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E D I T O R I A L

Tekst  Eunice Vink
Eunice Vink is projectleider Grip 
op Informatie bij VNG Realisatie

V
oor degenen die het zich kunnen herinneren: ik heb eerder twee 
artikelen op het VNG-forum geschreven over preservering. Het 
eerste ging over de aardbeienjam van mijn oma. Leuk hoe dat 
reacties opleverde. In het tweede artikel riep ik organisaties op 

tot het opsturen van hun preserveringsbeleid. Vol verwachting klopte 
mijn hart. Welke reacties ou ik daarop krijgen. Ik ontving... nul reac-
ties! Nul! Niet een. Nada. 
Nadat ik dit had laten bezinken, kwam de ontkenning: mijn bijdrage 
stond vast niet op het forum, hij was niet te lezen, mijn mailbox had 
storing. Na wat controles kwam ik erachter dat hij er wel degelijk stond 
en gelezen was. Toen kwamen alle fases van rouw. Als eerste een soort 
boosheid. Niemand? Niemand had beleid dat ze wilden delen? 
Nee, dat zag ik vast niet goed. Zou het dan toch de vakantie zijn? De 
zichtbaarheid van de artikelen? Ik wilde meer doen. Maar zelfs de 
werkgroep die we opgericht hadden, liep leeg. De depressie sloeg toe. 
Waarom is er dan zo weinig behoefte om iets met preservering te 
doen? 
Ik vergelijk het met ouders die ik (tijdens een opdracht) sprak nadat 
hun zoon vernielingen had gepleegd. Na veel praten bleek: de ouders 
vonden het altijd goed gaan met hun zoon. Oké, ze waren wat druk en 
moesten vaak van huis, maar hij deed thuis altijd zo zijn best. Natuur-
lijk hadden ze problemen met hem, maar zo waren jongens en pubers 
toch? Nee, dat is niet zo. Alles staat of valt met opvoeding, van de 
geboorte af. Geef het goede voorbeeld.
Terug naar preservering. Als je niet vanaf de geboorte van documenten 
(en ja, daar vallen alle data onder) beleid hebt over hoe je data opslaat 
met het oog op de toekomst, als je niet direct zorgt dat er bewaar-
termijnen zijn en als je niet zorgt voor duurzame toegankelijkheid… 
waarom ben je dan verbaasd dat je de data later niet meer kunt vinden, 
overdragen of openbaren? Verander niet de archiefwereld door alle 
problemen aan te pakken, maar begin wel bij het meest basale. Maak 
beleid, richt nieuwe datacollecties in. Voor al oude data geldt: weeg het 
risico af en durf weg te gooien. 
En nee, bij mij kwam er vervolgens geen aanvaarding, daar ben ik niet 
zo van. Dus collega’s, niet naïef zijn, niet afschuiven op de organisatie. 
Gewoon nu beginnen!

Gewoon beginnen!
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V I S I E

Hoe verhoudt Common Ground zich tot verplichtingen vanuit de 
archiefwet en de selectielijst? Op het congres Overheid 360° van 
13 oktober 2021 noemde CTO van VNG Realisatie Theo Peters 

duurzame toegankelijkheid nadrukkelijk als één van de ontwerpprincipes. 
Als duurzame toegankelijkheid daadwerkelijk een kernprincipe is 

van Common Ground en Common Ground de basis wordt voor het 
archief van de toekomst, dan wordt het tijd dat er een gedragen en 
complete definitie wordt opgesteld waar ook archivarissen achter 

kunnen staan. Dan kunnen we samen aan de slag om Common Ground 
voor iedereen te laten werken, ook voor de informatiebeheerder.

Tekst Wietse Bakker en Bram Klapwijk
Wietse Bakker is adviseur digitale informatie en 
informatiemanager bij het RAZU. Bram Klapwijk 

is informatieadviseur, ook bij het RAZU

Ook voor informatiebeheerders

Common Ground  
voor iedereen
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D
uurzame toegankelijkheid is op meerdere manie-
ren te interpreteren. Peters zelf gaf als definitie: 
het goed opbergen en weer toegankelijk maken 
van alle beslissingen van de overheid. De archi-

varis hanteert (hopelijk) een bredere definitie, waarin 
1) zorg voor tijdige vernietiging gepaard gaat met 
tijdige borging, 2) opberging is gekoppeld aan duur en 
3) toegankelijkheid aansluit op openbaarheidsprincipes 
en de leefwereld van de samenleving. 
Bij Common Ground worden opslag en proces uit 
elkaar getrokken. Dit betekent standaardiseren in de 
techniek zodat we kunnen variëren aan de gebruikers-
kant. Uiteindelijk wordt informatie met Common 
Ground maar één keer opgeslagen, om vervolgens op 
meerdere plekken en verschillende manieren herbruik-
baar te zijn. 
De techniek binnen Common Ground wordt onder-
verdeeld in zogenaamde componenten, toegespitst op 
specifieke functionaliteiten. De functionaliteiten die 
nodig zijn voor het duurzaam toegankelijk houden van 
informatie lenen zich bij uitstek voor opsplitsing in 
componenten. Dat kan pas als we, archiefdiensten en 
gemeenten, samen tot een standaarddefinitie komen 
van duurzame toegankelijkheid. 
Duurzame toegankelijkheid in componenten… het 
biedt de informatieprofessional en archiefbeheerder de 
kans om hun grip op informatie sterk te verbeteren. 
Denk aan standaardisatie op het gebied van vernieti-
ging, waardering en selectie, preservering, openbaar-
heid en ontsluiting. Nieuwe informatie wordt direct 
voorzien van de juiste waardering, tijdig en centraal 
geselecteerd voor vernietiging of overbrenging, en 
langdurig bruikbaar en vindbaar gehouden. 

eDepot
Als informatieadviseurs bij een archiefdienst werken 
wij in het kader van de duurzame toegankelijkheid 
aan de realisatie van een eDepot. Door uit te gaan 
van Common Ground en in termen van duurzame 
toegankelijkheid te denken, komen er veel vragen naar 
voren waar we (nu) nog geen antwoord op hebben. 

Wat is bijvoorbeeld de positie van een eDepot in de 
gemeentelijke infrastructuur? Staat het eDepot nog 
steeds los van de gemeente of willen we een eDepot 
dat door middel van componenten verweven wordt 
met de bron? Maar ook vragen als: hoe staat Common 
Ground tegenover het OAIS1-model, hoe waarborgen 
we privacy en informatiebeveiliging als we het eDepot 
koppelen met de gemeentelijke systemen en hoe gaan 
we om met informatie die niet Common Ground is?
Deze vragen mogen ons niet afschrikken; ze vormen 
tezamen een unieke kans naar duurzame toegankelijk-
heid, Common Ground en het eDepot te kijken in een 
landschap dat zo veel kansen biedt. 

Aan de slag
De mate waarin archivarissen zich werkelijk (kunnen) 
bemoeien met de inrichting van het informatieland-
schap van gemeenten verschilt sterk. Vaak komt het 
echter niet verder dan het verzoek om gebruik te 
maken van gestandaardiseerde metadata en bestands-
formaten. Common Ground biedt kansen die we sinds 
de overgang naar digitaal werken niet meer hebben 
gezien. Daarvoor moeten alle belanghebbenden, 
inclusief de archiefdiensten, wel gaan bijdragen. Door 
te participeren in de ontwikkeling van componenten 
voor duurzame toegankelijkheid werken we enerzijds 
samen met onze zorgdragers aan archiving by design 
pur sang, anderzijds maken we het eDepot binnen een 
Common Ground-landschap mogelijk. En waar de 
klassieke eDepots veelal ontwikkeld zijn in de bubbel 
van het archief, biedt de Common Ground-community 
archiefdiensten de kans om de denk- en daadkracht 
van meer dan 300 gemeenten te gebruiken om in 
gezamenlijkheid de duurzame toegankelijkheid van de 
toekomst te ontwikkelen.
Kortom: het wordt tijd om samen aan de slag te gaan. 
Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) is voor-
nemens de discussie in archief- en gemeenteland begin 
2022 een kickstart te geven. We hopen dat zo veel 
mogelijk archiefdiensten en gemeenten zich bij ons 
aansluiten.

1 Het ‘OAIS reference model’ is een abstracte voorstelling van een informatiesys-
teem voor de langetermijnopslag van digitale data. 

‘WELKE POSITIE HEEFT HET 
EDEPOT IN DE GEMEENTELIJKE 
INFRASTRUCTUUR?’

‘HET IS TIJD OM MET Z’N ALLEN 
AAN DE SLAG TE GAAN’
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O P I N I E

Het Nationaal Archief, de Regionaal Historische Centra 
en een groot aantal regionale en lokale archiefdiensten 

hebben de beschikking over goed draaiende en soms zelfs 
gecertificeerde eDepots, waarin digitale duurzaamheid 

maximaal wordt gewaarborgd. Amsterdam is zelfs al bezig met 
de tweede generatie1! In het voetspoor van deze koplopers 

zijn inmiddels ook andere overheden, waaronder de gemeente 
’s-Hertogenbosch, bezig met de implementatie van een eDepot.

Lang leve het eDepot!
Of lopen we tegen de grenzen aan?

Tekst Vincent Sleebe
Vincent Sleebe is adviseur digitale 
archivering bij de afdeling Erfgoed 

van de gemeente ’s-Hertogenbosch

D
eze overheden kunnen kiezen uit een vrij 
beperkt aantal applicaties. Hoewel die uiteraard 
sterk verschillen in functionaliteit en werking, 
hebben ze wel een aantal kenmerken gemeen. 

Zo worden altijd duurzaam te bewaren bestanden uit 
een bronsysteem getrokken en geplaatst in een nieuwe 
omgeving. De oorspronkelijke context wordt zo veel 
mogelijk door middel van structuur en vooral metadata 
gereproduceerd.
In de meeste eDepots wordt de archivistische structuur 
met archieven, dossiers en documenten gehanteerd. 
Het metadataschema TMLO, binnenkort te vervangen 
door het MDTO, speelt een cruciale rol bij het toegan-
kelijk houden van digitaal archiefmateriaal. Daarnaast 
wordt het tekstueel doorzoeken van bestanden steeds 
belangrijker. Op deze manier kunnen grote hoeveel-
heden digitaal erfgoed voor de lange termijn gepre-

1  Bit.ly/3smk1FG.

serveerd en daarmee duurzaam toegankelijk worden 
gehouden.

Grenzen
Toch lijkt deze al bijna klassieke oplossing van een 
eDepot nu al tegen zijn grenzen aan te lopen. Niet alle 
digitale informatie laat zich vangen in de drie-eenheid 
archief-dossier-document. Dat geldt niet alleen voor 
veel database-applicaties waarvan lokale overheden 
gebruikmaken, maar ook voor de basisregistraties en 
andere overstijgende systemen zoals informatieketens. 
Daarnaast leidt het slepen van digitale informatie van 
het ene naar het andere systeem vaak tot informatie-
verlies, hoe goed je dat ook probeert te voorkomen.
Dat roept de vraag op of het eDepot als allesomvatten-
de digitale bewaaromgeving wel haalbaar en gewenst 
is. De nieuwe Archiefwet sorteert al voor op deze 
vraag door bewaren bij de bron mogelijk te maken. In 
deze constructie gaat (digitale) informatie niet over 

A C H T E R G R O N D
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naar een archiefbewaarplaats, maar houdt de archief-
vormer die in een eigen ict-omgeving duurzaam toe-
gankelijk. Het gaat dan met name om grote systemen 
die langdurig in de lucht moeten worden gehouden en 
nooit echt afgesloten worden, zoals de basisregistraties. 

