe uitbraak beïnvloeden. Dat deze periode op z’n minst een hoge 
cultuurhistorische waarde heeft, is een understatement. Als informatieprofessional staan we 
vooraan in correcte manier van creatie en opslag van informatie, zodat de burger van nu 
inzichtelijk heeft welke beslissingen er genomen zijn en de burger en historicus over 100 
jaar de mogelijkheid hebben inzicht te krijgen en te delen over deze tragische maar ook 
dynamische periode. 
Waar staat de overheid nu met die “corona-archivering”? Gecoördineerd door het interde-
partementaal programma-DG Samenleving en COVID-19 en onder andere het Nationaal 
Archief is een stappenplan gecreëerd voor corona als hotspotarchivering. Niet alleen 
nuttig voor rijksorganisaties, getuige de ervaringen van de Veiligheidsregio Drenthe en 
GGD Drenthe.  
Wat waren de directe gevolgen van het virus op onze manier van werken en informatie- 
opslag? Eric Burger neemt ons mee in de mogelijkheden voor thuiswerken en informa-
tieopslag in Microsoft 365. Paul Faaij geeft een kijkje in het informatiebeheer bij de mi-
nisteries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
aan het begin van de crisis. Welke risico’s brengt het virus met zich mee op het gebied van 
informatieveiligheid en privacy? Brenno de Winter geeft zijn mening over de mogelijke 
aandachtspunten voor ons als ambtenaren. Welke kansen biedt deze situatie? Voormalig 
D66-Kamerlid Kees Verhoeven vindt dat we nu door moeten zetten met het creëren van 
meer openheid en transparantie binnen de overheid. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in een gedetailleerde tijdlijn rondom de ontwikkelingen en 
besluiten van de uitbraak van corona? De rijksoverheid maakt dit actief openbaar via: 
Bit.ly/3tjSRfM. Ook de Europese Unie houdt actief een tijdlijn bij: Bit.ly/3f9EZQf.
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v i s i e

Hoe archiveer je de neerslag van de uitbraak?

De crisis de baas

Tekst Bart Hekkert
Bart Hekkert is redactielid Od

Of het nu gaat om de economische, medische of sociale impact, 
corona zal als belangrijk cultuurhistorisch fenomeen nog vele jaren 
invloed hebben op onze samenleving. Daarom is het belangrijk om 
de neerslag van de uitbraak goed te archiveren. Maar hoe pak je dat 

archiveren nu eigenlijk aan?
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Website Corona als hotspot
Omdat corona zo’n enorme impact heeft, is het belangrijk dat de informatie er-
over zorgvuldig geselecteerd wordt. Dit kan ook door COVID-19 als hotspot aan te 
merken en uit te zonderen van vernietiging. Het Nationaal Archief heeft een web-
pagina gelanceerd met een stappenplan: Corona als hotspot. Geert Leloup van 
het Nationaal Archief is nauw betrokken bij het ontwikkelen van dit stappenplan. 
‘Elke zorgdrager moet op korte termijn voor zichzelf de afweging maken of en 
welke informatie binnen het eigen verzorgingsgebied rond COVID-19 in aanmer-
king komt voor uitzondering van vernietiging. En dat kunnen verantwoorden. De 
informatie op de webpagina kan daarbij helpen.’

Hoe is de webpagina tot stand 
gekomen?
Geert Leloup: ‘Toen midden maart 2020 de 
crisis echt losbarstte, werden we algauw 
overstelpt met vragen. Is dit een hotspot? Is 
het een rijksbrede hotspot? Moet je alle infor-
matie over COVID-19 blijvend bewaren? Hoe 
stellen we de hotspot vast? We merkten dus 
dat er een grote behoefte was aan informatie. 
En hebben daarom al op 20 maart 2020 de 
webpagina met het stappenplan gelanceerd.’

Wat moeten zorgdragers eerst doen?
‘Eerst breng je in kaart welke relevante 
informatie je eigen organisatie rond het 
coronavirus beheert. Dat verschilt per 
organisatie, maar het moet in elk geval 
gaan over de impact van het coronavirus op 
de samenleving. En een goed beeld geven 
van belangrijke actuele ontwikkelingen en 
de unieke rol van de eigen organisatie rond 
COVID-19. Vervolgens koppel je deze informa-
tie aan de processen in de selectielijst of vice 
versa. Zoals beleid, wet- en regelgeving, 
besluitvorming, crisismanagement, belangrij-
ke additionele uitgaven, publieksvoorlichting, 
onderzoek en (nieuwe) producten en dien-
sten aan derden in de vorm van bijvoorbeeld 
steunmaatregelen. Daarbij is het niet de 

bedoeling dat de betrokken organisatie alle 
informatie samenvoegt en een thematisch 
corona-archief creëert. De oorspronkelijke 
ordening en context van de informatieobjec-
ten moeten wel behouden blijven.’
‘Om dit proces mede in goede banen te 
leiden is op interdepartementaal niveau een 
afbakeningsdocument Rijk hotspot COVID-19 
opgesteld. Ook deze is te vinden op de 
webpagina.’ 

Wordt corona per definitie bestempeld 
als hotspot?
‘COVID-19 is geen van hogerhand opgelegde, 
rijksbrede hotspot. Elke rijksorganisatie moet 
dus zelf de “oefening” doen. Hieruit kan dan 
naar voren komen dat volgens de selectielijst 
te vernietigen informatie rond corona alsnog 
blijvend bewaard moet worden. Deze afwij-
king van de eigen selectielijst moet je dan 
onderbouwen. Dat doe je via een hotspotlijst. 
Een hotspot wordt dus niet opgenomen in 
een selectielijst, maar in een afzonderlijke 
hotspotlijst.’ 
‘De webpagina Hotspot COVID-19 geeft een 
voorbeeld van een hotspotlijst. Hiermee 
kunnen rijksoverheden hun eerste con-
cept-hotspotlijst opstellen. Deze stellen ze 
vervolgens samen met het Nationaal Archief 

vast. De vastgestelde hotspotlijsten staan op 
de website van het Nationaal Archief. Zo kan 
iedereen zien dat voor en door deze hotspots 
meer informatie blijvend bewaard wordt, die 
op termijn naar een rijksarchiefbewaarplaats 
wordt overgebracht.’

Wat zijn de ervaringen uit het veld?  
‘Inmiddels zijn voor het rijk nu acht hotspot-
lijsten met COVID-19 als hotspot officieel 
vastgesteld en gepubliceerd. Voor belangrijke 
spelers als het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, dat in het centrum van 
de crisis staat. En het UWV, dat verantwoor-
delijk is voor de tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). En er 
volgen er meer.’ 
‘De echte uitdagingen liggen vaak elders 
en zijn veel groter. De vraag is niet zozeer of 
COVID-19 een hotspot is. Maar vooral wat 
dan voor de hotspot relevante informatie is. 
En waar die zich dan bevindt. En wat je dan 
alsnog wilt uitzonderen van vernietiging. 
Want het is geen excuus om dan maar alle 
informatie blijvend te bewaren. Je moet dus 
net zoals bij een selectielijst opnieuw gaan 
wikken en wegen. En je beslissingen kunnen 
verantwoorden. Een bijkomende complicatie 
is dat een gebeurtenis als COVID-19 een soms 
ontnuchterende check voor de informatie-
huishouding blijkt te zijn. Zeker in tijden van 
crisis dreigt informatie te ontsnappen. En 
worden organisaties dus gedwongen om ad 
hoc bij te sturen. Maar we zien als Nationaal 
Archief dat het ook leidt tot een grotere 
aandacht voor de informatiehuishouding. 
En daardoor hopelijk ook tot structurele 
verbeteringen. Dat is dan weer een bijzonder 
positieve ontwikkeling.’    

In 2020 werd vlak na de uitbraak 
van COVID-19 een crisisorgani-
satie ingesteld onder leiding van 
de Nationaal Coördinator Ter-

rorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). Al vrij snel werd daarna 
een interdepartementaal program-
ma-DG opgericht onder de naam: 
Samenleving en COVID-19. Od 
spreekt met Winfried Beekmans, 
directeur evaluatie en verantwoor-

ding en Bert van Ginkel, projectlei-
der Corona als hotspot

Welke verantwoordelijkheden heeft het 
interdepartementale programma-DG 
Samenleving en COVID-19 ten aanzien 
van de epidemie en samenleving?
Winfried Beekmans: ‘Toen we 
vorig jaar maart in lockdown gin-
gen, was het crisis. Op een schaal 
zoals we dat nog nooit hadden 

meegemaakt. De NCTV is dan de 
regisseur. In juni/juli dachten we 
allemaal: het wordt mooi weer, 
de besmettingscijfers dalen, het is 
klaar! Toen is de crisisstructuur 
afgeschaald en is het programma 
DG Samenleving en COVID-19 
gestart. Je moet namelijk niet alleen 
crisismaatregelen treffen, maar 
je moet ook na gaan denken: hoe 
komen we door de crisis en hoe 
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komen we uit de crisis? Daarnaast 
houden we ons nadrukkelijk bezig 
met evaluatie en verantwoording.’
‘Wij zijn vanaf september gaan 
nadenken: onder andere over 
de hoofdtaken van evaluatie en 
verantwoording. Wij houden ons 
bezig met hotspotarchivering. 
Met het oog op elke parlemen-
taire verantwoording rondom de 
corona-aanpak kijken wij naar 
hoe de departementen hun hot-
spotarchivering op orde brengen. 
Wij houden ons ook bezig met 
de Wob-verzoeken en dan niet 
zozeer de inmiddels driehonderd 
individuele verzoeken, maar wel 
de interdepartementale coördinatie 
hiervan. Goed om te weten: op 

de site van de rijksoverheid staat 
een zogenoemde Coronatijdlijn.1 
Daar hebben we alle documen-
ten, belangrijke gebeurtenissen 
en besluiten per maand geordend 

1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-tijdlijn.

met links naar de specifieke 
documenten. Deze tijdlijn wordt 
actief bijgehouden. Vanaf 2021 
wordt het overzicht per kwartaal 
gepubliceerd.’ 
Bert van Ginkel: ‘We werken met 
slimme ideeën, het uitwisselen van 
goede voorbeelden en het samen 
tot creatieve oplossingen komen, 
we leggen de departementen dus 
niets op. Wij helpen mee met het 
op orde krijgen van de archivering. 
Dat doen we zowel op het hoogste 
niveau als op de werkvloer.’

Wat is er geleerd naar aanleiding van de 
aanpak van de corona-epidemie ?
Beekmans: ‘Beleidsmakers en 
bewindspersonen zitten nog volop 

Stappenplan
Veel rijksorganisaties doen op 
dit moment ervaring op met het 
stappenplan van het Nationaal 
Archief. Het stappenplan is echter 
breder inzetbaar. Od nam een kijkje 
bij Veiligheidsregio Drenthe en GGD 
Drenthe en sprak met Laura Rondhuis, 
medewerker documentmanagement 
bij de Veiligheidsregio Drenthe 
en Gea Bierhof, medewerker 
documentmanagement bij de GGD 
Drenthe.

Waarom heeft uw organisatie besloten 
het stappenplan van Corona als hotspot 
te volgen?
Laura Rondhuis en Gea Bierhof: ‘Meteen 
vanaf het begin van de pandemie werd de 
noodzaak om documenten met betrekking 
tot COVID-19 op de juiste manier te 
archiveren goed onderkend bij de Veilig-
heidsregio Drenthe en GGD Drenthe. We 
hebben gelijk al onze (tijdelijke) collega’s en 
samenwerkingspartners geïnformeerd hoe 
het documentenbeheer is georganiseerd 
en dit proces in een duidelijke infographic 
gecommuniceerd. De infographic geeft 

uitleg aan onze collega’s hoe ze om moeten 
gaan met alle documenten, e-mails rondom 
COVID-19.’
‘Vervolgens kwam in mei/juni 2020 
berichtgeving van de NCTV rondom de 
interdepartementale samenwerking rondom 
corona-informatie. Later is dit overgenomen 
door het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Doordat wij hier tijdens de start van de crisis 
direct goed op hadden ingezet hoefden we 
niet meer zoveel aan te passen. Door een 
toegankelijk logboek te maken voor beide 
organisaties kunnen we gegevens snel 
omzetten in het “informatieoverzicht”. Wat 
betreft het “afbakeningsdocument” hebben 
we verbinding gezocht met collega’s met 
andere expertises, zoals onze juristen. We 
zijn een open en transparante organisatie 
en weten elkaar daardoor dan ook makkelijk 
te vinden. Het afbakeningsdocument is in 
september 2020 ingediend bij JenV.’ 
‘Uiteindelijk hebben we dit jaar de Zelfevalu-
atie duurzame toegankelijkheid ingevuld om 
te kijken wat de stand van zaken is binnen 
beide organisaties. Doordat we alles meteen 
in gang hebben gezet aan het begin van de 
crisis, komt er uit de zelfevaluatie dat ons 

documentbeheer rondom COVID-19 nu op 
orde is.’

