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Waarom dit boek?

Dit is geen boek over een bedrijf, maar een boek over een vak en over mensen in dat vak. Het vak van de
documentaire informatievoorziening, dat zich bezig houdt met het toegankelijk maken en houden van informatie.

Nog steeds kleven vooroordelen aan het vak. Zoals een van de mensen in dit boek zegt: “Ik dacht bij mezelf: hè
neeeee, archief…”, want archief heeft de naam stoffig te zijn, weinig avontuurlijk, iets voor studiebollen.
Misschien was het vroeger zo. Nu is het anders. In het vak kom je nog wel de archetypische archivaris tegen,
maar die soort sterft uit. Tegenwoordig zijn het meer en meer moderne managers, die zich bijvoorbeeld
kennismakelaar, recordmanager of informatiespecialist noemen.

Het vak is enorm in beweging. De digitalisering heeft een grote hoeveelheid aan uitdagingen veroorzaakt. Hoe
maken we digitale informatie toegankelijk en over langere tijd beschikbaar? Hoe regelen we de
verantwoordingsfunctie van een digitaal archief? Hoe vangen we e-mail?

Al die uitdagingen vragen veel van de mensen die werken in de documentaire informatievoorziening. Ze moeten
veel directer communiceren met hun organisatie. Ze moeten het belang van hun inspanningen duidelijk kunnen
maken. Ze moeten mee kunnen praten over ontwikkelingen in de ICT. Ze zijn inmiddels vaak een belangrijke
spil in organisaties geworden. 

Dit boekje wil een beeld geven van mensen die werkzaam zijn in de documentaire informatievoorziening. Dat
beeld geven we door de mensen zelf aan het woord te laten. Het zijn verschillende mensen en ze kijken allemaal
op hun eigen manier naar het vak. Vanuit de menselijke, de archivistische, de regelgevende, de informatieve, de
documentaire en/of de geautomatiseerde kant. Allemaal zijn ze zich bewust van de veranderingen in hun vak. Ze
zien de digitalisering van informatie niet als bedreiging, maar als uitdaging. Zij vinden, dat digitalisering een kans
biedt om hun vak vooruit te helpen. 

De mensen die in dit boek aan het woord komen, werken bij ministeries, regionaal-historische centra, gemeente-
archieven, energiebedrijven, universiteiten en adviesbureaus. Het is een dwarsdoorsnede van de mensen die je
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tegenkomt in de documentaire informatievoorziening. Het zijn allemaal “mensen met een verhaal, leuke en
gemotiveerde mensen. En ook wel ‘gekke’ mensen.” Gek op hun vak.

De interviews worden afgewisseld met artikelen van de hand van mensen van Digital display. Die artikelen
werden, in andere vorm, eerder al gepubliceerd en maakten de nodige indruk. Vandaar dat we ze nog een keer
nadrukkelijk hebben willen vastleggen voor het nageslacht.

Misschien wel de belangrijkste reden voor dit boekje is, te laten zien hoe interessant het vakgebied van
documentaire informatie is en hoe geweldig de mensen daarin zijn. We hopen dat mensen van buiten dit
vakgebied door dit boekje geïnteresseerd raken in de dynamische wereld van documentaire informatie. Het is
geen stoffige bedoening meer. Het vak staat midden in de (digitale) informatiemaatschappij. 

Aan het einde van het boekje is een verklaring van gebruikte termen opgenomen, speciaal voor de lezers van
buiten het vakgebied.

Den Haag
18 september 2003
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“Informatie? Daar gebeurt niets in.”

Op 6 april 2003, toen het bijzonder spannend was in de wereld, schreef
Martin Bril in de Volkskrant een stukje over de Iraakse minister van
Informatie. Een man die erop los kon liegen “met de blijmoedigheid van
een man zonder zorgen, zonder verplichtingen en zonder geweten”.
Martin Bril had de minister niet zelf ontmoet, maar op televisie gezien. Even
later, op die zelfde televisie: “Boer Brouwer uit Leusden, een man in
klederdracht, die de volgende woorden sprak: “Als je een schop in de
grond steekt, gebeurt er wat. Maar al die informatie, informatie, daar
gebeurt niets in.”
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Wilbert Hoffstädt
“Respect voor het vak.”

Wilbert Hoffstädt is senior adviseur en vanuit die hoedanigheid lid van het management van
de afdeling DIV bij het ministerie van Economische Zaken. Een ministerie dat bezig is met
een vernieuwingsslag op het gebied van documentaire informatievoorziening en archivering.
De introductie van een digitaal archiefsysteem is één van de kenmerken van die
vernieuwingsslag. Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening een tweede. Volgens
Hoffstädt gaat het in beide gevallen uiteindelijk vooral om de mensen.

Een mooie loopbaan in het vak
“Ooit kwam ik enigszins toevallig in Zwolle bij het Rijksarchief terecht. Bij mijn binnenkomst stond er een
bataljon dienstweigeraars hun tijd te verbeiden rond de secretaresse. Een heel aardige secretaresse, daar niet van. 

Mijn start in het archiefvak is gevormd met het maken van een index van het registre civique, een register uit
1811 van mannen die voor de dienstplicht zouden kunnen worden opgeroepen. Elfduizend namen invoeren. Als
ik 200 namen per dag op fiches kon krijgen, mocht ik naar huis. Toen dat werk me onvoldoende uitdaging
begon te bieden, ben ik ook een inventaris van de archieven van de Nederlands Hervormde gemeente Zwartsluis
gaan maken.
Het vak van archivaris sprak me erg aan, dus toen ik in de gelegenheid werd gesteld om de opleiding tot
middelbaar archiefambtenaar te gaan doen, heb ik die met beide handen aangegrepen. Daarna kon ik instromen
bij dat Rijksarchief, op de functie van  sectorhoofd inspectie en acquisitie. Ik werd “Rijksarchiefinspecteur in de
provincie”. Naast dat werk kwam toen het applicatiebeheer, voor de ingewijden: van Mais en Archeion. Na
verloop van tijd, aan het begin van de jaren negentig, kon ik overstappen naar de Haagse Rijksarchiefinspectie.
Meedoen met het opzetten van wat later PIVOT ging heten. Ik mocht me bezig gehouden met het optuigen van
het project PIVOT en meedenken over hoe de methode moest worden. Daarbij heb ik enige pré-PIVOT-
onderzoeken gedaan bij onder meer Rijkswaterstaat en het ministerie van Financiën.

Omdat we als overheid niet de mogelijkheid hadden om ‘zakelijk’ te werken, er nog geen commissie Cohen was
geweest en ik graag in mijn jeugdig enthousiasme nog meer deed, ben ik begin jaren negentig een eigen bedrijfje
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begonnen. Een leuke en leerzame ervaring. Veel stelde het niet voor, maar toch. Vanuit dat gebeuren heb ik wat
trainingen en adviesopdrachten gedaan. Na Cohen en omdat ik een andere functie ben gaan uitoefenen, ben ik
ermee gestopt. Het was ook wel veel om te combineren. In 1995 kwam ik bij de Centrale Directie van de
Rijksarchiefdienst terecht als beleidsmedewerker. Ik mocht me bezighouden met de agentschapstatus van de
dienst, met het vormgeven van de Planning en Control, het onderhandelen met het departement over de
begroting, allemaal heel inspirerend. Het biedt je de kans om jezelf te verbreden. Het beleidsmedewerkerschap
evolueerde na twee jaar, dankzij enige reorganisaties. in de functie van directiesecretaris.

In 1999 was er de kans om over te stappen naar het ministerie van OCW. Daar was het de opgave om met het
management daar de bedrijfsvoering van de afdeling Informatiediensten beter op te zetten. In die tijd mocht ik
ook een jaar interim-hoofd zijn van één van de clusters. 

Met het wisselen van het millennium ben ik ook gewisseld, het bedrijfsleven in. Ik kwam bij VHIC, een
adviesbureau op het gebied van documentarie informatievoorziening.. Daar heb ik met ongelofelijk veel plezier
samen mogen werken met Ad van Heijst en zijn collega’s. Gewerkt bij diverse gemeenten, opzetten van de eerste
DSP-cursus die daar nu draait. Die cursus gegeven en daarnaast in de praktijk mogen kijken of het ook echt
werkt. De discrepantie tussen het werken in een ‘klein’ bedrijf en het werken bij de overheid is bijzonder, het één
is niet minder dan het ander, maar anders. Lijnen zijn korter, beslissingen worden sneller genomen. Maar als
ingehuurde zie je vaak niet of wat je samen met een klant bedacht hebt, ook op langere termijn werkt.
En nu zit ik als senior adviseur bij de afdeling DIV van het ministerie van Economische Zaken.

Vernieuwingsslag
Economische Zaken is het departement dat zich bezig houdt met de bevordering van de ICT in Nederland; ze
zijn daar op een open manier bezig met een enorme vernieuwingsslag op het gebied van informatiemanagement,
dus ook van DIV. Ik vind het leuk om daar een bijdrage aan te leveren. Het is mooi om samen iets nieuws te
bedenken en dan te kijken of het ook werkelijk kan. Bij EZ wi ik, samen met anderen, zorgen voor een nieuwe
teamgeest en dat DIV weer terugkomt bij de kern van ons vak.

De belangrijkste vraag is: waarom is er een archief, waarom is er DIV? Om de bedrijfsvoering te ondersteunen en
tegelijkertijd er voor te zorgen dat je ook over een aantal jaar nog verantwoording kunt afleggen. Als DIV’er kun
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je dat absoluut niet alleen regelen, want je bent afhankelijk van andere mensen, van middelen en van de ICT.
Wat we daarbij doen is ons afvragen wat de zwakste schakel is. Daar moet je wat mee om verder te kunnen. Dat
kan vakinhoudelijk zijn, maar net zo goed de werkhouding of iets totaal anders.
Wij proberen de hele DIV-organisatie mee te krijgen; een soort van vernieuwingsslag te maken. Trigger is de
invoering van een digitaal archiefsysteem. Dat systeem is wel vernieuwend, maar is niet de vernieuwingsslag. De
vernieuwingsslag heeft met mensen te maken. De afdeling is de grip op de informatiehuishouding kwijtgeraakt.
Dat willen we terugwinnen, want als je het over verantwoordingsinformatie beheersen hebt, zijn wij specialisten.
Wij hebben iets te bieden wat anderen niet kunnen en wat wel nodig blijkt te zijn.

De DIV’er
Een menselijk probleem is het vasthouden aan zekerheden. Voor DIV betekent dit: de poststroom als basis voor
je dossiervorming nemen. Dat is niet handig, immers, het leeuwendeel van de archiefinformatie bestaat nu niet
meer uit post, maar uit digitale documenten, databanken en wat niet meer. Misschien is de verhouding zo
langzamerhand wel 20:80. Als je werkterrein zo is veranderd, dan is het niet handig als je aan oude zekerheden
vasthoudt. Dan loop je het risico om terrein te verliezen en de relatie met je werkterrein kwijt te raken. Met als
uiteindelijk resultaat dat je je buiten de werkelijkheid plaatst. Natuurlijk schilder ik het hier wat zwartwit. De
uitdaging is voor ons  om de DIV-trein weer op de rails te krijgen. Daarbij zijn mensen een cruciaal element. 

Respect
De basishouding voor ons werk is er één, die uit moet gaan van respect voor anderen, dienstverlenend zijn en, last
but not least, trots zijn op wat je bij kunt dragen aan de club waar je voor werkt. Dat is in eerste instantie niet je
eigen DIV-afdeling, maar de gemeente of directie die je helpt bij het organiseren van de documentaire informatie. 

DIV’ers weten veel van wat ze hebben, van hun informatieverzamelingen. Maar ze weten nog te weinig van wat
de organisatie wil. Die slag moet je maken op eigen kracht en kijkend naar je werkterrein. Niet vanuit
procedures. Ik zeg wel eens: “Als wij ons werk goed zouden doen dan bestonden er geen werkarchieven.”  We
moeten ook gewoon trots zijn op wat we doen en laten zien wat we doen, dan worden we gewaardeerd.
Natuurlijk deugt er bij onze klanten ook van alles niet, daar zitten net als bij ons mensen. Alleen kunnen we daar
minder aan doen dan aan onszelf. Al helemaal niet als we zelf onze zaakjes niet op orde hebben.
Hoe krijg je DIV’ers zover? Het zit tussen de oren. Dan kom je weer bij respect en het hervinden van de binding
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met de eigen organisatie. 

Om dat te kunnen doen is het nodig je verplaatsen in de positie van een ander. Als procesmanager ben ik nu veel
tijd kwijt met praten met mensen. Daarbij ga ik er nooit op voorhand van uit dat ze niet kunnen of niet willen. 

Het juiste touwtje
Bij EZ zijn we hard bezig de informatievoorziening te verbeteren. We proberen steeds op het juiste moment aan
het juiste touwtje te trekken. Het hele informatiedomein willen we voor onze klanten als eenheid presenteren. De
relatie met de klant moeten we versterken.
We zullen daarvoor op een andere manier naar ons vak gaan kijken. We krijgen te maken met vragen als: “Hoe
krijg je je informatie in het juiste bakje, in het juiste dossier, in het juiste proces? Wie is verantwoordelijk voor
het stoppen van documenten in dossiers, wie audit dit?”, want over tien jaar moet de organisatie, redenerend
vanuit het proces van dan, de gewenste informatie uit de processen van nu nog kunnen terugvinden.

Er is bij ons een recordmanagementsysteem aangeschaft en dat richten we nu zo in dat het op een natuurlijke
manier past bij hoe mensen werken. Niet hoe DIV werkt, maar hoe EZ-medewerkers werken, zodat de
verantwoordingsinformatie, zonder dat er veel aan hoeft te worden gedaan, meteen al op de juiste plek
terechtkomt.

We willen het denken vanuit processen stimuleren, trainingen geven  en relaties verbeteren. Alles doen wat nodig
is om de informatiehuishouding te verbeteren. Dat noem ik ‘aan alle touwtjes trekken’. Dat moet je ook doen,
want als je één onderdeel vergeet, gaat het zich tegen je keren. Als je meer aandacht hebt voor je systeem dan voor
je mensen, raak je je mensen kwijt.
Dus alle problemen die we tegenkomen, pakken we op. Daarmee maken we ons team flexibeler en beter. 
We stralen ‘schwung’ uit, er komt meer lol in het werk.
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Niet het individueel belang
Mijn bijdrage zit in het proberen ontwikkelingen te stimuleren, meer is het niet. Dat betekent met duizend
dingen tegelijk bezig zijn en zo min mogelijk vergeten. Je ziet, nu we ruim een jaar bezig zijn, dat zo
langzamerhand mensen opstaan die onderdelen zelfstandig gaan oppakken. En dat er mensen zijn die erkennen,
dat ze niet alles zelf kunnen. Dat alleen al is een belangrijke constatering.

Al die ontwikkelingen moeten er toe leiden dat de organisatie een betere informatiehuishouding krijgt. Als er nu
een parlementaire enquête komt, dan kan DIV hier niet alles vinden. Dat zal ook bij andere departementen wel
zo zijn en als dat niet zo is. dan zou me dat verwonderen. Maar ik vind dat onacceptabel en ik vind ook dat we
niet bij de pakken moeten neerzitten.

Als wij als DIV ons werk goed doen, op een voor de huidige klant natuurlijke manier, dan kunnen burgers zien
wat de overheid doet en waarom de overheid het doet. 

Onze manier van werken, met respect en gericht op mensen, slaat hier aan. Het voornaamste risico is dat je ten
onder gaat, doordat je jezelf overeet. Veel te veel dingen tegelijk. Maar de klanten en de omgeving zijn
enthousiast en dat is een goed teken. Dat bewijst dat we het goed doen.

Toekomst van het vak
De kunst van de DIV’er is, dat hij de informatie zo vangt dat de (beleids)medewerker er geen last van heeft. Ik
denk dat als DIV de slag naar het beheersen van verantwoordingsinformatie weet te maken, de positie van het vak
van de DIV’er, een spilfunctie wordt binnen de informatiehuishouding. Je weet wat zich afspeelt en je legt samen
met de klant de basisstructuur van de informatiestromen vast. Je krijgt een waarnemende, misschien wel
controlerende rol. Dat vergt een grote omslag voor de benadering van het vak en in de hoofden van de mensen.

Ik vind dat de ruggengraat van het archief gevormd moet worden door een beperkt aantal werkprocessen
waarmee je het departement als het ware in een aantal ‘subtaken’ onderverdeelt. De DIV’er moet midden in de
organisatie komen te staan in plaats van er buiten.

Automatisering is niet interessant, het organiseren van verantwoordingsinformatie wel. Hoe realiseer je dat in een
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steeds verder automatiserende omgeving, waarbij steeds meer documenten die wij moeten vangen, digitaal zijn?
Ook belangrijk is, hoe we mét onze klanten kunnen uitvinden waarom we op een bepaalde manier willen
digitaliseren. 

Het papier zal een rol blijven spelen, nog wel vijftien, twintig jaar lang. Zeker als je ziet op welke manier en met
welke snelheid we nu selecteren.”
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Sexarchivaris voorwaardelijk ontslagen

Een medewerker van het Rijksarchief Limburg in Maastricht was zo ijverig in het verzamelen
en archiveren van pornografische afbeeldingen dat het complete computernetwerk van het
archief op tilt is geslagen. De ondeugendheid van de 32-jarige sexarchivaris kwam aan het
licht toen zijn eigen computer vastliep.
Rijksarchiefdirecteur Philip Maarschalkerweerd deelde mee dat de computers op de ruim
twintig werkplekken de laatste vijf weken akelig traag werkten. “Omdat zijn eigen computer
muurvast zat, heeft hij er een systeembeheerder bijgehaald,” vertelde de directeur aan De
Telegraaf. “Hij kon er niet meer in of uit. De systeembeheerder zag uiteindelijk een aantal
pornoplaatjes op dat scherm verschijnen. Toen wist hij natuurlijk direct hoe laat het was en
wie de boosdoener was. Hij had niet alleen pornoplaatjes, maar ook video’s en muziek van
internet op de harde schijf opgeslagen.”

De sexarchivaris kreeg een flinke reprimande en voorwaardelijk ontslag. In zijn
personeelsdossier is een back-up gestopt van de afbeeldingen die op zijn computer
gevonden zijn. Goed gearchiveerd dus.
Maarschalkerweerd tegen De Telegraaf: “Dit soort plaatjes horen natuurlijk niet hier binnen
onze dienst. Bij een volgende keer vliegt hij eruit.” En tegen De Apeldoornse Courant (op
dramatische toon): “Ik heb op een droevige zaterdagmorgen samen met de
systeembeheerder gekeken of er kinderporno tussenzit. Dat was niet het geval, anders was
ik zeker naar de politie gestapt.”

Het archief heeft overwogen de schade op de medewerker te verhalen, maar het
ambtenarenrecht bood weinig mogelijkheden.
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Timo ten Cate
“Er zit een zeldzame dynamiek in dit vak.”

Timo ten Cate is oprichter, directeur en principal consultant van 
Digital display.

“Ik heb middeleeuwse geschiedenis gestudeerd. Dat was mijn kennismaking met het oudarchief. Tussendoor
volgde ik de opleiding voor middelbaar archiefambtenaar. Dat was om pragmatische redenen. Ik twijfelde of mijn
studie wel was wat ik wilde doen. Bovendien kon ik bij het Rijksarchief Zuid-Holland een betaalde stage krijgen.
Tijdens mijn opleiding en stage kreeg ik ook te maken met het moderne archief. Ik had daar meteen voorkeur
voor.

Wat me vanaf het begin aantrok was de complexiteit van de organisatie rondom documenten. Je moet veel
dingen goed regelen, je hebt met veel procedures te maken, veel mensen moeten iets doen. Dat kun je niet strak
regisseren.
Ik zie nog steeds in, dat het gecompliceerd is. Je hebt jaren nodig om de finesses te doorgronden. Ook zie je veel
onderschatting van de materie. Het blijft natuurlijk een ondersteunend vak, maar het is veel ingewikkelder dan
bijvoorbeeld financiële processen. Vind ik.