Gedoe van overbrenging
Maar ook als een organisatie uitstel of zelfs afstel van 
feitelijke overbrenging krijgt, zal ze werk moeten 
maken van duurzame toegankelijkheid: niet alleen 
moet ze zorgen dat de informatie ook op lange termijn 
bewaard blijft, maar ook zal ze moeten garanderen dat 
die beschikbaar blijft voor die gebruikers die er recht 
op hebben. Met andere woorden: openbaar materiaal 
zal voor iedereen toegankelijk moeten zijn die erom 
vraagt. Dat is in veel informatiesystemen niet goed 
ingericht. Ook leidt het soms tot onduidelijkheid over 
verantwoordelijkheden. Niet voor niets is er zo lang 
gewerkt aan richtlijnen voor de archivering van het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarbij is de conclusie 
dat elke aangesloten organisatie verantwoordelijk is 
voor haar eigen informatie en die rol niet kan afschui-
ven op het systeem2.
Bewaren bij de bron is dus geen gemakkelijke ontsnap-
pingsroute voor organisaties die geen zin hebben in 
het gedoe van een overbrenging. Maar het opent wel 
de deuren naar een situatie waarin digitale informatie 
in het bronsysteem blijft en alleen wordt overgedragen 
aan het eDepot van een archiefdienst, als het systeem 
wordt uitgefaseerd. Maar wringt hier niet gelijk de 
schoen? Lokale overheden hebben vaak honderden 
informatiesystemen in gebruik en die blijven zelden 

2  Bit.ly/3qdaNJl. Zie ook: Bit.ly/3sktD3T.

meer dan 10 of 20 jaar in de lucht. Bij elke wisseling 
van een systeem moet een conversie plaatsvinden. Dus 
bewaren bij de bron is in dit geval niet echt uitvoer-
baar.

’sHertogenbosch
De gemeente ’s-Hertogenbosch vervangt momenteel 
het documentmanagementsysteem. Daarin zit ook nog 
de erfenis van een eerdere conversie vanuit FileNet 
van jaren geleden. De gemeente kiest ervoor om, in 
plaats van opnieuw alles te migreren naar het nieuwe 
systeem, de afgesloten dossiers over te hevelen naar 
een zogenaamde digitale archiefruimte. Vandaar zal de 
blijvend te bewaren informatie haar weg vinden naar 
het eDepot. En zo zijn er alleen bij deze gemeente nog 
veel meer applicaties die binnenkort vervangen gaan 
worden. Moeten we al die systemen in de lucht houden 
omdat bewaren bij de bron beter is dan overbrengen 
naar een eDepot? Of blijven we de ballast steeds migre-
ren naar nieuwe systemen? Heeft eenmalig migreren 
naar een eDepot dan niet de voorkeur?
Concluderend kunnen we stellen dat het eDepot als 
middel om duurzame toegankelijkheid te waarborgen 
nog niet uitgerangeerd is. Bewaren bij de bron is een 
goed alternatief voor grootschalige en langlevende 
digitale systemen, maar biedt geen uitkomst voor 
elke willekeurige applicatie van elke organisatie. De 
verscheidenheid van die systemen is daarvoor te groot 
en de levensduur vaak te kort. Maar wel zal het eDepot 
zich verder moeten blijven ontwikkelen om ook de 
opname en toegankelijkheid van niet-gestructureerde 
informatie mogelijk te maken. Bovendien zullen uni-
forme metadatering en uitwisselingsstandaarden het 
gemakkelijker moeten maken om informatie in haar 
context over te hevelen naar een duurzame bewaar-
omgeving, zoals het eDepot.

‘NIET ALLE DIGITALE 
INFORMATIE VANG JE IN DE 
DRIE-EENHEID ARCHIEF-
DOSSIER-DOCUMENT’

‘BLIJVEN WE BALLAST 
MIGREREN NAAR 
NIEUWE SYSTEMEN?’
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P R A K T I J K

Tekst Remco van Veenendaal
Remco van Veenendaal is preservation 

officer bij het Nationaal Archief

Of je nu informatie ontvangt, creëert, 
beheert of toegankelijk maakt

Weet wat en 
hoeveel je hebt

Of je nu voor de klas staat of bij een bank werkt, je doet er goed 
aan te weten met wat voor leerlingen respectievelijk financiële 

producten je werkt. Met kleuters ga je anders om dan met pubers. 
Spaarrekeningen beheren is een ander vak dan “brokeren” 
in crypto. Zo is het ook als je als informatieprofessional bij 
de overheid met informatie werkt en informatie duurzaam 

toegankelijk maakt en wilt houden. Wat je doet, en welke kennis 
en tools je daarvoor nodig hebt, hangt mede af van het soort 

informatie, het (bestands- of data)formaat waarin die informatie 
is vastgelegd en hoeveel je van elk soort informatie hebt.

K now your content is level 1 van de Levels of 
Preservation.1 Pas nadat je weet wat je hebt 
kun je door naar de volgende levels: het 
beschermen, monitoren en verduurzamen 

van informatie.
Hoe weet je nou wat je hebt? In dit artikel zal ik 
uitleggen hoe we bij het Nationaal Archief via onze 
impactanalyses voor aansluitingen en door de doorlo-
pende monitoring op het eDepot level 1 ondertussen 
“speedrunnend” halen. Bij jou(w organisatie) ziet het 
werk er vast anders uit, maar de principes uit dit artikel 
kun je hergebruiken. De genoemde tools zijn open 

source en kun je zo in gebruik nemen.
Let op: bij het ministerie van OCW hebben we samen 
met DUO een aantal tools “gepackaged”, zodat ze in 
onze werkomgeving geïnstalleerd kunnen worden. 
Dat je zelf geen software mag installeren, hoeft dus niet 
game over te betekenen.

1 https://ndsa.org/publications/levels-of-digital-preservation/.

Bij impactanalyses gaat het over weten wat je gaat 
krijgen. Als een organisatie archief gaat overbrengen 
en voor het eerst aansluit, onderzoekt een multidisci-
plinair team wat daarvoor organisatorisch, technisch 
en qua metadata en preservering nodig is. Voor preser-
vering gaan we in gesprek met de aansluitende partij. 
Gebaseerd op de Archiefwet en ons preserveringsbe-
leid2 stellen we vragen als: is uw informatie opgeslagen 
in voorkeursformaten? En: vond er informatiemigratie 
plaats? Zo maken we kennis met de informatie en de 
context en historie ervan. Daarnaast analyseren we 
een representatieve set computerbestanden met tools, 
waarmee wij onder andere identificatie en validatie 
uitvoeren. 
Identificatie is controleren of een computerbestand is 
wat het zegt te zijn: is document.pdf ook echt een pdf? 
Het is voorgekomen, dat een extensie werd veranderd 

2 https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/ 
preservation-policy.
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in .pdf, omdat het document anders het informatiesys-
teem niet in mocht. Identificatietools kijken verder dan 
de extensie.
Validatietools controleren of een bestand volgens de 
formaatspecificatie is opgeslagen. De archiefregeling 
vraagt om informatie op te slaan in een valideerbaar en 
volledig gedocumenteerd bestandsformaat dat voldoet 
aan een open standaard. Openheid en documentatie 
zijn nodig voor goede validatie(tools).
Wij gebruiken voor het identificeren en valideren de 
File Information Tool Set (FITS). Als een Zwitsers 
zakmes bevat deze tool set meerdere handige tools. De 
belangrijkste om hier te noemen zijn DROID voor 
identificatie en JHOVE voor validatie. In de Commu-
nity Owned Preservation Tools Registry (COPTR)3 
vind je deze en vele andere handige tools. Op het 
Kennisnetwerk Informatie en Archief kun je een blog 
vinden over onze eigen ervaringen: Impactanalysis: hoe 

preserveringstools het gesprek ondersteunen. Lees daar ook 
het blog dat Eva van den Hurk-van ‘t Klooster schreef: 
Ervaringen met preserveringstools FITS en C3PO.
Door al tijdens de impactanalyses vragen te stellen en 
tools in te zetten, weten we als Nationaal Archief wat er 
op ons af gaat komen. We kunnen tijdig inschatten wat 
de impact op ons werk zal zijn en problemen bespre-
ken met de aansluitende partij. 

Doorlopend monitoren
Is informatie eenmaal in ons eDepot opgenomen, dan 
blijven we monitoren wat we hebben. Wij maken hier-

3 https://coptr.digipres.org/index.php/Tools_Grid.

voor gebruik van de rapportagemogelijkheden van het 
eDepot. Iedere maand gaan we na welke bestandsfor-
maten er de afgelopen maand bij kwamen en wat we 
in totaal hebben. Verder vertellen de rapporten ons, of 
er bijvoorbeeld problemen waren met de bestands-
formaatidentificatie.
Daarnaast analyseren we maandelijks een overzicht 
van alle meldingen van DROID en JHOVE uit de 
serverlogs van de voorbije maand (het gaat hierbij om 
identificatie- en validatie-informatie over bestanden). 
Hierdoor kunnen we (big) data- en trendanalyse 
uitvoeren over alle meldingen over alle informatie 
over alle jaren of inzoomen naar het niveau van één 
melding over één bestand. Zo weten we op ieder 
detail niveau wat we hebben.

Impactanalyse
Door ons al in de impactanalyse voor te bereiden op 
wat onze kant op gaat komen, en de informatie in ons 
eDepot doorlopend te monitoren, weten we precies 
wat we gaan krijgen, hebben en in hoeverre wat we 
hebben door de jaren heen verandert. Zo kunnen we 
op tijd actie ondernemen als we meer of andere kennis 
of tools nodig hebben. Dit zorgt ervoor dat we infor-
matie duurzaam toegankelijk en gepreserveerd houden.
Of je nu informatie ontvangt, creëert, beheert of toe-
gankelijk maakt, zorg ervoor dat je in ieder geval level 
1 gehaald hebt: weet wat en hoeveel je hebt. Dan weet 
je ook welke kennis en tools je nodig hebt. In dit artikel 
heb ik uitgelegd hoe wij daar bij het Nationaal Archief 
voor zorgen. Maak hier gerust hergebruik van, ga aan 
de slag met de genoemde tools en neem contact met ons 
op als je meer wilt weten.

‘DAT JE GEEN SOFTWARE 
MAG INSTALLEREN, 
BETEKENT NIET GAME OVER’

‘HAAL IN IEDER 
GEVAL LEVEL 1’
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MELD JE AAN VIA

WWW.OD-ONLINE.NL/KENNISSESSIE

Od
Kennissessie

THEMA

OFFICE 365 SHAREPOINT, 
COMPLIANCE EN 
RECORDSMANAGEMENT

OD 
KENNISSESSIE
12 APRIL 2022

 PLENAIRE SESSIES
 WORKSHOPS
 LEZINGEN
 VOLOP GELEGENHEID TOT NETWERKEN
 STANDS

De Od Kennissessies zijn mogelijk gemaakt door

Samen met 150 informatieprofessionals 
in de overheid kennis delen en verdieping 
zoeken. Een kans bij uitstek om 
ontwikkelingen in jouw vakgebied te 
bespreken en van elkaar te leren. 
Met keynotesprekers, ervaren 
praktijktrainers en docenten gaan 
we dieper op Office 365 SharePoint, 
compliance en recordsmanagement in.