Wat zijn de ervaringen van uw 
organisatie met dit stappenplan?
‘Door alle processen, systemen en rollen aan 
de voorkant goed in te richten en vooruit te 
denken heeft ons dit opgeleverd dat de kwa-
liteit van ons documentbeheer goed op orde 
is. Zet in op communicatie naar collega’s om 
het verhaal te vertellen. Zo weten collega’s 
wat er van ze verwacht wordt en wat het 
doel is. Wees zichtbaar in je organisatie. 
Het heeft ons tijd en energie gekost, maar 
ook zijn vruchten afgeworpen met de 
inspanningen rondom het hotspotdossier. 
Blijf herhalen waarom we dit doen en het zo 
belangrijk is om een goed documentbeheer 
te hebben binnen je organisatie.’
‘Er gaan ook zaken mis. Je verzandt snel in 
een bulk aan informatie en gegevens. Hier-
door is de neiging te veel te willen. Probeer 
daarom hierin te rubriceren waardoor je je 
scope helder houdt voor jezelf en anderen. 
Doe het in fases. Dit heeft ons heel erg 
geholpen om overzicht te houden in alle 
informatie die binnenkomt.’

‘HOE BRENGEN DE 
DEPARTMENTEN HUN 
HOTSPOTARCHIVERING  
OP ORDE?’
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in de crisismodus. En dat is ook 
logisch, er zijn nog steeds veel 
besmettingen. Er zijn wel degelijk 
plannen en acties met als doel om 
het informatiebeheer te verbeteren. 
Er komt zelfs een regeringscom-
missaris voor informatiehuis-
houding. Daarmee zie je dat het 
meer op de politieke agenda komt 
te staan. Ons programma-DG 
houdt zich specifiek met corona 
bezig. Dit werkt als vliegwiel voor 
verbetering van de informatiehuis-
houding.’
Van Ginkel: ‘Je merkt dat er meer 
aandacht komt voor diversiteit aan 
digitale informatie. Je hebt behalve 
je officedocumenten ook mailbe-
richten, chatberichten en andere 
vormen die lastig zijn op te slaan. 
En men is zich bewust  dat hier-
voor capaciteit nodig is. De afgelo-
pen jaren is er veel wegbezuinigd 
binnen de DIV-afdelingen en er is 
nog geen goed alternatief. Ook bij 
de CIO Rijk worden nu meer infor-
matiespecialisten aangetrokken.’

In april 2020 heeft minister De Jonge 
van VWS bepaald dat Wob-aanvragen 
over coronabeleid tijdelijk niet in 
behandeling worden genomen? 
Waarom zou je niet actief openbaren?
Beekmans: ‘April was een inten-
sieve maand: de ic’s lagen vol, er 
waren veel besmettingen. Er was 
sprake van een grote belasting 
voor de zorg. De omvang van de 
Wob-verzoeken was ongekend: 
een paar honderd verzoeken had 
betrekking op miljoenen docu-
menten. Centrale thema’s daarin 
gingen over beleid rondom zorg 
in ziekenhuizen, testcapaciteit en 
aansluitend over vaccinatiebeleid. 
Er was geen discussie of we de 
Wob-verzoeken op zouden pak-
ken. Actieve openbaarmaking zou 
een kans bieden voor de enorme 

klus die er ligt op de terrein van 
COVID-19 Wob-verzoeken.’ ‘Op 
dit moment worden de Catshuis-
stukken al direct na het overleg 
gepubliceerd. Je moet dit zorgvul-
dig doen met goede onderlinge co-
ordinatie. Door meer documenten 
direct actief openbaar te maken, 
kun je aan de voorkant het aantal 
Wob-verzoeken beperken.’

Hoe gaat het programma-DG om met 
communicatie met de burger en de 
departementen?
Beekmans: ‘Wij werken als een 
netwerkorganisatie. Dat past bij 
het tijdelijke en interdepartemen-
tale karakter. Wij doen voorzetten 
en hebben constant afstemming 
met de departementen. Ook voor 
Wob-verzoeken. Bert doet dit voor 
informatiehuishouding. We doen 
niets zonder overleg met de depar-
tementen. De Coronatijdlijn is een 
mooi communicatievoorbeeld naar 
buiten toe: laat zien wat je hebt! 
Op dit moment is deze al 111.000 
keer geraadpleegd in de eerste 6 
maanden van zijn bestaan.’ 
Van Ginkel: ‘Er is bij de depar-
tementen altijd spanning tussen 
eigen verantwoordelijkheid en 
overstijgende verantwoordelijk-
heden. Dat betekent dat je niks 
kunt opleggen, maar je kunt ze wel 
ondersteunen en verleiden. En wat 
helpt, ervaringen uitwisselen. Zo 
organiseren wij kennissessies be-

wust om het draagvlak te vergroten 
voor verbetering van de informa-
tiehuishouding. We doen dit samen 
met RDDI (Rijksprogramma voor 
Duurzaam Digitale Informatiehuis-
houding, red.) en het Nationaal 
Archief. We halen inhoudelijk 
deskundigen erbij. Het is belangrijk 
dat je afstemt en informeert.’
‘Er zijn verschillen qua capaciteit 
en inzet per departement. Som-
mige departementen lopen iets 
achter met de verbetering van 
informatiehuishouding. Je ziet ook 
uitwisseling van kennis tussen de 
departementen. Buitenlandse Za-
ken heeft bijvoorbeeld 10 jaar ge-
leden de eigen informatievoorzie-
ning aangepakt. Je ziet daar nu dat 
bijvoorbeeld de ambtenaren veel 
beter de eigen verantwoordelijk-
heid voor goede informatieopslag 
tussen de oren hebben. Het is voor 
hen eenvoudiger om de hotspot 
van corona goed op te pakken.’

Hebben jullie tips voor decentrale 
overheden bij de aanpak van corona als 
hotspot?
Beekmans: ‘De diversiteit in het 
landschap is buiten de rijksover-
heid nog groter. Zo zijn er 25 
veiligheidsregio’s met nog veel 
meer gemeenten. Kennisdeling en 
het delen van ervaringen onderling 
zijn heel belangrijk. Dat doet men 
nu ook al binnen de veiligheidsre-
gio’s.’
‘Het belang van informatiehuis-
houding is breder dan corona. Als 
het als vliegwiel kan werken dan 
is dat positief. Er valt ook wel wat 
te winnen voor het vakgebied. 
Archivering en DIVwaren niet heel 
sexy. Het wordt hoog tijd dat dat 
beeld verandert. Het is oprecht een 
kans om er serieus meer werk van 
te maken om je informatiehuishou-
ding op orde te krijgen.’

‘ER ZIJN WEL DEGELIJK 
PLANNEN  MET ALS DOEL OM 
HET INFORMATIEBEHEER TE 
VERBETEREN’
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i n t e r v i e w

Openheid in 
coronatijd

Nog lastiger dan normaal

Tekst Bart Hekkert
Bart Hekkert is redactielid Od

Het belang van een open en transparante overheid is actueler dan ooit. Kritische 
burgers en journalisten, om maar te zwijgen van Tweede Kamerleden, volgen 

ontwikkelingen rondom de toeslagenaffaire maar ook het coronabeleid op 
de voet. Voormalig Kamerlid Kees Verhoeven (D66) heeft zich de afgelopen 

jaren intensief met dit onderwerp beziggehouden. Od sprak met hem over 
digitalisering, transparantie en datahuishouding.

Wat gaat volgens u goed in de communicatie van de overheid 
en wat kan beter? 
‘Er is een terugkerende behoefte van de Tweede Ka-
mer is om goed te worden geïnformeerd. Richting de 
Kamer kan er veel meer transparantie worden gecre-
eerd. Dat is onderdeel van een open en transparante 
overheid. Die behoefte heeft de overheid niet altijd 
voldoende beantwoord.’ 
‘Ook is er de openheid richting de burger en op dat 
terrein zijn er veel kansen ter verbetering. Je moet dan 
wel bewust nadenken wat je communiceert. Heeft een 
burger er ook wat aan? Voor de meeste burgers zal het 
bijvoorbeeld geen meerwaarde hebben om algoritmes 
te publiceren. Scandinavische landen zijn daarin veel 
betere voorbeelden: in Zweden staan alle overheids-
stukken online.’
‘Neem de communicatie rondom het coronabeleid. 
Hoewel er kritiek is op het beleid zelf, hoor ik weinig 
kritiek op de communicatie. De manier waarop keuzes 
worden gemaakt, wordt de burger goed uitgelegd. 

Onze democratie dwingt openheid naar burgers af. 
Dat vind ik op zichzelf positief.’

Is de communicatie door de overheid dan niet vaak te 
reactief?
‘Ja, dat is absoluut het geval. Het zit in de aard van de 
regering om reactief te reageren: je ziet iets gebeuren, 
daar reageer je op en vervolgens ga je pas uitleggen 
welke keuzes je gemaakt hebt. Ik zou het heel goed 
vinden wanneer burgers met vragen of twijfels veel 
eenvoudiger toegang hebben tot beleidsdocumenten 
waaruit blijkt waarom de overheid bepaalde keuzes 
heeft gemaakt.’

U was een van de leden van de tijdelijke commissie 
Digitale toekomst. In het eindrapport Update vereist wordt 
geadviseerd een vaste commissie voor digitale zaken in te 
stellen. Welke rol moet zo’n commissie spelen in het creëren 
van meer openheid en transparantie richting de burger?
‘De Kamer is het belangrijkste orgaan in het afdwin-
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gen van openheid en transparantie. Om haar werk in 
dat opzicht te structureren zijn er commissies. Deze 
commissies maken het bepaalde beleid controleer-
baar. Een commissie voor digitale zaken pakt zaken 
op als: hoe gaan we om met algoritmes en de controle 
hierop? Daarnaast gaat het natuurlijk ook over de 
vraag: moet de overheid via Facebook communice-
ren of moet de overheid de dienstverlening naar de 
burgers verbeteren? Worden vragen van burgers wel 
genoeg gezien? Die commissie kan daarom absoluut 
ook een rol spelen in het dwingen van de overheid tot 
openheid, omdat digitaal ook digitale communicatie is 
en dit bijdraagt aan openheid.’

Kunnen we concluderen dat openheid en transparantie met 
deze commissie veel serieuzer op de agenda staan?
‘Dat is wel de bedoeling. Digitalisering in den brede 
was een ondergesneeuwd onderwerp. De Tweede Ka-
mer heeft recentelijk ook de Wet open overheid aan-
genomen. Dat is een stap naar een overheid die beter 
informatie verstrekt. Ik verwacht dat het onderwerp 
niet meer van de agenda valt met deze commissie en 
de Wet open overheid.’

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen voor de overheid 
om transparanter te worden? Ziet u hierbij verschillen tussen 
de rijksoverheid en decentrale overheden?
‘Het zit sowieso in de cultuur. We hebben natuurlijk 
de “Oekaze-Kok” (het voorschrift van voormalig 
minister-president Wim Kok dat ambtenaren slechts 
met instemming van de minister het parlement en 
derden mogen informeren, red.) en de “Rutte- 
doctrine” (de overtuiging van demissionair premier 
Mark Rutte dat interne discussie tussen ambtenaren 
onderling en met bewindspersonen niet hoeft te 
worden gedeeld, red.). Twee premiers die de manier 
van informatie-uitwisseling tussen ambtenaren en 
politici en kabinet hebben beperkt. Blijkbaar zijn die 
twee fenomenen nodig geweest in de ogen van deze 
premiers omdat het te ingewikkeld was om beleid te 
maken. Ik ken de achterliggende gedachten niet vol-
doende. Je moet op een gegeven moment de angst van 
je afschudden om te laten zien wat er op je ministerie 

‘ONZE DEMOCRATIE DWINGT 
OPENHEID NAAR BURGERS AF’

‘HET IS LASTIG OM HET 
KABINET TIJDENS DE CRISIS TE 
CONTROLEREN’

Kees Verhoeven wil blijven meedenken 
met vraagstukken van overheden 
over digitale aanpak, transparantie en 
datahuishouding
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gebeurt. En natuurlijk heb je op ministeries ook dis-
cussies en mailverkeer waarin ambtenaren verkennen 
wat consequenties zouden kunnen zijn. Als je die 
informatie volledig bloot zou stellen, zou een deel van 
de discussie worden platgeslagen. Alleen, het is wel 
een afweging die je zou maken. Deze is nu te veel op 
geslotenheid gericht.’
‘Je ziet het in de toeslagenaffaire: er was echt iets aan 
de hand. Renske Leijten (SP, red.) en Pieter Omtzigt 
(CDA, red.) en een aantal anderen, kregen niet de 
informatie die zij nodig hadden. En dat heeft veel 
problemen opgeleverd en ervoor gezorgd dat burgers 
te lang hun recht niet konden halen.’