KLM
Ik wist aan het einde van mijn studie wel wat ik wilde: de documentaire informatievoorziening in. Dat was
helemaal duidelijk voor mij, het was MIJN vak. Ik stapte naar een uitzendbureau en een dag later kon ik
beginnen aan een klusje bij de Provincie Noord-Holland. Daarna kwam ik via de Stichting Archiefverzorging,
een van de eerste bureaus op dit gebied, bij de directie van de KLM terecht. Dat was eind jaren tachtig. Bij de
KLM is het echt begonnen. Het archief schonen, opnieuw inrichten, een nieuwe structuur bedenken, afspraken
maken met directeuren.
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Toen ik daar kwam, was het net een strip van Guust Flater. Je kon de werkruimte van de archivaris bijna niet
binnenkomen. Op de tafels, onder de tafels, naast de kasten, alles was vol met papier. Die man nam alles in en
gooide nooit iets weg. Een maand lang ben ik twaalf uur per dag bezig geweest met alleen maar ruimen. De ene
zak na de andere ging de ruimte uit. Het moet voor die archivaris een traumatische ervaring zijn geweest.
Na een maand was de tafel weer schoon, kon de deur weer open en was ik klaar om te beginnen aan een nieuwe
structuur. Er lag een enorme druk op het project. Ze waren namelijk van alles kwijt, tot aan de originele Boeing-
contracten toe. Je zag al snel weer allerlei dingen boven water komen. Die druk vanuit de bedrijfsvoering maakte
het ook leuk en natuurlijk dat ze het nut van een goed archief inzagen.

Er zat natuurlijk ook historie tussen, bijvoorbeeld oude stukken van de KLM, de eerste landingsrechten op
Marseille, vergaderingen met Albert Plesman. Ook voor een middeleeuwenhistoricus had dat wel wat. Ik heb
sindsdien ook lange tijd een voorliefde voor bedrijfsarchieven gehad.

Bij de KLM kwam ik in aanraking met het postregistratiesysteem. Een heel eenvoudig systeem, waarin je iets over
brieven kon registreren en kon aangeven wat de verblijfplaats van een dossier was. Ik weet nog, dat ik er een
beetje zenuwachtig van werd. Dat is de toekomst, dacht ik. Ik ging meteen alles lezen wat ik te pakken kon
krijgen over systemen en automatisering. Zaken waar ik voordien nooit mee te maken had gehad.

Gastheer Ten Cate
Na de KLM ging ik werken in het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort, een psychiatrisch ziekenhuis. Ik heb lang
gedacht dat ik psychiatrisch verpleegkundige wilde worden en nu kreeg ik de kans om hoofd DIV te worden bij
een psychiatrisch ziekenhuis.
We zaten daar aan de centrale gang waar ook de patiënten rondliepen. Die kwamen ook weleens naar binnen. Je
maakte er heel wat mee. Toen dacht ik: mijn keus voor de DIV is een goede keus geweest. Ik heb er een klein
jaar gewerkt. Het was een kleine afdeling die de post, het archief en de bibliotheek verzorgde. Ik denk met zeven
man. Het was best leuk.

Toen had ik even tabak van het vak. Je moest steeds praten als Brugman om ook maar iets gedaan te krijgen en
dat moet je nu soms ook nog. Voortdurend bewijzen dat je bestond, en dat je iets nuttigs deed. Met veel moeite
kreeg je iets aan de gang. Ik vond het vreselijk frustrerend, dat het geen aandacht kreeg. “Het is maar papier”,
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kreeg ik te horen. Ik ben toen gastheer en sommelier geworden in een sjiek restaurant in Alkmaar. Een restaurant
in een mooi middeleeuws pand, dus alle lijntjes kwamen samen.
Wat doet een gastheer? Hij bedient, hij kent de etiquette rond het in- en uitserveren en hij weet waar welk bestek
moet liggen. Ik deed ook de hele wijninkoop. Zorgen dat het een mooie avond wordt voor de gasten. De andere
kant waren de bruiloften en partijen. Dan liep je met bladen bier te sjouwen. Ook erg leuk en dienstverlenend.

Terug in ‘t vak
Maar het vak ging, uiteraard, weer trekken. Ik heb toch niet voor niets hersens gekregen, dacht ik. Ik wilde die
hersens weer eens horen kraken. Ik heb toen een open sollicitatie gestuurd naar Breddels en Vermeulen. Dat was
toen nog een tamelijk klein bureau. Ik ging op gesprek en ik kon al gauw beginnen. Bij de Friesland Frico Domo,
de melkgigant in Friesland. Het was 1993. De Friesland Frico Domo was een groot bedrijf dat internationaal
opereerde. Daar kreeg ik weer met alle aspecten van het vak te maken. Ze hadden een grote research-afdeling en
veel reclamemateriaal uit allerlei landen. Ook de rode bokshandschoenen van Arnold Vanderlijde hingen er. Die
had ie aangehad in een reclame voor het bedrijf. Het was dus een heel dynamisch archief.

Begin van de digitalisering
In die tijd is ook de digitalisering begonnen. Eerst bij verzekeringsmaatschappijen en woningbouwverenigingen.
Zij hadden grote archieven die vaak geraadpleegd werden en niet zo ingewikkeld in elkaar zaten. Het digitaliseren
van archieven begon met het overtuigen van managers. Je probeert ze duidelijk te maken dat het enorme
voordelen biedt, als je het slim aanpakt. Dat werk doe ik eigenlijk nog steeds.

Het begon in het bedrijfsleven. De grote overheidsinstellingen zijn het pas later gaan doen. Ik kan nu full-time
werken voor de overheid, maar in die tijd kon dat nog niet. Gespecialiseerd advieswerk voor de DIV was er niet;
dat is een markt die heel langzaam is ontstaan. Ik was eigenlijk de enige echte DIV-adviseur van Breddels en
Vermeulen. De rest was papierwerk.

Ik ben vervolgens vijf jaar interim-manager geweest bij Rijkswaterstaat IJsselmeergebied in Flevoland. Daar heb ik
voor het eerst een documentmanagementsysteem geïntroduceerd. Er waren er toen nog niet veel bij de overheid.
Het is een systeem dat nu overigens wordt opgeslokt door de RMA van Verkeer en Waterstaat.

19



Synergie
Bij Breddels en Vermeulen was ik lid van het managementteam. Ik had na een paar jaar alles wel gezien daar. De
uitdaging was weg. Het bureau had een bepaalde uitstraling. Het was toch vooral bekend van de
archiefbewerkingen. Daardoor kwam je in organisaties altijd op een bepaald niveau binnen. Ik wilde bij een
gerenommeerder bureau werken. Dat werd Synergie Consultancy, een onderdeel van Getronics. Synergie was een
Haags bureau waar ongeveer 125 man werkten. Ik kwam daar in 1996 binnen.
Het niveau van het werk was heel anders. Je deed klussen in opdracht van de Plaatsvervangend Secretaris-
Generaal, op dat niveau. Maar ook recht-toe-recht-aan-pakketselecties zaten er nog bij. Het was niet alleen
documentmanagement. Sterker nog, Synergie zat veel meer in telecommunicatie en dergelijke. De documentaire
informatievoorziening was belegd bij Kees Koenen. Het leek mij mooi om dat uit te bouwen. In 1996 voorzag
vrijwel niemand dat de DIV een hot item zou worden. Maar het duurde niet lang of het kwam ook op de agenda
van het managementteam van Synergie. Het clubje DIV-mensen werd uitgebreid tot zo’n zes. Maar Synergie zelf
was al bezig uit elkaar te vallen. Ik heb er uiteindelijk misschien een jaar gewerkt. Toen ging ik zelfstandig verder.

Ik stelde hoge eisen aan mijn eigen kwaliteit en ik was heel fanatiek. Ik verzamelde enorm veel kennis en wilde
die ook met de andere adviseurs delen. Ik had echt een enorme drive. Dat vakgebied zou immers iets gaan
betekenen, dat wist ik zeker, en ik wilde binnen dat vakgebied leidend zijn.
Wat mij frustreerde was, dat ik bij Synergie het gevoel had, dat ik te weinig tegenwicht kreeg. Ik zat weer in zo’n
organisatie waar ik iedereen moest overtuigen van de richting die ik voor ogen had. Dus wilde ik het zelf doen,
mijn eigen koers vormgeven. Ik weet nog goed wanneer ik het besluit nam. In Lelystad, op de parkeerplaats van
Rijkswaterstaat. Ik liep naar mijn auto toe. “Nu ga ik het doen”, dacht ik. Het spookte natuurlijk al een tijdje
door mijn hoofd. Ik wilde als kleine zelfstandige beginnen, want dan heb je alleen met je eigen niveau te maken.
Je moet wel een hoop regelen in het begin. Naar de Kamer van Koophandel, een naam verzinnen. 
Op 1 september 1997 ben ik uiteindelijk begonnen.

Digital display
Ik noemde het bedrijf Digital display. Ik wilde een naam waarin de mogelijkheden van de techniek werden
weerspiegeld. Het bedrijf zou zich toch richten op organisatieadviezen die verband houden met digitaal werken.
Iets van pracht moest daarin te vinden zijn. Iets hoopgevends, iets glorieus. Digital display betekent: digitale
pracht of digitaal vertoon. Er zit natuurlijk ook een geintje in, de woordspeling met dis en play. De afkorting DD
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wijst erg sterk naar digitale duurzaamheid.

Mijn eerste opdracht kon ik meenemen van de directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat. Dat was een geluk
voor een starter. De latere opdrachten kreeg ik steeds via-via. Eigenlijk zoals het nu nog steeds gaat. Je moet je
netwerk aanboren en daar komen de opdrachten uit. Dat is best lastig in je eentje. Ik merkte ook dat je, als je in
je eentje bent, de leukste opdrachten mist. Daarom wilde ik, na een korte flirt met Koenen Baak en Partners, het
bedrijf uitbreiden. Ik wil bij de veranderingen op het vakgebied zijn. De consequentie was inderdaad dat het
bureau moet groeien.

Toekomst
Ik denk dat we de komende vijftien tot twintig jaar nog in een veranderingsproces zitten. De DIV zal als
afzonderlijke functie voor een groot deel verdwijnen. Ze zal onderdeel van het primaire proces worden. Dat ligt
voor de hand. Vroeger had je de telefoon. Die kwam in organisaties het eerst bij de baas op het bureau te staan.
Nu lopen kleine kinderen ermee op straat. De fax is een vergelijkbaar fenomeen, alleen ging het proces veel
sneller. De eerste fax stond in de postkamer of daar vlakbij, zodat de mensen van de post de faxen als een
poststuk konden inboeken. Nu staan faxen op alle gangen en afdelingen. Neem de tekstverwerking. Vroeger had
je enorme typekamers, je had ook nog mensen die teksten corrigeerden en de huisstijl toepasten. Nu doet
iedereen het zelf.

De DIV gaat ook die kant op. Steeds meer naar de werkplek, naar het primaire proces toe. Het is een lastig
traject, want het type medewerker dat nu in de DIV werkzaam is, is er niet op berekend het vak naar het primaire
proces te helpen. Hij moet de hele dag communiceren met de medewerkers uit het primaire proces. Dat is
meestal niet zijn sterkste punt.
Hij moet bijvoorbeeld communiceren over softwarematige ondersteuning. Met de bestaande pakketten kun je van
alles, maar de vraag is: hoe wil je ermee werken? Daarom zie je ook dat bureaus als het onze nodig zijn. We
noemen ons adviseurs organisatie en informatisering, want we adviseren mensen en organisaties over hoe ze hun
werk beter kunnen inrichten. Je hebt te maken met fenomenen als cultuur, procesanalyse, implementatie en hoe
krijg ik het systeem gebruikt?
Je kunt wel zeggen dat het vak van een ander kaliber is geworden dan vijf jaar geleden. Er is veel inzet voor nodig
om het in het primaire proces in te passen.
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Regisseurs
De huidige soort DIV-medewerkers verdwijnt heel geleidelijk aan. Regisseurs die de boel onderhouden komen er
voor in de plaats. Je kunt ze recordmanagers noemen. De recordmanager moet zorgen dat het proces goed blijft
verlopen. Hij moet de procedures actueel houden en inspringen waar het nodig is. Hij onderhoudt als het ware
het record keeping system. Dat is het geheel van mensen, middelen en procedures, dat de documentaire
informatievoorziening en verantwoording regelt.
Een voorbeeld. 
De DIV hangt nu aan elkaar van de procedures. ‘De dossiers hangen in de paternosterkast, de archivaris heeft de
sleutel van de paternosterkast, als de archivaris er niet is, kun je de reservesleutel pakken uit het sleutelkastje bij de
huismeester’ en dergelijke.
Die procedures moeten straks allemaal benoemd zijn in het record keeping system. De RMA zal alle procedures
bevatten, die de verantwoording regelen.

Het is een hele inhaalslag. Een aantal van de huidige DIV’ers is geschikt voor die functie van recordmanager. Een
heleboel zijn het niet. Al met al kan het nog wel twintig jaar duren voor het vak daadwerkelijk veranderd is.

De veranderingen gaan traag
Ik heb in 1995 een keer een lezing gehouden voor de leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van
Archivarissen. Ik vertelde ze toen dat een groot deel van de overheid binnen een jaar of vijf bijna helemaal digitaal
zou zijn. Ik eindigde de lezing met de uitroep: “Het feest kan beginnen!” Die mensen zaten allemaal verbijsterd
op hun stoel. Misschien hadden zij, in hun verbijstering, wel gelijk. Want nu zie ik wél in hoe traag de
veranderingen gaan.

Departementen, en sommige provincies en gemeenten, gaan nu wel snel. Maar de meeste overheden blijven met
papier werken. Dat kan vaak ook heel goed. Als je het met een schriftje kunt en je zit allemaal op dezelfde gang,
moet je niet gaan investeren in een duur systeem. Ik was pas nog bij een organisatie die nog het
fichedoorschrijfsysteem hanteerde. Als het werkt, dan werkt het.
Wel zie je, dat de ontwikkelingen uit elkaar lopen. Grote organisaties kunnen investeren, kleine niet. Voor een
bedrijf als Digital display is het heel spannend om in dat spanningsveld te opereren. We krijgen vaak de vraag:
“Hebben jullie niet een standaardadvies?” Het antwoord is natuurlijk nee. Wij zijn geen productleverancier. Het
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advies hangt heel erg af van de ambities van de organisatie, van de mensen die er werken, noem maar op.

De richting van het vak boeit me ontzettend. Het gaat duidelijk de kant op van organisatieverandering. Hoe wil
de organisatie werken? Wat willen de mensen? En als je een beeld van die wensen hebt, hoe zorg je dan dat ze van
A naar B komen?
Het is een voortdurende interactie met mensen. Daarin kun je al je vaardigheden als adviseur en als mens
inzetten. Er zit een zeldzame dynamiek in dit vak. Het is heel divers ook. Je kunt jezelf ontwikkelen, je moet
analytisch en je moet geduldig zijn. Prachtig vak.

En nu?
Als ondernemer wil ik natuurlijk een leidende positie hebben in het vak. Erkend worden als partij die alle
processen goed kan vormgeven. Steeds meer zal duidelijk worden hoe gecompliceerd het vak is. Je ziet ook, dat
het vaak niet goed wordt aangepakt.
Ik zie dat we erkend zullen worden als deskundige partij met oog voor de mensen in de organisatie. Als partij die
resultaten oplevert, die ervoor zorgt dat organisaties beter, leuker en efficiënter werken.
Je hebt partijen die plannen maken, en partijen die voor daadwerkelijke verandering zorgen. Wij behoren tot de
laatste categorie. Dankzij de mensen van ons bedrijf.
Daarom zijn we heel selectief in de mensen die we binnenhalen. Dus groeien we gematigd. Want ja, waar haal je
die goeie mensen vandaan?”
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Paul Groot: 
“Tabellen, schema’s, grafieken en zo weinig mogelijk woorden.”

Paul Groot is “informatiemakelaar”, zeggen sommige mensen. Paul Groot verzamelt
informatie over energie en aanverwante onderwerpen. Hij presenteert die informatie op een
overzichtelijke wijze aan de medewerkers van ENECO Energie, zodat ze zelf niet meer
hoeven te zoeken.
Hij is de maker van een van de beste zakelijke nieuwsbrieven van Nederland. Een
nieuwsbrief waarop je je helaas alleen kunt abonneren als je werkt bij ENECO. Overzicht
van een loopbaan in de informatie en communicatie.

Verliefd op een dame
“Ik ben geboren in het Brabantse land, in 1948. Opgegroeid in Den Bosch. Toen ik op de lagere school zat, was
ik hulpje in de parochiebibliotheek, een kinderuitleenbibliotheek. Ik was heel erg verliefd op een van de dames
daar.
Ik deed daar allerlei nuttige karweitjes, zoals het kaften van boeken in van dat bruine kaftpapier. Als dank mocht
ik als eerste alle boeken lezen die voor mijn leeftijd geschikt waren. Dat heb ik een paar jaar gedaan.
De bibliotheek ging alleen open op zaterdagmiddag, tussen twee en vier. Meer dan een tafel en een paar kasten
was het niet. Er zaten een paar juffrouwen en die deden niks anders dan registreren, reserveren en een stuiver
vangen. De leidster was een strenge schooljuf. Zij deed het inkoopbeleid. Ze had alle boeken op leeftijdsniveau
ingedeeld en zag strikt toe op haar “leeftijdsbeleid”.

Elektrotechniek
Na de middelbare school kwam ik op de HTS in Den Bosch terecht. Ik ging elektrotechniek studeren, want ik
had wiskundige aanleg. Op de HTS was het niet bon ton om een literair boek te lezen. Alleen technische boeken
werden daar gelezen. Woorden zijn daarin alleen het ‘cement’ tussen formules, tabellen, schema’s en grafieken. Ja,
ik smulde van tabellen, schema’s en grafieken, maar ook van woorden. Dus werd ik hoofdredacteur van het
studentenblad. Een mooi blaadje, met een kleine oplage, dat toen al offset werd gedrukt dankzij genereuze
adverteerders.
Ik was een beetje een buitenbeentje op de HTS. Het blaadje heb ik vier jaar lang zo wat in mijn eentje
volgeschreven. 
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Telecommunicatie
Op mijn eenentwintigste was ik afgestudeerd. Ik kreeg mijn eerste baan, bij de divisie telecommunicatie-industrie
van Philips in Hilversum. Daar heb ik elektronische telefoonschakelingen ontwikkeld. Ik werkte in een groep met
de opdracht een nieuw type telefooncentrale te ontwikkelen. De opdrachtgever bepaalt de specificaties: hoeveel
aansluitingen, wat is de levensduur, hoeveel onderhoud is nodig, wat is de prijs en dergelijke. Binnen die
specificaties ga je ontwerpen. Een telefooncentrale is eigenlijk een grote kast waarin allerlei schakelingen samen
het werk doen. In werkbesprekingen sprak je af wie welke schakeling voor zijn rekening nam. Je werk legde je
vast in uitvoerige technische verslagen met tabellen, schema’s en grafieken. (En met zo weinig mogelijk woorden.)
Het grootste deel van mijn werktijd zat ik achter mijn bureau dingen te ontwikkelen met technische
tabellenboeken als bron. Ik heb zelfs nog meegemaakt dat je met de rekenschuif moest rekenen. Zeker, er waren
al computers, maar dat waren toen zalen vol apparaten met een schoorsteen erop. Je kon ermee rekenen, maar
dan moest je eerst zelf gaan programmeren. Ook dat heb ik gedaan.
Philips vond dat ik te weinig opleiding had. Dus deed ik in de avonduren ook nog HTS elektronica. Gelukkig
kreeg ik veel vrijstellingen.

Literatuuronderzoeker
Op een gegeven moment had ik het wel gezien bij Philips. Maar ik wilde wel iets technisch blijven doen, vanwege
al die opleidingen die ik had gedaan. Dus ik ging op zoek. Een collega zag in de Intermediair een advertentie. Hij
vond het echt een baan voor mij, want ik schreef altijd van die goede verslagen.
Ik werd in 1984 literatuuronderzoeker bij Technische Hogeschool in Eindhoven, nu Technische Universiteit.
Het voornaamste werk was in de vakliteratuur zoeken naar oplossingen voor problemen. 

Wat deed je als literatuuronderzoeker? Er kwam bijvoorbeeld een hoogleraar die gegevens nodig had voor zijn
onderzoek. Of een promovendus die wilde weten of er al iemand anders al was gepromoveerd op zijn onderwerp.
Vaak zocht je een heleboel informatie bij elkaar en maakte je er een rapportje van met tabellen en zo, in andere
gevallen reikte je alleen de titels aan. Literatuuronderzoek is een heuse specialiteit, ik heb het ook echt moeten
leren.