Programma
09.45 – 10.45 uur   Plenaire opening door Eric Kokke met Eric Burger en Erica Toelle
10.45 – 12.00 uur   Workshopronde 1
12.00 – 13.00 uur   Lunch en netwerken
13.00 – 14.15 uur   Workshopronde 2
14.15 – 14.25 uur  Pauze en netwerken
14.25 – 15.40 uur  Workshopronde 3
15.40 – 16.15 uur  Plenaire lezing en afsluiting
16.15 – 17.00 uur  Netwerkborrel

Keynotesprekers
Eric Burger, specialist in recordsmanagement en informatie  
governance in Office 365

Workshops
• Joyce van Aalten, specialist in taxonomieën en metadata, in het bijzonder in Office 365
• Martijn Aslander, technologie-filosoof en auteur van Ons werk is stuk
• Eric Burger, specialist in recordsmanagement en informatie governance in Office 365
• Tom Haeck, expert informatie- en archiefbeheer en lector aan de Arteveldehogeschool
• Layla Hassan, adviseur documentaire en digitale informatievoorziening bij het ministe-

rie van Financiën
• Eric Kokke, GO Opleidingen/KNVI/RDDI
• Rens Ouwerkerk, adviseur Ontwikkeling Kennisproducten, Nationaal Archief



C O L U M N

Tekst Kees Verhoeven
Kees Verhoeven is voorzitter van 

de raad van advies bij KNVI

Een duurzaam digitaal 
2022 gewenst!

Od
Kennissessie

H
oewel het alweer eind januari is als u dit leest, gebruik ik deze gastcolumn toch voor een 
terugblik op het dynamische jaar 2021 en een vooruitzicht op het spannende jaar 2022.
Met het zo vasthoudende coronavirus, de herhaaldelijke lockdowns en de verscherpte maat-
schappelijke spanningen was 2021 uiterst turbulent. Politiek stond het bijna geheel in het 

teken van de langlopende kabinetsformatie: op 15 januari 2021 trad het voltallige kabinet-Rutte 
III af vanwege de toeslagenaffaire en op 15 december 2021 sloten VVD, D66, CDA en CU een 
nieuw coalitieakkoord als basis voor het kabinet-Rutte IV. Voor ik mijn nieuwjaarswens richting 
het kabinet uitspreek, zet ik eerst de digitale sleutelgebeurtenissen van 2021 op een rij.

Te beginnen met de hoogtepunten:
1.   De installatie van de nieuwe Tweede Kamercommissie Digitale Zaken. Hoewel de enthou-

siaste Kamerleden nog zoeken naar hun rol is deze politieke structuur cruciaal voor meer 
samenhang in het debat over digitale technologie.

2.   De digitale paragraaf in het nieuwe regeerakkoord. Eindelijk serieuze aandacht voor digita-
lisering! Zo komt er een algoritmewaakhond en worden serieuze stappen gezet op het vlak 
van digitale weerbaarheid en dataprotectie.

3.   De inzet van de Europese Unie voor meer digitale soevereiniteit. Met wetgeving zoals de Di-
gital Markets Act en de Digital Services Act wordt de macht van big tech begrensd. Bovendien 
worden stappen gezet om de digitale dominantie van China en de VS het hoofd te bieden.

Helaas waren er ook dieptepunten:
1.  De onophoudelijke datazucht van het kabinet. Ondanks de lessen van de toeslagenaffaire is 

de onrechtstatelijke datawet WGS (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverban-
den) nog steeds niet van tafel. 

2.  Geen minister van Digitale Zaken. Liefst vier extra ministers komen er, waaronder een 
voor stikstof. Maar voor “digitalisering” kon er slechts een halve staatssecretaris vanaf. Een 
gemiste kans. 

3.  De onvolwassen discussie over de digitale infrastructuur. De komst van het Facebook- 
datacentrum legde pijnlijk bloot dat zowel de Tweede als Eerste Kamer vooral de onderbuik 
laat spreken als het gaat om de – zeker in tijden van corona – cruciale digitale infrastructuur. 

Wat ik ons land toewens, zou ik willen samenvatten met de term “digitale duurzaamheid”. Daar-
mee bedoel ik doordacht, onderbouwd, samenhangend en dus toekomstbestendig beleid als basis 
voor een gezonde digitale transformatie en een menselijke samenleving in het digitale tijdperk. 
Ik hoop van harte dat het nieuwe kabinet in het algemeen en de nieuwe staatssecretaris Digitali-
sering in het bijzonder inmiddels snel uit de startblokken zijn geschoten.
Hoe dan ook een duurzaam digitaal 2022 gewenst!
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H
iervoor gebruiken we een 
softwarevoorziening die 
informatie relatief eenvoudig 
migreert, als bestandsforma-

ten niet meer toegankelijk zijn door 
de snel veranderende omgeving: 
ons eDepot werkt en dat schept 
vertrouwen in de toekomst. Niet 
alleen het systeem maar de hele or-
ganisatie rondom deze preservering 
is op orde. Er is beleid en er zijn 

praktische protocollen waarin alle 
informatie beschreven staat om een 
overdracht te kunnen doen. Er is 
een team dat uitstekend in staat is 
om de organisatie te ondersteunen 
en te helpen met deze overdrach-
ten. En metadatamodellen zodat de 
organisaties die willen aansluiten 
weten hoe hun informatiesystemen 
ingericht moeten zijn. 
En daar gaat het toch mis. Samen 

met deze organisaties worden map-

ping-sessies georganiseerd, zoeken 
we elkaar in begrip en willen we de 
landelijke richtlijnen volgen. Maar 
waarom? 

Achterhaald
Uiteraard zijn metadata belangrijk: 
informatie over de informatie pre-
serveren om het geheel te kunnen 
beheren en interpreteren. Maar ook 

Preservering

Op orde of 
terug naar de 

tekentafel?

Preservering is een term die in archiefland dagelijks wordt gebruikt. Maar 
in het contact met overheidsinstanties is het vaak belangrijk om in een 

bijzin aan te geven wat je ermee bedoelt. En dan bedoelen we tegenwoordig 
uiteraard: digitale preservering. Als archiefinstelling zorgen we dat we 

informatie vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen. En op een 
zodanige manier dat die informatie voor eeuwig toegankelijk en origineel is.

Tekst Marcel Korving
Marcel Korving is directeur van 

het West-Brabants Archief

A C H T E R G R O N D
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om de informatie toegankelijk te 
maken. Maar slaan we hierin niet 
enorm door? Vroeger had je met 
fysieke archieven een eenvoudige 
inventaris als ingang, wat beperkte 
ontsluitingsmogelijkheden bood. Er 
waren goede dienstverleningsmede-
werkers die ervoor zorgden dat de 
klant kreeg wat zijn behoefte was. 
Maar deze methode is in de hui-
dige zoek-en-vindmaatschappij 
achterhaald. We zoeken als archief-
instelling naar mogelijkheden om 
de duurzame toegankelijkheid van 
informatiebronnen te verbete-
ren. Om het zoeken en vinden 
van informatie te verbeteren, zijn 
metadata enorm belangrijk. De 
gedachten rondom de digitale ar-
chieven worden door de landelijke 
richtlijnen veel te zwaar opgetuigd, 
en is te technisch. De organisaties 
die informatie produceren, vinden 
het ingewikkeld en dit betekent 
meteen dat het niet gaat werken. 

Gesloten verdienmodel
Terug naar de tekentafel zou ik wil-
len zeggen en kijken wat er met de 
huidige technologieën mogelijk is in 
het opslaan en daarna toegankelijk 
maken van deze informatie. We 
hebben het tegenwoordig al niet 
meer over documenten, maar over 
data. Dat is een goed begin. Maar 
kijkend naar de wereld om ons heen 
wordt het nog ingewikkelder als 

informatieobjecten voor ons geen 
zichtbare en begrijpende objecten 
meer zijn. 
Nog een grote uitdaging zit er 
bij de leveranciers van software. 
Onze deelnemers hebben een 
divers applicatielandschap waarin 
verscheidene applicaties worden 
gebruikt waarin te bewaren infor-
matieobjecten aanwezig zijn. Als 
onze deelnemers al weten waar de 
informatie zich technisch bevindt, 
komen ze voor de uitdaging te staan 
om de leveranciers zover te krijgen 
om goede exports te genereren. Bij 
de aanschaf van applicaties zou hier 
al aandacht voor moeten zijn. Wel-
ke informatieobjecten slaan we op, 
hoe metadateren we die en kunnen 
we zorgen dat er een overdracht 
van deze informatie mogelijk is? 
Voor ons logische vragen, maar in 
de praktijk toch ingewikkeld. 
Het lijkt erop dat de leveranciers 
niet voldoende kennis van wet- en 
regelgeving hebben en hier ook 
niet actief mee aan de slag zijn. Of 
ze hebben het misschien wel maar 
willen ze niet afstappen van een 
gesloten verdien model. Het is tijd 
dat de leveranciers goede export-
functionaliteiten inrichten. En dan 
heb ik het nu over overdracht en 
preservering van informatie volgens 
de wettelijke termijnen en nog 
niet over uitplaatsing. Wat met de 
huidige eDepot-software mogelijk 
is. Metadateren is essentieel voor de 
preserverings processen. 

Centraliseren
Als archiefdienst hebben we het 
hele proces rondom digitale archief-
bescheiden op orde. Toch verbaas ik 
me dat elke archiefdienst, regionaal, 

provinciaal en landelijk, bezig is 
met een eDepot. Waarom werken 
we hierin niet meer samen? Daarbij 
worden medewerkers met derge-
lijke kwaliteiten schaars en kun je 
deze medewerkers in mijn ogen 
beter centraliseren in verband met 
het reduceren van kwetsbaarheid en 
het bieden van voldoende uitdaging. 
Maar zover is de archiefwereld nog 
niet. 
Preserveren doen we als archief-
instelling uiteraard voornamelijk 
om informatie beschikbaar te 
houden. En om ervoor te zorgen dat 
onze klant die informatie tot zich 
kan nemen. Via een portaal, online, 
de digitale studiezaal. Ook daar 
zijn mooie ontwikkelingen gaande. 
Zoals informatie die je hebt opgesla-
gen in diverse bronnen ontsluiten 
en makkelijk vindbaar maken. 
Maar ook bronnen die je niet zelf 
beschikbaar hebt en wel interes-
sant zijn voor je klant. Een mooi 
API-gestuurd landschap inrichten 
en zoeken naar een webleverancier 
die hier kennis en kunde heeft om 
ons te ondersteunen. Het is mooi 
om hieraan te kunnen werken en de 
technologie in te zetten om archief- 
informatie beschikbaar te stellen. 
Maar misschien moet we het niet 
alleen houden bij archiefinformatie.

‘LEVERANCIERS MOETEN 
GOEDE EXPORT-
FUNCTIONALITEITEN 
INRICHTEN’

‘WAAROM IS ELKE 
ARCHIEFDIENST, REGIONAAL 
EN LANDELIJK, BEZIG 
MET EEN EDEPOT?’
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P R A K T I J K

Tekst Herman van Megen
Herman van Megen is specialist 
eDepot bij de gemeente Venlo

Aan de slag met 
duurzaam toegankelijk

Gemeente Venlo blikt terug
In 2009 startte de gemeente Venlo met digitale dossiervorming. Tijdens deze 

transitie ontbraken de noodzakelijke kaders en waren werkprocessen nog 
onvoldoende ingericht. Dat leidde tot een hybride archivering, onvoldoende 

sturing op het gebruik van duurzame bestandsformaten en een gebrek 
aan eenduidige opslag. Een voortvarende aanpak was nodig om grip te 

krijgen op informatie. Wat is er bereikt? Tijd om de balans op te maken. 

D
e gemeente Venlo brengt informatie op orde, 
houdt controle op informatiebeheer en zorgt voor 
duurzame toegankelijkheid. Het informatiebeheer 
is ondergebracht bij het gemeentearchief en dat 

versterkt de positie van de erfgoedinstelling binnen de 
gemeentelijke organisatie. Het gemeentearchief vervult 
een centrale rol bij kaderstelling, procesinrichting, 
archiving by design en bij het borgen van duurzame toe-
gankelijkheid van informatie. 
Het team is op sterkte gebracht met recordmanagers 
en een eDepot-specialist. De centrale afdeling DIV is 
uitgefaseerd. Voorheen was dossiervorming exclusief 
haar domein maar in een organisatie die digitaal werkt 
vormen procesmedewerkers voortaan zelf het dossier. 
Daarnaast komt informatie binnen via diverse kanalen 
en wordt deze informatie uitgewisseld in een keten- en 
netwerkverband.