Is er een rol voor leveranciers van software?
‘Ik denk dat je eerst de open cultuur krijgt en vervol-
gens de manier waarop overheden omgaan met het 
vastleggen, versturen en delen van die informatie. 
Neem bijvoorbeeld WhatsApp-verkeer. Wanneer is 
iets privé- en wanneer beleidsmatig contact? Het is 
ook niet de bedoeling dat alle privécorrespondentie 
wordt gepubliceerd. Ik vind dus ook niet dat alles maar 
open moet zijn. Dan krijg je namelijk dat men alleen 
nog maar politiek correct communiceert. Dan krijg je 
van die schijndiscussies.’

Welke ontwikkelingen en kansen ziet u ontstaan door de 
coronacrisis?
‘Er zijn twee belangrijke aspecten. De eerste is de 
democratische controle. Het is gebleken dat het lastig 
is om het kabinet tijdens de crisis te controleren omdat 
er in hoge snelheid allerlei beslissingen genomen wor-
den. Het gevolg lijkt meer geslotenheid te zijn. Een 
tegengestelde tweede aspect is dat er juist heel veel 
onjuiste informatie verschijnt, over het virus en het 
vaccineren, en dat de overheid daar iets tegenover wil 
stellen. En daardoor juist heel zorgvuldig de burgers 
wil informeren. Dat betekent dat er een sterke behoef-
te is aan gedegen informeren door de overheid.’ 

De overheid moet dus ook balanceren tussen snel beslissen 
en meer geslotenheid en snel reageren en veel openheid?
‘Dat is inderdaad heel belangrijk. Zeker voor het 

draagvlak van de maatregelen om de verspreiding van 
het virus te beperken. Dat dwingt juist tot openheid 
en transparantie. Je kunt niet alleen zeggen: we gaan 
de winkels sluiten. Je moet laten zien wat het R-cijfer 
is en welke maatregelen dat cijfer kunnen verlagen.’ 

Hoe kunnen we als overheid zo transparant mogelijk 
zijn zonder daarbij gegevensbescherming en 
informatiebeveiliging uit het oog te verliezen?
‘Dat is een belangrijke vraag. We hebben bijvoorbeeld 
het Kadaster en de Kamer van Koophandel die veel 
gegevens hebben en vanuit een open overheid-ge-
dachte deze gegevens delen. Wat weer risico’s geeft 
op het verspreiden van te veel gegevens. Zoals de 
adresgegevens van journalisten die op een thuisadres 
staan ingeschreven. Dus daar zit een spanningsveld. 
Transparantie is zeker niet onbegrensd. Er moet altijd 
een afweging zijn, waarin de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer meetelt.’ 

Heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar nog een rol 
in?
‘De AP is helaas al onderbemand, dus dat is niet zo 
eenvoudig. Toezicht op wetgeving die data raakt, is 
een aspect dat ook de commissie meeneemt.’ 

U verlaat na ruim 10 jaar lidmaatschap de Tweede Kamer. 
Ziet u voor uzelf nog een rol weggelegd om de overheid open 
en transparanter te maken?
‘Ik zie zeker een rol voor mezelf weggelegd. Mijn 
plan is om actief te blijven op het maatschappelijke 
vlak van digitalisering. Ik wil blijven meedenken met 
vraagstukken van overheden over digitale aanpak, 
transparantie en datahuishouding. Daar zit ook het 
aspect van een open en transparante overheid bij. We 
moeten toe naar een andere opener cultuur binnen de 
overheid en daarmee proberen een zo groot mogelijke 
transparantie te bereiken, en dit met behulp van be-
grijpelijke communicatie met de burger te delen.’
‘Ik mag dan de politiek verlaten, dat betekent niet dat 
ik het onderwerp van digitalisering verlaat. Nu het 
onderwerp op de agenda staat, wil ik graag ook helpen 
de richting te bepalen.’

‘DE PERSOONLIJKE  
LEVENSSFEER MOET BIJ ELKE 
AFWEGING MEETELLEN’
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a c h t e r g r o n d

Microsoft 365 in het licht van corona

Informatieprofessionals 
aan tafel graag

Tekst Eric Burger
Eric Burger is compliance & informatie-governance 
consultant bij eric burger document management

Ik mag hier reflecteren op de vraag hoe informatieprofessionals bij de overheid kunnen 
omgaan met beheer en archivering van informatie in Microsoft 365. En dat in het licht 
van de coronamaatregelen die nu een jaar geleden van kracht werden. Ik heb zelf sinds 

een jaar – een enkele dag uitgezonderd – al mijn advies- en opleidingsactiviteiten vanuit 
huis verzorgd. Wat heeft het binnen- en meekijken bij overheidsorganisaties me geleerd?

1.  Informatieprofessionals verdienen 
een plek in alle Microsoft 
365-gerelateerde projecten, 
ook als die slechts over digitaal 
samenwerken op afstand lijken te 
gaan. 

In maart 2020 zaten veel informa-
tieprofessionals in overheidsorga-
nisaties ineens thuis. Vaak waren 
reeds Office 365-licenties ingekocht 
en had men een voorzichtige start 
gemaakt met experimenten en 
pilots, toen in hoog tempo iedereen 
aan Microsoft Teams moest worden 
geholpen om overleggen op afstand 
mogelijk te maken. Dat was ook de 
beperkte scope van de uitrol, die 
vooral vanuit het oogpunt van tech-
nische stabiliteit en informatiebevei-
liging werd uitgevoerd. De kennis 
bij informatieprofessionals van de 
onderlinge samenhang van applica-
ties in het Microsoft-platform was 

vaak beperkt. Zelfs met kennis van 
SharePoint, dat zijn twintigste ver-
jaardag viert, was er erg veel bij te 
leren. Daar was te weinig tijd voor. 
Maar behalve het gebrek aan 
tijd speelt ook dat het betrokken 
management – doorgaans, de goeie 
niet te na gesproken – weinig oog 
voor de essentiële rol van informa-
tieprofessionals had. Een vast en 
verontrustend patroon in wat ik te-
rughoor: we zijn nooit gevraagd; het 
was er ineens; het is een ict-feestje; 
ze zeggen: het is samenwerking en 
geen archief; onze zorgen worden 
genegeerd, etcetera. 

Eén van de problemen waar in-
formatieprofessionals dan mee te 
maken hebben, is dat het lastig is 
meepraten en adviseren, wanneer 
kennis nog tekortschiet. Dat stelt 
de ict’ers en consultants op een 
voorsprong, hoewel vaak pas later 
blijkt dat die niet alle wijsheid in 
pacht hadden en er zonder enige 
governance honderden (en ik weet 
van duizenden) teams waren ge-
crëeerd in Teams. Wat evenzoveel 
SharePoint-teamsites creëert. Of 
veel meer, wanneer privékanalen 
in Teams worden toegestaan die 
immers automatisch elk een eigen 
teamsite krijgen. En vaak was ook 
nog de migratie van schijven naar 
SharePoint te haastig uitgevoerd. 
Een paar gevolgen? Selfservice bij 
teamscreatie kan gemakkelijk leiden 
tot ongecontroleerde autorisatie-
groepen inclusief eigenaars met heel 

‘ARCHIVING BY DESIGN KOMT 
NIET DICHTERBIJ WANNEER 
ARCHIVEREN BIJ DE OVERHEID 
ZO INGEWIKKELD BLIJFT’
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veel configuratierechten, inclusief 
autorisatie van interne en mogelijk 
externe gebruikers. Migratie 
zonder acht te slaan op het verband 
tussen Teams-kanalen en Share-
Point-mappen leidt gemakkelijk 
tot onzichtbaarheid van bestanden 
of gebrek aan meerwaarde van 
Teams-functionaliteiten. Gebrek 
aan begeleiding van Teams-, One-
Drive- en SharePoint-gebruik leidt 
tot onduidelijkheid wat waar en 
wanneer te gebruiken, te delen, te 
kopiëren of verplaatsen. 
Minimale kennis over Microsoft 
365 en de locaties waarin het 
documenten en informatie opslaat, 
is echt nodig, ook voor inrichting 
van recordsmanagement. Teams 
is een schil voor communicatie, 
maar postings in kanalen bevinden 
zich feitelijk in Azure en verborgen 
mappen in groepsmailboxen, 
individuele chat in Azure en een 
verborgen map in de individuele 
mailbox. Documenten onder de Be-
standen-tab bevinden zich echt niet 
in Teams maar worden beheerd in 
SharePoint. Uitwisseling van docu-
menten in chat tussen individuele 
gebruikers gebeurt in OneDrive. 
Vergaderopnamen komen in 
afzonderlijke SharePoint-mappen 
voor vergaderopnamen terecht, 
wanneer de vergadering in een ka-
naal was aangemaakt. Maar in een 

speciale OneDrive-map wanneer 
de vergadering tussen twee of meer 
individuen buiten een team om was 
uitgevoerd en opgenomen. Er zijn 
(nu nog beperkte) functionaliteiten 
om een e-mail uit Outlook op te 
slaan bij een kanaal van een Team. 
Dan wordt de mail in een afzonder-
lijke, automatisch gecreëerde map 
in SharePoint opgeslagen. 
Gelukkig groeit er een best practice 
waarbij in implementatieprojec-
ten de volgende stappen worden 
gehanteerd a. Exchange-migratie, b. 
OneDrive-migratie (ook goed om 
te wennen aan de met SharePoint 
verglijkbare deelfunctionaliteiten), 
c. Teams-creatie met migratie van 

schijf naar SharePoint, d. Schijven 
alleen-lezen. En natuurlijk zijn 
informatieprofessionals onmisbaar 
in deze projecten. 

2.  Informatieprofessionals – zoals 
informatiebeheerders en 
recordsmanagers – moeten een 
rol vervullen in het beheer en de 
governance van Microsoft 365.

Vaak is het DMS de centrale focus 
voor informatieprofessionals. Wan-
neer organisaties Microsoft 365 
positioneren als alleen “een samen-
werkingsomgeving” blijft de organi-
satorische invulling van het beheer 
vaak nog traditionele lijnen volgen. 
Dan wordt het DMS bijvoorbeeld 
beheerd door recordsmanagers of 
andere medewerkers met kennis 
van informatiebeheer, kennis van 
dossierordening, metadata, bewaar-
termijnen. Als Microsoft 365 alleen 
wordt beheerd door functioneel 
beheerders die acteren vanuit een 
u-vraagt-wij-draaienhouding en 
verder alleen op veiligheid en stabi-
liteit zijn gericht, dan ligt de chaos 
op de loer. 
Een gebrek aan ordenende maat-
regelen in het beheer is soms zelfs 
beleid: in de optiek van sommige 
consultants is chaos nou eenmaal ei-
gen aan het werken met dit product. 
Hierin zijn veel in chaos ontaarde 
SharePoint-implementaties u al 

‘INFORMATIEPROFESSIONALS 
VERDIENEN EEN PLEK IN ALLE 
MICROSOFT 365-GERELATEERDE 
PROJECTEN’

Eric Burger
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voor gegaan. 
Organisaties zijn niet altijd gemak-
kelijk in staat los te breken van 
gevestigde organisatorische lijnen. 
Gelukkig zie ik ook multidisci-
plinaire beheerteams ontstaan: 
samenwerking tussen recordsma-
nagers en functioneel beheerders 
vereist flexibiliteit, tijd om te leren 
en luisteren naar elkaars taal, taken 
en belangen. 
Een aandachtspunt is de verdeling 
van de specifieke beheerrollen in 
zo’n team. Microsoft helpt wel met 
voorgeconfigureerde rollengroepen, 
maar de verdeling binnen het be-
heerteam of tussen externe beheer-
partijen en de eigen organisatie kost 
weleens hoofdbrekens. Ook kan 
het nodig zijn om de rollengroepen 
nader op te knippen, waarvoor dan 
weer extra Azure P1- of P2-licenties 
zijn vereist.

3.  Archiving by design, een visie die wel 
wordt ondersteund door Microsoft 
365, komt echt niet snel dichterbij 
wanneer archiveren bij de overheid 
zo ingewikkeld blijft.