Voor studenten bleek literatuuronderzoek ook een gat in de markt. Bij de faculteit Elektrotechniek werd op de
TU in Eindhoven een colloquium ‘Hoe gebruik ik literatuur?’ ingevoerd. Ik heb dat als eerste gedoceerd. Bij dat
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colloquium hoorde een dictaat. Dat was een dictaat van eerst acht bladzijden, daarna zestien, en ga zo maar door.
Het liep uiteindelijk tegen de honderd bladzijden. Toen zei iemand tegen mij: “Je moet er een uitgever voor
zoeken!” Dat heb ik gedaan. Het werd mijn eerste boekje, met de titel Documentaire Dienstverlening. Het ging
over het efficiënte gebruik maken van wetenschappelijke informatie. Een Aulapocket.
Toen het boek uit was, zei de uitgever: “Heb je nog iets op de plank liggen?” Toen heb ik het boekje Persoonlijke
Documentatie gemaakt. Allebei die boekjes zijn inmiddels achterhaald. Vroeger had je alleen grote kaartenbakken
en die moest je vullen. Dat was intelligent werk. Om dat te kunnen doen moest je namelijk kennis hebben van
de inhoud van een boek of een artikel om trefwoorden en classificatie toe te kennen. Door de automatisering heb
je tegenwoordig allerlei woordsystemen. Je hoeft geen dure investeringen vooraf meer te doen in classificatie en
trefwoordsystemen.

Bibliotheek
Op de universiteitsbibliotheek kreeg ik een mooie grote kamer met een typemachine. De bibliothecaris van de
faculteit Elektrotechniek was mijn formele chef. Hij kocht enorm veel boeken in. Ik moest hem helpen met het
klasseren, want dat werk kon hij in zijn eentje niet aan. Hij was een expert op het gebied van de elektrotechniek,
maar wist niets van elektronica en automatisering. Van zijn kant vond hij dat ik helemaal niets wist van het vak
van literatuuronderzoeker. Dus stuurde hij me naar de opleiding wetenschappelijk literatuuronderzoek van de
stichting GO, Gemeenschappelijke Opleiding voor bibliotheek en documentatie.

Ik had tijdens die opleiding, terwijl ik toch helemaal niets wist van het vak, een nogal grote mond en ik durfde de
meest hooggeleerde heren tegen te spreken. Er was altijd discussie. Maar ik viel wel op. Toen ik net klaar was met
de opleiding, vroeg GO of ik secretaris van de opleidingscommissie Wetenschappelijk Literatuuronderzoek wilde
worden. Een jaar later was ik al voorzitter en daarmee ook lid van het Stichtingsbestuur van GO. De opleiding
heb ik al snel Wetenschappelijke Informatiekunde genoemd. En terecht. Want het doel is niet de
wetenschappelijke literatuur, maar de wetenschappelijke informatie. De vraag is immers niet, hoe kom ik aan
tijdschriftartikelen, maar hoe kom ik aan een antwoord op mijn vraag? De ontwikkeling van internet heeft
daaraan versnelling gegeven.
Ik heb uiteindelijk acht jaar in het bestuur gezeten.

Tijdens mijn verblijf aan de TU Eindhoven heb ik onder andere de PAO-opleiding Wetenschapsvoorlichting
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(wetenschapsjournalistiek) gevolgd. Ik heb veel geleerd over het begrijpelijk maken van publicaties in vakjargon
voor het grote publiek.

Energiebedrijf
Op een gegeven moment wilde ik weten wat mijn toekomstperspectieven waren. Dus ik stapte naar de
personeelsafdeling. “Wat is mijn salarisperspectief?” Het antwoord viel me erg tegen. Ik ben meteen her en der
gaan solliciteren. Drie keer kwam ik in gesprek met een Bibliotheekacademie. Nu noemen ze zich BDI, geloof ik.
Ik kon daar docent worden. Maar ze hadden daar mijn boekjes gelezen. In mijn boekjes week ik teveel af van wat
de oude garde had geschreven. Dus ik kwam niet door de tweede ronde heen.

Uiteindelijk kwam ik bij het Gemeente Energiebedrijf Rotterdam terecht, als chef van de afdeling bibliotheek en
documentatie. Er zaten daar acht mensen. Het was echt een verschrikkelijke tent. De oude chef zat er ook nog,
maar zijn functie was hem ontnomen, want hij had geen enkel idee van de moderne documentatiekunde en hij
had daarbij voortdurend met zijn medewerkers ruzie.
De directiesecretaris was mijn baas. Hij had onder andere de registratuur, de postkamer, het directiesecretariaat
en bibliotheek en documentatie onder zich. Hij ging kort na mijn komst overspannen weg. Dus zat ik daar in
mijn eentje, zonder leidinggevende ervaring, net nieuw binnen.

De bibliotheek van het GEB Rotterdam was een verzameling van rapporten, boeken en tijdschriften. Maar waar
bestond de documentatie in die tijd uit? Uit mensen die kaartjes zaten te maken. Iedere bladzijde van ieder
tijdschrift werd beschreven. Er waren kasten vol kaartjes en kelders vol tijdschriften en boeken. Nou ja, die kasten
heb ik direct omgekeerd. Weg ermee. Ik vond dat gedocumenteer onzin. Ik schafte referaatbladen aan,
tijdschriften met samenvattingen van wetenschappelijke en technische artikelen. Daarop kun je je gewoon
abonneren en dat maakte al die kaartjes overbodig. 

Bezuinigen
Uiteindelijk ben ik erin geslaagd om al het personeel van die afdeling te vervangen door jonge mensen met een
opleiding op het vakgebied. Het werd meteen een stuk professioneler. Maar ja, in ondernemersland ontstond
toen, eind jaren tachtig, het klimaat dat je niet-kerntaken moet uitbesteden. Overigens niet geheel ten onrechte.
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In die tijd moest het GEB van overheidswege zijn elektriciteitcentrales afstaan. Er kwam één gezamenlijk
elektriciteitsproductiebedrijf voor Zuid-Holland, EZH. Dat is nu E.On. Bij de productietak van het GEB zaten
zo’n honderd ingenieurs die zich allemaal bezighielden met centrales bouwen. Die ingenieurs hadden altijd veel
informatie nodig. Ik deed vooral voor hen persoonlijk nogal wat informatiezoekwerk. Dus toen die allemaal
weggingen, viel voor mij een hoop werk weg.

Er veranderde nog meer. Vroeger zaten medewerkers die een boek nodig hadden onder de dictatuur van
bibliotheek. Daar werd beslist of de aankoop nodig was en hoe lang ze het mochten lenen. Tijdschriften werden
centraal beheerd en gecirculeerd. Maar op een gegeven moment werd beslist dat de aankoop van boeken,
tijdschriften en dergelijke op kosten zou gaan van afdelingsbudgetten. Ik moet zeggen, eigenlijk terecht, want
informatie hoort het bezit te zijn van belanghebbenden. Dat was het einde van de bedrijfsbibliotheek.

Automatisering
De automatisering is begonnen toen ik chef van de afdeling bibliotheek en documentatie was. De uitlening en de
bibliotheekcatalogus had ik bij het GEB al geautomatiseerd op een Wang-pc. De eerste pc in het bedrijf. Ik heb
er zelf programma’s voor laten schrijven. Iedereen ontwikkelde in die tijd zijn eigen systemen.

Literatuuronderzoek deed ik al in mijn TH-tijd met behulp van netwerken. Referaatinstellingen zetten vanaf
midden jaren zeventig hun registers al op computerbanden. Die banden kon je rechtstreeks raadplegen. Ik was
destijds een van de pioniers. Dat ging bepaald niet snel. Die wetenschappelijke netwerken hadden illustere
namen: het Arpa-netwerk, het NASA-netwerk, het ESRO-netwerk (later veranderde de laatste naam in ESA,
European Space Agency). Via een verbinding van 1 Kb per seconde kon ik die banden raadplegen. Razendsnel
toen. Je kon de gegevens op een primitief beeldscherm bekijken. De ESRO-computer stond in Frascati, nabij
Rome. Ik werkte met een rechtstreekse inbelverbinding, dus alleen al de telefoonkosten waren gigantisch. Ik zat
op een dag een zoekvraag in te typen, met Booleaanse formules. Het was een nogal ingewikkelde zoekvraag. Ik
kreeg geen antwoord van de database. Belde opeens de beheerder van de computer, vanuit Italië. Door mijn
zoekvraag was de database op tilt geslagen. Heel Europa zat een half uur zonder informatie!

Toen de bedrijfsbibliotheek van het GEB Rotterdam het loodje legde, werd ik gevraagd bij de afdeling
Automatisering, als gegevensbeheerder. Hoe zat dat? In de tweede helft van de jaren tachtig was de trend om alles
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te organiseren in één grote database op de centrale computer. Een centrale database waar alles in zat. Je had alleen
maar een slimme inrichting van de database nodig en klaar was je. Dat was de gedachte. Je moest alle gegevens
natuurlijk gestructureerd in zo’n database zien te krijgen. Daar moest de gegevensbeheerder voor zorgen. Ik
mocht definities maken van alles wat terugvindbaar moest zijn. De ene na de ander cursus over
databasemanagement heb ik daarom gevolgd. Dit werk heb ik een jaar gedaan. 

De opkomst van de interne klant
Na dat jaar veranderde alles. Het was tot die tijd gewoon dat automatisering de dienst uitmaakte. Als je iets
geregeld wilde hebben, moest je komen smeken en bidden bij automatisering. Het was ook van de gekke:
systeemanalisten zonder boekhoudopleiding legden aan boekhouders uit hoe zij moesten boekhouden! 
Halverwege de jaren tachtig draaide dat om en kon de gebruiker zeggen wat hij wilde. Het begrip ‘interne klant’
kwam op. Dus nu kwamen de hoofden van de technische diensten en van de facturering met lijsten van eisen. De
afdeling Automatisering mocht alleen nog maar begeleiden. Er kwamen ook steeds meer standaardpakketten voor
de uitvoering van processen op de markt. De grote automatiseringsafdeling met programmeurs en dergelijke
lieden stierf uit. Net als de gedachte aan één grote database. Dat was dus het einde van mijn loopbaan als
gegevensbeheerder.

Ik kwam bij de AO terecht, de administratieve organisatie. Dat was toen een uitgestorven tak van de afdeling AO
en Automatisering. Er was een beetje herrie in de tent daar, want de processen sloten niet op elkaar aan en
mensen hadden daar last van. Ik werd gevraagd om de afdeling nieuw leven in te blazen. Dat begon met een
nieuwe naam: Bestuurlijke Informatievoorziening. Ik had helemaal geen verstand van administratieve organisatie,
maar ik mocht wel wat mensen aannemen, een stuk of zes. We bogen ons gezamenlijk over de vraag: “Wat is de
reden van ons bestaan?” Dat was volgens mij laten zien dat iedereen binnen het bedrijf een onderdeel is van het
gezamenlijke bedrijfsproces. Dat dus de processtappen op elkaar moesten aansluiten. Op de overdrachtspunten
moest beter worden gecommuniceerd.
We deden ook de formulieren. We struinden het hele bedrijf af op zoek naar formulieren. We kregen er zo’n
4000 te pakken en brachten het aantal terug tot 900. Dat vond ik eigenlijk nog veel te veel. Maar het
personeelsblad van het GEB bracht het nieuws met grote koppen, ‘GEB terug naar 900 formulieren’. Het blad
kwam terecht bij het ANP. Dus konden we ons eigen nieuws de volgende dag lezen in alle kranten.
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Na een jaar AO ben ik mij gaan bezighouden met het informatieplan. Formulieren vond ik geen dingen die bij
mij pasten. Mijn baas had al gezien dat ik mooie rapportjes maakte, met tabellen en zo, en ook met woorden, dus
vroeg hij mij als secretaris voor de Stuurgroep Informatie. Daar zaten alle topbestuurders in.
Na een jaar van vergaderen, lezen, interviewen was er een plan. In dat plan stond de wens van de interne klanten
voorop. Maar er was zeker beleid nodig om die wensen allemaal te coördineren. Het rapport ging ook naar de
gemeente Rotterdam, want we waren toen nog een gemeentebedrijf. Gemeenteambtenaren bestelden hele stapels,
want het las als een jongensboek. Er stonden ook kleurenplaten in, uniek voor die tijd.

Intussen kwam de fusie met Den Haag en Dordrecht in zicht. Het ENECO-tijdperk. Mijn afdeling werd
opgesplitst. Alle afdelingen zouden voortaan zelf hun processen beschrijven. Ik had daarvoor inmiddels een
standaardsysteem geregeld.

Kwaliteitszorg, doelmatigheid, strategie
Door persoonlijke omstandigheden was ik begin jaren negentig overspannen geraakt. Na een jaartje keerde ik
terug, nu bij de afdeling P&O, in de O-hoek. Ik richtte me onder andere op het terugbrengen van het aantal
functiebeschrijvingen, het schrijven van een nieuw informatieplan, het opzetten van een service-garantie en het
verbeteren van de klantenprocessen.

Het aantal organisatieadviseurs moest terug. Externe bureaus inhuren voor organisatiezaken werd de trend. Ik
kwam terecht bij de projectgroep Kwaliteitszorg. Daar heb ik me vooral met communicatieve zaken bezig
gehouden: onder andere een blaadje gemaakt en een congres georganiseerd. Die periode duurde anderhalf jaar.
Toen was ook kwaliteitszorg uit de mode. Doelmatigheid was in. Alles moest zo goedkoop mogelijk. 

Ik kwam daarna bij de directieafdeling Strategie terecht. Het hoofddoel van Strategie is het maken van een
middellange-termijnplan voor het concern. Het probleem van het vormen van strategie is, dat je moet weten wat
er om je heen gebeurt. Dus was er behoefte aan een grotere kennis van de omgeving. Op zijn Vlaams noemde
men dat ‘business intelligence’. Intelligence in de zin van ‘speuren’, het zoeken naar informatie. Dat speuren werd
mijn hoofdtaak.
Ik had behoefte aan een systeem om relevante kennis op te slaan en vooral snel te verspreiden. 
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Een systeem
Op mijn initiatief werd een systeem gebouwd op basis van Lotus Notes. Het was nog een primitief systeem, dat
alleen beschikbaar was voor de Raad van Bestuur en de stafafdelingen. Ik wilde daar niet zomaar beschrijvingen in
stoppen, maar gerichte informatie. Een informatiesysteem dus, geen documentatiesysteem. Aanvankelijk sloeg het
helemaal niet aan. Het was te nieuw voor de doelgroep of zo. Wat zij wel interessant vonden, was het nieuws.
Blijkbaar was er geen behoefte aan geleerde kennis, maar wel aan actuele informatie. 
In dezelfde tijd was de directeur Communicatie bij een collega op bezoek geweest die beschikte over een intranet.
Dat wilde hij ook, want dan kon hij zijn boodschappen aan het personeel kwijt. Hij liet door een reclamebureau
een intranet ontwerpen, maar hij had eigenlijk te weinig te bieden. Ik heb hem aangeboden mijn dagelijkse
nieuwsvoorziening aan de Raad van Bestuur en de stafafdelingen daarin onder te brengen. Het nieuws kwam
daarmee beschikbaar voor alle medewerkers. Dat bleek de redding voor zijn intranet te zijn. Het werd een groot
succes. 

Bronnen
Het verzamelen van bronnen was in het begin het belangrijkste. Ik moest dat allemaal zelf uitzoeken. Ik kon niet
zoals vroeger bij collega-energiebedrijven aankloppen, want die waren allemaal concurrenten geworden. Het zag
er natuurlijk al snel naar uit dat internet de belangrijkste bron zou worden. Ik kreeg een internetverbinding via de
kabel. Dat was toen iets nieuws bij mijn werkgever.

Halverwege de jaren negentig, waren er nog niet zoveel digitale nieuwsmedia. Dus moesten we veel scannen en
OCR’en en dat was behoorlijk tijdrovend. Daarom ben ik op zoek gegaan naar bedrijven die relevante, actuele
informatie in digitale vorm verkopen. Verscheidene bedrijven waarvan de meeste inmiddels niet meer bestaan,
boden hun goede diensten aan. Ik weet niet meer hoe, maar eind vorige eeuw kwam ik in contact met iemand die
een nieuwsbureau op het gebied van energie wilde beginnen onder de naam van Energeia. Nu ben ik een van de
eerste en trouwste klanten van dit inmiddels succesvolle nieuwsbureau.

Nieuwsbrieven
In de begintijd plaatste ik dus alle nieuwsberichten op ons eerste intranetje. Maar er waren nog weinig mensen
die daarop keken. En de informatie was ook nog niet klantvriendelijk toegankelijk gemaakt. Dus ben ik op een
gegeven moment begonnen met een nieuwsbrief. Ik vond dat ik wel wat actiever kon zijn. Later, toen iedereen bij
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ENECO met elkaar verbonden was via het intranet, kon ik volstaan met een nieuwsbrief met korte
samenvattingen en links naar de hele artikelen.

De eerste nieuwsbrieven werden nauwelijks gewaardeerd. “Waar is dat allemaal voor nodig?” kreeg ik te horen.
Het is een kwestie van volhouden. Lezen is geen hobby van managers, maar gebrek aan informatie is funest voor
hun carrière. Daarom heeft in de loop van de tijd de nieuwsbrief een onmisbare plaats verworven. De volledige
top en subtop van ENECO zijn inmiddels abonnee. Ik krijg nu uitsluitend goede recensies bij enquêtes.

Toen de lezerskring groter werd, vond ik het nuttig het aantal onderwerpen uit te breiden. Dus naast energie
kwam er nieuws over economie, management, techniek, milieu, automatisering en marketing. Ik wil daarmee de
doelmatigheid dienen. Managers ontvangen een stortvloed aan documenten in allerlei vorm. Als ze die allemaal
gaan lezen, kost dat enorm veel tijd. Tijd die ze vooral besteden aan het selecteren van wat ze wel en niet willen
lezen. Vervolgens leggen zij hun selectie bovenop de groeiende stapel ongelezen stukken. Als ‘beroepslezer’ doe ik
de selectie voor ze en ik maak de artikelen die ze willen lezen korter.

Met de dagelijkse nieuwsbrief zit ik nu bijna op aflevering 800. En sinds kort geef ik een extra actuele nieuwsbrief
uit in de loop van de ochtend. Dan hoeven de managers hun ochtendkrant niet eens meer te lezen. Ik publiceer
dagelijks zo’n veertig artikelen op het intranet, bewerkt en onbewerkt. Die worden bijna allemaal in samenvatting
opgenomen in de nieuwsbrief. We besparen daarmee door voor vele managers in het bedrijf het zoek- en leeswerk
te doen. De nieuwsvoorziening is een dynamisch instrument. We organiseren enquêtes, praten met gebruikers en
ontwikkelen eigen ideeën, daardoor verandert de nieuwsvoorziening voortdurend.

Naast de dagelijkse nieuwsbrief voor de managers, maak ik sinds kort ook een speciale wekelijkse nieuwsbrief
voor buitendienstmedewerkers, die geen toegang hebben tot het intranet van ENECO. Zij ontvangen deze
speciale nieuwsbrief op hun eigen persoonlijke e-mailadres. Die informatiebehoefte blijkt groot, omdat ik niet
alleen de hallelujaberichten van het personeelsblad opneem. Eerlijke en open informatie gaat mij voor alles.
Misschien moet ik daarom straks toch eerder met vervroegd pensioen dan ik mij heb voorgenomen.

Tot slot
In mijn lange carrière heb ik ontdekt, dat succes in het informatiewerk draait om de acceptatie van je
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deskundigheid en het vertrouwen in je inzet. Dat krijg je niet zo maar. Acceptatie en vertrouwen moet je winnen.
Pas als je dat hebt bereikt, heb je succes. Klanten leveren zich immers voor hun informatiebehoefte aan je over.
Per slot van rekening kan inadequate informatievoorziening grote persoonlijke en zakelijke schade berokkenen.”
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Ook in Zeeland geen papierloos kantoor
Provinciale Zeeuwse Courant 26 januari 2002

De provincie Zeeland is niet anders dan de rest van de wereld. Ook daar is het
papierloze kantoor, als je die uitdrukking letterlijk opvat, een illusie gebleken.
Computer, internet en e-mail hebben het papierverbruik in de provincie verdubbeld.
Dat schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant in een artikel over de papierberg in
Zeeland. Een citaat: “Oververhitte printers spugen in een niet aflatende stroom hun
afdrukken.”