Vertaalslag
Veel gemeenten hebben moeite bij de juiste vertaalslag 
van theorie naar praktijk, als het gaat om grip op 
informatie en duurzame toegankelijkheid. Informatie 
in de praktijk op orde brengen, is geen sinecure en een 
long-term process. Een strakke projectplanning op de 
vele thema’s is bijna niet mogelijk, omdat informatie-
beheer sterk in beweging blijft door nieuwe inzichten, 

wijziging van wet- en regelgeving en technologische 
ontwikkelingen. Venlo kiest daarom voor een meer 
pragmatische aanpak, met agile, best practices, cocreatie, 
kennisdeling en learning by doing. 
Verder is er een eDepot voor de gemeente Venlo gere-
aliseerd. De eerdergenoemde eDepot-specialist is niet 
slechts de beheerder van het eDepot maar denkt ook 
oplossingsgericht mee over het vraagstuk van duurzame 
toegankelijkheid bij de inrichting van bedrijfsprocessen.

Zes thema’s Project Informatiebeheer op Orde (PRIO)
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Naar duurzame toegankelijkheid
Het vertrekpunt bij grip op informatie is: informa-
tiebeheer compliant maken aan wet- en regelgeving, 
standaarden en kaders. Naast een archiefverordening 
en een besluit informatiebeheer heeft de gemeente op 
tactisch niveau een inrichtingskader informatiebeheer 
vastgesteld. Dat formuleert de principes die leidend zijn 
bij de inrichting van het informatiebeheer en de duurza-
me toegankelijkheid. 
Het eDepot is geïmplementeerd met de contentinte-
gratie-applicatie Alice van Open-T. Met deze oplossing 
geeft de gemeente zelf vorm aan het recordmanage-
ment, databasebeheer en preservering van overgebrach-
te en op termijn te vernietigen digitale informatie. De 
gemeente houdt zeggenschap over de data en de proces-
sen en borgt dat de data zodanig opgeslagen worden dat 
deze herbruikbaar zijn in andere systemen. Het gebruik 
van open source-oplossingen voorkomt leveranciersaf-
hankelijkheid.

Intakeprocedure
De eDepot-specialist ziet erop toe dat de juiste pro-
cedure wordt gevolgd bij de ingest van informatie, 
controle van de integriteit en virusscan. Bij de keuze van 
bestandsformaten, het gebruik van compressietechniek 
en encryptie volgt de gemeente de regelgeving en de 
richtlijnen van het Nationaal Archief. Bij de creatie van 
informatie wordt zo veel mogelijk gekozen voor open 
bestandsformaten en validatie vindt plaats aan de hand 
van PRONOM. 
Opname van particuliere collecties gebeurt onder 
voorwaarden. Hiervoor hanteert de eDepot-specialist 
een intern ontwikkelde intakeprocedure. Een aspect 
van bitpreservering is recovery. De behoefte aan een 
goede beveiliging van informatie is groter dan ooit. 
Het backup- en recovery-beleid van de gemeente Venlo 
helpt om de gevolgen van uitval en/of verlies van data 
te minimaliseren. Het eDepot signaleert silent data 

corruption. De gemeente heeft de organisatorische en 
technische maatregelen die de duurzame toegankelijk-
heid van informatie garanderen in zowel het eDepot als 
in bedrijfsapplicaties, vastgelegd in een bewaarstrategie.

Metadatamodel Venlo
Het metadatamodel van de gemeente Venlo sluit 
voorlopig nog aan op het landelijk toepassingsprofiel 
TMLO. Een risicoprofiel voorkomt een uitgebreide 
metadatering bij het ontstaan en bij de opname van 

informatie in bedrijfsapplicaties. Met templates en 
waardelijsten wordt de metadatering efficiënt ingericht 
en dat ontzorgt medewerkers bij de registratie en dos-
siervorming. Gestructureerde metadatasets helpen bij 
de snelle opname van afgesloten dossiers in het eDepot. 
Om ook particuliere collecties op te kunnen nemen in 
de bewaaromgeving, is een functionaliteit in ontwikke-
ling die een filesysteem zonder metadata kan inlezen.
In 2022 volgt een analyse van de impact van de invoe-
ring van de standaard MDTO die is vastgesteld door 
het Nationaal Archief. Het nieuwe model wordt naast 
TMLO geïmplementeerd in het eDepot om een toe-
komstige uitwisseling van informatie en de duurzame 
toegankelijkheid te borgen. Het is evident dat de intro-
ductie van MDTO leidt tot herijking van het vigerende 
gemeentelijk metadatamodel. Het gebruik van TMLO 
bij reeds opgenomen informatie staat de uitwisseling in 
de toekomst niet in de weg omdat mapping naar MDTO 
mogelijk blijft. 

Veranderurgentie
De gemeente Venlo heeft de ambitie om de komende 
jaren het informatiebeheer en de duurzame toeganke-
lijkheid verder te optimaliseren, toekomstbestendig in 
te richten en te borgen. Een topic list biedt de mogelijk-
heid om op middellange termijn focus te houden op de 
verschillende thema’s.
Het onderhouden van het netwerk met informa-
tieprofessionals draagt bij aan kennisoverdracht en 
-ontwikkeling. Processen zullen verdergaand ingericht 
worden. Met name op houding en gedrag is er nog 
veel te winnen. Verandering kan in gang gezet worden 
vanuit een hulpvraag van medewerkers, met e-learnings 
op de thema’s informatiebeheer en -veiligheid of vanuit 
een veranderurgentie.

Topic list duurzame toegankelijkheid

‘HET IS TIJD OM DE 
BALANS OP TE MAKEN’

‘VENLO WIL INFORMATIEBEHEER 
TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN’
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O P I N I E

Duurzaamheidsbeleid op maat

Maar hoe dan?
Het doel van duurzaamheidsbeleid bij de overheid is kraakhelder, 

juist nu. Want alleen door kennis open en transparant beschikbaar 
te stellen en data voor iedereen toegankelijk te houden, kunnen 

organisaties transparant en toegankelijk zijn, opgavegericht 
werken en de menselijke maat centraal stellen. Toch vinden 

overheidsinstellingen het soms een lastig onderwerp. De Wegwijzer 

Duurzaamheidsbeleid kan hen helpen, onder andere met beleid op maat. 

Tekst Mara Kamerling
Mara Kamerling is data-adviseur bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

D
uurzaamheidsbeleid voorkomt informatie verlies 
en zorgt ervoor dat je verantwoording af kunt 
leggen voor besluiten die zijn genomen. In duur-
zaamheidsbeleid verbindt een organisatie haar 

doelstellingen, wettelijk kader, doelgroepen en het 
collectiebeleid met de taken die nodig zijn om duurza-
me toegankelijkheid te waarborgen. Het opstellen van 
duurzaamheidsbeleid is zowel intern als voor externen 
van groot belang. Vaak wordt bij de inrichting van de 

informatiehuishouding het ontsluiten van kennis voor 
externen leidend gemaakt. Zowel de ophanden zijnde 
Omgevingswet als de desastreuze gevolgen van de 
toeslagenaffaire onderstrepen hoe belangrijk deze ex-
terne kennisontsluiting is. Hierbij dienen we rekening 
te houden met al onze doelgroepen: niet alleen met de 
inwoner en de journalist, maar ook met de historicus. 
Het is onze plicht als ambtenaar om maatwerk te 
leveren. 
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Duurzaamheidsbeleid is ook van belang voor de eigen 
organisatie. Interne medewerkers hebben juist veel 
baat bij een helder beleid. Duurzaamheidsbeleid is 
namelijk essentieel in een efficiënte organisatie; het 
zorgt ervoor dat kennis vindbaar, bruikbaar en zicht-
baar wordt voor collega’s van nu en van de toekomst. 
Hierdoor kan kennis gereproduceerd en gebruikt 
worden, zonder het herhalen van werkzaamheden. 
Duurzaamheidsbeleid stelt ons in staat om de vraag 
te beantwoorden op basis van welke informatie 
een besluit genomen is. Met het gebruik van de 
Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid stel je je doelgroepen 
centraal, zo bedien je zowel de interne als externe 
belanghebbenden.

Eenheid in verscheidenheid
Hoewel er dus veel voordelen verbonden zijn aan het 
hebben van een duurzaamheidsbeleid, zien we dat veel 
organisaties nog zoekend zijn naar een vorm die past 
bij hun instelling. De Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid 

kan instellingen hierbij helpen en ondersteunt in alle 
fases van beleidsvorming; van het formuleren van de 
doelstellingen tot de uitvoering en de monitoring. In 
de wegwijzer is maatwerk mogelijk. Er zijn standaard 
tien aandachtsgebieden waarmee je aan de slag kunt, 
maar je kunt ook een selectie van onderwerpen maken 
die nu relevant zijn voor jouw organisatie. 
De Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid kan alle erfgoed- en 
overheidsinstellingen helpen om hun data duurzaam te 
borgen. De kracht van de wegwijzer zit onder andere 
in de grote verzameling voorbeelden van hoe andere 
organisaties preserveringskwesties hebben opgepakt. 
Deze voorbeelden laten zien dat hoe groot de ver-
schillen tussen organisaties ook kunnen zijn, ze een 
verenigd doel hebben: duurzame opslag van hun data. 
Door deze uiteenlopende voorbeelden wordt zichtbaar 
hoe de generieke gereedschapskist van de wegwijzer 
in de praktijk voor elke instelling kan worden toege-
past. Hoewel de doelstellingen van organisaties sterk 
kunnen verschillen, willen wij allemaal transparant 
zijn ten opzichte van de doelgroepen die we bedienen 
en verwachten we allen dat onze collecties duurzaam 
toegankelijk zijn.
Onder andere de Koninklijke Bibliotheek, het Natio-
naal Archief en het Nederlands Instituut voor Beeld 

en Geluid hebben de uitgangspunten van de Wegwijzer 

Duurzaamheidsbeleid al toegepast. Hoewel deze instel-
lingen sterk van elkaar verschillen, vinden zij elkaar in 
het belang van duurzame toegankelijkheid. Door ge-
bruik te maken van de Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid 
kunnen ze gebruikmaken van elkaars expertise. 

Stappen zetten
Ook bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) zijn we intensief bezig met het opstellen van 
duurzaamheidsbeleid. Aan de hand van de pagina 
“Voorbereiding” zijn onze doelstellingen aan onze 
missie en visie gekoppeld, vervolgens hebben we vijf 
aandachtsgebieden uitgekozen om mee te starten. Als 
onderdeel van de rijksoverheid zijn we gestart met 
de aandachtsgebieden “Functionele preservering” en 
“Metadata”, beide essentieel voor het intern en extern 
toegankelijk houden van onze data. 
Daarnaast hebben we direct het aandachtsgebied 
“Standaarden” opgepakt. Omdat de RCE een ken-
nisinstelling is en wij wetenschappelijke onderzoek 
doen, gebruiken we bijvoorbeeld de internationale 
FAIR-principes voor de digitale opslag van onze data. 
Omdat we een grote bibliotheek- en archiefcollectie 
beheren zijn de aandachtsgebieden “Digitaal object” en 
“Toegang” andere prioriteiten. Het is hierbij belangrijk 
om je te realiseren dat we als RCE slechts gedeeltelijk 
over een digital born-collectie beschikken. Door juist te 
focussen op deze aandachtsgebieden kunnen wij grote 
stappen zetten, niet alleen in duurzaamheid maar ook 
op het gebied van kennisuitwisseling en transparantie. 