Informatieprofessionals zijn zich 
goed bewust van beperkingen van 
zaaksystemen en documentmanage-
mentsystemen in hun organisatie. 
Ze praten er alleen niet altijd graag 
over hoe weinig effectief die zijn. 
Een gering deel van onder de Ar-
chiefwet te archiveren informatie 
komt in deze oplossingen terecht. 
Informatie die dan vaak in kopie 
ook op andere plaatsen is, zoals 
mailboxen en schijven. Vervolgens 
wordt dat kleine deel gearchi-
veerde informatie buitengewoon 
zorgvuldig beheerd. Bewaarter-
mijnen toegevoegd aan dossiers. 
Bewaartermijnen die vaak afhangen 
van het werkproces. Maar kunnen 
wijzigen op basis van het resultaat 
van dat proces. Of later nog wijzi-
gen, wanneer het resultaat van een 
opvolgend dossier dat vereist. Of 
nog niet mag starten, in afwachting 
van een expiratiedatum. Sluiten 

van dossiers, schoning, monitoring, 
controle... Kortom, micromanage-
ment waarbij men de reusachtige 
vloedgolf aan informatie uit oude 
en nieuwe informatiesoorten als 
e-mail, chat, video, social media 
liever niet wil zien aankomen. Ik 
heb het in dat verband weleens over 
het ambtelijk ritualisme van archief-
vernietiging.1

De informatieprofessional wordt 
daarbij geenszins geholpen door de 
instrumenten die ter hand worden 
gesteld: wetgeving die interpre-
tatie laat of in tegenspraak is met 
elkaar, selectielijsten die in hun 
complexiteit niet meer passend zijn 
in de digitale werkomgeving. Ook 
de mogelijkheden van menselijke 
ondersteuning nemen steeds verder 
af door bezuinigingen.
Microsoft 365 biedt archiverings-
functies voor vrijwel alle soorten 
informatie en applicaties: mail 
in Exchange, documenten en 
vergaderopnamen in SharePoint 
en OneDrive, postings en chat in 

1 https://ericburger.nl/recordsmanagement/archive-
ren-by-design/ en https://ericburger.nl/office365/
archiving-by-design-office-365-en- 
archiefvernietiging/.

Teams, communicatie in Yammer. 
Daarmee komt een aanzienlijk deel 
van informatie in het kantoorsys-
teem onder bereik van recordsma-
nagement! In de visie van Microsoft 
wordt archivering vanuit één punt 
(het Compliance Center) bestuurd. 
Onderdeel van diezelfde visie is dat 
de informatie blijft waar ze is opge-
slagen, waarmee zaaksgewijze archi-
vering wel in het geding komt. Nu 
komt de informatieprofessional daar 
voor wat betreft de archivering van 
miljoenen chatberichten misschien 
wel overheen, maar e-mail wil men 
nog altijd graag in het dossier bij de 
pdf- en Word-documenten. Daar 
bestaan dan wel weer aanvullende 
tools voor in de markt. 
Vraagstukken rond dossiercreatie, 
de noodzaak van metadata,  
pdf/a-conversie, e-mail- en chat- 
archivering en de tijdige ver-
wijdering van privacygevoelige 
informatie zijn te belangrijk en te 
juridisch-inhoudelijk voor de func-
tioneel beheerders van Microsoft 
365, daar moeten zeker informa-
tieprofessionals aan te pas komen. 
Goed geïnformeerde informatie-
professionals horen aan tafel in alle 
Microsoft 365-projecten en in de 
governance-teams. 

Voor meer informatie, ga naar de website van Eric Burger: 
https://ericburger.nl/.

‘INFORMATIEBEHEERDERS 
HEBBEN EEN ROL IN 
DE GOVERNANCE VAN 
MICROSOFT 365’

Governance in stappen
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r u b r i e k

Rondetafelgesprek Od

Orde in
chaos

Tekst Jeroen Jonkers

Jaarlijks organiseert de redactie van Od een rondetafelgesprek met vak-
genoten. In 2020 vond deze online plaats, in verband met corona. Met de 
deelnemers – zes jonge informatieprofessionals en de directeur van Rijks-

programma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)  
Jacqueline Rutjens – spraken we af om elkaar in 2021 fysiek te treffen. 

Zoals we weten, is dat nog steeds niet mogelijk. Daarom zijn we opnieuw 
online met elkaar in gesprek gegaan: hoe hebben de deelnemers het afge-
lopen jaar ervaren? Welke invloed heeft de coronacrisis op hun werk? En 

wat betekent corona voor het vakgebied?

v e r s l a g
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Tobias van Kersbergen trapt af. 
Het management in zijn orga-
nisatie heeft door corona meer 
oor en oog gekregen voor 

plaats- en tijdonafhankelijk werken, 
zegt hij. ‘Het idee leefde al langer, 
maar afgelopen jaar is daadwerke-
lijk geïnvesteerd in applicaties die 
flexibel werken ondersteunen.’ Het 
is van groot belang om te investeren 
in een goede implementatie van de 
beschikbare middelen, aldus Van 
Kersbergen. ‘Want de beschikbaar-
heid van applicaties garandeert niet 
dat ze ook worden gebruikt.’ 
Welke uitdagingen bieden de nieu-
we tools voor informatieprofessi-
onals, vraagt Jacqueline Rutjens? 
Volgens Anike van Oosterom wor-
den documenten op meer plekken 
dan voorheen opgeslagen. ’Naast 
een aantal grote applicaties werken 
we ook op laptops met lokale schij-
ven, slaan we documenten op in 
Microsoft Teams en hadden we ook 
al de gezamenlijke netwerkschijf. 
Daardoor is informatie voor colle-
ga’s minder goed terug te vinden.’ 
Om de implementatie van nieuwe 
mogelijkheden als Office 365 te la-
ten slagen is het van belang om je er 
zo snel mogelijk ‘mee te bemoeien’, 
zegt Layla Hassan. ‘Zodra je een 
nieuw initiatief ziet ontstaan, is het 
goed om contact op te nemen en te 
laten zien wat de meerwaarde van 

goed informatiebeheer is. Met een 
lach en humor kom je heel ver. Als 
adviseur informatiebeheer moet je 
zorgen dat je toon niet betuttelend 
of bedreigend overkomt, maar 
juist uitnodigend is om samen te 
werken.’ 
Rutjens adviseert om de eisen 
rondom duurzame archivering in 
de beginfase meteen mee te nemen 
omdat het lasteriger is om de ont- 
stane schade in een latere fase te 
herstellen.

Dashboard
De gemeente Waddinxveen heeft 
het project Kraan dicht geïnitieerd, 

dat tot doel heeft om organisatie-
breed per team te bespreken welke 
processen er plaatsvinden en waar 
wat wordt opgeslagen. Van Kers-
bergen: ‘Deze gegevens heb je nodig 
voordat je een nieuwe applicatie 
gaat implementeren. Hierbij kijken 
we als eerste naar de wettelijk 
verplichte processen. Verder is 
onze wens om een dashboard in 
te richten, dat is gekoppeld aan de 
voortgang van je werk in je meest 
gebruikte applicaties. Het zou fijn 
zijn om bij het opstarten in één 
oogopslag te zien waar de nieuwe 
processtappen zijn gezet in verschil-
lende applicaties.’ 
Luke Elshout is bezig met het schrij-
ven van een eindscriptie over het 
vastleggen van informatiestromen. 
‘Ik ben bezig met een dashboard, 
zoals dat waarover Tobias het had, 
waarin we willen dat alle informa-
tiestromen samenkomen. Juist in 
deze tijd van corona merken we dat 
veel mensen kwijt zijn waar alles 
wordt opgeslagen. Op kantoor had 
je meer contact met elkaar en stelde 
je vrij makkelijk een vraag aan een 
collega. Alleen daardoor is er al 
sprake van informatieverlies. Met 
een dashboard willen we proberen 
om de informatie meer inzichtelijk 
te maken.’ 
‘Door de verplichte actieve open-
baarmaking is er een grote nood-

Deelnemers aan het 
rondetafelgesprek zijn:
•  Jacqueline Rutjens - directeur van 

Rijksprogramma voor Duurzaam Digi-
tale Informatiehuishouding (RDDI)

•  Layla Hassan - adviseur documen-
taire en digitale informatievoorzie-
ning bij het ministerie van Financiën

•  Luke Elshout - masterstudent 
Human Computer Interaction aan de 
Universiteit Utrecht en oud-stagiair 
van het ministerie van OCW

•  Anike van Oosterom - projectleider 
online dienstverlening bij de gemeen-
te Coevorden

•  Tobias van Kersbergen - infor-
matie-adviseur bij de gemeente 
Waddinxveen

�Luke ElshoutLayla Hassan

�Tobias van Kersbergen

Jacqueline Rutjens

Anike van Oosterom 
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zaak om de informatiehuishouding 
op orde te brengen,’ zegt Elshout. 
‘Op mijn stageplaats merk ik dat 
er behoorlijk wat verbeterstappen 
te zetten zijn. Zoals gezegd, gaat 
de onderlinge communicatie niet 
vanzelf. We missen bijvoorbeeld de 
koffieautomaat, de plek waarop we 
elkaar voorheen tegenkwamen.’ 

Toeslagenaffaire
Niet alleen de coronacrisis heeft 
impact op de informatiehuishou-
ding van de rijksoverheid. Ook de 
toeslagenaffaire speelt een rol, zegt 
Rutjens, en een grotere dan corona. 
Hassan beaamt dat: ‘Ik werk op het 
ministerie van Financiën en we 
zitten nu midden in de nasleep van 
de toeslagenaffaire. We kijken naar 
wat we van het verleden kunnen 
leren. We zien dat we onvoldoende 
grip hebben op de informatie, we 
zijn niet in control. Het lijkt of er 
steeds meer applicaties bij komen. 
We willen binnen het ministerie 
een systeem gaan inrichten om 
meer zicht te hebben op onze pro-
cessen en bijbehorende applicaties. 
Hierbij werken we samen met 
verschillende disciplines om verbe-
terstappen te zetten in de kwaliteit 
van informatiehuishouding.’
Van Oosterom komt in haar werk 
een vergelijkbare situatie tegen. ‘De 
coronacrisis kwam relatief abrupt, 
iedereen ging digitaal thuiswerken. 
Plotseling moest er veel geregeld 
worden, waardoor er ook weinig 
tijd was om over alles na te denken. 
Vanuit de dienstverleningskant is 
het van belang om de informatie 
die we willen verstrekken aan de 
burgers eerst intern goed op orde 
te hebben. Dat is ook binnen onze 
organisatie een grote uitdaging.’

InformatieThuishouding
RDDI is in het voorjaar van 2020 

een campagne gestart onder de 
naam InformatieThuishouding. 
Medewerkers van de rijksoverheid 
vertellen over hun ervaringen met 
thuiswerken en er worden tips 
gegeven over hoe je dat zorgvuldig 
kunt doen. Jacqueline Rutjens: ‘Na 
de campagne zagen we dat er meer 
data bewaard werden dan voor 
corona. Er was een grote toename 
van opslag in DMS’en en RMA’s. 
Vervolgens kwamen er met de 
toeslagenaffaire weer andere zaken 
naar boven. Er komen nog dagelijks 
vragen over zorgvuldig informatie-
beheer binnen.’
De vraag is: voor wie is het van 
belang dat we informatie bewaren? 
Rutjens: ‘Door de toeslagenaffaire 
zijn er verschillende werelden bij 
elkaar gekomen: data-opslag voor 
medewerkers, voor verantwoording 
aan volksvertegenwoordigers en 
voor de betrokken burgers. Het is 
een verschrikkelijke casus, maar 
laten we hopen dat het leidt tot 
meer openbaarheid en grip op de 
informatiehuishouding.’ 

Belgische villa’s

In de afgelopen periode is er in 
samenwerking met het Nationaal 
Archief, de inspectie overheidsin-
formatie en erfgoed en Doc-Direkt 
een grondige analyse gemaakt van 
de problemen, aldus Rutjens. ‘Uit 
deze analyse kwam onder andere 
naar voren dat er heel veel is be-
zuinigd op informatieprofessionals. 
Het idee was dat iedereen zelf zijn 
digitale werkomgeving goed zou 
kunnen beheren. In de praktijk 

blijkt dat totaal niet het geval te zijn. 
Bij het rijk is er nu geld vrijgemaakt 
om extra mensen aan te nemen. 
Ook komt er extra aandacht voor 
mensen in het primaire proces 
onder de vlag van het programma 
ambtelijk vakmanschap.’ 
Het tweede probleem betreft het 
aantal informatiesystemen. Rutjens: 
‘We hebben een veelheid aan 
systemen met alleen al meer dan 30 
DMS/RMA-systemen. We ervaren 
deze als “Belgische villa’s”: ze zien er 
heel leuk uit, maar werken allemaal 
net even anders en het kenmerken-
de is dat ze niet doen wat ze moeten 
doen. Over het algemeen niet 
gebruikersvriendelijk, niet digitaal 
duurzaam en er zit nauwelijks een 
kwaliteitssysteem op.’  
‘Het derde en laatste probleem heeft 
te maken met de hoeveelheid data. 
Er is een veelheid aan informatie, 
waarbij we nergens goed hebben 
afgesproken over wat we exact 
moeten bewaren. Wat doe je 
bijvoorbeeld met tussenversies? Op 
welke wijze bewaar je je e-mails?’ 
Uit de Parlementaire ondervra-
gingscommissie Kinderopvangtoe-
slag (POK) kwam duidelijk naar 
voren dat ieder onderdeel van de 
rijksoverheid op een andere wijze 
omgaat met informatiebeheer. We 
hebben geen inzicht, geen overzicht 
en we sturen er niet op.’ 
Bij de rijksoverheid komt er een 
regeringscommissaris die rijksbreed 
gaat sturen op de kwaliteit van de 
informatiehuishouding. Rutjens’ 
advies is dat iedere overheidsorga-
nisatie een informatiecommissaris 
aanstelt. Een goede informatie-
huishouding is van belang voor alle 
overheden.