De computer zou het papier overbodig maken, dachten optimisten twintig jaar
geleden. Nu blijkt het papierloze kantoor een utopie te zijn. De stapels papier op de
bureaus zijn hoger dan ooit. Veel mensen willen teksten niet van het scherm lezen.
Zij printen de elektronische berichten, memo`s, artikelen en documenten allemaal
uit. Bovendien krijgen ze door de digitalisering toegang tot steeds meer
documenten. Die ze, voor het gemak, toch maar weer even uitprinten.
Een directeur van een Zeeuws bedrijf zegt dat het papierverbruik is verdubbeld.
“Met elke pc die wordt verkocht neemt dat verbruik toe. In het printen op de
werkplek zit een enorme groei. ‘Even een printje maken’ is een
standaarduitdrukking geworden.”
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De b van blijvend bewaren
Haagsche Courant, 2 maart 2003

Premier Balkenende droeg in maart 2003 liefst driehonderd meter papieren archiefstukken
van het ministerie van Algemene Zaken over aan het Nationaal Archief. Archieven over de
politieke besluitvorming onder illustere ministers-president als Willem Drees, Jan de Quay en
Joop den Uyl. 
Papier hoort uiteraard bij het tijdperk van Beel en Drees, maar ook bij dat van Balkenende
en zijn opvolgers? Blijft er eigenlijk iets bewaard van de e-mailtjes die de minister-president
ontvangt en verstuurt?

Nationaal archivaris Maarten van Boven: “Eigenlijk heb je nu met een e-mailtje hetzelfde als
je met een telefoontje hebt. Er blijft voor een archivaris niets van over, tenzij iemand iets
over dat telefoontje opschrijft of een printje van die e-mail maakt. Daarom ben ik er ook voor
dat e-mails die ter zake doen voortaan geprint worden. Het zou handig zijn om computers zo
te programmeren dat belangrijke e-mails met één druk op de toets bewaard blijven.
Bijvoorbeeld met de ‘b’ van blijvend bewaren. Voor de toekomst van het archief is dat van
wezenlijk belang.”



Elektronisch archiefbeheer: een peuleschil? 
door Machteld Doekes

Machteld Doekes is adviseur organisatie en informatisering bij Digital display. Ze is specialist
op het gebied van recordmanagementsystemen. Dit artikel is gebaseerd op het stuk ‘RMA of
DMS: cruciaal nuanceverschil’ (2002), dat verscheen in OD. Het is ook te lezen op de website
van Digital display, rubriek Downloads.

Stelt u zich de volgende situatie voor.  
Ergens in Nederland, bij een niet nader te noemen overheidsorganisatie, is enige tijd geleden de overgang
gemaakt naar een volledig elektronisch archief. Natuurlijk is er geen sprake van een papierloos kantoor, maar de
officiële archiefbescheiden zijn nu digitaal. De ingekomen papieren stukken worden gescand, de uitgaande
stukken waren al sinds jaar en dag elektronisch beschikbaar. De werkwijze ziet er bijvoorbeeld als volgt uit.

Een ambtenaar stelt een rapport op dat bedoeld is voor een externe instantie. Hij slaat het eerst in zijn
persoonlijke mappenstructuur op, schaaft er nog wat aan. Op een gegeven moment is het stuk zover, dat onze
ambtenaar het aan anderen durft te laten zien. Hij wil het stuk doorsturen naar het afdelingshoofd. Daartoe moet
hij het opnemen in de archiefapplicatie. Daardoor wordt het vanaf nu beschouwd als een ‘officieel’ stuk of in
ieder geval de belangrijke voorloper daarvan. Nadat het stuk is opgenomen in de archiefapplicatie, houdt die
applicatie iedere wijziging van dit (digitale!) rapport bij. Bij het doorsturen naar een andere persoon wordt er
telkens een nieuwe versie gemaakt en in de archiefapplicatie opgeslagen. 

Uiteraard stuitert het stuk een paar keer heen en weer tussen ambtenaar en afdelingshoofd. Op een gegeven
moment is het rijp om de afdeling (digitaal) te verlaten. Op weg naar de top, het management, de baas, het
diensthoofd. In de archiefapplicatie verandert er eigenlijk niets. 

Het stuk wordt uiteindelijk in papieren vorm ondertekend door het diensthoofd, want de ontvangende instantie
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hecht toch nog wel waarde aan die mooie blauwe handtekening. De kopie van de uitgaande brief wordt, als de
laatste versie van dit document, ingescand en in de archiefapplicatie opgenomen. Vervolgens wordt de DIV-
medewerker gevraagd het ‘af te doen’ en er de status ‘definitief’ aan te geven. Pas vanaf dit (heilige) moment is
het stuk door niemand meer te wijzigen. De bewaar- of vernietigtermijn gaat nu in. Bij het afdoen kan de DIV-
medewerker nog beslissen of hij alle niet-definitieve versies bewaart of dat hij ze allemaal, of een paar, uit de
archiefapplicatie verwijdert. De kans is groot dat hij alle versies zal opnemen, je weet maar nooit.

De hier beschreven situatie zal voor velen zeer herkenbaar zijn. Het is de vertaling van de huidige praktijk naar de
digitale wereld. Een wereld die voor de meesten van ons zeer snel dichtbij komt. Maar hoe gaan we die wereld
inrichten? Welke hulpmiddelen zijn er?

Voor het elektronische beheer van (digitale en papieren) documenten zijn verschillende systemen in de handel:
documentmanagementsystemen (DMS), recordmanagementapplicaties (RMA) en postregistratiesystemen (PRS).
Oorspronkelijk werden deze systemen in verschillende fases van het documentbeheer gebruikt. Inmiddels groeien
ze steeds meer naar elkaar toe. Maar er zijn nog steeds geen systemen op de markt die alle functies verenigen.

Postregistratiesystemen
Postregistratiesystemen zijn uit de Nederlandse archiefwereld niet meer weg te denken. Ze zijn van oorsprong de
elektronische vervangers van het postboek. Alleen (meta)gegevens over documenten en dossiers worden in dit
systeem vastgelegd. Uitsluitend en alleen als iedereen het systeem goed bijhoudt, geeft dit zicht op de plaats waar
documenten zich bevinden en of deze zijn afgehandeld of niet. 
De combinatie van de gescande en de digitale vorm van hetzelfde document komt steeds vaker voor. Dit biedt de
ambtenaar bijvoorbeeld de mogelijkheid de brief, zowel  in papieren vorm die onderweg is, als in de digitale
versie op het beeldscherm op te roepen. Of deze combinatie toereikend is om als digitaal archief te dienen, is de
vraag. Om hierop een antwoord te krijgen moet worden gekeken naar de eisen die aan het beheer van
documenten worden gesteld.
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Documentbeheer
Het beheer van documenten kent twee fasen. Allereerst is er de fase waarin het document tot stand komt: de
creatiefase. Nadat het stuk zijn uiteindelijke vorm en inhoud heeft gekregen komt het in de tweede fase: de
archieffase. Voor beide fasen zijn aan het beheer eisen te stellen. In de creatiefase hebben die vooral betrekking op
versiebeheer en routering. In de archieffase zijn de eisen vooral gericht op het deugdelijk langdurig beheer van
archiefstukken. De eisen in deze twee fasen zijn dus verschillend en soms zelfs tegenstrijdig. In de creatiefase wil
men graag allerlei zaken kunnen wijzigen. In de archieffase is dat nu juist niet de bedoeling. Als dus een digitaal
documentbeheersysteem beide fasen wil ondersteunen, moet het de mogelijkheid hebben om de overgang van de
creatiefase naar de archieffase te markeren. Op dat moment moeten andere functies gaan werken.
Het elektronisch archiefbeheer vergt een aantal bijzondere functies van de software. Bepaalde acties die in het
papieren archief eenvoudig te realiseren zijn, moeten nu door de software opgevangen worden. Neem de
beveiliging. Een papieren archief bevindt zich in de paternosterkast en een beleidsmedewerker moet eerst langs de
documentalisten of archiefmedewerkers zien te komen voordat hij in de kast kan duiken. Maar deze vorm van
beveiliging is natuurlijk in een digitale situatie ondenkbaar. Ook de authenticiteit van de stukken moet op een
andere manier gewaarborgd worden. Het is duidelijk te zien wanneer een stuk tekst op papier is gewijzigd. Kopie
en origineel zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. Maar hoe zie ik dat van een Word-document?

Als alle eisen op een rijtje worden gezet, blijken de volgende hoofdfuncties noodzakelijk te zijn voor het
elektronisch archiefbeheer.

• Beheren van toegangsrechten
• Opzetten en beheren van de ordeningsstructuur
• Opnemen en beheren van documenten
• Zoeken en vinden van documenten
• Selecteren en vernietigen van documenten
• Uitvoeren audit-trail
• Back-up en recovery

De eisen op het gebied van de ordeningsstructuur, de opname en het beheer van documenten, de selectie en de
vernietiging, alsmede de audit-trail vormen de kern in de archieffase. 
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In de archieffase gaat het erom dat eenmaal vastgestelde documenten archivisisch verantwoord worden beheerd.
De eisen zijn met name gericht op het waarborgen van de authenticiteit van de documenten, de (tijdige)
vernietiging van documenten en het vastleggen van de context waarin de documenten zijn ontstaan. Uiteraard
speelt het zoeken en vinden van documenten een rol, in combinatie met het beheer van de toegangsrechten. Maar
deze laatste functies vormen niet de kern.
Het gewicht dat aan de functies wordt gegeven, hangt samen met de functie die het archief vervult binnen een
(overheids)organisatie. Het archief speelt een belangrijke rol bij de verantwoording die een organisatie moet
afleggen over het handelen. De informatie in het archief moet in ieder geval betrouwbaar, relevant en volledig
zijn. 

Bij het vaststellen van de betrouwbaarheid van de informatie spelen eisen op het gebied van de opname en het
beheer van documenten een rol, zoals de eis dat documenten na opname niet meer gewijzigd mogen worden.
Ook de audit-trail is een belangrijk instrument voor het vaststellen van de betrouwbaarheid van de informatie. In
de audit-trail wordt vastgelegd of en wanneer een gegeven is gewijzigd en door wie dat is gedaan. Daarbij zouden
bij de volgende acties data moeten worden vastgelegd.

• (Een poging tot) het raadplegen van een document
• Het opnemen van een nieuw document
• (Een poging tot) het vernietigen van een document
• Het wijzigen van metadata
• Het wijzigen van de ordeningsstructuur
• Het toekennen of wijzigen van een selectiebeslissing
• Het wijzigen van de autorisaties (individueel of van een groep)

Bij al deze acties moeten de verrichte handeling, de datum en tijd, de unieke identificatiecode voor het
betreffende record of onderdeel van de ordeningsstructuur en de gebruikerscode van de gebruiker die de
handeling heeft verricht, worden vastgelegd. 
Als gegarandeerd al deze acties - verricht op de onderdelen van het archief (documenten, delen
ordeningsstructuur, groepen gebruikers) - zijn vastgelegd, is het eenvoudig aan te tonen of er onrechtmatig is
gehandeld. Maar om dit te kunnen garanderen moeten de gegevens zodanig beheerd worden, dat die gegevens
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uitsluitend via het archiefsysteem toegankelijk zijn. En dus niet via bijvoorbeeld de Windows Verkenner te
vinden en te openen zijn.

De relevantie en volledigheid worden gegarandeerd door de eisen op het gebied van de selectie en vernietiging.
Ook de ordeningsstructuur, die helpt bij het bepalen van de context van de informatie, geeft informatie over de
relevantie en volledigheid. De ordeningsstructuur en de selectie en vernietiging dienen aan elkaar gekoppeld te
zijn. Deze eisen vinden hun bestaansgrond in Nederlandse wetgeving. Maar ook zonder wettelijk voorschrift zou
tijdige vernietiging een onderdeel van het archiefbeheer moeten zijn. Hiermee wordt voorkomen dat het archief
vervuild raakt met documenten die voor de organisatie geen waarde meer hebben, en dat gebruikers door een
overvloed aan verouderde en irrelevante informatie onjuiste beslissingen nemen. 

De Archiefwet schrijft voor dat het archief een ordeningsstructuur kent en dat er selectie en vernietiging
plaatsvindt. Beide zijn gerelateerd aan de taken en werkzaamheden van de organisatie. Archiefbescheiden zijn de
neerslag van het handelen van een organisatie. Elk document is daarom te relateren aan een werkproces. Op basis
van de waarde die aan dat proces is toegekend, komen de documenten al dan niet voor vernietiging op termijn in
aanmerking. 
De selectiebeslissingen moeten aan de ordeningsstructuur gekoppeld zijn. Ze geven aan wat er met de
documenten of dossiers binnen dit onderdeel van de ordeningsstructuur moet gebeuren, nadat ze in het
elektronische archief zijn opgenomen. Vervolgens moet het systeem zelf de voortgang van dit proces bewaken en
op het juiste moment de records presenteren die voor een van de vastgestelde acties in aanmerking komen. 

Het moge duidelijk zijn dat een postregistratiesysteem niet met een eenvoudige uitbreiding is om te toveren tot
een archiefsysteem dat aan bovenstaande eisen voldoet. Wanneer men over wil gaan op een elektronisch archief is
het verstandiger gebruik te gaan maken van software die daarvoor ontwikkeld is. Dat zijn de
documentmanagementsystemen (DMS) voor de creatiefase en de recordmanagementapplicaties (RMA) voor de
archieffase. 
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DMS
Documentmanagementsystemen (DMS) bieden de gebruiker de mogelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de
documenten die hij in bewerking heeft. Stukken worden door het DMS opgeslagen, versies worden bijgehouden
en de mogelijkheid om intern stukken rond te sturen is aanwezig. Aan de documenten kunnen kenmerken
(metadata) worden toegekend om ze later te kunnen vinden. Eén van die metadata kan de plaats zijn in de vooraf
bepaalde ordeningsstructuur.

Een DMS functioneert altijd geïntegreerd in de geautomatiseerde werkplek van de ambtenaar en biedt hem de
mogelijkheid om werk-, privé- en afdelingsdocumenten op een gemakkelijke manier digitaal vast te leggen en te
ordenen. Als het wordt gecombineerd met het scannen van papieren documenten, kan hieraan ook de officiële
poststroom worden toegevoegd.

Een DMS is zeer flexibel in het regelen van de autorisaties van gebruikers, de integratie met andere applicaties en
de integratie met de geautomatiseerde omgeving (bijvoorbeeld MS Office). 

Maar wat te denken van de volgende situatie? 
Ergens in Nederland is de werkomgeving zo ingericht, dat medewerkers verplicht zijn om alle documenten die ze
willen opslaan, te registreren en op te nemen in het DMS. Uiteraard is er zo de zekerheid dat alle documenten in
de database opgenomen zijn. Maar er wordt nergens vastgelegd of een document nu wel of niet is verstuurd. Dus
om de status van het document vast te stellen, moeten ze toch weer terugvallen op het papieren archief, waar
(hopelijk) een kopie van de uitgaande brief, met de handtekening, is opgeslagen.

RMA
Recordmanagementapplicaties (RMA) hebben van oorsprong de functie om (digitale) documenten te beheren,
waarvan de organisatie heeft bepaald dat ze een tijd bewaard moeten worden. Waar een DMS ‘aanschurkt’ tegen
de geautomatiseerde werkomgeving en uitblinkt in flexibele inrichting, is de RMA er voor een degelijke
archivistische basis. Het is minder flexibel in te richten, maar bezit het meest uitgebreide arsenaal aan
functionaliteiten voor digitaal documentbeheer op een duurzame en verantwoorde wijze. Een RMA onderscheidt
zich van een DMS door de uitgebreide mogelijkheden om e-mail af te vangen en op verantwoorde wijze te
archiveren. 
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De documenten (records genaamd) mogen na opname in de RMA niet zomaar gewijzigd of verwijderd worden.
Deze records krijgen metadata toegekend om ze terugvindbaar te maken. Een groot aantal metadata wordt zo
vastgelegd dat het niet meer mogelijk is ze te veranderen. Andere metadata mogen alleen door daartoe bevoegde
personen worden gewijzigd. 
De records worden niet lukraak in de database opgenomen, maar geordend volgens een vooraf gedefinieerde
ordeningsstructuur. Aan deze structuur is het vernietigingsregime verbonden. Op het moment dat een document
aan een onderdeel van de ordeningsstructuur wordt gekoppeld, ligt vast wat er met dit document moet gebeuren.
Het komt dan voor blijvende bewaring in aanmerking.  Als dat niet geval is, wordt gevraagd wanneer de
bewaartermijn verlopen is. De RMA kan vervolgens lijsten opstellen van documenten waarvan de bewaartermijn
is verlopen. De archiefbeheerder kan (na een zorgvuldige controle!) met één handeling de documenten die echt
voor vernietiging in aanmerking komen verwijderen.
Het systeem houdt bij wat er met de records gebeurt: inzage (al dan niet geautoriseerd), pogingen tot wijzigingen
(al dan niet geautoriseerd), vernietiging. Van al deze acties kunnen rapporten worden gemaakt, de zogenaamde
audit-trails.

Het mooiste is natuurlijk een volledig geïntegreerde combinatie van een DMS en een RMA. Het DMS biedt dan
alle mogelijkheden om in de dynamische fase met de documenten bezig te zijn. Op het moment dat een
document in het archief opgeslagen wordt, neemt de RMA het beheer over. Alle metagegevens die het DMS heeft
verzameld, neemt de RMA over. De markt heeft deze behoefte kennelijk aangevoeld. De laatste jaren worden
steeds meer volledig geïntegreerde combinaties van DMS- en RMA-pakketten aangeboden. Deze combinaties
kunnen zelfs als geheel DoD-gecertificeerd zijn.
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Jan Möller
“Documentmanagement zonder een recordmanagementfunctie is verspilling van
overheidsgeld”

Jan Möller is coördinator documentaire informatievoorziening bij het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Hij is een autoriteit op het gebied van digitaal archiefbeheer. Hij maakte een
Nederlandse vertaling van de Amerikaanse DoD-standaard, waarin functionele eisen voor
digitale archiefsystemen zijn geformuleerd. Hij is als coordinator DIV bij Verkeer en Waterstaat
onder meer betrokken bij de introductie en ontwikkeling van systemen die het archiefbeheer
ondersteunen.

“Ik zeg wel eens, je kunt mijn professionele leven in drie brokken hakken. Een wetenschappelijke periode, een
IT-periode en een tijdje als rijksambtenaar. Tussen 1970 en 1984 studeerde ik en werkte ik aan de universiteit
Leiden, als student-assistent en wetenschappelijk medewerker in de psychologie en onderwijskunde. Daarna aan
de Technische Universiteit Twente. Mijn specialisaties waren de cognitieve ontwikkeling, historisch-theoretische
psychologie en de onderwijskunde. De psychologie van het denken, de intelligentie-ontwikkeling en het leren. Ze
zeiden tegen mij: “Jij hoeft je niet druk te maken, jij blijft wetenschapper.”
Maar in de jaren tachtig was het voor jonge wetenschappers niet leuk meer om voor de universiteit te werken. Je
had bijna geen kans meer om je specialisatie te onderhouden, alle tijd ging aan onderwijs op. Je moest steeds een
ander vak geven. De universiteit werd een soort schooltje. Het was een tijd waarin jonge medewerkers aan
universiteiten te maken hadden met meedogenloze bezuinigingen.

In 1984 ben ik overgestapt naar de computerbranche, naar Digital Equipment (Dec). Dec vroeg specialisten op
het gebied van computer-based training. Daar had ik mij in Twente bij de afdeling Toegepaste Onderwijskunde
al mee bezig gehouden.
Het onderwerp computer-based training was toen heel ‘hot’. Nu zou men zeggen “E-learning”. Dec was een van
de belangrijkste verkopers van mini-computers. De Educational Services van Dec leverde en ontwierp interactieve
software met computer graphics en videodiscs, waarmee je mensen kon trainen. Ik begon daar als ontwikkelaar,
consultant en trainer op het terrein van deze leertoepassingen.
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Het was heel andere omgeving dan de universiteit, een commerciële, Amerikaanse high-techomgeving waarin -
zeker toen - “the sky the limit” was. Het leek me zinvol in mijn loopbaan een tijdje iets in een IT-
bedrijfsomgeving te doen. Je kunt er veel leren en je komt er alleen maar sterker uit. Niet dat ik ooit een
commerciële loopbaan heb geambieerd, want ik ben toch meer een kenniswerker.