Nooit af
Het uitgangspunt van duurzaamheidsbeleid is om - on-
danks technologische en maatschappelijke ontwikke-
lingen - een digitaal object toegankelijk te houden. Dit 
betekent dat beleid aan de hand van voortschrijdend 
inzicht aangepast moet worden om toekomstbesten-
digheid te garanderen. Duurzaamheidsbeleid kan even-
eens helpen bij het bepalen of bijstellen van de koers 
van de organisatie en bij het inrichten van projecten en 
programma’s. Zo wordt duurzaamheidsbeleid een vast 
onderdeel van uw organisatie. 

‘DUURZAAMHEIDSBELEID 
VOORKOMT 
INFORMATIEVERLIES’

‘HET IS ONZE PLICHT 
ALS AMBTENAAR OM 
MAATWERK TE LEVEREN’
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Tekst Jeroen Jonkers
Jeroen Jonkers is hoofdredacteur Od

Ambities voor een open overheid

Tekstvoorstellen voor 
gemeentelijke openheid 

en transparantie

A C H T E R G R O N D

I
n collegeakkoorden uit de vorige 
periode zien we vaak digitalise-
ring terugkomen, maar begrippen 
als actieve openbaarmaking en 

duurzame toegankelijkheid zijn op 
één hand te tellen. Concrete voor-
beelden hiervan zijn het collegepro-
gramma van de gemeente Den Haag 
en het coalitieakkoord 2018-2022 
van de gemeente Amersfoort.
Binnen de gemeente Den Haag zijn 
in het huidige collegeprogramma de 
ambities:2

1 Vooruitlopend op de invoering van de Wet open 
overheid hebben ruim 100 gemeentes aan één of 
meer werkgroepen deelgenomen om gezamenlijk 
ervaringen op te doen, om de informatiehuishou-
ding op orde te krijgen of initiatieven te nemen 
om meer te openbaren. De tekstvoorstellen 
komen van de VNG-werkgroep Actieve openbaar-
making, waar negen organisaties aan deelnemen.

2 Den Haag, Stad van Kansen en Ambities: 
Coalitieakkoord 2018 - 2022 Gemeente Den Haag 
(raadsinformatie.nl).

‘Dienstverlening en participatie. 
Deze coalitie bestuurt open en 
transparant. Elke dag werken we 
aan een betere relatie met de stad 
en aan de betrokkenheid van inwo-
ners. We communiceren open en 
duidelijk in wat we van inwoners 
vragen: wanneer ze kunnen mee-
praten en -beslissen en in wat ze 
kunnen en mogen verwachten van 
de gemeente. Onze dienstverlening 
loopt vlot […] Natuurlijk zijn we 
steeds bezig met de toegankelijkheid 

van alle informatie van de gemeente 
en met het beschermen van gevoeli-
ge informatie.’
Bij de gemeente Amersfoort is in 
het coalitieakkoord te lezen:3

‘De eigen raads- en college-in-
formatie is goed toegankelijk en 
bestuurlijke stukken zijn voor
iedere inwoner makkelijk en snel 
terug te vinden. We werken waar 
mogelijk met open data.’
Evenals in een regeerakkoord (zoals 
dat landelijk wordt opgesteld), staat 
in het collegeprogramma niet altijd 
concreet gedefinieerd wat concreet 
te behalen doelen zijn, maar is de 
richting aangegeven. Door middel 
van uitvoeringsplannen wordt 
gedurende een collegeperiode 

3 Het coalitieakkoord van de gemeente Amersfoort 
is te lezen op: College van burgemeester en 
wethouders (amersfoort.nl).

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en zoals 
altijd worden daarna de plannen van de coalitiepartijen vastgelegd in 

een collegeakkoord. Nu de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022 in 
werking treedt, is de hoop dat veel gemeentes in de coalitieprogramma’s 
aandacht besteden aan openheid en transparantie. Leden van de VNG-
werkgroep Actieve openbaarmaking hebben een aantal tekstvoorstellen 

opgesteld die makkelijk in de coalitieprogramma’s te gebruiken zijn.1
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concreet vorm en inhoud gegeven 
aan het collegeprogramma. 

Verschillende ambitieniveaus
De nieuw te vormen colleges van 
burgemeester en wethouders 
kunnen kiezen tussen meerdere 
ambitieniveaus wat betreft de mate 
van transparantie en het op orde 
brengen van de informatiehuis-
houding. Wij schetsen een drietal 
ambitieniveaus en geven daarbij een 
aantal tekstvoorstellen die passen bij 
één van de drie ambitieniveaus.

Ambitieniveau Basis
Zodra het basis ambitieniveau 
wordt gekozen, dan volgt de 
gemeente de minimaal wettelijke 
eisen, waaronder de wettelijke 
fasering van de Woo. Voor elke 
fase worden de documenten uit 
de betreffende categorie vanaf de 
wettelijk verplichte datum actief 
openbaar gemaakt. De gemeente 
voldoet aan het wettelijk minimum 
voor wat betreft het openbaar 
maken van overheidsstukken uit de 
categorieën, opgenomen in artikel 
3.3 van de Woo, in de daartoe 
behorende fase. 

Ambitieniveau Medium 
De gemeente voldoet aan het 
wettelijk minimum (basisniveau). 
Daarnaast maakt de gemeente al een 
aantal extra stukken actief open-
baar, waarvoor openbaarmaking 
(nog) niet wettelijk is verplicht. 

Ambitieniveau Plus
De gemeente voldoet aan het wet-
telijk minimum conform de Woo 
(basisniveau). Daarnaast maakt 
de gemeente ook alle stukken uit 
de nog niet in werking getreden 
fases al actief openbaar. Ten slotte 
maakt de gemeente ook stukken 
openbaar waarvoor geen wettelijke 
verplichting geldt. Er kan bijvoor-

beeld onderliggende informatie 
openbaar gemaakt worden. Stel: de 
gemeente openbaart “alle stukken”, 
dan bevindt de gemeente zich in het 
ambitieniveau Plus.

Tekstvoorstellen 
De tekstvoorstellen die passen bij 
één van de drie ambitieniveau’s zijn 
de volgende:

Ambitieniveau Basis
Wij werken aan een moderne 
gemeente die zichtbaar en toegan-
kelijk is voor inwoners. Raadsinfor-
matie en Woo-documenten worden 
toegankelijk.
Of:  
De gemeente voldoet aan het wette-
lijk minimum voor wat betreft het 
openbaar maken van documenten 
uit de verplicht openbaar te maken 
categorieën, opgenomen in artikel 
3.3 van de Woo, in de daartoe 
behorende fase. 

Ambitieniveau Medium
Wij zijn een open gemeente die 
zichtbaar en toegankelijk is voor 
inwoners. Ook werken wij aan een 
nieuwe bestuursstijl, waarin keuzes 
transparant, uitlegbaar en altijd 
te herleiden zijn tot onze visie en 
ambities. We voeren de eisen die de 
wet stelt aan openbaarheid dan ook 
versneld uit.
Of:
De gemeente vindt transparantie 
belangrijk. De gemeente voldoet 
aan het wettelijk minimum van de 
Woo. Daarnaast maakt de gemeente 
documenten actief openbaar over 
de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van de volgende thema’s: 
(denk aan enkele grote thema’s zoals 

aardgasvrij wonen of de aanleg van 
een rondweg).

Ambitieniveau Plus
Transparantie is belangrijk om 
naar bewoners verantwoording 
te kunnen afleggen. De gemeente 
voldoet aan het wettelijk minimum 
conform de Woo. Daarnaast 
werkt de gemeente in de geest van 
de Woo: openbaar, tenzij. Dat 
betekent dat de gemeente uit eigen 
beweging zo veel mogelijk stukken 
openbaar maakt, mits hiermee een 
publiek belang wordt gediend en dit 
zonder onevenredige inspanning 
of kosten mogelijk is. Daarbij kan 
gedacht worden aan documenten 
die regelmatig opgevraagd worden 
via Wob-verzoeken, zoals agenda’s, 
verslagen en nota’s.
Of:
Wij maken informatie, als dat 
volgens de wet verplicht is, open-
baar en makkelijk vindbaar voor 
de inwoners, zodat onze inwoners 
weten wat er allemaal speelt in de 
gemeente.  
Of: 
Wij zijn een open en transparan-
te gemeente, waarbij we streven 
om Woo-aanvragen (de huidige 
Wob-aanvragen) te beantwoorden 
binnen 7 werkdagen. Zowel in de 
organisatie als in de communi-
catie naar inwoners hanteren we 
het principe van ‘open tenzij’. Per 
gemeentelijk proces gaan we na wat 
actief openbaar gemaakt kan wor-
den en pakken dit op in samenwer-
king met een vertegenwoordiging 
van inwoners en bedrijven. 

Bij je gemeente kun je bovenstaande 

tekstvoorstellen inbrengen bij collega’s 

die betrokken zijn bij de vorming van 

het nieuwe college. Ervaringen en tips 

kun je delen via het VNG-forum of 

door deze te sturen naar gripopinfor-

matie@vng.nl.

‘WE WERKEN AAN EEN NIEUWE 
BESTUURSSTIJL WAARIN KEUZES 
TRANSPARANT EN UITLEGBAAR ZIJN’
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Od wordt uitgegeven door

         

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET PLAATSEN VAN VACATURES?

Voor werkgevers en recruiters is Od een wervingskanaal bij uitstek door de 
combinatie van communicatiemiddelen die we kunnen bieden:
• Plaatsing vacatures in print, e-zine, e-nieuwsbrief, social media (Twitter en 

LinkedIn)
• Ondersteuning van vacatures door middel van Google Ads
• Werkprofiel opstellen in de vorm van een artikel (inclusief redactionele 

ondersteuning)
• Videoprofiel opstellen (inclusief redactionele ondersteuning)

RESERVEREN OF MEER INFORMATIE NODIG? NEEM DAN CONTACT OP MET 
ONZE MEDIA-ADVISEUR, BOYKE RAJBALSING, M 06 109 347 77,  

E BOYKE@MEDIASALES0031.NL

Overheidsdocumentatie, Od, is het netwerkplatform voor 
informatieprofessionals bij de overheid en non-profitsector. Al meer 

dan 75 jaar berichten we over de trends en ontwikkelingen op het 
gebied van informatievoorziening. De urgentie om kennis en ervaringen 

met elkaar te delen neemt alleen maar toe. Met onze magazines 
(print en e-zine), website, e-nieuwsbrief en social media bereiken we 

meer dan 1.600 informatieprofessionals, informatiemedewerkers, 
DIV’ers, leidinggevenden, teamleiders bedrijfsvoering, automatisering 

en informatievoorziening bij ministeries, provincies, gemeenten, 
waterschappen, agentschappen en uitvoeringsorganisaties.

OP ZOEK NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S?



O P I N I E

Op 1 december 2016 liep het archiefinnovatieprogramma 2020 
(Archief 2020) af. Met de groei aan digitale informatie was er behoefte 

aan een toekomstbestendige archieffunctie. Inmiddels zijn we 5 jaar 
verder. Met de praktijkbril op en zonder blad voor de mond nemen 
we in dit artikel een aantal punten uit Archief 2020 onder de loep.

Is het archief klaar  
voor de toekomst?