Naar aanleiding van de twee rondetafelgesprekken is 
opnieuw afgesproken om in 2022 een fysieke bijeenkomst 
te houden met dezelfde deelnemers.

‘VOOR WIE IS HET VAN BELANG 
DAT WE INFORMATIE BEWAREN?’
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o p i n i e

Tekst Eric Kokke
Eric Kokke is redactielid Od

Coronajaar geeft informatiebeheer nieuw elan

Raar maar ook zinvol!

En dat geldt zeker voor het 
vakgebied informatiebeheer. Als 
we dat rare jaar namelijk eens 
vanuit het perspectief van in-

formatieprofessionals bekijken, zijn 
er nogal wat rare dingen gebeurd die 
een impact (gaan) hebben op ons da-
gelijks werk. Dan gaat het om meer 
dan alleen de corona-uitbraak met 
het thuiswerken als gevolg. Ook de 
trieste toeslagenaffaire en de “functie 
elders-klucht” met Pieter Omtzigt 
vallen hieronder. Rare dingen waar-
bij informatie en de toegankelijkheid 
daarvan een grote rol spelen. 
Churchill zei het al in de jaren ‘40: 
Never waste a good crisis. Johan Cruijff 
vertaalde dit decennia later in: elk 
nadeel heb z’n voordeel. Twee voor-
aanstaande mannen met autoriteit 
binnen hun vakgebied. Dus wie zijn 
wij om ze tegen te spreken? Dat 
moeten we dan ook niet doen! Dit 
rare jaar heeft onbedoeld het vakge-
bied in de spotlights gezet. 

Toegevoegde waarde
Als thuiswerken de norm wordt, 
komt iedereen er heel snel achter 
dat het wel handig is als de juiste 
informatie eenvoudig toegankelijk is. 
Plaats- en tijdsonafhankelijk. Want 
iedereen zit immers thuis en het 

werk wordt opeens gedaan nadat het 
thuisonderwijs met de kinderen is 
afgerond. Wie zorgt er ook alweer 
voor dat die informatie beschikbaar 
is voor de thuiswerkende collega’s? 
Juist, dat zijn wij! We zullen ook wel 
gemerkt hebben tijdens een crisis 
opeens digitalisering van de informa-
tiehuishouding een stuk sneller kan. 
Immers, dat op de fiets rondbrengen 
van dossiers bleek op alle vlakken 
niet zo handig. Mooi! Eindelijk ziet 
iedereen de toegevoegde waarde van 
die informatiebeheerders. Blijken ze 
opeens heel nuttig werk te doen.

Lubach
De toeslagenaffaire en de situatie 
rond Pieter Omtzigt zorgden op 
een andere manier voor een impuls 
van ons vakgebied. De behoefte aan 
transparantie en toegankelijkheid 
van (overheids)informatie groeit 
opeens. En daarmee ook het besef dat 
je wel iets moet regelen om dit voor 
elkaar te krijgen. Als je denkt dat dit 
vanzelf gaat, raakt informatie uit het 
zicht. De gevolgen kennen we nu.

Ook kregen we nog hulp van ons 
nationale geweten, Arjen Lubach. 
En als hij iets zegt, is het belangrijk. 
Bovendien komen dan krachten 
in beweging. Zijn terugkerende 
verwondering, verbazing en veront-
waardiging over hoe de Nederlandse 
overheid met informatie omgaat, 
kreeg veel bijval. Blijkbaar is Lubach 
wel in staat om in de duidelijke en 
doeltreffende taal te communiceren 
over het belang van informatiebe-
heer. Daar moeten we nog iets van 
leren. Maar laten we er eerst maar 
even ons voordeel mee doen!
Net zoals we moeten profiteren van 
de nieuwe status van informatie-
beheer, die we hebben verkregen 
door corona. Net zoals we gebruik 
moeten maken voor die onverwachte 
aandacht voor toegankelijkheid van 
overheidsinformatie. ‘Never waste a 
good crisis!’ 
Daarom dus nu doorpakken, met 
nieuw leiderschap, samen sterk ver-
der! Stel een daad! Tijd voor nieuw 
realisme! Of beter… deze holle slo-
gans laten zitten. Gewoon doorgaan 
met leveren van toegevoegde waarde 
in de vorm van duurzaam toeganke-
lijke informatie en ons vakmanschap 
bewijzen. Maar wel nu, want: never 

waste a good crisis!

‘DE BEHOEFTE AAN 
TRANSPARANTIE EN 
TOEGANKELIJKHEID GROEIT’

Het meest gegeven antwoord op vragen hoe iemand de afgelopen 12 tot 
14 maanden heeft ervaren, is ongetwijfeld: het was een raar jaar! Daar 

is natuurlijk niks aan gelogen. Maar ook rare jaren kunnen onverwacht 
positieve (misschien niet het juiste woord nu) gevolgen hebben. Om een 
andere veelgebruikte uitspraak te gebruiken: elk nadeel heb z’n voordeel!
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i n t e r v i e w
Tekst Jeroen Jonkers

Jeroen Jonkers is hoofdredacteur Od

‘Het wordt alleen 
maar leuker’

Maar liefst 40 jaar was Aad van Wijk werkzaam bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In augustus vorig 
jaar ging hij met pensioen. Niet alleen bracht hij de laatste maanden 

bij BZK thuiswerkend door, ook moest hij online afscheid nemen van 
zijn collega’s. Niet zoals hij het zich had voorgesteld, maar ach… een 

zwartkijker is hij niet. Zijn tip aan collega’s: blijf nieuwsgierig.

Aad van Wijk: ‘Informatiebeheer is niet dood’

Van Wijks laatste functie was 
adviseur Bedrijfsvoering 
bij Doc-Direct (de interne 
dienstverlener op het gebied 

van informatiehuishouding voor de 
rijksoverheid, red.). Hij adviseerde 
samen met dertien collega’s over 
het gebruik het documentmanage-
mentsysteem Digidoc en gaf gebrui-
kerstrainingen en ondersteuning 
bij vragen als: hoe kun je het beste 
werken in Digidoc of hoe kun je 
het systeem het beste inrichten? 
Van Wijk: ‘Vanuit Doc-Direkt 
ondersteunen we drie ministeries, 
te weten Financiën, Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en BZK op het 
gebied van Digidoc. Zelf werkte ik 
vooral voor BZK en de bijbehorende 
organisaties, met nog vier andere 
adviseurs.’ 

Omslag
Net als de rest van Nederland werk-
te Van Wijk sinds half maart 2020 
thuis. Hoe heeft hij dat ervaren? ‘In 
de 40 jaar van mijn werkzame leven 

is het aantal dagen thuiswerken op 
twee handen te tellen. Ik hield van 
het ritme om naar het werk toe te 
gaan en het directe contact te heb-
ben met collega’s. Door op kantoor 
te zijn, hoorde je veel meer wat er 
speelde.’
Op zichzelf was er niet zoveel aan 
de hand: thuis had hij een goede 
werkplek. ‘Maar ik heb het wel als 
een grote omslag ervaren. Door ’s 
morgens vroeg op te staan en een 
halfuur op de hometrainer te fietsen, 
zoals ik ook naar kantoor fietste, 
probeerde ik in conditie te blijven. 
Tijdens de lunchpauze maakte ik 
een wandeling van een halfuur en de 
dag sloot ik af met weer een halfuur 
op de hometrainer. Zo hield ik mijn 
oude ritme vast.’

Versneld tempo
‘Zeker in het begin kregen we veel 
meer gebruikersvragen, onder ande-
re over het gebruik van de digitale 
handtekening,’ vertelt Van Wijk. 
‘We kwamen er toen achter dat veel 

leidinggevenden geen digitale hand-
tekening hadden en nog werkten 
met de zogenaamde brievenboeken. 
Doordat ze thuis werkten, konden 
ze in eerste instantie onder andere 
geen overeenkomsten en brieven 
meer ondertekenen. In het begin 
hebben we daar veel werk aan gehad 
om te zorgen dat het werk wel door 
kon lopen. Ook het proces van de 
gecertificeerde handtekening is in 
een versneld tempo in gang gezet. 
We kregen ook veel vragen die in 
het verleden gewoon aan collega’s 
werden gesteld. Door het thuiswer-
ken zochten ze ons nu eerder op.’
Hoe hebben zijn collega’s en hij 
vormgegeven aan klassikale trai-
ningen? ‘We waren al bezig om de 
website Digidoc Wiki actueel te 
maken. Dit hebben we versneld 
afgerond. En we hebben een begin 
gemaakt met het ontwikkelen van 
e-learnings. We zijn ook gestart 
om bureautraining, de een-op-een-
training, te geven via Skype. Daarbij 
merkte ik wel dat het op afstand 
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werken een extra handicap geeft. Je 
moet nog duidelijker zijn in je bood-
schap. Door fysiek naast iemand te 
zitten zie je bijvoorbeeld veel sneller 
of iemand het oppakt. Voor mij was 
tot het einde onvoldoende duidelijk 
of de kennis en kunde voldoende 
werden overgebracht. Wat ook 
hielp is dat vanuit de CIO-office 
handreikingen werden opgesteld 
voor medewerkers om hun docu-
menten zorgvuldig te archiveren. 
Hierdoor zag je wel een toename 
van de archivering.’ 

Bewuster
‘Door de veranderde omstandig-
heden hebben we ook een aantal 
projecten stopgezet. We zouden 
bijvoorbeeld een agentschap aanslui-
ten op Digidoc. Alle gebruikerstrai-
ningen daarvoor stonden al klaar. 
Maar dat is helaas tijdelijk stopgezet. 
Ook andere projecten die gepland 
stonden om het aantal gebruikers te 
verhogen, zijn stopgezet. Een aantal 
projecten viel stil, omdat het even 
niet de eerste prioriteit had.’ 
De samenwerking in het team 
veranderde ook. Van Wijk: ‘Vooral 
in de eerste weken merkte ik wel dat 
je zelf het initiatief moest nemen. 
Iedereen was op zoek naar een nieu-
we werkelijkheid, waardoor er ook 
geregeld ruis ontstond. In het begin 
hadden we één keer per maand een 
werkoverleg en al snel bleek dat dat 
te weinig was om een goede afstem-
ming te hebben. Wat dat betreft, is 
het wel een grote uitdaging voor het 
management om op een goede ma-
nier vorm te geven aan de sturing.’ 
Van Wijk ziet niet alleen maar 
nadelen aan het afgelopen jaar. Er 
zijn ook positieve kanten. ‘Door de 

omstandigheden zijn de medewer-
kers van het departement veel meer 
met Digidoc gaan werken. Ik heb 
het idee dat men zich bewuster is 
van de mogelijkheden van digitale 
opslag en het gezamenlijk delen van 
de data. Vervolgens zie je ook dat 
de Wet open overheid en de toesla-
genaffaire een stimulans zijn voor 
het vakgebied. Hopelijk zet deze 
ontwikkeling zich door en wordt het 
vanzelfsprekend om documenten 
zorgvuldig op te slaan.’

Tips
In augustus vorig jaar had Van 
Wijk zijn laatste werkdag. Hoe 
heeft hij invulling gegeven aan zijn 
overdracht en afscheid? ‘Informeel 
heb ik met een klein clubje afscheid 
kunnen nemen. Helaas niet zoals 
gedacht, maar via video-overleggen. 
Dat voelt niet echt fijn. Als alles gaat 
zoals gepland, hoop ik ergens in 
2021 gezamenlijk het glas te heffen. 
Nu voelt het niet als een afgesloten 
hoofdstuk. Ook de overdracht van 

het werk liep natuurlijk anders. 
Zonder een inwerkperiode heeft de 
overdracht in een digitaal overleg 
plaatsgevonden. Natuurlijk heb ik 
alles toegelicht, maar dat voelde wel 
heel erg onbevredigend.’
Heeft hij nog tips voor collega’s in 
het vakgebied? ‘Het mooie is dat ons 
vakgebied niet dood is, het wordt 
alleen maar leuker. Je zult zien dat 
er meer aandacht gaat komen voor 
zoekstrategieën. En dat we nog meer 
adviserend zullen zijn en medewer-
kers zullen ondersteunen om zo 
optimaal mogelijk te werken. Mijn 
tip aan collega’s is om nieuwsgierig 
te blijven, mee te gaan met de ont-
wikkelingen en zorgen dat je zaken 
concreet oppakt. Heb interesse in de 
werkprocessen van je organisatie en 
probeer daarop aan te sluiten.’