Ik ben er gebleven tot 1989. Toen heb ik nog een jaar gewerkt als freelance-journalist, vooral op IT-gebied. Het
was een oude droom: leven van de pen, opdrachten halen bij de redacties. Kijk, opdrachten krijgen was niet het
grootste probleem. Maar genoeg betaald krijgen voor de tijd die je eraan besteedt, was een ander verhaal.
Uiteindelijk ben ik ermee gestopt. Ik was kostwinner met opgroeiende kinderen.

Dus ging ik weer solliciteren. Ik heb het geprobeerd bij een aantal universiteiten. Ik dacht: die zitten nu allemaal
op mij te wachten. Ik had toch ervaring op vele gebieden: bedrijfservaring, publicistische ervaring, IT-ervaring en
ervaring in de wetenschap. Maar dat viel tegen. Ik kon wel komen, maar alleen op tijdelijke contractbasis en
tegen hetzelfde salaris dat ik er vijftien jaren eerder al verdiende.

Rijksoverheid
Toen heb ik het ergens anders gezocht en wel bij de rijksoverheid. Ik kon senior-adviseur Organisatie en
Informatievoorziening (O&I) worden bij de hoofddirectie van Rijkswaterstaat. Dat was in 1990. Bij de overheid
stond de automatisering nog in de kinderschoenen. Mijn werk bestond uit het doorlichten en het evalueren van
veranderingen in de organisatie, met name het adviseren over de informatievoorziening en de automatisering.
Belangrijke aspecten waren het ontwikkelen van netwerken, het ontwikkelen van de kantoorautomatisering en e-
mail. Dat waren begin jaren negentig technologisch nieuwe gebieden binnen de ministeries.

Mijn bemoeienis met de documentaire informatievoorziening dateert van 1993. De afdeling DIV wilde toen een
nieuw postregistratiesysteem ontwikkelen en invoeren . Zij vroeg aan de afdeling O&I een IT-projectmanager te
leveren op uitleenbasis. Dat ben ik gaan doen voor de helft van mijn tijd. Het postregistratiesysteem was
ontwikkeld op basis van een bestaand systeem met nieuwe toevoegingen, zoals een module voor dossierbeheer.
Het was bedoeld voor de registratie van de documentaire metadata en het beheer van de papieren
correspondentiestroom. Meer was het in die tijd niet. We dachten toen ook na over de verdere automatisering
van de kantooromgeving. Na de kantoorautomatisering leek het een logische vervolgstap om met de
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ondersteuning van werkprocessen met documentmanagement aan de gang te gaan.
Van het een kwam het ander. In 1995 vertrok de archivaris van Verkeer en Waterstaat. Ik ben toen gevraagd om
coördinator DIV te worden. Ik zou mij met de ontwikkeling van de DIV-systemen, de -kaders en het -beleid
gaan bezighouden. Een perfecte uitgangspositie om aan de gang te gaan met de toekomst van de archieffunctie in
een meer en meer digitale informatie-omgeving, dus het recordmanagement. Dat was een nieuw ICT-terrein.
Hier viel nog echt over na te denken.

Recordmanagement
De eerste interesse voor het verschijnsel van de digitale duurzaamheid in Nederland dateert van 1990, denk ik.
De Algemene Rekenkamer bracht, bij het afscheid van voorzitter Kordes in 1991, een rapport uit over deze
problematiek. Een goed rapport dat nog was opgesteld door mevrouw Stuiveling, de huidige president van de
Rekenkamer. Hierin werd de problematiek uitgebreid aan de orde gesteld. Het kwam er op neer, dat veel digitale
overheidsinformatie die behouden had moeten worden, al verloren is. Bij verdere informatisering dreigt een
groeiend verlies van overheidsinformatie. Maatregelen ter waarborging van de duurzaamheid van informatie zijn
dringend nodig. De archieffunctie blijft achter en doet alsof de hele wereld alleen met papier werkt, terwijl het
gebruik van digitale informatie meer en meer oprukt in de werkprocessen. 

Er werd toen een onderzoek door de RAND Corporation gestart in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken. RAND onderzocht de digitale duurzaamheid bij de Nederlandse overheid. Ik werkte mee
aan dat onderzoek vanuit mijn functie bij V&W. Door de rapportage “Het heden onthouden” van 1993 werd ik
doordrongen van de omvang en de uitdagingen van deze problematiek. Het was een wereldwijd probleem. Op
vele plaatsen werd daarover nagedacht en daaraan gewerkt. Er waren de volgende kernvragen.
- Hoe kunnen we te archiveren informatie te pakken krijgen uit de digitale informatiestromen van de

werkprocessen?
- Hoe kunnen we papier en digitaal als een ongedeeld archief beheren? 
- Hoe kunnen we digitale archiefinformatie authentiek en leesbaar behouden voor de toekomst?

Digitale informatie is vluchtig en behoeft speciale maatregelen om het behoud veilig te stellen. Digitaal
archiefmateriaal ontstaat niet alleen in de kantooromgeving. We moeten ook iets doen met databases, zoals
basisregistraties, transactiesystemen, GIS-applicaties en CADsystemen. 
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RAND bezocht de ministeries voor interviews, gaf voorbeelden van ontwikkelingen in het buitenland en
rapporteerde zijn bevindingen. De contouren van een nieuw vakgebied werden zichtbaar. Ik heb altijd veel
wetenschappelijk vooronderzoek gedaan en heb vaak in nieuwe gebieden gewerkt. Ik zeg wel eens: “Mijn
specialisme is mijzelf inwerken in nieuwe gebieden.” Al snel daarna startte het ministerie van OC&W met het
ministerie van BZK het programma “Digitale duurzaamheid”. Ik heb veel met het programmabureau
samengewerkt.

DoD
Ik dacht na over wat er na de systemen voor postregistratie en dossierbeheer zou komen, om digitaal duurzame
archiefvorming te kunnen realiseren. Ik kwam tot een belangrijke conclusie: je hebt speciale software nodig. De
aard en herkomst van het probleem zijn technologisch, dus moet de technologie ook aan de oplossing kunnen
bijdragen. Toen ik de aard en omvang van het probleem begreep, zocht ik naar oplossingen. Ik kende de materie
en de softwarebranche. De laatste wil met je meedenken en maken wat je hebben wilt, als je maar je
probleemstelling en de eisen aan het resultaat kunt formuleren.

Rond 1995 stuitte ik op internet op de norm voor recordmanagementtoepassingen van het Amerikaanse
ministerie van Defensie, de DoD 5015-2 standaard. Het was toen nog een concept. Ik bestuurde die standaard en
dacht: “Bingo! Dat is wat we zoeken.” Hier werd direct de link gelegd naar specificaties en functionaliteiten van
systemen om digitale documenten duurzaam te kunnen beheren! Ik vond het schitterend, het probleem werd
vertaald in specificaties, waarmee software-ontwikkelaars aan de gang konden. Toen ik de DoD-norm zag, dacht
ik: “Dit zal het programma ‘Digitale duurzaamheid’ verder helpen.” Dus ik heb de norm vertaald, alle
Amerikaanse begrippen vervangen door gelijkwaardige Nederlandse en de vertaling voorgelegd aan Nederlandse
archivarissen en andere vakgenoten. Niet alleen de tekst, maar ook de context. De archivarissen herkenden zich in
de vertaling. Een van hen merkte op: “Als wij uit het niets een heel nieuw document met eisen voor software
zouden maken, dan zou het er ongeveer hetzelfde uitzien als in deze vertaling.” We zitten dus op een goed spoor.
De norm was inmiddels officieel in Amerika, er was een certificatieprogramma aan verbonden en er kwamen
softwarepakketten beschikbaar, die aan de norm voldeden. Ook andere landen namen de norm over.

De vertaling is goed ontvangen. Dat merkte ik aan de vraag om kopieën en de vraag om opname van de vertaling
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in het Handboek voor archiefbeheer in de praktijk. De vertaling was ook in de praktijk erg handig, want hij bood
de mogelijkheid om ermee aan te besteden. Er was ook belangstelling van andere departementen en van
marktpartijen. Een aantal bedrijven begrepen het probleem en zagen daardoor recordmanagement als een nieuwe
uitdaging. Andere bedrijven reageerden aanvankelijk afwijzend. Ze noemden het ‘Amerikaanse ontwikkelingen’.
Hier in Nederland zou alles anders zijn. Ze zochten vanuit de postregistratie aansluiting bij
documentmanagementsystemen (DMS). Maar de eisen aan recordmanagement zijn in Amerika juist ontstaan als
reactie op het feit, dat de DMS-leveranciers te weinig of geen rekening hielden met de eisen die aan de
archieffunctie worden gesteld. In Amerika werden de problemen eerder opgemerkt en dus ontstonden daar ook
eerder oplossingen.
Begin 2000 was ik ook nog betrokken bij het initiatief voor de oprichting van de Records Management
Conventie (RMC), een platform waar probleemeigenaren en oplossingsbieders elkaar kunnen ontmoeten en van
elkaar leren.

Iedereen moet leren
Na vertaling en verspreiding van de DoD-standaard, is er RMA-software beschikbaar gekomen op de
Nederlandse markt. Er zijn verschillende aanbestedingen met deze eisen gedaan. In de leverancierswereld is meer
begrip ontstaan voor de problematiek. Archivistische begrippen op zich zeggen de systeemontwerpers niet zoveel.
Voor ICT’ers is het moeilijk te begrijpen dat je digitaal materiaal in oorspronkelijke vorm wilt bewaren als bewijs
van handelen. De authenticiteit bewaren, dat was voor veel ICT’ers nieuw. Ze begrepen niet wat het behouden
van de bewijswaarde in de tijd betekent. Het archief dient ter verantwoording; dat is juist het belangrijkste voor
de archivaris.
Ik bedoel, dat iedere betrokkene bij de problematiek iets nieuws moet leren en begrijpen. Managers bij de
overheid moeten begrijpen dat archiefvorming geen faciliteit is die zich ergens aan het einde van het werkproces
bevindt. Het archief is een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering. De kwaliteit van het archief wordt
vooral bepaald door de kwaliteit van de archiefvorming tijdens het werkproces.
De archivarissen en DIV’ers moeten ook leren. Leren dat er naast papier andere informatiedragers zijn, waaraan
dezelfde eisen worden gesteld. Leren dat je in een digitaliserende oceaan niet kunt overleven op een papieren
eiland.
Meerdere disciplines zijn bij het proces betrokken en iedereen heeft zijn eigen leerproces te doorlopen en dat is
ongelooflijk lastig. Innovatie en verandering verlopen bij de Rijksoverheid nogal chaotisch en stroperig. De
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Rijksoverheid lijkt niet ingericht op het innoveren en veranderen van de eigen organisatie.

De veranderingen gaan traag
De Nederlandse Bank heeft nu zijn RMA up-and-running. Andere organisaties zijn er volop mee bezig. Het
meest opvallende vind ik het trage tempo van de verandering. Dat had ik niet verwacht. 

Je kunt daar verschillende oorzaken voor vinden. Neem alleen al de beginsituatie. Je hebt een overwegend op
papier gerichte DIV-afdeling met bijbehorend personeel, vaak in de facilitaire hoek. Dat heeft natuurlijk
verstrekkende gevolgen voor de beeldvorming van de DIV in de organisatie. De DIV’er staat doorgaans zwak in
de organisatie. Er is ook een positionerings- en statusprobleem. De omvang van de verandering die nodig is, is
groot. De transformatie betreft mensen, middelen, organisatie, werkwijzen en procedures. De ambtenaren krijgen
te maken met een ander systeem en nieuwe werkwijzen. Ze leren nieuwe dingen en het systeem wordt mogelijk
anders opgehangen in de organisatie. Het is een leerproces voor alle betrokkenen, dus gaat het bijzonder
langzaam. Over de noodzaak en richting van de verandering heb ik al sinds 1995 geen twijfel. De richting is
duidelijk. Ik voorzie dat in de nabije toekomst wel meer recordmanagementsystemen up-and-running komen,
maar het tempo van de veranderingen is niet indrukwekkend.

Gemak en verantwoording
Je komt bij gebruikers vaak het uitgangspunt tegen dat archieven er alleen voor hun persoonlijk gemak zijn, dus
een facilitaire dienst. Daarom zijn ze negatief over de archivarissen: “Ze doen niet genoeg voor ons!” Natuurlijk is
het een zegening om het archief snel en digitaal voor iedereen te ontsluiten en daarmee het werkproces te
ondersteunen. Maar het gemak van de individuele ambtenaar is niet het enige uitgangspunt. Tegen collega’s die
dat denken, maak ik wel eens de opmerking: “De belangrijkste gebruiker van het archief is de minister, want die
moet zich ermee kunnen verantwoorden.” Het gaat uiteindelijk ook om de formele functie: de verantwoording
van de minister aan de Kamer en de burgers. Sommige ambtenaren beseffen niet eens dat er een Archiefwet en
beheersregels bestaan.

Ambtenaren zijn geen klanten en leveranciers van elkaar. Het meeste ambtelijk handelen is regelgedreven. De
klant-leveranciersgedachte komt uit de markt. Ambtenaren vormen geen onderlinge markt en
overheidsorganisaties lijken niet op marktorganisaties. Het is een misvatting om te denken dat het wel zo is.
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Recordmanagement is juist van belang, omdat wij moeten kunnen voldoen aan regelgeving die voor alle
ambtenaren geldt. Het is onzin, collega’s die in de klant/gebruikersrol gaan zitten, mij benaderen als leverancier.
Bij de ICT is het eigenlijk hetzelfde. Gebruikers beschouwen ICT vaak als hun speeltje. Maar daar is het in een
bedrijfsomgeving of bij overheidsorganisatie niet voor bedoeld. Ik voel dan meer voor de leuze van de
belastingdienst: “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.”

Terug naar de kerntaak
Een ander probleem van de DIV is de neiging tot een vlucht naar voren. Ze willen op de digitale trein springen
door weg te vluchten van de eigen kerntaak, die uiteindelijk de vorming en het beheer van archieven is.
Dat doet me denken aan het oude Sufi-verhaal van Ali die ‘s avonds onder een lantaarnpaal loopt te zoeken. Een
voorbijganger vraagt wat hij kwijt is.
“Mijn sleutels,” antwoordt Ali.
“Waar heb je die dan verloren?” vraagt de voorbijganger.
Ali wijst en zegt: “Een paar honderd meter terug.”
Waarop de voorbijganger zegt: “Waarom zoek je daar dan niet?”
Ali antwoordt: “Daar is geen licht”.

De zuigkracht van de redelijk ontwikkelde markt van documentmanagementsystemen is de lantaarnpaal voor de
DIV’er die zoekt naar zijn plaats in een digitaliserende omgeving. De toekomst van de DIV’er ligt volgens mij
allereerst in de realisatie van een multimediale archieffunctie in een hybride informatieomgeving, dus digitaal en
analoog door elkaar. Daarmee wordt verdere werkprocesondersteuning met documentmanagement pas echt
mogelijk gemaakt. Het RMA-offensief in de Verenigde Staten - met harde standaards - is een poging om deze
vlucht naar voren te stoppen en het tij te keren. 
Ik geloof niet in de implementatiestrategie dat je, door eerst een uitgebreide DMS in te voeren, vanzelf uitkomt
op een vorm van duurzaam digitaal archiefbeheer. Integendeel, het leidt tot meer te archiveren digitale
informatie, waarvoor adequate archiveringsvoorzieningen ontbreken. Het leidt alleen maar tot de conclusie dat
men eigenlijk over een RMA zou moeten beschikken. 

Met een DMS is niks mis als middel om werkprocessen digitaal te ondersteunen en efficiencyvoordelen te
behalen, als er geen langdurige verantwoordingsplichten zijn. Maar het is geen middel om duurzaam integraal
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archiefbeheer mogelijk te maken. De verantwoordingsnoodzaak en de archiefregels sturen ons de weg van het
recordmanagement op. Een DMS mag, een RMA moet.
De invoering van een DMS zonder RMA in een overheidsorganisatie maakt de chaos groter en brengt de
archieffunctie nog verder in de problemen. De Rekenkamer zei het indertijd al: “Bij verdere informatisering
dreigt een groeiend verlies van overheidsinformatie. Maatregelen ter waarborging van de duurzaamheid van
informatie zijn dringend nodig.” 
Je zou eigenlijk eerst een RMA moeten implementeren als de basis, voordat je verder gaat met het digitaal
ondersteunen van de werkprocessen. Op die wijze kan je ervoor zorgen, dat archiefwaardige informatie duurzaam
uit het proces wordt gehaald en tezamen met de papieren archiefbescheiden als één archief kan worden beheerd.
De omgekeerde weg is verspilling van overheidsgeld.”
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Archief overheid is 645 kilometer lang
DIVA nieuwsbrief 31 juli 2002

Het CBS heeft onlangs berekend wat de totale lengte was van het archief
van de Nederlandse overheid in het jaar 2000. 645 kilometer! Dat is 264
kilometer meer dan in 1980, toen een wandeling langs al die
archiefplanken toch ook al een flinke ochtend duurde. Het aantal
archiefbewaarplaatsen is de laatste twintig jaar overigens veel kleiner
geworden. Dat meldt de nieuwsbrief van DIVA.
De groei van de archieven is een gevolg van het voortschrijden van de
tijd en van de nieuwe Archiefwet 1995. De wet heeft het aantal
overheidsstukken dat voor permanente archivering in aanmerking komt,
sterk laten stijgen.
De afname van het aantal bewaarplaatsen is vooral veroorzaakt door
gemeentelijke herindelingen Het aantal gemeenten dat een archief
beheert, neemt nog steeds af. Het daalde van 517 in 1980 tot 213 in
2000. 



54



Theo Huibers
“De archivaris is aan zet.”

Theo Huibers is het grootste deel van zijn werktijd senior-manager bij KPMG. Hij is ook
hoogleraar Information Retrieval aan de Universiteit van Twente. Hij kent het vakgebied van
de documentaire informatievoorziening van nabij, want hij werkte enkele jaren als manager
bij Doxis. Theo is beslist geen historicus of archivaris. Hij benadert het vak als informaticus.
Dat is een verfrissend perspectief.

“Ik ben Brabander, geboren in Valkenswaard. Ik studeerde wiskunde en informatica in Nijmegen. Ik
specialiseerde mij in de informatieleer, dat is het modelleren van informatie. Je leerde modellen van de
werkelijkheid te bouwen. Het was in de tijd dat databases zoals Oracle opkwamen en veel indruk in het
bedrijfsleven maakten.

Ik deed aan het begin van de jaren negentig een afstudeerproject bij uitgeverij Samsom H.D. Tjeenk Willink.
Samsom wilde iets met medium-neutrale opslag van publicaties, vooral van zijn handboeken. Dat zou enorme
voordelen kunnen bieden bij hergebruik, want tot die tijd bewaarden ze gepubliceerde informatie nog op
drukplaten. Dus moest je bij hergebruik alles overtypen en opnieuw vormgeven.
De programmeertaal SGML (Standard Generalized Markup Language) was toen als standaard voor medium-
neutrale opslag in opkomst. Als je informatie in SGML wilt opslaan, moet die informatie wel enigszins
gestructureerd zijn. Dat bleek niet het geval. De handboeken van Samsom waren helemaal niet op te slaan in
SGML. Het kwam erop neer dat Samsom ze eerst moest herstructureren.
Het project maakte mij enthousiast voor digitaal uitgeven, dus voor de praktische mogelijkheden van de
digitalisering.

Information Retrieval Systemen
Mijn studiebegeleider vroeg mij vervolgens als aio aan de Universiteit van Utrecht voor een fundamenteel
onderzoek naar Information Retrieval Systemen. Zulke systemen, systemen om informatie te zoeken, waren toen
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net in opkomst, vooral in bibliotheken. De vraagstelling was, eenvoudig gezegd: Kun je tot een soort van ‘APK’
voor Information Retrieval Systemen komen zonder gebruikerstesten te houden?
Een van de belangrijkste onderwerpen van onderzoek was de relevantie. Met vragen als: welke formules gebruiken
systemen om relevante documenten te vinden, wat vind je relevant als je zoekt en komt het systeem daaraan
tegemoet?