Een blik op Archief 2020 met de kennis van nu

M
et 8,2 miljoen euro op zak 
werden diverse initiatieven 
gestart om te komen tot 
een toekomstbestendige 

archieffunctie. Een belangrijk doel 
was om helder te krijgen wat erbij 
komt kijken om overheidsinforma-
tie duurzaam toegankelijk te maken. 
Het ging om meer dan opslag van 
digitale informatieobjecten, mede 
omdat het denken in architectuur-
principes z’n intrede deed. Met 
als gevolg de ontwikkeling van 
referentiearchitecturen - NORA, 
GEMMA, MARA, DERA - die voor 
overheden de basis vormen voor 
de eigen bedrijfsarchitectuur. Een 
ontwikkeling die niet zonder het 
opstellen van (landelijke) kaders en 
richtlijnen kon om digitale infor-
matie op de lange termijn beter te 
kunnen beheren.

Inmiddels dienen nieuwe vraag-
stukken zich alweer aan. Ging het in 
2016 nog om afspraken formuleren 
voor het vastleggen van bijvoor-
beeld metadata, nu liggen opgaven 
in het aan kunnen bieden van ge-

paste maatregelen voor een variëteit 
aan complexe informatieobjecten. 
Zo is het niet meer vanzelfsprekend 
dat digitale archieven naar een 
e-depot moeten om ze duurzaam 
toegankelijk te houden. Dat komt 
voort uit een praktische afweging, 
ingegeven door een groeiend aantal 
informatieobjecten met een dyna-
misch karakter. Met daarbovenop 
gebruiksonvriendelijke toegangen 
die via eDepotvoorzieningen wor-
den aangeboden. Dit veranderend 
speelveld vraagt meer dan ooit om 
een gedeelde visie op de informatie-
huishouding en aandacht voor een 
toegankelijkheidsstrategie. 

Archivering by design
Kwaliteit en bestelversterking was 
een van de lijnen binnen Archief 
2020. Zo werd invulling gegeven 

Tekst Migiza Victoriashoop  
en André Plat

Migiza Victoriashoop en André 
Plat zijn redactieleden Od

‘EEN GEDEELDE VISIE OP 
INFORMATIEHUISHOUDING 
IS MEER DAN OOIT NODIG’
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aan het begrip ‘archivering by 

design’. Archiefinstelling zijn 
gestimuleerd om mee te praten 
over passende maatregelen voor 
informatiebeheer bij zorgdragers. 
Als gevolg hiervan zijn de adviseurs 
digitale informatie niet meer weg 
te denken. Daarnaast kwamen er 
nieuwe vormen van (landelijke) 
strategische overleggen, zodat beter 
ingespeeld kon worden op nieuwe 
ontwikkelingen. Op dit gebied valt 
nog winst te behalen. Lang niet 
alle overheden hebben een Stra-
tegisch Informatie Overleg (SIO) 
ingevoerd, terwijl dat wel raadzaam 
is. En als daar nog een advies bij 
mag: neem vooral de CISO (Chief 
Information Security Officer) mee 
in dat overleg.

Ingesten
Veel archiefinstellingen hebben 
inmiddels een werkend eDepot 
waarop ook overheden zijn aan-
gesloten. Zowel digital born als 
gedigitaliseerde archieven worden 
langzamerhand overgedragen. Dit 
blijkt in de praktijk nog beperkt 
tot bouwvergunningen, videotulen 
(archivering door audiovisuele ver-
slagen, red.) en ruimtelijke plannen. 
De opname van complexere infor-
matieobjecten vormt nog een uitda-
ging. Met name een gemis aan een 
gedeelde visie op het toegankelijk 
houden van onze informatie op de 
lange termijn speelt daarbij een rol. 
Het ingesten (informatie opnemen, 
red.) van bijvoorbeeld ruimtelijke 
plannen is namelijk niet zozeer het 
struikelblok. Het gaat erom dat deze 
informatieobjecten over 20 jaar nog 
raadpleegbaar zijn in een werkende 
viewer. Een ander issue is de pu-
blicatie. Dat zou kunnen verlopen 

met aparte publicatiecomponenten, 
maar die zijn minder beschikbaar 
dan gewenst. 

Vernietiging
Openbaarheid en vernietiging zijn 
ook nog steeds onvoldoende effec-
tief (te voldoen aan de wettelijke 
vereisten) en efficiënt (denk aan 
geautomatiseerd) ingericht. Met het 
oog op de nieuwe Archiefwet en 
Wet open overheid (Woo) komen 
zaken als de vernietigingsdatum 
en ‘beperking op openbaarheid’, 
de vervaldatum van de beperking, 
onvoldoende mee in de metadata bij 
overbrenging. Dit is het gevolg van 
het niet goed functioneren van onze 
informatiesystemen. Daardoor blij-
ven we hard werken de organisatie 
van de bewaar- en publicatiefunc-
tie, maar bouwen we onderwijl 
enorme achterstanden op. Het 
adaptief vermogen moet omhoog 
en de wendbaarheid versterkt. Een 
sterkere toepassing van ‘archivering 
by design’ en geautomatiseerd 
metadateren kunnen daarbij helpen. 
Wat vernietiging betreft: een aparte 
vernietigingscomponent is nooit 
onderdeel van archiefinnovatie ge-
weest. Het gevolg is dat overheden 
hier apart mee bezig zijn. Gelukkig 
is er inmiddels een dialoog vanuit 

gemeenten en VNG Realisatie met 
leveranciers1 en startte de VNG het 
project Grip op informatie.2 

Linked open data
In 2015 ging het project Open 

Toegang van start, waarin aandacht 
was voor het gebruik van open 
standaarden en hergebruik van 
overheidsinformatie en data uit 
archiefcollecties. In diverse pilots 
is verkend hoe het ontsluiten van 
data en informatie beter kan. De 
toegevoegde waarde van linked open 

data valt daarbij niet weg te denken. 
Met de Nationale Strategie Digitaal 
Erfgoed heeft het Netwerk Digitaal 
Erfgoed (NDE) een aanjagersrol 
opgepakt om - in een netwerk met 
erfgoedinstellingen en leveranciers 
- invulling te geven aan o.a. het 
beschikbaar stellen van verrijkte, 
verbonden en duurzaam toeganke-
lijke open data vanuit de bron. 

Data stories 
Inmiddels is deze strategie verbreed 
naar de archiefvorming in de secto-
ren podiumkunsten en design/ digi-
tale cultuur. De praktijk laat zien dat 
het zelfstandig toepassen van linked 

open data aan de bron expertise 
vergt die niet voor handen is bij de 
meeste archiefinstellingen. In een 
poging erfgoedinstellingen op weg 
te helpen, hebben het Termennet-
werk, Dataregister en  LDWizard3 
een tool gemaakt waarmee datasets 
omgezet kunnen worden naar linked 

data.  
Een goede volgende stap in het 
verankeren van linked open data bij 

1 Bit.ly/33jcXjn.
2 Bit.ly/3GBAt9F.
3 https://ldwizard.netwerkdigitaalerfgoed.nl/.

‘LANG NIET ALLE 
OVERHEDEN HEBBEN 
EEN SIO INGEVOERD, 
MAAR DAT IS WEL 
AAN TE RADEN’
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erfgoedinstellingen is de bruikbaar-
heid ervan te vergroten en te tonen. 
Tooling waarmee eenvoudig data 

stories ontwikkeld kunnen worden 
voor bijvoorbeeld educatieve 
programma’s spelen daarbij een 
belangrijke rol.

Kennis en innovatie
Een van de mijlpalen in het uit-
voeringsplan van Archief2020 was 
het operationeel maken van de 
kennisfunctie. Bruikbaarheid stond 
daarbij centraal; nieuwe allianties 
moesten gesloten worden en in-
strumenten ontwikkeld voor en 
door de sector. Die kennisfunctie is 
inmiddels uitgegroeid tot het Ken-
nisnetwerk Informatie en Archief 
(KIA). Met de ontwikkeling van dit 
online platform is een plek ontstaan 
waar professionals actief kennis 
delen, vragen stellen en discussies 
aanzwengelen. Een positieve ont-
wikkeling, maar wel een die ervoor 
gezorgd heeft dat de grote hoeveel-
heid aan kennis gedeeld in blogs, 
documenten en video’s minder goed 
doorzoekbaar is geworden. Om dit 
te verhelpen, wordt momenteel de 
KennisIndex ontwikkeld.4

Durf
De innovatieagenda is minder goed 
van de grond gekomen. De sector is 
niet verder gekomen dan handrei-
kingen voor veranderende wet- en 
regelgeving. Maar het is niet wet- 
en regelgeving die de uitdaging 
vormt. Een rap veranderende 
informatiesamenleving vraagt om 
een gemeenschappelijke visie die 
verder reikt dan 2020. Hierbij is een 
vertaling van (technische) uitdagin-

4 Bit.ly/3KmGsS2.

gen naar oplossingen essentieel. Een 
werkwijze waarin enkel pilots en 
kennisdeling plaatsvindt is daarbij 
onvoldoende. Voor daadwerkelijke 
innovatie is een visie nodig, durf 
om te experimenteren met nieuwe 
technologieën en hun toepasbaar-
heid binnen de sector te beproeven 
en een actieve gezamenlijke 
bevraging van de markt als het om 
de implementatie van architectuur-
visies of functionaliteiten gaat. 
Daarnaast is kijken en onderzoeken 
van werkwijzen elders, buiten de 
sector en wellicht ook binnen de 
overheid waar archiveren “anders 
plaatsvindt”, benodigd. Via de 
KNVI is een initiatief gestart voor 
een toekomstverkenning.5 Wellicht 
kan innovatie daar sterker als com-
ponent in benadrukt worden.

Opleidingen
Binnen Archief 2020 werd al mel-
ding gemaakt van het belang van 
opleidingen om de kloof tussen de 
archivaris, informatiemanagers en 
ict te dichten. De focus lag voor-
namelijk op de implementatie en 
uitvoer van informatiebeheer. Ook 
binnen opleidingen werd hierop 
aangehaakt. Zo kwam binnen 
SOD-opleidingen meer aandacht 

5 Bit.ly/3qATZxg.

voor het vertalen van theorie 
naar praktische toepassingen. Een 
ontwikkeling die in het licht van 
recente schandalen rondom de 
informatiehuishouding van de 
overheid nog crucialer blijkt. Met 
een blik op een toekomst met 
complexere informatieobjecten die 
steeds meer met elkaar verbonden 
raken, wordt de vraag om professio-
nals met relevante expertise alleen 
maar groter. Hiertoe is een Leerhuis 
opgezet, maar helaas beperkt dit 
programma zich vooralsnog tot de 
rijksoverheid.6 

Een nieuwe stip
Terugkijkend, zijn er toen en wor-
den er nog steeds stappen in de goe-
de richting gezet als het om digitale 
archivering gaat. Maar inmiddels 
hebben nieuwe uitdagingen zich 
aangediend, dus lang stilzitten en 
genoegzaam mijmeren over mijlpa-
len zit er niet in. Een belangrijke les 
die getrokken kan worden – vijf jaar 
na Archief 2020 – is dat innovatie 
weer een sterkere focus verdient 
voor een toekomstbestendige 
informatiehuishouding. Daarnaast 
is leiderschap nodig. Archief 2020 
gaf de sector een stip op de horizon 
om naartoe te werken. Die stip is 
toe aan herijking. Investeren in 
een nieuw ambitieus programma 
met oog voor innovatie kan daarbij 
helpen. Wij adviseren dat innovatie 
in het programma Open op Orde een 
prominente plek krijgt.

U kunt op de website van KIA veel van de informatie te-
rugkijken die is gepubliceerd naar aanleiding van Archief 
2020. Bij het platform professionalisering en het platform 
E-depot vindt u nog veel terug.

6 https://www.informatiehuishouding.nl/informa-
tieprofessionals/leerhuis.

‘DE VRAAG OM 
PROFESSIONALS MET 
RELEVANTE EXPERTISE 
WORDT ALLEEN 
MAAR GROTER’
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Informatie op orde?