‘IEDEREEN IS OP ZOEK NAAR EEN 
NIEUWE WERKELIJKHEID’

‘HEB INTERESSE IN DE 
WERKPROCESSEN VAN JE 
ORGANISATIE’

Volgens Aad van Wijk neemt de 
aandacht voor zoekstrategieën toe
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Sinds de uitbraak van COVID-19 worden we massaal bedolven 
onder videocalls voor vergaderingen, lezingen, stand-ups, vierogen-

sessies, opleiding en ga zo maar door. Want thuiswerken is de 
norm geworden. Dat hiermee een compleet beveiligingsconcept is 

veranderd, dringt niet bij iedereen direct door. Het gevolg daarvan is 
een jaar met zichtbaar veel incidenten.

Beveiliging in tijden van corona

Van spionage tot 
kattenterreur

Tekst Brenno de Winter
Brenno de Winter is chief security and privacy operations 

bij het ministerie van VWS

Het verhaal begint met de tools die in gebruik zijn. 
Wie werkt met meerdere organisatie krijgt te 
maken met Microsoft Teams, Webex, BlueJeans, 
Zoom, Skype, Google Hangouts, Signal Calls, 

Jitsi en andere tools. Idealiter wordt voor iedere tool 
een nieuwe applicatie op mobiel, tablet of computer ge-
plaatst. Het alternatief is om vanuit de browser digitaal 
aan te schuiven en dat ervaren mensen toch als minder.

Smeken om beeld
Aan het begin van de crisis waren we monter en eager 

om het beeld aan te hebben. Maar inmiddels zetten we 
de camera regelmatig uit. We leren van elkaars fouten. 
Want het blijft gênant om na een lezing de spreker te 
zien opstaan en dingen te zien die je niet wilt zien: on-
der dat nette overhemd met mooie stropdas zit die buik 
en die ongelooflijk lelijke onderbroek. Dat je gewoonlijk 
alleen de torso filmt is prima, maar dan moet je niet 
bewegen. Of nog pijnlijker: eerst checken of een spiegel 
in beeld niet toevallig het plaatje inzichtelijk maakt.
Dan is het misschien toch veiliger de camera uit te laten. 
Maar dan vraagt een collega om toch even beeld te laten 
zien. De vrouw weigert en moet bekennen dat ze in 
ochtendjas zat te werken. Eigenlijk een prima idee, want 
het is soms gewoon lekker. Gelukkig lost Zoom dat 
probleem op door het hele plaatje te vervangen. Met AI 
kun je er bij zoom als kat uitzien. Handig tot je advocaat 
blijkt te zijn, die aan de rechter uit moet leggen dat je 
echt geen pratende kat bent.
Misschien is de feature voor het vervangen of “blurren” 

van de achtergrond een minder risicovolle methode. Het 
is sowieso populair om de puinhoop in huis maar te ver-
bergen. Zelf kies ik uit meligheid nog weleens de ach-
tergrond van de Tardis uit de Britse tv-serie Dr. Who. 
Hoe meer kleuren, hoe meer verwarring. Daarnaast is 
de software op Linux wel handig om door het beeld een 
logo, actueel nieuws of een beurskoers te laten scrollen. 
Je hebt er niets aan, maar het start de conversatie.

Verborgen fouten
Met de applicaties komt meteen het eerste probleem. 
Eigenlijk moeten de meeste worden toegelaten om 
werken mogelijk te maken. En wie de vraag stelt of deze 
apps voldoende zijn onderzocht op mogelijke risico’s, 
heeft daarmee het antwoord meteen ook gevonden. 
De software moet mensen de mogelijkheid geven het 
scherm te delen, bestanden te benaderen om te delen en 
andere gemakken faciliteren. Als daar grote fouten in 
zitten, dan is de programmatuur in verkeerde handen 
effectief een Trojaans paard.
Zo’n fout kwam aan het licht bij Zoom. De software 
bleek inderdaad bij misbruik toegang tot een computer 
mogelijk te maken. Het beveiligingsrisico werd ontdekt 
in het kader van een bug bounty-programma, omdat het 

‘ONDER DAT NETTE OVERHEMD 
ZIT DIE ONGELOOFLIJK LELIJKE 
ONDERBROEK’

v i s i e   
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bedrijf sinds het begin van de coronacrisis onder druk 
staat stappen op het gebied van beveiliging te zetten. 
Hun acties werpen vruchten af. Voor andere tools is dat 
minder duidelijk en zonder onderzoeken naar de bron-
code blijven fouten verborgen.
Dit soort risico’s van onvoldoende vertrouwde software 
zijn op zichzelf te mitigeren. Alleen valt mij op dat 
veel organisaties dat soort oplossingen implemente-
ren. En dan zijn we bij het advies dat de ontdekkers 
van het Zoom-lek gaven: gebruik de webbrowser. Die 
zijn namelijk te vaak met dit soort lekken in aanraking 
geweest. Zij hebben dit soort problemen in de software 
opgelost. Uit veiligheidsoverweging is Firefox dan toch 
zo gek nog niet.

Bedrijfsgeheimen
Maar om eerlijk te zijn is dat niet het grootste risico. 
Wanneer je de spectaculaire groei in dataverkeer ziet 
en de dagen met back-to-back geplande videocalls, is 
duidelijk hoeveel verkeer er dagelijks is: een enorme 
hoeveelheid bedrijfsgesprekken, die onder niet-crisis-
omstandigheden het label vertrouwelijk zouden krijgen. 
Hoe gevoelig sommige gesprekken soms zijn, toont 
journalist van RTL Nieuws Daniël Verlaan. Hij slaagde er 
vorig jaar in om in te loggen op een geheim overleg van 
de Europese ministers van Defensie omdat een foto van 
onze minister Ank Bijleveld op Twitter een deel van de 
toegangscode voor dat overleg liet zien.
Na het bekend worden van de besmetting van minister 
Kajsa Ollongren met COVID-19 ging ook de minister-
raad aan het videobellen. Zoomen noemt Mark Rutte 
dat, wat doet vermoeden dat hij ook met die tool goed 
bekend is. Kortom, van onbeduidend gesprek tot ge-
sprekken die officieel gerubriceerd zijn, deze gaan via de 
oplossingen van grote techbedrijven meestal afkomstig 
uit de Verenigde Staten.
Met de onthullingen van Snowden nog vers op het 
netvlies is de impact helder. Dit is een extreme kans 

voor inlichtingendiensten: wie toegang tot deze infor-
matiestroom krijgt, heeft toegang tot nagenoeg ieder 
bedrijfsgeheim of ieder staatsgeheim. We leveren het op 
een presenteerblaadje aan en je er tegen weren is voor 
veel organisaties behoorlijk lastig. Ondertussen is de 
wetgeving in de Verenigde Staten sinds de komst van 
de Cloud Act niet bepaald verbeterd. Wie verder beseft 
dat ook economische spionage in de VS als legitiem 
wordt beschouwd, moet inzien dat we een dijk van een 
probleem hebben. Natuurlijk is het probleem nu nog 
theoretisch, maar het is moeilijk voorstelbaar dat dien-
sten met expertise tot zeer massale dataverzameling nu 
opeens zijn gaan stilzitten.

Kattenterreur
Al vroeg in de crisis besluit ik mijn eigen Jitsi-server op 
te zetten om een eigen platform te kunnen draaien en de 
risico’s een beetje te beperken. Voor kleinere groepen 
voldoet Signal. Maar als het echt vertrouwelijk is, blijft 
een fysieke afspraak onvermijdelijk. Zeker bij de ont-
wikkeling van de corona-apps en vaccinatie-invoerap-
plicaties, waarbij ik betrokken ben voor het ministerie 
van VWS. Maar dat levert nog niet het probleem dat 
grotere organisaties hebben. Het zou moeten dwingen 
tot het nadenken over kwetsbaarheden en daarbij een 
passend antwoord gaan zoeken. De fase van het naden-
ken over deze thema’s hebben we door de haast van 
de coronacrisis moeten overslaan. Iets wat wel vaker 
gebeurt als het over nieuwe technologieën gaat.
Ondertussen videobellen we door met alle onrust die 
erbij hoort. Want er gaan weinig gesprekken voorbij 
zonder dat een kind of een hond zich meldt in de 
vergadering. Bij mij zijn het de drie katten die na elkaar 
of soms gezamenlijk zich manifesteren. Een daad van 
verfijnde terreur met precies die actie die het meest ver-
storend is: kopjes geven, in de camera kijken, over het 
toetsenbord lopen bij een chat of gewoon precies dan 
mauwen als jij aan het woord bent. Met als dieptepunt 
een expertmeeting bij een gemeente na een hack, waarin 
een van de raadsleden vraagt of de kat ook uit kan. Nee 
dus. Buiten de deur maakt ze niet noodzakelijkerwijs 
minder geluid. De goede ouwe tijd met fysieke ontmoe-
tingen was zo gek nog niet.

‘OF DIE KAT UIT KAN WORDEN 
GEZET? NEE DUS’
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Wil je waarde toevoegen in tijden van crisis?

Verbind en 
werk volgens de 

bedoeling

v i s i e   

‘In tijden als deze moet er veel snel gebeuren,’ zegt 
Madaran. ‘Tegelijkertijd wil je je achteraf goed 
kunnen verantwoorden. Deze crisis is en was 
erg groot en er ontstond overal veel werkdruk. 

Daarbij gingen we ineens allemaal thuiswerken, wat 
veel effect had op alle medewerkers. Het zorgt ervoor 
dat je andere prioriteiten stelt, in die zin is het anders 
dan anders. Zo hebben we ons in eerste instantie 
gericht op het veiligstellen van informatie. Juist als 
snelheid gewenst is, zien we bijvoorbeeld dat er veel 
wordt gemaild. We wisten meteen, daar moeten we 
echt iets mee. Wat we ook zagen, is dat proceseigena-
ren zich direct bewust waren van hun belangrijke rol. 
Zo werden we vanuit beide ministeries direct gevraagd 
te ondersteunen.’ 
‘We hebben toen een werkgroep opgericht,’ vult Faaij 
aan. ‘Daarin hebben we meerdere expertises binnen 

onze afdeling samengebracht: adviseurs, record-
managers en klantondersteuners. Ook hebben we 
direct samenwerking gezocht met onze CIO-office. 
Vervolgens hebben we meerdere adviezen uitgebracht. 
In het eerste advies richtten we ons op het veiligstellen 
van informatie. Door iedereen daarnaast te wijzen op 
bijvoorbeeld het goed metadateren, zorgden we er 
in die fase voor dat informatie veilig werd gesteld en 
toegankelijk werd opgeslagen. We besloten ook extra 
ondersteuning te bieden aan de meest betrokken me-
dewerkers door een speciale mailbox in te richten voor 
COVID-19-gerelateerde stukken.’  

Hoe ga je tijdens een crisis om met je informatiehuishouding? En hoe kun je als 
adviseur digitale informatie de organisatie goed ondersteunen in zo’n hectische 
situatie? We gaan erover in gesprek met Shirien Madaran en Paul Faaij, beiden 

werkzaam als senioradviseur bij de ministeries van Economische Zaken en 
Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

‘WE HEBBEN ONS EERST GERICHT 
OP HET VEILIGSTELLEN VAN 
INFORMATIE’

Tekst Redactie Od
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Een mailbox? Horen mails niet gewoon direct in het 
dossier te worden opgeslagen? Madaran: ‘Zeker, maar 
we zien in praktijk dat dit voor veel medewerkers veel 
tijd kost. Dat komt deels door het IT-systeem en deels, 
in tijden van crisis, door de hoge werkdruk. Om dit 
in de toekomst makkelijker te maken, werken we aan 
een nieuw systeem, gericht op zaakgericht werken en 
betere ondersteuning, zodat je mails straks eenvoudig 
kunt slepen.’
‘Doordat we wisten dat mails nu niet altijd in het DMS 
werden toegevoegd, besloten we extra ondersteuning 
te gaan bieden door het instellen van een archiefmail-
box. De meest nauw betrokken medewerkers konden 
een mailadres in cc zetten of een regel instellen, zodat 
de mail bij de proceseigenaar in die archiefmailbox te-
rechtkwam. Vervolgens ondersteunden medewerkers 
van onze afdeling door deze mails te selecteren, bij-
voorbeeld dubbelingen eruit te halen, en ze te archive-
ren in het DMS. Zo hebben we ongeveer tienduizend 
mails kunnen opslaan. Het ontlastte de medewerkers 
en we konden de informatie veiligstellen, conform ons 
advies.’
Faaij: ‘Om te bekijken of we de belangrijkste informatie 
hadden gearchiveerd, zowel qua mails als breder, heb-
ben we een aantal beleidsdossiers nader geanalyseerd. 
Samen met betrokkenen hebben we bekeken of we 
informatie echt hadden. Dat waren leuke gesprekken.’ 
De maatregelen hadden het gewenste effect. Faaij: ‘We 
zagen het niet alleen aan de aantallen, maar ook als we 
in gesprek gingen en verder inzoomden. We brachten 
formele beslismomenten in kaart en we zagen de 
belangrijkste stukken steeds terug in het DMS. Maar, 
er miste soms wel nog wat onderliggende informatie 
hoor. Door de gesprekken die we voerden werd dit 
alsnog opgeslagen.’ 
‘Het feit dat we in gesprek gingen, zorgde ook weer 
voor extra aandacht,’ zegt Madaran. ‘Daarnaast was er 
die steun van proceseigenaren. Resultaten brachten we 
terug in nota’s en werden besproken in verschillende 
stuurgroepen.’ 