Door het onderzoek kreeg ik een beter begrip van relevantie. Ik kreeg ook de kans allerlei binnen- en
buitenlandse instituten te bezoeken om hun systemen te bestuderen. Ik ben o.a. in Grenoble geweest, Brisbane en
Glasgow. In 1996 heb ik het onderzoek afgerond met een proefschrift over de theorievorming van relevantie.

Daarna begon ik aan mijn loopbaan zoals die nu is: een deel wetenschap en een deel bedrijfsleven. Ik werd post-
doctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Nijmegen en ik ging voor drie dagen in de week werken bij
Breddels en Vermeulen in Leidschendam, het huidige Doxis.

In Nijmegen werkte ik mee aan het zogenaamde Profile-project, een project waarin informatiewetenschappers
samenwerkten met cognitieve wetenschappers. Je had systemen, documenten en gebruikersgroepen. De vragen
luidden: hoe kun je die het beste laten samenwerken, kun je systemen slimmer laten worden door hun gebruikers,
kun je indicatoren voor relevantie vaststellen op basis van cognitief handelen?

De digitale droom
Mijn werk bij Breddels en Vermeulen sloot wonderwel aan op die wetenschappelijke vraagstukken. Documentaire
informatiesystemen en digitale archieven waren in opkomst. Financiële instellingen hadden steeds minder het
gevoel grip te hebben op hun papieren informatie. Woningcorporaties wilden hun dossiers digitaal hebben. Er
moest heel wat gebeuren.
In die tijd, halverwege de jaren negentig, waren veel organisaties gegrepen door de digitale droom. Digitalisering
zou de ideale, transparante informatieorganisatie mogelijk maken. De adviezen op het gebied van DIS
(Documentaire Informatiesystemen) waren niet aan te slepen.
Het bureau is in die jaren daarom enorm gegroeid. Toen de fusie met ODRP kwam en Doxis ontstond, heb ik
Nijmegen laten schieten en ben ik full-time manager geworden. Ik ben daar enige jaren sector-manager bedrijven
en non-profit geweest. Maar ik wilde meer doen dan documentaire informatievoorziening. Ik werd er moedeloos
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van dat we steeds maar niet bij het hoger management binnenkwamen.
Toen KPMG belde en vroeg of ik zin had iets te gaan doen met performance management en IT, heb ik dat
aanbod aangenomen.

Adviseur en hoogleraar
“Ik ben bij KPMG senior-manager bij BAS, de Business Advisory Services. Wij adviseren bedrijven op de ICE-
markt, dus informatie-, communicatie- en entertainmentbedrijven. Wolters Kluwer, NOB, Buma-Stemra, Lycos,
zulke bedrijven. Het gaat dan om adviezen over verbetering van bedrijfsprocessen, risicomanagement, verbetering
van de performance, van het rendement en dergelijke. Het uitgangspunt is vaak financieel, je zit met de financieel
directeur aan tafel.
Ik adviseer nu bedrijven met informatie-intensieve problemen. Vaak zijn dat problemen die te maken hebben met
control, het beheersen van vooral financiële processen.

Daarnaast ben ik, sinds maart 2002, deeltijdhoogleraar Information Retrieval (IR) aan de Universiteit van
Twente. In die deeltijd doe ik onderzoek naar systemen op het gebied van IR, naar de concepten van die
systemen, en naar de relevantie van die concepten. Een duidelijk voorbeeld van een IR-systeem is de zoekmachine
Google.
Bij zo’n onderzoek kijk je hoe een systeem informatie verwerkt en zoekt. En op welke manier een zoekvraag
wordt gesteld. Maar ook spelen vragen een rol als, hoe kun je op automatische wijze regelen dat een systeem
belangrijke informatie vindt zonder hulp van een archivaris?
Maar we doen niet alleen onderzoek naar systemen. We kijken ook naar de gevolgen van digitale informatie voor
de maatschappij. Wat betekent het bijvoorbeeld allemaal voor wetenschappelijke uitgeverijen? Hoe gaat de rol
van de universiteit als certificeerder van wetenschappelijke publicaties eruit zien?

Ik doe niet alleen onderzoek, maar geef ook onderwijs. Traditioneel onderwijs, maar ook samen met de
Universiteit van Osnabrück een internationale Master-opleiding Information Engineering. Studenten leren het
digitale informatievak, vanuit wetenschappelijk perspectief. Het is een echte informatica-opleiding.
Contacten met wetenschappers en studenten in het buitenland zijn heel leerzaam. Zo ben ik bijvoorbeeld te
weten gekomen dat Nederland voorop loopt op het gebied van digitaal uitgeven. Dat is toch leuk om te weten.
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Praktische toepasbaarheid
Mijn wetenschappelijk werk heeft veel raakvlakken met de praktijk. Ik geef een voorbeeld. In de Verenigde Staten
heeft de Hoge Raad vastgesteld dat de wet die voorschrijft dat bibliotheken zonder pornofilter op hun computers
geen subsidie meer krijgen, niet in strijd is met de Grondwet. Dus alle bibliotheken schaffen een pornofilter aan.
Maar nu komt de vraag: hoe stelt zo’n pornofilter relevantie vast? In de meeste gevallen vrij eenvoudig. In het
filter is gedefinieerd ‘borst’ = ‘sex’ = ‘niet doorlaten’. Maar wat nu als een wetenschapper via die bibliotheek op
zoek is naar artikelen over borstkanker? Die vindt hij dan niet.
Aan de andere kant komen ranzige plaatjes met een idyllische omschrijving als bestandsnaam wel door het filter
heen. Het is dus eigenlijk een domme wet.
Nu zie je dat de industrie om beeldherkenning gaat vragen. Zodat een pornofilter plaatjes tegenhoudt waarop
veel menselijk vlees te zien is.

Je ziet nu ook dat steeds meer informatie op internet moet worden betaald. De vraag die de publicisten van die
informatie zich kunnen stellen is: Kan ik relevantie mee laten wegen in de prijs? Hoe bepaal ik dan die relevantie?

Ook videotheken hebben steeds meer te maken met digitalisering. Die kampen met allerlei vragen. Hoe krijg ik
de films digitaal bij de klant? Hoe verwerken we gegevens over het gedrag van de klant om hem later te kunnen
attenderen?

Ik weet zeker dat de wetenschap ook het praktisch werk van de archivaris kan vergemakkelijken. Neem het
selecteren van archieven. Uitgangspunt is dat je iets vernietigt wat op langere termijn niet meer relevant is. Dat
kun je voor een deel automatiseren. APK-keuringen bijvoorbeeld. Die kunnen op termijn allemaal weg. In die
keuringsrapporten kun je de repeterende woorden herkennen en op basis daarvan kun je een vernietigingsregel
automatiseren.

De archivaris zit niet aan tafel
Uiteindelijk zijn de vraagstukken van praktische toepasbaarheid allemaal vraagstukken waarmee de archivaris zich
altijd al heeft bezig gehouden. Hoe bewaar ik? Hoe ontsluit ik? Hoe bied ik aan? Het is niets anders dan het
toepassen van informatiemodellen op een ander gebied. Maar je ziet dat allerlei bedrijven het wiel opnieuw
uitvinden zonder zelfs maar te overwegen een archivaris te raadplegen. De archivaris mist dus de boot. Hij heeft

58



te weinig bluf, denk ik, en is van nature te weinig toepassingsgericht, te weinig betrokken bij het winstdoel van de
organisatie.
Een grappig voorbeeld. Ik zat bij een klant met de financieel directeur aan tafel. De vraag was: hoe krijgen wij
onze informatieprocessen beter beheersbaar. De man van de IT kwam binnengerold en zei: “We kunnen een
nieuw informatiesysteem implementeren.” Ik vroeg me toen af: er lopen hier toch archivarissen rond, met
jarenlange ervaring en enorme kennis? Als het om het beheersbaar maken van informatieprocessen gaat, hebben
die toegevoegde waarde. Maar ja, ze zitten helemaal niet aan tafel.

Laat de keiharde baten zien
Wat ik altijd wil doen, is de baten van digitalisering laten zien. De baten van het digitaal archiveren bijvoorbeeld.
Je hoort altijd: het gaat sneller en efficiënter en het is nog leuker ook. Dat klopt.

Je kunt ook voorrekenen wat het oplevert als iedereen in de organisatie zijn post een dag eerder ontvangt. Als de
facturen een dag eerder de deur uit kunnen.
Het levert ook minder werktijd op. Als je vroeger vijf dagen bezig was met iemand inwerken en je bent nu, door
digitale ondersteuning, daar één dag aan kwijt, heb je vier dagen winst geboekt. Dat is gewoon in geld uit te
drukken.

Je kunt het nog verder uitwerken. Je kunt een proces in stappen verdelen en vaststellen welke besparingen iedere
stap moet opleveren. En je zegt: laat mij stap 1 doen. Als die de voorgespiegelde besparing oplevert, dan krijg ik
dat geld om stap 2 uit te voeren. Zo niet, dan stoppen we en hebben we een leerzame pilot gehad. Zo investeer je
eigenlijk alleen eenmalig in besparingen, terwijl je de besparingen jaarlijks terugkrijgt.

Ik heb een archivaris nog nooit zo’n verhaal horen vertellen. Dat verbaast me niets, want niemand vraagt de
archivaris er ooit naar.

Het belang van de inhoud
Managementinformatie is een belangrijk onderwerp. De insteek van ICT’ers is: we leveren het management alle
informatie die we te weten kunnen komen. Vaak wordt ook gevraagd aan het management: “Wat willen jullie
weten?” Zonder vast te stellen wat het willen weten extra kost. Het gaat er volgens mij hierom: wat moet je weten
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om je organisatie te kunnen sturen?
Daarom ben ik blij dat ik een tijd in de documentaire informatievoorziening heb gezeten. De archivaris denkt
alleen: wat moet ik bewaren? Die heeft het niet over kunnen of willen. Juist dat onderscheid betekent dat hij
informatiebewust is.

De informatie waarop organisaties sturen, is vaak ook de informatie die het systeem het gemakkelijkst aankan.
Veel adviesbureaus kijken naar de productiviteit: hoeveel uur zijn mijn mensen daadwerkelijk bij de klant? Daar
stuurt het management dan ook op. Een veel relevantere vraag is: wat is de winst van een project? Maar dat kan
het systeem niet makkelijk ophoesten.

WOB
De Wet Openbaarheid Bestuur levert interessante gezichtspunten op voor de archivering. Een voorbeeld is de
Tweede Kamer. Er is een spamfilter geïnstalleerd op de mailboxen van de Kamerleden. Maar mag dat wel? Heeft
niet iedere burger het recht de volksvertegenwoordiging te benaderen op de manier die hem het beste past? Hoe
weet je als burger of je e-mailbericht daadwerkelijk is aangekomen?

Als burger kan ik ook nog steeds niet digitaal inzage krijgen in alle overheidsstukken die ik relevant vind. Ik denk
dat dat de duidelijkste aanwijzing is voor het ontploffen van de digitale droom.
Neem de elektronische loketfuncties bij de overheid. Een paar jaar geleden dacht je nog dat het gemakkelijk te
regelen was. Toen bleek dat er achter die loketten bij iedere gemeente wel 45 systemen zaten, van
grafadministratie tot bouwvergunningensysteem. Bij banken is het precies zo.

Informatiebehoefte is gebleven
De digitale droom is misschien uiteengespat, de informatiebehoefte die ten grondslag lag die digitale droom is
gebleven. We worden steeds meer een meerkeuzemaatschappij. Maar als je bewuste keuzes wilt maken, heb je
vaak informatie nodig. En die moet voorhanden zijn.
Er is steeds meer vraag naar het organiseren van informatie. Als er steeds meer vraag is, is er steeds meer geld mee
te verdienen. Wie heeft ervaring met het organiseren van informatie? De archivaris! Hij zit niet aan tafel. Hoe kan
dat nu, vraag je je af, hoe kan dat nu in de informatiemaatschappij?
Misschien zit het de mensen in de genen dat ze niet willen veranderen. “Veranderen is iets voor de anderen.”
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Archivarissen zitten over het algemeen ook lange tijd vastgeroest op hun plaats. Ze zitten niet in een veranderende
wereld. Misschien willen ze wel het vaste anker zijn in een veranderende maatschappij. Dat zou kunnen.

Vuurwerkramp
Bij de vuurwerkramp in Enschede heb ik meegeholpen het informatiecentrum op te zetten. Dat was vooral
bedoeld om de gedupeerden van advies te voorzien. Via één loket moesten ze al hun informatie kunnen krijgen.
Ik heb samen met de gemeente het informatieadviessysteem opgezet. Het loket was open vanaf de eerste dag. Het
systeem is daarom eilandsgewijs opgebouwd. We verzamelden eerst informatie over het woongedrag van de
burgers. Waar was je? Wat wil je? Vervolgens kwam informatie aan de orde rondom verzorging, rechtspraak
enzovoorts. Alle informatie werd nauwkeurig geregistreerd en beheerd. 

Het informatiecentrum heeft drie jaar zeer goed gedraaid. Toen heeft de gemeente het ondergebracht onder de
reguliere gemeentelijke dienstverlening. Deze voorzieningen konden het wel afhandelen. Maar wat gebeurt er met
al die informatie die verzameld is? Ik weet het niet. Ik denk dat het in het archief van de gemeente terechtkomt.
Maar doe je dan iets met wat je geleerd hebt? Er komen nieuwe rampen en bij crises krijg je altijd een keer te
maken met de verantwoordingsvraag.

Bij iedere ramp moet eigenlijk een archivaris/informatiemanager mee, vanaf het begin. Bij de vuurwerkramp
hebben ze bijvoorbeeld op een gegeven moment een binnenste en een buitenste cirkel vastgesteld. Wie in de
binnenste cirkel woonde, kreeg andere regelingen dan wie in de buitenste cirkel woonde. Maar wie heeft bepaald
waar de grens ligt? Op basis waarvan? Hoe kun je het verantwoorden? 
Ik weet zeker dat je met goed informatiebeheer ook veel emotionele schade kunt voorkomen. Je hoeft
gedupeerden niet dertig keer dezelfde vraag te stellen. Je kunt mensen vanaf de eerste dag persoonlijk benaderen.
De informatie over de vuurwerkramp is versnipperd beschikbaar bij verschillende instanties. Er is eigenlijk niets
zo ingewikkeld, als het op een goede manier inrichten van keteninformatie. Een beetje merkwaardig is dat wel.
Juist de overheid heeft als een van haar kernactiviteiten het verwerken van informatie. Toch gaat het allemaal
enorm traag.

De praktijk van het digitaal beschikbaar stellen is ook vreemd. Wat gebeurt er nu als er een parlementaire enquête
aan zit te komen? Dan rijdt een ministerie een enorme scanner naar binnen en gaat alle informatie digitaliseren.
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Zonder al te veel metadata. Dus kun je niet op metadata selecteren. Hoe erg is dat? Dat kun je zien op internet.
Het is één van de problemen van het zoeken op internet. Weinig metadata, dus weinig invloed op de relevantie
van je zoekresultaten.

Papier
Ik begrijp niet dat bedrijven nog zoveel met papier doen. De beheersbaarheid daarvan is gewoon niet groot. Het
gaat bij sommige organisaties goed, maar eigenlijk alleen als ze informatiebeheer serieus nemen. Daar waar de
informatiemanager hetzelfde belang heeft als de financieel manager.
Het uitgangspunt is daar ook niet ICT, maar de inhoud van informatie, op z’n Engels gezegd de ‘information
content’. Helaas wekt dat verkeerde associaties. Allereerst heeft het met archief te maken en dus is het stoffig.
Ook de mislukte e-hype heeft ‘digitale content’ geen goed gedaan.

Er zijn allerlei periodes geweest in organisatie en management. Tot 1998 was kwaliteitsmanagement cruciaal.
Daarna is de aandacht verschoven naar financieel beheer. Ik vraag me af: wanneer breekt een keer de tijd van het
informatiemanagement aan?

Het organiseren van informatie
Informatiesystemen zijn noodzakelijk, want informatiebeheer is verschrikkelijk complex geworden. Die systemen
moeten worden geïntegreerd in het dagelijks leven. Alle informatie is wel ergens digitaal beschikbaar. De
informatieverwerking is echter nog gericht op het papieren denken.

Zelf hanteer ik vaak het vier-fasenmodel van de informatieorganisatie. Fase één is die van de totale chaos, waarbij
organisaties last hebben van de informatie. In fase twee hebben organisaties de informatie op orde gebracht en
wordt die gebruikt om het bedrijf te sturen. Fase drie is de fase van de klantensystemen, informatie ondersteunt
dan het primaire commerciële proces. In fase vier verdien je nieuw geld met je informatiehuishouding, dus met
de informatie zelf. Een voorbeeld van het laatste is een wervings- en selectiebureau dat een systeem met gegevens
over personeel en veel marktkennis bezit, en dat weet te verkopen aan bedrijven. 
Hoe vaak komt het niet voor dat de klantendatabase van een bedrijf interessanter is dan het product dat het
levert?
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Het probleem van de gemeentes
Gemeentes worstelen vaak met de vraag: moet ik eerst intern mijn informatiehuishouding op orde brengen of
moet ik eerst de klantenvraag, de vraag van de burger, activeren? 
Ik geloof niet in de druk van de klantenvraag zonder een goede back-office, want ook een klant van de overheid
haakt af als hij teleurgesteld wordt.
Het lijkt een beetje op de digitale droom, het beeld van de buitenkant klopt niet met de werkelijkheid aan de
binnenkant. Daar worstelt de overheid voortdurend mee.
Dus ik zou zeggen: “Breng het eerst intern op orde. Kijk hoe je slimmer kunt omgaan met je informatie. Zodat je
die informatie ook kunt gebruiken om de burger werkelijk van dienst te zijn. Waarom word ik niet per e-mail
gewaarschuwd als er werkzaamheden plaatsvinden aan het riool in mijn straat?” De overheid beschikt in principe
over alle informatie die nodig is om dat mogelijk te maken.

Een gemeente moet natuurlijk ook alle informatie via één loket naar buiten sturen. De vraag is dan weer: hoe stel
ik die informatie media-neutraal op. Ik adviseer in dat geval: pak het document als entiteit, niet het proces. Het
proces is veel te veranderlijk, veel te flexibel. Het document is door de eeuwen heen een entiteit. Waarom niet
een grote database inrichten met alle beschikbare documenten en metadata? De informatie over het proces kun je
kwijt in de metadata. Heb je dat eenmaal geregeld, en de informatie is media-neutraal beschikbaar, dan ben je pas
klaar voor de vragen van burgers.

De praktijk is natuurlijk dat je nu allerlei systemen met documenten hebt en andere systemen met processen en
documenten en ook nog aparte systemen voor procesbewaking. Een hele lappendeken. Dat blijft nog jaren zo.
We hebben een digitale informatiemaatschappij met veel potentieel, maar zij komt niet goed van de grond.
Zolang je je informatie niet goed organiseert, kun je niets met de modernste technieken. Juist de archivaris heeft
kennis van het organiseren van informatie. De archivaris is aan zet.”
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Non-recordness?
door Timo ten Cate

Timo ten Cate is directeur en principal consultant van Digital display. Dit artikel is een
bewerking en samenvatting van het roemruchte artikel ‘Recordness or non-recordness, that’s
the question’ (2000), dat verscheen in Samson Jaarboek Digitale Duurzaamheid 2001 en ook
te vinden is op de website van Digital display, rubriek Downloads.

Non-recordness. Een woord dat je niet aantreft in woordenboeken. Toch bestaat het. In de wereld van
informatie, documenten en archieven. En het is nog belangrijk ook!

Stel je de volgende situatie voor.
Een grote overheidsorganisatie, waar jaarlijks op de verschillende werkplekken miljoenen documenten worden
gecreëerd en rondgemaild, besluit tot introductie van een documentmanagementsysteem. In plaats van opslag van
documenten in een ondoorgrondelijke brei aan mappenstructuren op het netwerk, worden alle documenten
voortaan in het nieuwe systeem gekieperd. Hierdoor kan altijd vanaf iedere werkplek de juiste versie van een
document worden teruggevonden. Iedereen gebruikt dezelfde ordeningsstructuur. Een krachtige zoekfunctie zorgt
er voor, dat alles weer snel kan worden gevonden. Écht handig en zeker aan te raden om te introduceren. Maar...