Coalitieakkoord 
onder de loep

Zo net voor de feestdagen was het dan eindelijk zover. Terwijl Nederland 
bijna weer in lockdown ging, presenteerden de informateurs het 

coalitieakkoord, met als wervende titel Omzien naar elkaar, vooruitkijken 

naar de toekomst. Hoe ambitieus en realistisch is dit 50 pagina’s 
tellende akkoord en hoe raken de plannen erin ons vakgebied?

Tekst Edwin Driessen
Edwin Driessen is redactielid Od

H
et coalitieakkoord is onderver-
deeld in 7 hoofdthema’s waarin 
bijna puntsgewijs de plannen 
uiteen worden gezet. Dit arti-

kel gaat per thema in op in hoeverre 
de inhoud ons vakgebied en ict raakt.

1   Versterking van de democratische 
rechtsorde 

 De coalitiepartners erkennen dat 
het vertrouwen in de overheid 
(lees: in de coalitiepartners zelf) de 
afgelopen jaren barsten heeft op-
gelopen. Ze willen dit vertrouwen 
gaan herstellen door te werken 
aan een transparante, toegankelij-
ke, begrijpelijke en persoonlijkere 
overheid. De coalitiepartijen 

willen echt menselijk contact 
stimuleren en een beter inzicht 
krijgen in de mogelijkheden van 
systemen en van ict.

 Daarnaast komen er verbeter-
voorstellen om de informatie-
voorziening aan de Kamer te 
verbeteren en indien nodig de 
openbaarheid van stukken te 
verruimen. Er komt meer ruimte 
voor feitelijke informatie-uit-
wisseling tussen ambtenaren en 
Kamerleden. De Archiefwet zal 
worden herzien en consistent 
geïmplementeerd (een prachtig 
idee!) bij alle departementen en 
uitvoeringsorganisaties.

 Tevens willen de coalitiepartners 

zich gaan inspannen om “het 
geheugen van Nederland te reali-
seren”, door het archiefmateriaal 
van het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid zo veel mogelijk 
rechtenvrij beschikbaar te stellen.

2  Duurzaam land 
 Op het gebied van klimaat en 

energie is de lijst met uitdagingen 
in dit akkoord schier oneindig en 
is ‘reductie’ het sleutelwoord. Rob 
Jetten, minister van het nieuwe 
departement Klimaat en Energie, 
krijgt er een volle dagtaak aan.

 Eén van de grote uitdagingen is 
het in goede banen leiden van 
allerlei techreuzen. Zij benaderen 

Eindelijk kan men in  Den Haag aan de slag
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kleine gemeentes, die ze met 
mooie verhalen over werkgele-
genheid en groei verleiden tot 
het zetten van een handteke-
ning onder immense projecten 
als het hyperscale datacenter in 
Zeewolde. De coalitiepartners 
vinden dat deze datacentra niet 
een onevenredig groot beslag op 
de beschikbare duurzame energie 
mogen leggen in verhouding tot 
hun maatschappelijke en/of eco-
nomische meerwaarde. Daarom 
willen ze landelijke regie en toe-
latingscriteria bij de vergunning-
verlening. Een wijs voornemen, 
aangezien dit soort grote datacen-
ters kunnen leiden tot tekorten 
in water en elektriciteit. Het heeft 
in ieder geval ertoe geleid dat de 
liefde tussen GroenLinks en PvdA 
in Zeewolde voorbij is.

3   Veiligheid en sterke samenleving 
 De komende jaren maakt de coali-

tie 1 miljard euro vrij om toezicht 
te versterken. Eén van de pijlers is 
de aanpak van cybercriminaliteit. 
Om criminaliteit effectief aan te 
kunnen pakken is het belangrijk 
dat partijen beter kunnen samen-
werken en gegevens uitwisselen. 
Informatiewerkers en IT-ers 
spelen hierbij een belangrijke rol 
in het koppelen van verschillende 
bestanden en applicaties. Zowaar 
geen sinecure; daar kan onze 
Nationale Politie over meepraten.

4   Bestaanszekerheid en 
kansengelijkheid 

 Dit thema gaat met name over het 
onderwijs. Waarbij in dit kader 
interessant is om op te merken dat 
het kabinet het aantal onnodige 
thuiszitters wil terugbrengen naar 
nul door elk kind een vorm van 
onderwijs te geven, onder meer 

door het vormgeven van een digi-
tale school. Ook mooi om te lezen 
dat leraren digivaardiger moeten 
worden gemaakt.

5  Welvarend land
 De coalitie wil koers zetten naar 

een kenniseconomie waarbij 
innovatieve start-ups en  
scale-ups worden ondersteund 
en innovatiebeleid is gericht op 
onder andere digitalisering en 
sleuteltechnologieën.

 De huidige digitale revolutie biedt 
kansen enerzijds, maar zorgt an-
derzijds voor een digitale kloof en 
groeiende maatschappelijke onge-
lijkheid. Hier wil de coalitie solide 
spelregels, toezicht en strategische 
autonomie implementeren.

 Het plan is om innovatie te sti-
muleren en te investeren in chips 
en sleuteltechnologieën als kunst-
matige intelligentie en quantum 

computing. Ook zal in EU-verband 
de markmacht en datamacht van 
grote tech- en platformbedrijven 
aangepakt worden om de concur-
rentiepositie van bedrijven en de 
privacy van burgers te verbeteren. 

 Nederland moet het digitale 
knooppunt van Europa worden. 
Waarbij in Europees verband in-
gezet wordt op de versterking van 
de samenwerking tussen lidstaten 
op het gebied van digitalisering, 
digitale ethiek, ontwikkeling van 
digitale identiteit en cybersecurity 
en open source.

 Digibetisme wordt aangepakt en 
de toegankelijkheid van digitale 
overheidsdiensten wordt verbe-
terd.

 Tevens wil men cybercriminaliteit 
zoals ransomware meer aandacht 
geven. Daarom investeert de 
coalitie in een brede meerjarige 
cybersecurity-aanpak en het ver-
groten van de cyberexpertise.

 De fundamentele burgerrech-
ten online worden erkend. De 
veilige digitale communicatie 
wordt versterkt en er wordt geen 

gezichtsherkenning toegepast 
zonder strenge wettelijke afbake-
ning en controle. De samenhang 
en samenwerking tussen diverse 
digitale toezichthouders wordt 
versterkt. De coalitie wil wettelijk 
vastleggen dat algoritmes worden 
gecontroleerd op transparantie, 
discriminatie en willekeur. Een 
nog op te richten algoritmetoe-
zichthouder moet dit gaan bewa-
ken. 

 De overheid moet in dezen het 
goede voorbeeld geven door 
niet meer data te verzamelen en 
onderling te delen dan nodig is 
en regels te ontwikkelen voor 
data-ethiek in de publieke sector. 
Burgers krijgen een eigen online 
identiteit en regie over hun eigen 
data.

 Grote online platformen worden 
verantwoordelijk om desinforma-
tie en haatzaaien op hun platforms 
tegen te gaan. Tot slot worden 
kinderen extra beschermd tegen 
niet passende online reclame en 
kindermarketing. Kinderen moe-
ten bovendien het recht krijgen 
om niet gevolgd te worden en 
geen dataprofielen te krijgen.

6  Gezondheid 
 Iedere burger blijft eigenaar van 

zijn of haar eigen gezondheidsge-
gevens. Uitwisseling van gegevens 
en data tussen patiënt/cliënt en 
aanbieder en aanbieders onderling 
wordt, conform privacywetge-
ving, verbeterd, waarbij uniformi-
teit noodzakelijk is. 

7  Internationaal 
 Op het gebied van Defensie zal er 

fors worden geïnvesteerd om de 
basis, waaronder ict, op orde te 
brengen. 

‘DE DIGITALE REVOLUTIE BIEDT 
KANSEN, MAAR ZORGT OOK 
VOOR EEN DIGITALE KLOOF’

‘NEDERLAND MOET HET 
DIGITALE KNOOPPUNT 
VAN EUROPA WORDEN’
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Per 1 januari is Arre Zuurmond benoemd 
tot regeringscommissaris Informatie-
huishouding. Hoognodig, omdat de 
afgelopen jaren processen binnen de 
rijksoverheid niet altijd op orde waren 
en er veel moeite was om bijvoor-
beeld binnen de wettelijke termijnen 
Wob-aanvragen te behandelen. Het is 
een illusie om te denken dat dit met 
de benoeming van Arre onmiddellijk 
verandert, maar de aanstelling kan wel 
een goede stimulans zijn.  
Als ombudsman van de gemeente Am-
sterdam kwam Arre op voor individuele 
mensen en pakte hij de bureaucratische 
systeemwereld aan. Hij heeft de nodige 
ervaring en weet hoe taai het is om de 

overheid anders te laten functione-
ren. Nu het kabinet aan de slag wil 
met een nieuwe bestuurscultuur, is 
het een goed moment om dat als 
regeringscommissaris te concretise-
ren en monitoren.
Beste Arre, pak deze handschoen 
op en weet dat vele vakgenoten je 
willen ondersteunen. Ga het gesprek 
aan met de besluitvormers en breng 
als advies voor ambities in: laten 
we binnen de rijksoverheid de Wob- 
(vanaf 1 mei 2022 Woo) aanvragen af-
doen binnen tien werkdagen, bezwaar-
schriften inhoudelijk afhandelen binnen 
tien werkweken en informatieverzoeken 
binnen vijf werkdagen beantwoorden. 

Door te sturen op deze processen, 
stuur je daarmee ook indirect op 
een goede informatiehuishouding. 
Om bijvoorbeeld de Wob-aanvragen 
snel af te doen, is het noodzakelijk 
om inzicht te hebben in je huidige 
informatiehuishouding. Dat kan een 
begin zijn om oprecht te laten zien 
dat de ‘nieuwe bestuurscultuur’ niet 
bij mooie woorden blijft. Natuurlijk 
kun je ook actief sturen op het vol-
doen aan de Woo, die hopelijk leidt 

tot meer vertrouwen in de overheid 
en de politiek.  

Welkom Arre! Laten we gezamenlijk pro-
beren de vernieuwing vorm te geven.

Jeroen Jonkers is hoofdredacteur Od

P R I K K E L

Voorjaar 2021 publiceerde het Kennis-
netwerk Informatie en Archief (KIA) de 
uitgave van Rob Kramer, Trefwoorden 
voor de Informatieprofessional. Het 
boek, met als deskundige uitgever Pu-
bliek Denken, is als e-pub en interactie-
ve pdf gratis te downloaden op KIA (tik 
in de zoekfunctie ‘Trefwoorden’ en het 
komt tevoorschijn). KIA-leden kunnen 
het in boekvorm bovendien afhalen bij 
het Nationaal Archief in Den haag. 

Een breed samenstelde redactie (Petra 
Helwig, Petra Links, Isabelle Toussaint, 
Peter Diebels, Chido Houbraken, Hans 
Waalwijk en Arjen van der Kuijl) heeft 
begin december, kort nadat er een 
nieuwe Archiefwet bij de Tweede Ka-
mer werd ingediend, een start gemaakt 

met de actualisatie. Tijdens de eerste 
redactievergadering lichtte de auteur 
nog eens toe dat de uitgave van Tref-
woorden is te zien in het verlengde van 
de eerdere uitgave van 100 begrippen 
rond de Archiefwet 1995. De keuze voor 
de Trefwoorden vond plaats vanuit de 
context van de digitale informatiehuis-
houding en de gedachte dat klassieke 
archivistische begrippen vaak zijn 
teruggekeerd in nieuwe termen. Het 
belang van overheidsinformatie als 
middel van de overheid om zicht te 
verantwoorden stond daarbij voorop. 