Ketenarchivering
Hoe staat het er een jaar na het begin van de crisis 
voor? Madaran: ‘Het departement en de werkwijzen 

zijn verder ingespeeld op de crisis. Toen de eerste druk 
er af was en toen het werk steeds meer overging van 
een crisisaanpak naar een reguliere werkwijze, hebben 
wij onze ondersteuning hierop aangepast. Zo is de 
mailboxwerkwijze aangepast en worden de mails nu 
weer door de beleidsmedewerkers zelf gearchiveerd. 
Ook hebben we geleerde lessen op een rij gezet, voor 
nu, maar ook voor een volgende crisis.’
‘Zo kijken we naar aanpassingen in ons crisishand-
boek,’ zegt Faaij. ‘Hierbij hebben we bijvoorbeeld 
aandacht voor ketenarchivering. Juist tijdens deze 
crisis zag je hoe niet alleen het kerndepartement, maar 
ook de verschillende diensten nauw betrokken waren. 
Dan is het goed niet alleen te kijken naar hoe je zelf 
omgaat met informatie, maar direct ook naar de keten. 
Door afspraken verder aan te scherpen en in overleg te 
blijven, zorg je vooraf dat je in control bent en voorkom 
je veel zoeken achteraf.’

Hotspot
Vooraf betrokken zijn, dicht bij de medewerker staan 
met een proceseigenaar die zijn rol pakt. Dat helpt 
enorm bij het juist archiveren van informatie en 
voorkomt corvee achteraf, aldus Faaij. ‘COVID-19 is 
inmiddels een hotspot geworden. En ook daar kwamen 
afgelopen jaar steeds meer acties uit en hierbij konden 
we, vanwege de korte lijnen en ons eerder gegeven 
advies, nu direct goed ondersteunen. Realiseer je ook 
hoe hoog de druk is in tijden van crisis, kijk naar stan-
daardwerkwijzen, maar bied maatwerk waar nodig. 
Uiteindelijk is het vooral belangrijk het doel in het oog 
te houden: we willen een informatiehuishouding die 
op orde is, we zijn er niet om collega’s in tijden van 
drukte op wat procedures te wijzen.’ 
Madaran: ‘Als je werkt in een multidisciplinair team, 
zorgt dat ervoor dat je kunt verbinden, tussen me-
dewerkers van de eigen afdeling en de betrokkenen, 
terwijl je tegelijkertijd merkt dat alle kennis bij elkaar 
komt. Dat geeft energie, aan ons als adviseurs, maar 
ook aan de betrokkenen in het primaire proces. Je leert 
elkaars wereld zo nog beter begrijpen. Juist in tijden 
van crisis kun je waarde toevoegen door te ondersteu-
nen en inhoudelijk te adviseren.’

‘WE HEBBEN DE GELEERDE 
LESSEN OP EEN RIJ GEZET’

‘WE ZIJN ER NIET OM COLLEGA’S 
IN TIJDEN VAN DRUKTE OP 
PROCEDURES TE WIJZEN’
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Hét platform voor de 
informatieprofessional 
bij de overheid

Od wordt uitgegeven door
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De vernieuwde website van Od biedt tal van mogelijkheden. 
Van actuele berichten tot eerder verschenen edities vanaf 
2014, alleen toegankelijk voor abonnees. Daarnaast 
bieden we boekbesprekingen, columns, interviews, 
achtergrondartikelen, praktijkberichten, serviceberichten, 
een agenda van relevante webinars, events en andere 
interessante (online) bijeenkomsten. 
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Een dementerende 
overheid 2.0?

Een analyse over de informatiehuishouding bij het Rijk; 15 jaar “na een 
dementerende overheid?” 

De titel van de publicatie is een 
verwijzing naar het rapport 
Een dementerende overheid? uit 
2005. Daarin waarschuwde 

de inspectie voor de gebrekkige 
kwaliteit van het beheer van digitale 
overheidsinformatie. Een demente-

rende overheid 2.0 ? beschrijft, met 
name op basis van het onderzoek 
dat de inspectie sinds 2005 heeft 
uitgevoerd, de actuele stand van 
zaken bij de rijksoverheid. Een 
van de conclusies van de inspectie: 
de informatiehuishouding staat 
nog steeds niet hoog op de agenda 
en krijgt daardoor onvoldoende 
structurele aandacht. Iedere orga-
nisatie moet namelijk weten welke 
overheidsinformatie ze onder zich 
heeft en waar die zich bevindt. Dat 
blijkt echter vaak niet (direct) het 
geval. Bovendien is er onvoldoende 
urgentie om concrete verbeterstap-
pen te zetten.

Verbeterslagen?
Gaat de nieuwe analyse van de 
inspectie dan helpen om verbeter-
slagen te maken? Een dementerende 

overheid 2.0? doet zes voorstellen 
om tot verbetering te komen. 
Bijvoorbeeld: bij het maken van 
beleid, wetten en regelingen moet 
in een zo vroeg mogelijk stadium 
bepaald worden welke maatregelen 

noodzakelijk zijn voor het informa-
tiebeheer dat uit een wet of regeling 
zal moeten voortvloeien. Of: werk 
ambtenaren veel beter in en stel 
ze in staat om hun verantwoorde-
lijkheid te nemen. Helaas zijn de 
voorstellen op een abstract niveau 
beschreven en dienen verder te 
worden geconcretiseerd. Bovendien 
is onduidelijk aan wie ze zijn gericht 
en wie ze vervolgens moet oppak-
ken. Mede naar aanleiding van de 
POK worden inmiddels op rijksni-
veau grote investeringen gedaan. 
De komende periode moet blijken 
hoe de governance eruit komt te zien 
en wie concreet wat gaat doen. 
Ervaringen uit het verleden laten 
zien hoe moeilijk het is om aandacht 
te hebben en houden voor de staat 

van de informatiehuishouding. Het 
is dan ook jammer dat in de aan-
bevelingen geen ruimte is gemaakt 
voor strakkere monitoring en de 
mogelijkheden om toezicht steviger 
in de gemoderniseerde archiefwet te 
positioneren door bijvoorbeeld boe-
tes te kunnen verstrekken. Je kunt 
zeggen wat je wilt van bijvoorbeeld 
de Autoriteit Persoonsgegevens, 
maar deze heeft het onderwerp 
privacy wel steviger op de agenda 
van bestuurders en managers weten 
te krijgen. 

Nieuw rapport
In de golf van aandacht voor de 
informatiehuishouding is het goed 
om een analyse te hebben en ver-
volgens, zoals de inspectie aanbe-
veelt, om de handen uit de mouwen 
te steken. Bij de rijksoverheid zou 
ieder managementteam moeten 
agenderen en er verbeterplannen 
aan hangen, in aansluiting op alle 
actieplannen die de ministeries al 
verplicht zijn om te maken. Alleen 
dan is er hoop dat er niet over een 
aantal jaren een nieuw rapport 
verschijnt over de dementerende 
overheid 3.0. 

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Een demente-

rende overheid 2.0?. Den Haag, februari 2021. Download 

het rapport op Bit.ly/3dzAFIU.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft, mede 
naar aanleiding van het recent verschenen rapport van de 
Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 
(POK) en van het ongevraagd advies van de Raad van State 
over de ministeriële verantwoordelijkheid, een analyse 
gepubliceerd met als titel Een dementerende overheid 2.0?. Wat 
heeft versie 1.0 opgeleverd en hoe voorkomen we versie 3.0?

Dementerende overheid 2.0?

Tekst Jeroen Jonkers
Jeroen Jonkers is hoofdredacteur Od

‘DE INFORMATIEHUISHOUDING 
STAAT NOG STEEDS NIET HOOG 
OP DE AGENDA’
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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

Archiefwet, -besluit en -regeling

Ik weet niet hoe het met jullie gaat 
maar ik heb het inmiddels helemaal 
gehad met thuiswerken. Van pure 
ellende laat ik regelmatig mijn werk-
telefoon op de grond vallen, omdat ik 
dan naar mijn collega’s van de fysieke 
helpdesk mag. Laatst heb ik een solli-
citatiegesprek wandelend afgenomen 
omdat ik het belangrijk vond om 
iemand echt te zien en te ontmoeten 
in plaats van op een scherm. Mijn 
werkende leven is een groot drama 
op Netflix geworden. Alsof ik dagelijks 
urenlang naar een soms heel slechte 
soap zit te staren. Ondertussen probe-
ren we om ons werk zo goed mogelijk 
uit te voeren. Ik zie veel inventiviteit in 

mijn omgeving en nieuwe initia-
tieven ontstaan. 
Ook zie ik dat het onder het ogen-
schijnlijke vlakke wateroppervlak 
steeds stormachtiger wordt. De 
maatschappij is in beweging. 
Hele bevolkingsgroepen komen 
steeds vijandiger tegenover elkaar 
te staan. Grotere en onzicht-
bare machten lijken over onze 
vrijheid, integriteit en toekomst 
te beslissen. Een grootscheepse 
en honderden miljoenen kostende 
staatscampagne is gaande om ons 
allemaal van een prik te voorzien. 
Niet meedoen is crimineel. De politiek 
zoekt een medische weg naar buiten 

zonder stemmen te verliezen en 
burgermeesters sluiten parken af 
en proberen met alle macht de 
avondklok te handhaven. 
Het moge duidelijk zijn dat deze 
periode voer wordt voor histo-
rici, romanschrijvers, studenten, 
enzovoort. Het is dan ook van 
het grootste belang dat we als 
informatieprofessionals ons uiter-
ste best doen om alle informatie 
duurzaam te ontsluiten en te 

archiveren. Want zij die zich het ver-
leden niet herinneren, zijn gedoemd 
het opnieuw te beleven. 

Edwin Driessen is redactielid Od

Voer voor historici

De afgelopen 3 jaar is er gewerkt 
aan een gemoderniseerde Archief-
wet. Na goedkeuring door de mi-
nisterraad werd het wetsontwerp 
voor advies aan de Raad van State 
voorgelegd. Het ontwerp en ook 
het recent beschikbaar gekomen 
advies mogen helaas niet open-
baar worden gemaakt. Daarvoor 
is het wachten op het verwerken 
van het advies door de minister in 
een nieuw wetsvoorstel, dat naar 
verwachting na de zomer aan de 
minsterraad en aansluitend aan de 
Tweede Kamer kan worden aange-
boden.

Expertise 
OCW is ondertussen gestart met 
het opstellen van het archiefbesluit 

en de archiefregeling. Op 25 maart 
was daarvoor de digitale startbijeen-
komst voor alle belangstellenden 
in de informatie- en archiefsector. 
De opkomst van bijna vijfhonderd 
deelnemers toonde een duidelijke 
behoefte aan informatie en aan de 
mogelijkheid mee te denken aan. 
Omdat deze bijeenkomst technisch 
niet verliep zoals gehoopt, werden 
er met medewerking van KIA-part-
ners KNVI en VNG op respectie-
velijk 20 en 22 april aanvullende 
digitale voorlichtingssessies georga-
niseerd. OCW maakte duidelijk dat 
er behoefte is aan expertise uit het 
veld op onderdelen van het archief-
besluit en de archiefregeling. Meer 
details over dit alles is te vinden op 
Kia.pleo.nl en op de speciale pagina 

over de Archiefwet in de Kennis-
Index van KIA (Bit.ly/3ntGZXe). 