Vragen
De vragen beginnen altijd al bij workshops die worden gehouden om de medewerkers voor te bereiden op de
komst van het systeem en de daarmee samenhangende overgang. Het zijn altijd dezelfde vragen.

• Moeten alle privé-documenten er ook in?
• Moeten ook de allereerste kladjes van een nota er in?
• Welke conceptversies van een document worden straks blijvend door de archivaris digitaal bewaard (en

overgeheveld naar het Nationaal Archief)?
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• Moet de amice-brief aan de staatssecretaris er ook in?
• Kan ik mijn documenten eventueel ook zelf weer verwijderen?
• Enzovoort.

Terechte vragen! Vragen uit de praktijk, die bewijzen dat mensen een verschil in status ervaren tussen
verschillende documenten. Sommige documenten zijn belangrijker dan andere. Sommige documenten wil men
voor het nageslacht bewaren, omdat ze van cultuurhistorisch belang zijn. Andere kunnen na vijf minuten
definitief verdwijnen.

Het is duidelijk dat niet alle telefoongesprekken hoeven te worden vastgelegd en eeuwig bewaard. Net zo min als
dat zinvol is voor alle e-mailberichten. Er is dus ergens een schemergebied. Een grijs gebied. En dáár gaat het hier
over.
Het gaat over de vraag welke documenten archiefstukken zijn, als zodanig moeten worden beheerd en welke dat
niet zijn.
In het eerste geval zal het onmogelijk moeten zijn, dat iedereen een document zelf uit het systeem kan
verwijderen. Immers, bij een parlementaire enquête zou over die mogelijkheid wel eens heftige maatschappelijke
beroering kunnen ontstaan.

Non-record of record: taboe?
Document of archiefstuk, oftewel: non-record of record. Er is een verschil. In Australië en Amerika weet men er
alles van. Het Amerikaans Nationaal Archief formuleerde meer dan tien jaar geleden al duidelijke criteria voor
‘recordness’: wanneer is er sprake van een (digitaal) document en wanneer van een echt archiefstuk. Een digitaal
archiefstuk welteverstaan, want ik heb het over de situatie waarin er digitaal wordt gecreëerd, opgeslagen en
gearchiveerd en de paternosterkasten zijn afgeschaft. 
In Nederland was het onderwerp jarenlang taboe. “Elk stuk dat de ambtenaar opmaakt is een archiefstuk,” sprak
de archivaris vermanend, met de Archiefwet in de hand. Dat daarmee allerlei praktische vragen van welwillende
medewerkers niet konden worden beantwoord, deerde niet. 

De toenmalig Algemeen Rijksarchivaris, professor F.C. Ketelaar, deed ooit een manmoedige poging iets van het
taboe te doorbreken. In een officieel schrijven verklaarde hij, dat documenten die nog niet buiten de kamer van
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de opsteller waren gekomen en nog niet met collega’s waren besproken, eigenlijk nog niet tot de wereld van de
archiefstukken kunnen worden gerekend. Een constatering die buiten de archiefwereld niet bepaald als
opzienbarend werd beschouwd. En wellicht moet worden gezien als een compromis tussen ‘een beetje rekkelijken’
en ‘nog veel preciezeren’ op het gebied van de interpretatie van Archiefwet.

Praktijk
Overheidsorganisaties lossen nu het probleem zelf op. En terecht, want een Archiefwet is alleen bedoeld als
garantie voor het netjes en langdurig bewaren van cultuurhistorisch erfgoed. Niet om te bepalen waar en hoe een
concept-Worddocument opgeslagen zou moeten worden.  
Het is voor organisaties ook nog steeds zoeken in de praktijk: wie bepaalt nu of een document wordt ‘bevroren’
(d.w.z. niet meer kan worden gemuteerd)? Een nog belangrijkere vraag is: wanneer wordt een document een
record? De bestaande (van oorsprong Engelstalige) systemen laten die keuze aan de gebruiker zelf over. Hij krijgt
die mogelijkheid met de knop  ‘Make record’. Zoals gezegd, buiten Nederland wordt ‘recordness’ al veel langer
serieus genomen.

Het zijn niet alleen de ‘platte’ Word-documenten of de Excel-spreadsheets waarop het begrip ‘recordness’ van
toepassing is. Ook in de wereld van databases speelt dit gegeven. Zeker daar waar gegevens regelmatig worden
overschreven. Ik zal dat met een voorbeeld duidelijk maken.

Vroeger maakte men topografische kaarten die men een aantal malen per jaar in een nieuwe versie op papier
drukte en uitgaf. Van elke versie werd een exemplaar in het archief bewaard. In de loop van de tijd zijn al deze
topografische gegevens opgenomen in een database. Een druk op de knop en de allerlaatste versie van het
topografische bestand kon worden afgedrukt. Altijd actueel. Beter beheer. Ideaal. Maar het proces van bijwerken
ging dagelijks door en leverde daardoor een constant ververste database op. Oude gegevens werden overschreven,
werden niet bewaard, kwamen niet in een archief terecht. Hoe zag dat ene stukje Nederland er vijf jaar geleden
exact uit? Grote kans dat we het niet meer weten omdat de historische gegevens niet zijn bewaard. Er zijn veel
meer databases met gegevens die worden ververst, en voor het nageslacht verloren gaan. Gegevens die vroeger in
banden, boeken en registers werden vastgelegd. Ze waren en zijn een rijke bron van informatie.

Een voorbeeld uit de wereld van het spoor.
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Elke trein die in Nederland rijdt, is vanuit een bedieningscentrum rechtstreeks te volgen. Om de zoveel tijd
passeert de trein op zijn weg door het land een relais en geeft daarmee een sein af aan het bedieningscentrum. De
gegevens over deze treinbewegingen werden vroeger allemaal in papieren vorm vastgelegd. En omdát dit nu
eenmaal gebeurde, had men de neiging ze ook langdurig te bewaren. Veel van dit soort gegevens zijn
‘overgeleverd’: grote lappen en vellen met mooie kleuren en een heel verhaal erachter.
Tegenwoordig worden dit soort gegevens elektronisch in een systeem vastgelegd. Om eventuele calamiteiten te
kunnen reconstrueren, worden ze nog 24 uur bewaard. Als zich geen onregelmatigheden bij het treinverkeer
hebben voorgedaan, verdwijnen ze na 24 uur onherroepelijk. Vanuit het oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering
niets tegenin te brengen. Maar is hier nu wel of niet sprake van een archiefstuk?
Het antwoord is: ja.  Maar voordat kan worden bekeken of het bewaren van de gegevens misschien tóch
cultuurhistorisch interessant zou kunnen zijn, zijn ze al vernietigd. 

Tenslotte
De digitale wereld is snel. Maar ook vluchtig. Snelle toegang is geen probleem. Googelt en gij zult vinden. Maar
als je niets regelt, is later (en dat later komt dan óók heel snel) vrijwel niets meer reconstrueerbaar. Dan wordt het
toch wel een beetje enge wereld. Verantwoording is niet meer mogelijk.
Daarom houdt de informatiemakelaar, de expert informatisering, zich bezig met een begrip als recordness. Wat
moet onmuteerbaar worden vastgelegd en wat niet, want alles vastleggen en archiveren is onzinnig. Maar alles vrij
laten - daar is iedereen het over eens - kan ook niet. Het gaat om de balans. Zoals alles in het leven. Dus ook in
het leven van de informatiemakelaar. En ook in het leven van de digitale archivaris, het beroep van de toekomst.
Een toekomst die al is begonnen.
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Globalisering, e-government en geluk gaan hand in hand
Government computing international 15 januari 2002

Onderzoeksbureau AT Kearney en het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy
deden een gezamenlijk onderzoek naar de meest ‘geglobaliseerde’ economieën
in de wereld. Ierland was de winnaar en nam de koppositie over van Singapore,
dat naar de tweede plaats zakte.
De onderzoekers vonden daarnaast enkele interessante samenhangen. Zo
hebben zowel Ierland als Singapore een sterk en uitgesproken 
e-governmentprogramma. En nog interessanter: de bewoners van beide landen
bleken te behoren tot de meest gelukkige in de wereld.
Dit is nog geen wetenschappelijk bewijs voor de samenhang tussen
globalisering, e-government en geluk, volgens Government Computing
International: “Maar we wachten nader onderzoek met belangstelling af.”
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Postduif sneller dan e-mail.
www.sp.nl 10 februari 2003

Tweede-Kamerlid Harry van Bommel van de SP stelt de minister van Algemene Zaken begin
2003 enkele vragen over een ernstige zaak: de gebrekkige beantwoording van digitale post
van burgers door de overheid. Een onderzoek wees namelijk uit dat een groot deel van de e-
mails van burgers aan de overheid na twee maanden nog niet is beantwoord.
“De uitslag van het onderzoek is beschamend,” zegt Van Bommel. “Het is toch treurig dat de
postkoets en de postduif anno 2003 sneller en betrouwbaarder zijn dan het emailsysteem
van overheidsinstellingen. De overheid slaat zo natuurlijk een modderfiguur.”
De gemeenten deden het nog slechter dan de Rijksoverheid. De SP’er:  “Het lijkt er bijna op
dat sommige gemeenten burgers bewust ontmoedigen contact met de overheid op te nemen,
alsof het hen maar van hun werk zou houden.”



Rienk Jonker
“Techniek is prachtig, maar je ontmoet steeds dezelfde problemen.”

Rienk Jonker is inspecteur voor de gemeentelijke archieven en senior-collectiebeheerder bij de
Groninger Archieven, het informatiecentrum voor de stad en provincie Groningen. Daarnaast
onderhoudt hij een alom geprezen bronnenoverzicht voor de documentaire
informatievoorziening en was hij korte tijd redacteur van het Archievenblad.

Friese klei
“Mijn vader was gemeentesecretaris. Eerst in Ferwerd, op de Friese klei, waar ik geboren ben. Later in
Hardenberg, Noord-Oost Overijssel. Daar ging ik naar de lagere school. Later doorliep ik het gymnasium in
Coevorden.
In 1976 ben ik naar Groningen gegaan om daar een poging tot studeren te doen. Eerst geschiedenis en daarna
rechten. Maar ik was op dat moment niet rijp voor een studie, dus ik stopte ermee. Toen moest ik in dienst. Ik
koos voor vervangende dienstplicht. Zo kwam ik terecht bij het Gemeentearchief van Groningen door de factor
toeval.
Het ging zo. Het ministerie van Sociale zaken had een bureau Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden,
TEG, dat de plaatsing van gewetensbezwaarden regelde. Juist aan het begin van de jaren tachtig was er een
enorme hoeveelheid, zeg maar gerust een stuwmeer van erkende gewetensbezwaarden. Normaal moesten
instellingen een vergoeding betalen om die mensen in dienst te kunnen nemen. Maar nu deed TEG een aantal
gemeentes het aanbod vijftig erkende gewetensbezwaarden voor nop aan te nemen. Groningen was een van die
gemeentes. Als het woord gratis valt, dan staan de gemeentes vooraan in de rij en dus ook de gemeente
Groningen.

“We beschrijven geen inhoud, we beschrijven stukken.”
Ik hoorde van die actie van TEG, daarom stapte ik naar de gemeente. Iemand drukte mij een ordner met banen
in handen. Allerlei banen die me helemaal niet aanstonden. Maar er was er eentje bij, waarvan ik niet begreep wat
het was. Dat boeide mij. Het was een vacature bij het Gemeentearchief, als “inventarisator van eenvoudige
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archieven”. Ik ging op gesprek bij Jan van den Broek, in die tijd gemeentearchivaris en een autoriteit op zijn
vakgebied. Hij was nogal wantrouwig tegenover gewetensbezwaarden. Dat kwam door de ervaringen die hij op
het Rijksarchief had gehad met zulke mensen, meestal erg ongemotiveerde types die vliegtuigjes vouwden van
indexkaartjes. Toch klikte het wel en ik kon beginnen. Een medewerker van het archief leerde mij het handwerk
en vertelde mij wat de essentie van het vak was: “We beschrijven geen inhoud, we beschrijven stukken.”
De tewerkstelling als gewetensbezwaarde duurde 18 maanden en 24 dagen en ik heb een geweldige tijd gehad. Ik
heb me geen moment verveeld. Ik leerde alle kanten van het vak kennen. Beschrijven, verpakken, inventariseren,
studiezaaldiensten, verwerven enzovoorts. Ik herinner me nog goed een bezoek aan de suikerfabriek, een grote
werkgever in Groningen. We hadden een paar dagen de tijd om uit driehonderd meter archief de belangrijkste
onderdelen te selecteren. Het lukte ons nog ook. We gingen met zo’n honderd meter terug naar het archief. Het
was een geweldige tijd, ik denk er met veel genoegen aan terug. Als je mij vraagt wat heb je er echt geleerd, dan
zeg ik: “Ik heb geleerd wat toegankelijk maken betekent.”

CAS
Begin jaren tachtig richtte de Rijksoverheid in het oosten van Groningen een nieuwe dienst op. De CAS, de
Centrale Archiefselectiedienst, in Winschoten. Die zocht dringend mensen. Ik heb een open sollicitatiebrief
gestuurd en kon meteen beginnen. Als ‘aankomend inventarisator’ slechts, want ik had nog geen archiefdiploma.
Toen ik bij de CAS werkte, heb ik de Archiefschool gedaan. Mijn stage had ik al doorlopen, bij het gemeente-
archief in Groningen, waar ik een inventarisatie maakte van de archieven van de Koninklijke Vereniging voor
Volksvermaken.

Het bijzondere van de CAS in die tijd was, dat je in aanraking kwam met grote projecten en complexe archieven
die in korte tijd moesten worden bewerkt. Je leerde pragmatisch te zijn en besluiten te nemen. Ondanks
organisatorische problemen bezat de CAS een grote dynamiek. Het zat er vol met zeer dynamische mensen met
een instelling van: “Probleem? Niet zeuren. Aanpakken!”

Bij de CAS kwam ik ook voor het eerst in aanraking met automatisering. Het viel me toen al op, dat die net zo
gestructureerd moet zijn als een archief. Het zijn eigenlijk natuurlijke bondgenoten.
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Kiezen voor het archief
Je kunt niet zeggen dat ik bewust gekozen heb voor het archief. De factor toeval was groot. Die bracht me in het
archief. Het bleek gewoon, dat het mij wel aansprak. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk, omdat het een
maatschappelijk nut heeft. Ervoor zorgen dat andere mensen zonder restrictie toegang kunnen krijgen tot het
verleden.
Ik heb het gevoel: voor mij zijn er mensen geweest en na mij zullen er mensen komen. Ik ben een toevallige
passant en ik heb het voorrecht hier iets te mogen doen. De statische factor zijn de stukken, die zitten in het
depot. De dynamische factor zijn de mensen in de ruimten eromheen. Na mij zullen weer andere mensen werken
met het materiaal.

Dat is niet het enige wat mij boeit aan het archief. Ik ben ook dol op structuren en op het aanbrengen daarvan.
Als je naar de structuren kijkt, dan zie je wel dat er weinig nieuws onder de zon is.
Je hebt het verleden hier staan, hier in het archief. Je ziet de hectische praktijk van de gemeente. Het heet
allemaal anders, maar de onderliggende gedragingen zijn dezelfde.

Techniek
De ontwikkeling van de techniek heeft steeds een enorme invloed op de manier van archiveren. Het
fichedoorschrijfsysteem heeft het opbergen in dossiers mogelijk gemaakt. Het zorgde voor een makkelijke
koppeling tussen de poststroom en de inhoud van dossiers. Dankzij kopieerapparaten konden dezelfde
documenten in verschillende dossiers worden opgeborgen.
In het digitale tijdperk is het opeens weer mogelijk chronologisch te archiveren. Je kunt veel zoekingangen maken
voor documenten, zodat je je ‘dossiers’ op elk moment op elke gewenste manier kunt ordenen. Dossiervorming
vindt plaats op basis van queries, zoekpatronen. Dat leidt tot een nieuwe vraag: moet je die queries niet
archiveren als belangrijke contextgegevens?

Verantwoording
Bij de invoering van nieuwe digitale systemen wordt meestal niet verder gekeken dan de feitelijke opdracht. Het
vasthouden van informatie voor de verantwoording (en later onderzoek) is er niet gemakkelijker op geworden. Als
voorbeeld noem ik graag de Basisvoorziening Gegevens, zoals we die in Groningen kennen. Dat systeem is
gebouwd als reactie op de rampen in Enschede en Volendam. De bedoeling is dat actuele informatie uit allerlei
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bronnen op het juiste moment snel beschikbaar is voor crisismanagement. Dus informatie over vragen zoals: “wie
woont er in dat huis?”, “hoe komt de brandweer daar?”, “wanneer is de laatste milieucontrole geweest?”, “zijn er
schadelijke stoffen aanwezig?” en “hoe zit het met de bouwkundige staat?”
Het is een database die als soort zoekschil over allerlei andere databases heen ligt. Gewone processystemen voeden
de database: de Gemeenschappelijke Basisadministratie, het bedrijvenregister, het bouwvergunningensysteem
enzovoorts. De Basisvoorziening Gegevens kan momenteel de meeste vragen al beantwoorden. 
Hoe ziet dat systeem er dan uit? Je start met een plattegrond van de gemeente op je scherm, je klikt op de
gewenste plek en de gegevens worden uit de database opgehaald.
Prachtig! Dus het crisisteam neemt besluiten op basis van de gegevens in die database. Een tijdje later vindt
vervolgens de evaluatie van het crisisteam plaats. Is dan de juiste informatie nog beschikbaar? Ik bedoel de
informatie op basis waarvan het team zijn besluiten nam?
Nee, natuurlijk niet, want de informatie in de database is altijd actueel en houdt geen historische informatie vast.
Gelukkig wordt die historische informatie nu op band vastgelegd.
Ik bedoel maar: techniek is prachtig, maar door de tijd heen loop je steeds tegen dezelfde problemen aan.
Toegankelijkheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en verantwoording. Steeds in een nieuw jasje.

Digitalisering
Ik heb bij de Groninger Archieven twee functies. Ik ben inspecteur voor de gemeentelijke diensten en senior-
collectiebeheerder. Voor nieuwe organisaties moet op het terrein van bedrijfsvoering veel opgezet worden. Dat
laatste betekent dat ik me in de praktijk bemoei met het beheer van het archief, post- en archiefzaken, het
schrijven van een structuurplan, het kiezen van een postregistratiesysteem en het ontwerpen van beheersregels.
Net als bij een gemeentelijke dienst.
Als senior-collectiebeheer ben ik vooral betrokken bij allerlei vormen van digitalisering bij de Groninger
Archieven. We zijn het product van een fusie. Na een fusie merk je goed dat de voorgangers twee verschillende
diensten zijn geweest. Voor de fusie zijn op verschillende plekken binnen de organisatie allerlei initiatieven voor
digitalisering begonnen. De nieuwe directeur vond dat beschikbaarheid van gegevens op afstand een belangrijk
doel moest zijn. Maar ook het verkopen van producten via internet zoals afdrukken van foto’s.
We stelden al gauw vast dat we verschillende systemen in huis hadden om collecties toegankelijk te maken. En
ook dat er al heel wat deelverzamelingen digitaal beschikbaar waren: een stuk van het bevolkingsregister,
vooroudergegevens, allerlei foto’s, tekeningen en kaarten. Er moest lijn in worden gebracht.

74



De virtuele studiezaal
De eerste stap was het maken van een inventarisatie van alle projecten die hier in huis aan de gang zijn. We
hebben er heel wat ontdekt.
Intussen startte het Nationaal Archief met een onderzoek onder de noemer virtuele studiezaal. Dat was voor ons
wel interessant. Wij hebben eerst het Centrum voor Mobiliteit van de gemeente Groningen gevraagd een cursus
te geven over projectmanagement. Tijdens de cursus startten wij met ons eigen project De virtuele studiezaal. Dat
ging heel gestructureerd. We beantwoordden vragen als: “wat is het doel?”, “wie is de opdrachtgever?”, “wie is de
projectleider?” en “wat zijn de producten?”
We wilden ook weten wat we onder een virtuele studiezaal moeten verstaan. Als definitie hanteren we nu: “Een
virtuele studiezaal is een informatiesysteem gebaseerd op internettechnologie, waarmee zowel informatie over de
collectie als digitale en gedigitaliseerde onderdelen van de collectie beschikbaar zijn voor intern en extern
gebruik.”
Verder vroegen wij ons af: “Welke standaarden zijn er? Functioneel en technisch? En welke standaarden leggen
we onszelf op?”
Uiteindelijk konden we beoordelen welke projecten binnen de definitie van de virtuele studiezaal vielen en dus
prioriteit moeten krijgen.