Deze doelstelling en het belang van 
een interdisciplinare operabiliteit van 
Trefwoorden neemt de redactie graag 
over. Ook is het streven eerder naar 

minder dan naar meer overzichten te 
gaan. Dus Trefwoorden moet inzichtelijk 
maken welke overzichten er nu zijn en 
daar waar mogelijk een gezaghebben-
de uitspraak doen over de bronnen en 
de onderlinge samenhang duidelijk 
maken. Een samenhang die op het 
internet veelal ontbreekt. Via KIA zullen 
nieuwe of aangepaste lemma’s van 
Trefwoorden voor commentaar gedeeld 
worden. De Archiefwiki en de KennsIn-
dex, beide op KIA te vinden, worden 
hierin betrokken. En uiteraard wordt, 
zodra de nieuwe Archiefwet het parle-
mentaire proces heeft doorlopen, de 
tekst daarvan in Trefwoorden verwerkt. 
Zin om in de actualisatie van Trefwoor-
den een rol te spelen? Mail dan naar 
info@kia.pleio.nl.

Trefwoorden geactualiseerd

Tips voor de regeringscommissaris 
Informatiehuishouding
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B O E K B E S P R E K I N G
Tekst André Plat

André Plat is redactielid Od

Reset de ict

Zelf doen, uitbesteden  
en samenwerken

V
oor wie behoorlijk ingevoerd 
is, bevat het boek naast 
nieuwe elementen ook open 
deuren. Maar als we de 

deuren achter elkaar plaatsen en al 
lezend door veel “poortjes” gaan, 
krijgen we toch behoorlijk veel ge-
reedschappen tot onze beschikking, 
bijvoorbeeld over ict-opdrachtge-
verschap of het ontwikkelmodel 
leveranciersmanagement. De au-
teurs leveren met dit boek zeker een 
prestatie om het grote speelveld te 
ordenen en te duiden en op kansen 
te wijzen. 

Reset
We kunnen de gemeentelijke 
ict-reset realiseren via zes stappen, 
menen de auteurs. Elementen daar-
in zijn visie, samenhang, professi-
oneler leveranciersmanagement, 
het onderscheiden van generieke en 
specifieke ict, investeren in mensen 
en (nieuwe)samenwerking tussen 
gemeenten en (Europese) leveran-
ciers.
Gemeenten kunnen individueel 
onvoldoende partij bieden aan 

leveranciers en zijn niet opgewassen 
tegen de huidige eisen van ict en 
geautomatiseerd werken. Samen-
werken door gemeenten wordt 
daarom een must. Daarnaast menen 
de auteurs dat ict niet langer alleen 
een onderwerp is voor de interne 
organisatie, maar in toenemende 
mate ook voor bestuurders van 
belang is. 

Beter inkopen
De auteurs gaan ook in op de 
gezamenlijke inkoop en beheer van 
ict (onder andere over cocreatie, 
de toepassingen en valkuilen). Van 
groot belang, aangezien gemeenten 
in totaal 1,5 miljard euro uitgeven 
aan ict. Er lopen wel 200 inkoopad-
viseurs en ondersteuners bij aanbe-
stedingen die helpen om ‘beter in te 
kopen en aan te besteden’. We zien 
ernaar uit dat een toekomstig nieuw 
deel van het boek de bereikte resul-

taten van het nieuwe samenwerken 
belicht. Mogelijk biedt een copro-
ductie met gemeenten, en jawel, 
gebruikersverenigingen en VNG 
Realisatie - waar de auteurs een na-
drukkelijke rol van verwachten - en 
een alliantie van consultants zoals 
deze auteurs hiertoe perspectief. 

Chefsache
Voor de informatieprofessional 
die ook facilitair manager is zie ik 
kansen om op basis van het boek de 
inkoop en aanbestedingspraktijk te 
verbeteren. De informatieprofessio-
nal die zich een plek weet te verove-
ren in het speelveld dat ict-applica-
tielandschap heet, zal ontdekken dat 
informatiebeheer en archiveren by 

design een begaanbare weg wordt 
om te halen en te brengen.
Het boek zal ook voor niet-gemeen-
telijke collega’s zeker herkenbaar 
zijn. De geschetste versnippering 
van het ict-aanbod en de samen-
werking met leveranciers speelt in 
allerlei sectoren. Toch vermoed ik 
dat gemeenten, met hun spilfunctie 
naar de samenleving, als eerste in-
zien dat dialoog over ict ertoe doet. 
Ict wordt steeds meer Chefsache.

Reset de gemeentelijke ICT. Op zoek naar een evenwicht  
tussen zelf doen en uitbesteden,  Kees Groeneveld en 
Herman Timmermans, Uitgeverij Haystack, november 
2021. ISBN 9789461264763. Te bestellen via meerdere 
online boekhandels.

‘HET BOEK ORDENT HET 
GROTE SPEELVELD EN 
WIJST OP KANSEN’

We zijn toe aan een fundamentele heroriëntatie 
op onze inzet van ict, aldus Kees Groeneveld en 
Herman Timmermans. We moeten onze relatie 
met leveranciers herinrichten en de kloof met hen 
verkleinen. Door de toegenomen complexiteit 
van het vakgebied zijn bovendien verregaande 
samenwerking en collectiviteit noodzakelijk.
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Keep going! 
Of in goed Nederlands: doorzetten!

Letterlijk tijdens het schrijven van deze bestuursblog komt het bericht: lockdown vanaf 
19 december tot en met 14 januari. Tenminste tot dan. En daarna zien we wel weer. Ik dacht 

meteen aan een quote van Winston Churchill: ‘If you are going through hell, keep going.’ 
Want los van alle meningen, opinies, polarisaties, spanningen en uitdagingen is er maar 

een ding echt waar: we moeten door. Elke dag weer. En als het aan de KNVI ligt, nog steeds 
met veel liefde voor het vak en de belofte dat we elkaar versterken en verrijken.

Op donderdag 16 december sloot 
het verenigingsbestuur 2021 af met 
de laatste vergadering van het jaar. 
We hebben teruggeblikt op 2021 en 
we hebben de bestuursdoelen die 
we ons aan het begin van dat jaar 
hadden gesteld vergeleken met de 
behaalde resultaten. We waren niet 
ontevreden over de realisatie van de 
Super Tuesdays, die belofte hebben 
we gehouden. 
Ook de belofte van de nul-begro-
ting lijkt goed uit te pakken, al heeft 
het snijden in bepaalde kosten wel 
pijn gedaan. We hebben gelukkig 
sponsoring kunnen vinden om 
projecten op touw te zetten, die 
daardoor niet meer op de kosten 
drukten. Stichting GO Fonds heeft 
onder andere bijgedragen aan de 
doorontwikkeling van de acceptatie 
van de PE-punten en aan het e-zine 
voor het 75-jarig bestaan van Od. 

Mooie samenwerking
Samen met KIA hebben we 
gewerkt aan de innovatie van de 
archieffunctie, een meerjarentraject 
waar waardevolle adviezen voor 
de archiefsector vorm krijgen. 

Stichting Competens (voorheen 
Stichting EXIN) heeft de KNVI 
onder andere ondersteund bij de 
vertalingen van de Multidisciplinai-
re aspecten-boekenreeks van de IG 
IT Recht en bij kennis en talentont-
wikkeling van young professionals. 
Wij zijn als bestuur heel blij met de 
goede relatie met deze partijen en 
we zijn ze dankbaar voor de mooie 
samenwerking en ruimhartige 
ondersteuning.
Wat ook goed gelukt is in 2021, 
is de samenwerking met andere 
verenigingen en organisaties in en 
aan de randen van het vakgebied. 
Dit leidt vaak tot verrijking van de 
wederzijdse agenda’s door het delen 
van events en van nieuwsberichten. 
Meer plezier en meer keuze voor de 
KNVI-leden.

2022
We hebben ook vooruitgekeken 
naar 2022 en naar de beloftes die we 
kunnen doen. De ontwikkelingen 
rondom het coronavirus maken 
veel planningen onzeker, maar zoals 
gezegd: If you are going through hell, 

keep going! En dat doen we dan ook. 

Als bestuur met de belofte van de 
Super Tuesdays in 2022, altijd on-
line, altijd de eerste dinsdag van de 
maand (behalve in januari, vanwege 
alle online nieuwjaarsborrels). En 
ook de IG’s en de Regio’s zetten 
door -in de agenda voor 2022 staan 
al de nodige events, soms zelfs al 
hele themareeksen.
De KNVI is de beroepsvereniging 
voor professionals in informatie-
management, informatiebeheer en 
informatietechnologie. Deze pro-
fessionals, jullie, de leden, helpen 
met jullie werk andere mensen om 
zo goed mogelijk om te gaan met 
technologie, met informatiestro-
men en met informatieontsluiting. 
De huidige tijden maken duidelijk 
hoe ontzettend belangrijk het is 
om dat goed te doen. Blijf daarmee 
doorgaan, keep going, blijf elkaar 
versterken, blijf ontwikkelen, blijf 
delen. En wees trots op jezelf, wij 
zijn het op jullie.
Namens het verenigingsbestuur een 
fantastisch 2022 gewenst.

Sandra de Waart,  

secretaris KNVI

30J A N UA R I  2022#17

https://www.gofonds.nl/pages/1/home.html
https://kia.pleio.nl/
https://od-online.nl/artikel/innovatie-in-het-archief/
https://od-online.nl/artikel/innovatie-in-het-archief/
https://competens.nl/
https://www.knvi.nl/agenda/61b240b392c12000d9ea83ec/Impact-van-digitalisering-op-business-modellen?backUrl=%2Fagenda%3FregionId%3D%26groupId%3D%26queryString%3D%26archive%3D1%26noArchive%3D


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

Drie boeken uit de 
Multidisciplinaire 
aspecten boekenreeks 
gratis beschikbaar 
voor KNVI-leden
Het afgelopen jaar was voor de hele 
wereld vreemd en de KNVI was daar-
in geen uitzondering. Het kenmerken-
de element van onze vereniging - ont-
moetingen met vakgenoten - konden 
wij maar deels hervatten, waardoor 
de nieuw gevonden wegen om elkaar 
te zien en te ontmoeten opnieuw 
bewandeld moesten worden. Maar de 
KNVI is een levendige en creatieve 
vereniging en vindt altijd weer manie-
ren om toegevoegde waarde te bieden 
aan haar leden.
De IG IT Recht heeft daarom besloten 
om de Engelse vertalingen van haar 
Multidisciplinaire aspecten-boeken-
reeks aan te bieden aan de leden van 
de KNVI. Als dank voor je steun, aan-
dacht, deelname en bijdrage aan het 
vakgebied in het afgelopen jaar nodi-
gen we je dan ook uit om deze boeken,  

Multidisciplinary Aspects of Blockchain, 

Multidisciplinary Aspects of Artificial 

Intelligence, Multidisciplinary Aspects of 

COVID-19 apps gratis te downloaden:
Onze dank gaat uit naar Natascha van 
Duuren en Victor de Pous voor hun 
geweldige werk en voor dit mooie 
gebaar. En ben je nu nieuwsgie-
rig geworden naar het volgende 
deel in de reeks? In januari 2022 
komt het volgende boek uit getiteld 
Multidisciplinaire aspecten van Digital 

Security. Houd de agenda van de KNVI 
in de gaten voor de datum van de 
boekpresentatie.
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Hét platform voor de 
informatieprofessional 
bij de overheid
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Od wordt uitgegeven door

         

Magazine en website
Vakblad en e-zine 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 of kijk op 
onze website Od-online.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

Verschijningsdatum Thema

17 28 januari Preservering

18 25 februari Security en privacy

19 1 april AI en beheer

20 20 mei Toezicht en monitoring

21 24 juni Arbeidsmarkt in 
beweging

22 23 september De gebruiker centraal

23 4 november Actieplan open op orde

24 2 december Thema nader te bepalen