Meld je aan 
In het archiefbesluit worden selec-
tie, ontheffing van overbrenging 
(procedure en eisen) en toegang 
beperkt openbaar archief verder 
uitgewerkt. In de archiefregeling 
komen duurzame toegankelijkheid 
digitale informatie, eisen aan fysieke 
ruimtes en materialen en vervan-
ging en vernietiging aan de orde. 
Aanmelden om mee te denken (de 
activiteiten worden voorzien tus-
sen 15 mei en 15 oktober 2021, het 
totale tijdsbeslag tussen de 16 en 20 
uur) kan per mail naar archiefwet@
minocw.nl onder vermelding van 
het onderwerp van expertise.
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‘ Op onderzoek uit’

Tekst Eric Kokke 
Beeld Miranda van Oorschot
Eric Kokke is redactielid Od

Hoe ben je in deze functie 
terechtgekomen?
‘Ik was al in het ziekenhuis werk-
zaam als doktersassistente. Iets heel 
anders, maar mijn opleidingsge-
schiedenis is dan ook vrij divers. 
Naast mijn opleiding in de zorg heb 
ik ook cultureel erfgoed gestudeerd. 
En dat begon de laatste paar jaren 
het toch weer te kriebelen.’
‘De diversiteit in mijn werk spreekt 
mij enorm aan. Er zijn allemaal 
verschillende manieren om met 
informatie om te gaan of om die te 
beheren. En na een jaar leer ik er 
nog steeds elke dag nieuwe dingen 
bij. Ik mag nadenken over het pro-
ces van informatie beheren, over 
het opsporen van informatie…. Ik 
kom erachter dat ik gek ben op het 
werken met informatie!’
‘Ik ben dan ook overal enthousiast 
voor te maken. Er is veel informatie 
en ik wil van alles weten hoe iets 
in elkaar zit. Zelfs als dat niet echt 
nodig is. Op dat soort momenten 
ben ik dan even het overzicht kwijt. 
Maar aan de andere kant is dit ook 

wel weer een heel gek jaar. We 
hebben natuurlijk te maken met 
COVID-19.’ 
‘Mensen weten niet goed wat ik 
doe. Ik kan het ook nog niet zo 
goed uitleggen, omdat het dit jaar 
heel vreemd is gelopen. Maar 
desondanks zijn mijn motivatie en 
interesse alleen maar gegroeid. Ik 
verbaas me erover hoe flexibel het 
team is geweest tijdens het inwer-
ken.’

Wat is het meest opvallende dat je  
in je werk hebt meegemaakt tot nu toe?
‘Voor de hand liggend is natuurlijk 
het thuiswerken tijdens de pande-
mie. Ik had dit nog nooit eerder 
gedaan, dus dat was wel spannend. 
Mijn collega’s zorgen ervoor dat 
we niet zouden “vereenzamen”, 
dus hebben we wekelijks digitale 
kletsmomentjes met elkaar. Daar 
heb ik veel energie uit kunnen 
halen.’ 
‘Het afgelopen jaar hebben een 
aantal collega’s mij wegwijs gemaakt 
in hun onderdeel van het informa-

tiebeheer. Ook staat iedereen open  
voor alle vragen die ik stel. Er zijn 
werkinstructies die we up-to-date 
houden. Kortom, ik krijg alle hulp 
die ik nodig heb om de nodige ken-
nis en ervaring op te doen. Zelf ben 
ik ook nieuwsgierig dus vaak ga ik 
op onderzoek uit. Ik observeer hoe 
anderen documenten beheren. Dan 
wil ik zo goed mogelijk begrijpen 
waarom wij dat op een bepaalde 
manier aanpakken. En waar het kan 
oefen ik natuurlijk zelf ook.’
‘We zijn als collega’s vaak met elkaar 
in gesprek hoe een proces loopt of 
anders kan gaan. We leren constant 
van elkaar en ik al helemaal als 
nieuwste lid van het team. Ik blijf 
ook graag alert. En daar bedoel ik 
mee dat ik bewust omga met het 
proces wat ik uitvoer. Zo kun je 
jezelf altijd afvragen hoe efficiënt 
je bent of hoe logisch je bezig bent, 
maar ook waarom je iets doet.’

Heb je advies voor iemand die ook aan 
de slag wil in het informatiebeheer?
‘Heel simpel: hou je van informatie? 
Hou je ervan om over het proces 
van informatiebeheer na te denken? 
Gewoon doen!’

Organisatie:  Erasmus MC
Begonnen in: februari 2020
Functie: medewerker documentaire  
informatievoorziening 

Het vakgebied informatiebeheer kent een grote diversi-
teit aan collega’s. Waar de een al decennialang actief is, 
komt de ander net kijken. In deze rubriek maken we ken-
nis met de nieuwelingen. Wat zijn hun ervaringen tot nu 
toe? In deze aflevering is het woord aan Grace Iyalekhue.
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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

De leden van de Beleidsraad van de 
KNVI (en dat zijn de decentrale be-
stuurders van alle regio’s en interesse- 
groepen) hadden om de regeling ge-
vraagd, omdat ze merkten dat er soms 
wel erg gemakkelijk met de events 
wordt omgegaan. Een stapje verder op 
weg naar professionalisering.

Beleidsraad
Wat betreft de Beleidsraad: die komt 
online bijeen, elke decentrale bestuur-
der is ervoor uitgenodigd. Ieder kwar-
taal is er zo’n Beleidsraad, waar veel 
onderlinge afstemming plaatsvindt, 
hopelijk dit keer ook weer rondom de 
events die de verschillende onderdelen 
van de KNVI organiseren. Het ver-
enigingsbestuur draagt altijd bij met 
een aantal vragen en een aantal van 
ons komen ook langs, zodat we elkaar 
direct kunnen vinden. 
En natuurlijk gaan we het dan ook 
weer hebben over onze gegarandeerde 
events, de Super Tuesdays. We zijn 
erg trots op deze geweldige sessies!
En dan weer terug naar het saaiere 
bestuurswerk, de contributie voor dit 
jaar. In de ALV van november 2020 
heeft de vereniging ingestemd met 

een contributieverhoging voor het 
individuele lidmaatschap van 2,5 pro-
cent en dit zie je nu terug op de fac-
tuur. Ook de contributie voor het in-
stitutionele lidmaatschap is verhoogd, 
met 5 procent, beide verhogingen zijn 
vooral inflatiecorrecties. De facturen 
zijn inmiddels verstuurd en de auto-
matische incasso heeft gedraaid. Net 
als ieder ander jaar levert dit moment 
veel contact op met ons bureau, om-
dat leden eigenlijk liever nu opzeggen 
in plaats van voor het einde van het 
jaar of omdat (helaas) de werkgever 
de factuur niet meer wil vergoeden. 
We zijn blij met ons professionele 
bureau, dat dit allemaal voor ons 
opvangt en in goede banen leidt, ook 
dat hoort bij een grote vereniging als 
de onze. En we zijn blij met de nieuwe 
leden die blijven komen, de afgelopen 
maand weer 24 erbij. Voor ons toch 
ook weer een bewijs dat de KNVI een 
aantrekkelijk platform is, waarop de 
professionals uit ons vakgebied echt 
waarde halen.

Najaar 2021
Terug naar de leukere dingen, de 
reden waarom de KNVI bestaat, de 

ontmoeting met de vakgenoten, het 
gesprek, de professionele ontwik-
keling. Een van de grotere events 
die door het verenigingsbestuur 
wordt georganiseerd (alle andere 
events worden door de decentrale 
bestuurders georganiseerd) is het 
Smart Humanity Event. Sinds 2018 
organiseren we dit al, als opvolger 
van het vroegere KNVI Congres. Vo-
rig jaar was alles al anders en hebben 
we er een tv-dag van gemaakt. Dat 
was een groot succes voor wat betreft 
de waardering voor de inhoud en aan 
de online reacties te merken, werd het 
event ook goed bekeken en gevolgd. 
Een leuke bijkomstigheid was ook, 
dat het materiaal ook nog achteraf 
een keer bekeken kon worden. Maar 
de ontmoeting met elkaar misten we 
natuurlijk allemaal wel. 
Dus hebben we onlangs zitten naden-
ken over hoe we dit in het najaar van 
2021 kunnen gaan vormgeven: wordt 
het hybride, wordt het live, hoe gaan 
we het doen? Dezelfde vraagstukken 
waar het grote srvisiondays-event van 
september voor staat (Srvision.nl). 
Leuk om over na te denken, moeilijk 
om in te schatten hoe de situatie over 
een halfjaar zal zijn.
Na elke vergadering weten we het 
weer zeker: wat een toffe vereniging 
en wat doen onze leden veel! Schrij-
ven, inspireren, ontmoeten, we zijn 
er trots op om dit te faciliteren als 
bestuur!
Voor nu, blijf gezond, blijf positief en 
tot de volgende keer.

Hartelijke groet namens het  

verenigingsbestuur,

Sandra de Waart, secretaris

Stavaza
Het verenigingsbestuur van de KNVI komt elke maand 
bijeen. Vaak zijn het gewoon bestuurlijke zaken die 
we met elkaar moeten “aftikken”. Bij onze vergadering 
op 18 maart hebben we bijvoorbeeld een zogenaamde 
no-show-regeling geaccordeerd. Die regeling willen we 
als voorwaarde aan onze events verbinden. Het houdt 
in dat aangemelde bezoekers van onze events, die zich 
niet van tevoren afmelden wanneer ze verhinderd zijn, 
hun reeds betaalde toegangstarief niet terugkrijgen. Een 
standaardregeling voor veel professionele organisaties, 
dus nu ook voor de KNVI. 
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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?
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

Nieuwe stap in samenwerking KIA en KNVI
Sinds begin dit jaar zijn 
Kennisnetwerk Informatie & 
Archief (KIA) en de KNVI een 
strategische samenwerking 
aangegaan met als doel het 
vakgebied Informatiebeheer te 
promoten en kennisuitwisseling 
te stimuleren. Naast verschil-
lende projecten, die de komende 
tijd verder vorm krijgen, is er 
nu ook het Themanetwerk Toe-
komstgericht Informatiebeheer.
Naast een maandelijks terug-

kerend webinar (elke laatste 
donderdag van de maand) over 
actuele vragen in het vakgebied 
is er nu ruimte op het KIA-plat-
form ingericht om ervaringen 
en kennis uit te wisselen en 
vragen te stellen. Deze vragen 
vormen dan weer de inspiratie 
voor nieuwe webinars.
Het Themanetwerk Toekomst-
gericht Informatiebeer is te 
vinden op het KIA-platform 
(https://tinyurl.com/2wfytnm4).

Ontmoetingssessie KVAN: kijken 
waar samenwerking nodig is
Op maandag 12 april verzorgden 
André Plat (VNG/KNVI|SOD) 
en Eric Kokke (GO opleidingen/
KNVI) een presentatie tijdens 
een ontmoetingssessie bij de 
KVAN in het kader van de 
Archiefdagen. Het thema van de 
sessie was de relatie KNVI en 
KVAN. Waarom zouden beide 
verenigingen samenwerken, 
welke gezamenlijke uitdagingen 
zijn er en wat moeten we doen 
om alle informatieprofessionals 
met elkaar te verbinden? 
Eric Kokke nam een korte 
introductie van de KNVI en een 
overzicht van de belangrijkste 
trends en ontwikkelingen in de 
informatiemaatschappij en het 

informatiebeheer voor zijn re-
kening. Daarna ging André Plat 
met de deelnemers op zoek naar 
de belangrijkste issues in het 
informatiebeheer en hoe daar 
samen mee aan de slag te gaan. 
Aan de orde kwamen onder 
andere: aankoop van informa-
tiesystemen, de zichtbaarheid en 
toegevoegde waarde van  
het vakgebied, toekomst van ar-
chiefinstellingen en de situaties 
rond openbaarheid en vernieti-
ging. De komende weken geven 
beide verenigingen een vervolg 
aan deze eerste verkenning. 
Interesse om deel te nemen aan 
dit initiatief? Stuur een mailtje 
naar info@knvi.nl.

Super Tuesdays
Ook in de komende periode 
verzorgt de KNVI op de eerste 
dinsdag van de maand de inmid-
dels al traditionele Super Tues-
days. Op 1 juni is het onderwerp 
Digitalisering in het onderwijs, 

in juli is het Smart People/Smart 
Cities en in augustus Organisa-
tieverandering. De Super Tues- 
days starten om 16:00 uur en 
duren tot 17.30 uur. Aanmelden 
via www.knvi.nl/agenda.
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Hét platform voor de 
informatieprofessional 
bij de overheid

Verschijningsdatum Thema

9 29 januari Grip op informatie

10 26 februari Metadata- 
10Daagse

11 2 april Gluren bij de buren

12 21 mei Een jaar na corona

13 25 juni Kijken bij  
de rijken

14 24 september Duurzaam digitale 
informatiehuishouding

15 5 november Actieve open-
baarmaking

16 3 december Informatiebeheer bij 
de overheid in 2030

OD-KALENDER 2021
ADVERTEREN IN OD THEMANUMMERS EN VERSCHIJNINGSDATA 2021

Od wordt uitgegeven door

         

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

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

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

OD ZOEKT STRATEGISCHE PARTNERS

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

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