Het concept van de virtuele studiezaal is nog niet helemaal afgerond, maar we zijn toch al met verschillende
activiteiten bezig. Het project Digitaliseren van de burgerlijke stand bijvoorbeeld. We doen mee met de Kleur van
Nederland, waarin alle informatie uit een bepaalde periode uit een bepaalde plaats, in dit geval Leek, gemakkelijk
toegankelijk wordt gemaakt. Samen met de Rijksuniversiteit zijn we bezig met een onderwijsproject over de
Folkingestraat in Groningen. Overigens is een groot deel van onze archieftoegangen al beschikbaar via
www.archieven.nl.

Als we nu een deel van de collectie willen digitaliseren, stellen we vooraf vast wat we precies willen digitaliseren
en waarom we het doen. Dat kan zoiets eenvoudigs zijn als: het gaat om vaak geraadpleegde stukken. Of: we
willen stukken beschermen tegen verval of zoekraken.

Het nut van een structuurplan
Gemeenten zijn binnenkort allemaal verplicht een structuurplan te hebben. Een documentair structuurplan, zo
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noemen ze dat in het land. Wij in Groningen vinden dat een verwarrende naam. Het woord documentair wordt
immers nogal eens verkeerd begrepen. Het is namelijk geen afleiding van document, maar van documenteren, het
vastleggen dus. Mensen die dat niet weten, denken: document is papier. Daarom spreken wij hier van
Structuurplan Informatiebeheer, zodat je weet dat het om papier én digitaal gaat.

Het structuurplan gaat het oude handboek documentaire informatievoorziening vervangen. Wij zijn er eind 2001
al mee begonnen, omdat we vanwege de fusie de archiefinspectie opnieuw moesten opzetten. Samen met de
gemeente heb ik een nieuw model voor de inspectie gemaakt met het uitgangspunt dat wat ik in het model vraag,
straks in het structuurplan moet staan. Zodat over enige tijd bij wijze van spreken de enige vraag van de inspectie
wordt: “Hebben jullie een goedgekeurd structuurplan? Geef maar hier!”

Mijn uitgangspunt is: ik wil dingen weten over archiefbescheiden. Dat is het klassieke onderwerp van de
archivistiek. De archiefbescheiden zijn te relateren aan  de dienst, de archiefvormer, de archiefblokken, de
beheershandelingen, de archiefruimte en de bedrijfsprocessen. Allemaal onderdelen die in het structuurplan
moeten staan. Maar dat geldt ook voor zaken als: hoe is het geregeld met de digitale duurzaamheid en hoe zijn de
gegevens beveiligd?

Eigenlijk moet je documentaire informatie net zo benaderen als de financiële informatie, met boekhouding,
begroting en rekening en verantwoording. Het structuurplan is de boekhouding, het informatieplan de begroting
en de verslaglegging de rekening en verantwoording. Iedere dienst in Groningen heeft een eigen begroting, die op
concernniveau wordt geconsolideerd. Dat zou met de documentaire informatie ook zo moeten gaan.
Als je zo werkt, wordt het aanpassen van een structuurplan een zaak van routine. Het geeft gelijk aan hoe
belangrijk een structuurplan is, het is als ware de informatieboekhouding!

Het structuurplan is voor allerlei partijen van groot belang. Voor bestuur en management, die de gegevens nodig
hebben om te weten wat ze moeten weten van het informatiebeheer. Voor proceseigenaren, want er staan allerlei
procesgegevens in. Voor informatieplanners en strategen. Voor toezichthouders. En voor ambtenaren en burgers
met zoekvragen, die eventueel via de VIND-catalogus beantwoord kunnen worden.
Eigenlijk is zo’n structuurplan een soort basisadministratie voor de e-gemeente. Alle soorten informatie waarop
kan worden gezocht, zijn geregistreerd in het structuurplan.
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Maar dat is toekomstmuziek. Eerst komt de zware klus van implementatie en beheer van een structuurplan. De
belangrijkste keuze is die voor een nieuw selectie-instrument. De huidige gemeentelijke selectielijst van 1983 is
verouderd en te algemeen. De opzet van de nieuwe is niet veel beter. Zij moet intern worden vertaald naar
gemeentelijke processen en/of producten.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk, dat mensen met een structuurplan en een selectielijst kunnen werken. Die
dingen hebben, net als de digitalisering, heel veel gevolgen voor DIV-medewerkers. Hebben ze er voldoende
niveau voor? Spreekt het hun nog voldoende aan? Durven ze zich te laten zien en op te treden als volwaardige
partners binnen de organisatie? Er is nog genoeg te doen.”
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Carolien Schönfeld
“Ik ben een echte fan van de Archiefwet.”

Carolien Schönfeld is hoofd Verwerving en Concerndiensten en projectleider Digitaal depot bij
het Gemeentearchief Amsterdam (GAA). Een archief dat zich roert met allerlei activiteiten op
digitaal gebied en bovendien verantwoordelijk is voor een van de mooiste websites op
archiefgebied.
Carolien neemt deel aan allerlei nationale en internationale organisaties en werkgroepen op
het gebied van digitaal gecreëerde archieven.

“Ik kom uit de ICT-hoek. Ik ben een omscholer. Opgeleid als socioloog, daarna ben ik jarenlang
beroepsmuzikant geweest. Ik was trompettist en daarnaast pianostemmer. Een prachtig leven, maar ik was niet
echt succesvol en dan wordt het op den duur erg zwaar. Toen ik 35 was, heb ik me laten omscholen in de ICT.
Mijn specialisme was informatiebeveiliging. Via die route ben ik in het archief terechtgekomen.

Ik heb eigenlijk altijd bij de overheid gewerkt. Het ministerie van VROM, de gemeente Amsterdam. Toen ik
vervolgens drie jaar adviseur was bij PricewaterhouseCoopers heb ik de hele overheid van binnen en buiten
gezien. ‘t Was best een leuke tijd, als consultant. Ik kan het iedereen aanraden.
Een vriendin van mij werkte bij het Gemeentearchief op personeelszaken. Ze wees mij op die vacature, hoofd
Verwerving en Concerndiensten. Ik dacht bij mezelf: hè neeeee, archief… Toen ging ik eens nadenken wat het
inhield. En ik kwam er al snel achter wat de digitale uitdagingen waren. En nu ik er zit, bij het archief, ben ik
dolblij. Er zijn veel leuke en gemotiveerde mensen in het vak. En ook wel gekke mensen. Dat bevalt me
buitengewoon goed. Het zijn ook mensen met een verhaal, mensen met wie je over van alles en nog wat een
gesprek kunt voeren. In de advieswereld kwam je toch vooral mannen tegen die het hadden over de vergoedingen
voor hun lease-auto. Niet eens over voetbal of vrouwen, nee, over hun lease-auto!

Archiefwet
Toen ik binnenkwam, had ik weleens gehoord dat er een Archiefwet bestond. Meer wist ik er eigenlijk niet van.
Toen ik me erin ging verdiepen, viel me op dat het theoretisch denken en de wet- en regelgeving in het
archiefvak zo goed in elkaar steken. Het is geweldig dat door die wet met zo weinig woorden de essentie wordt
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geraakt. Een minimum aan woorden geeft een maximum aan duidelijkheid. En het is ook geweldig dat voor
papier en digitaal precies dezelfde regels gelden. Ik ben echt een fan van de Archiefwet. De essentie van ons vak is
de waarde van de informatie, of dat nu op papier of digitaal is. Dat zie ik ook terug in de Archiefwet.

In zekere zin is het archiefvak het tegenovergestelde van het ICT-vak. ICT is het summum van ontheoretisch
denken. Daarom schoppen praktische mensen het in de ICT zo ver, en dat heeft natuurlijk ook zijn voordelen.
Pas nu zie je, in ieder geval in Amsterdam, dat door de opkomst van internet en intranet er behoefte komt aan
standaarden en meer algemene wet- en regelgeving in de ICT, zodat de kwaliteit wordt gewaarborgd. Ik hoop
ook, dat er meer accreditering en normering in het opleidingskader van ICT’ers zal komen, en dat ze meer
conceptuele bagage krijgen. We hebben in ons vak immers heel veel met ICT’ers te maken. Het is vaak erg lastig
om hun de betekenis van begrippen als documentaire informatie, archiefbescheiden, selectie, ordenen en
dergelijke duidelijk te maken. 

Digitaal
Gemeentearchief Amsterdam heeft zich stevig georiënteerd op wat de DIV en de DIV-wereld te wachten staat.
Het product van die oriëntatie is de website www.digidiva.nl. Wij zijn immers niet alleen verantwoordelijk voor
het al naar ons overgebracht  archief, maar ook voor archiefbescheiden die nog bij de archiefvormers berusten. 

Die gemeentelijke archiefvormers, de diensten  en de bedrijven, voeren dezelfde processen en taken uit als
vroeger, alleen nu digitaal. Digitale documenten zie je echter niet. Dat is eigenlijk de heftigste problematiek: de
onzichtbaarheid. Het volume wordt steeds groter, vooral door het gemak van de digitale instrumenten, zoals de
onbeperktheid van schijven als opslagmedia. Het is allemaal ‘rotzooiïger’. Van papier kun je de meters zien, je
kunt zien of het geordend en gecodeerd is.
Wij moeten, als Archiefinspectie, het overzicht hebben. Of liever: wij controleren of organisaties dat overzicht
hebben. Dus wijzen we streng met ons vingertje. En we zoeken naar middelen om de bewustwording binnen de
gemeente te bevorderen. Dat lukt vrij aardig. Directeuren en ICT’ers in Amsterdam beginnen geïnteresseerd te
raken. Ook neemt het niveau van de DIV’ers toe. Het besef breekt door, zal ik maar zeggen.
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Advies en ondersteuning
Als je ieder jaar inspecteert, zie je pas goed hoe mis het op verschillende plaatsen is. Dan wil je actief ingrijpen.
Zo is de tak advies en ondersteuning ontstaan. Het lijkt een beetje op de CAS. Soms bestaat de ondersteuning uit
dossiervorming  of het rondbrengen van post met het postkarretje, maar we proberen steeds meer advies- en
interimmanagement-klussen te krijgen. We werken over het algemeen met HBO’ers en academici.
Overigens staat die tak los van de inspectie, het zijn andere mensen bij een ander bedrijfsonderdeel. We willen
natuurlijk voorkomen dat je ongewilde functievermenging krijgt.

Digitaal depot
Een digitaal depot is eigenlijk hetzelfde als een papieren depot, alleen zit er digitaal materiaal in. Mijn vakgenoten
hoor ik soms beweren, dat het per se een geautomatiseerd systeem moet zijn, met geprogrammeerde
ondersteuning voor het waarborgen van digitale duurzaamheid. Ik zie het wat eenvoudiger. Uiteraard moet je
duurzaamheid en authenticiteit waarborgen, maar dat moet je in een papieren depot ook. Wij hebben procedures
over hoe we moeten omgaan met digitale archiefbescheiden en een omgeving waarin we die procedures hebben
geïmplementeerd. Dus hebben we een digitaal depot. Mijn punt is, dat het ‘systeem’ of ‘depot’ op zichzelf niet
zozeer geautomatiseerd hoeft te zijn. Als de procedures die je implementeert maar goed zijn, dan kun je
handmatig ook een heel eind komen. Uiteraard betekent dat niet, dat er bij ons geen computers aan te pas
komen. Misschien is het ook een stukje spraakverwarring?

Overigens raakt het digitale depot, althans dát deel waarin de digitaal gecreëerde archieven zitten, maar stapje
voor stapje gevuld. We zijn nu vooral bezig te onderzoeken wat we binnen moeten krijgen aan digitaal gecreëerde
archieven en hoe we die binnen krijgen en binnen willen krijgen. Gelukkig hebben we daarbij al een stukje
houvast aan de Archiefwet, door de uitwerking van artikel 12. Maar een groot aantal zaken moeten we nog zelf
invullen, zoals de eisen die je stelt aan de inventaris van een (deels) digitaal archief en aan de metadata op
detailniveau. Ik denk daarbij dan aan de normen die voor papier in de LOPAI-eisen beschreven staan.

We proberen natuurlijk te werk te gaan volgens de prioriteiten. Welke bestanden zijn zo oud dat teloorgang
dreigt als we ze nu niet naar GAA overhalen en ze ‘digitaal duurzaam’ gaan preserveren? En wat gaan we wel en
wat niet bewaren? Een voorbeeld: statistische bestanden worden al heel lang digitaal gecreëerd, al zo’n twintig
jaar. We hebben ontdekt dat de inhoudelijke metadata op die bestanden vaak heel slecht zijn. Statistici hebben
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blijkbaar geen zin hun bestanden nauwkeurig te beschrijven. Bovendien brengt de gemeente jaarlijks een heel
informatief boekje met statistische cijfers uit, in twee versies nog wel (uitgebreid en beknopt). Dus heeft het
eigenlijk wel toegevoegde waarde om die digitale bestanden te bewaren? Bewijzen we de gemeenschap daar een
dienst mee?

Digitale kaarten, gemaakt met Geografische Informatiesystemen, hebben ook prioriteit voor ons, omdat die al
heel lang digitaal worden gemaakt, en omdat een digitale kaart heel andere eigenschappen heeft dan een papieren
geografische kaart.

Wij doen zelf over het algemeen geen fundamenteel onderzoek naar hoe digitale duurzaamheid te waarborgen.
Dat doen anderen gelukkig voor ons. We zijn erg blij met het werk dat het Testbed Digitale Duurzaamheid heeft
gedaan en met het David-project  in Antwerpen. Ook volgen we de bouw van het e-depot bij de Koninklijke
Bibliotheek, hoewel de uitdaging voor het Bibliotheekwezen natuurlijk weer net iets anders ligt. 
Maar ook al doen we zelf geen ‘fundamenteel’ onderzoek, we proberen ons natuurlijk wel zo goed mogelijk voor
te bereiden op de verschillende bestandsformaten die wij aangeleverd zullen krijgen van de archiefvormers. In dat
kader hebben we ook een onderzoek naar het archiveren van websites laten uitvoeren. Dat leverde heel praktische
handvatten op en daarmee kunnen we ook onze archiefvormers gaan instrueren over hoe zij hun bestanden klaar
moeten maken voor de overdracht naar ons. Op die manier hopen we de betrokkenen te overtuigen. 

Het besef dringt door. Wij worden nu gelukkig ook betrokken bij de introductie van een Amsterdams
gemeentelijk systeem waarmee burgers gemakkelijker kunnen communiceren met politici. Onze belangrijke
inbreng is daarbij om grip te krijgen op dat systeem en te zorgen dat niet volstaan wordt met het grote wijd- en
zijd verbreide ICT-misverstand: “Het wordt toch gebackupt. Dat is toch hetzelfde als archiveren?”
Niet iedereen kijkt (helaas) met de bril van de DIV’er en de archivaris: mensen doen gewoon hun werk en bij dat
werk maken ze documenten. Documentmakers, maar ook de ontwerpers van transactiegerichte systemen, denken
nog te vaak, als de transactie gepleegd is, is het klaar. Als de burger op de hoogte is gebracht van het besluit de
vergunning of de subsidie, is het proces afgesloten en dan ga je weer door met de volgende taak. 

Mooie dingen
Het gemeentearchief pobeert mooie dingen zichtbaar te maken voor het publiek. Websites bijvoorbeeld. Je krijgt
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geld van de gemeente, dus het is belangrijk dat je zichtbaar bent en daarvoor moet je aansprekende dingen laten
zien. Ook acquireren we archieven en collecties van andere Amsterdamse partijen dan de gemeentelijke diensten
en bedrijven. Van particulieren, bedrijven en instellingen. 
Een paar voorbeelden van het afgelopen jaar. 
Een boek van de Amsterdamse familie Clifford, een boek met allerlei prachtige familiewapens vanaf de
zeventiende eeuw, met de hand ingekleurd. 
Het persoonlijk archief van het Amsterdamse raadslid Annemarie Grewel. 
De archieven van de onlangs opgeheven Rutgerstichting. 
De collectie van discotheek Roxy, die bestaat uit documenten, foto’s en video’s. Aardig is ook het
grammofoonplaatje dat prostituees, verenigd in de hoerenvakbond Vakwerk (voorheen De Rode Draad), als
afscheidscadeau hebben gegeven aan Joep de Groot, die 33 jaar als wijkagent op de Wallen werkte.
Een LP met hoogtepunten uit de originele NOS-radio-reportage door Theo Koomen en Dick van Rijn van de
finale Ajax-Juventus van de Europa Cup I uit 1973.

Een van de speerpunten van ons verwervingsbeleid is het verwerven van de archieven van nieuwe
Amsterdammers, van migranten dus. Op dat gebied hebben we een grote achterstand. 
Van de ‘mooie dingen’ worden door mijn collega’s ook regelmatig tentoonstellingen gemaakt, zoals de
tentoonstelling over het werk van de schilder-fotograaf Willem Witsen, die op dit moment loopt. 

De gêne die vroeger bestond om geld te besteden aan het vervolmaken van onze verzameling is helemaal
verdwenen. Overigens is er wel een taakverdeling in het verzamelen rond ‘Amsterdam’. Wij verwerven dingen die
plat zijn, het Amsterdams Historisch Museum de niet-platte zaken, zoals schilderijen en beelden. We lopen ook
alle veilingen af en spreken zo ons woordje mee. 

Samenwerking
Wat ik erg leuk vind aan dit vak, is de samenwerking. Toen ik nog in de ICT werkzaam was, zat ik in een heel
concurrerende omgeving, iedereen was erop uit dezelfde klus te krijgen. Als EDP-auditor was ik bijvoorbeeld
nogal bij het millenniumprobleem betrokken. Op dat gebied hadden de bedrijven kennis moeten delen en dat
gebeurde maar héél mondjesmaat, omdat de grote consultancy-bedrijven daar geen belang bij hadden.

83



In het archiefvak heb je allemaal een eigen archief, maar je hebt dezelfde problemen. Dat is  reden genoeg om
kennis te delen. Je kunt de autoriteiten op het vakgebied een e-mailtje sturen en je krijgt nog dezelfde dag
antwoord. Dat vind ik geweldig, dat iedereen zo zijn best doet. En het zijn consciëntieuze mensen, weinig op geld
belust.
DIV en het archiefvak zijn goede werkterrein voor typische ‘alfamensen’. Mensen die van inhoud, boeken en
papier houden. Die houden van zaken structureren. En van ingewikkelde problemen oplossen.

Ook de commerciële adviesbureaus op DIV-gebied leveren over het algemeen goede kwaliteit. Ze zijn mij een
stuk sympathieker en klantvriendelijker dan de ICT- bedrijven en de ICT-adviesbureaus waar ik voorheen mee te
maken had. Daar was de neiging om op geld te sturen enorm. Hoe groter de bedrijven, hoe meer ze op geld
sturen. De rest hebben ze immers gewoon niet in de hand. Dat gaat allemaal ten koste van research and
development, en dus ten koste van kwaliteit. Terwijl in de wereld van de archieven iedereen weet: ‘de kost gaat
voor de baat uit’.

Toekomst
De combinatie van documentaire informatievoorziening met de transparante overheid vind ik een zeer
interessante uitdaging. In deze tijd moet je wel doorzettingsvermogen en idealisme hebben. De contouren van de
toekomst van het vak zijn nog tamelijk schetsmatig. Je moet alles uit de computer kunnen halen. Maar hoe? Nee,
het is bepaald geen gemakkelijk vak.

Ik denk dat ik wel in dit vak blijf. Ik wil ook echt de volgende fase meemaken. Ik wil meemaken dat de overheid
de documentenhuishouding werkelijk ook digitaal op orde heeft. Heel belangrijk is, dat vastgesteld wordt wat de
DIV’er moet kunnen. Wat zijn positie en status moeten zijn. De DIV’er moet in ieder geval meer naar zich
toetrekken  Naar mijn mening zou alles wat op het terrein ligt van de inhoudelijke aspecten van informatie,
datgene wat men tegenwoordig ‘content’ pleegt te noemen, onder een ‘DIV’er-nieuwe stijl’ of zeg maar
‘informatiemanager’ moeten vallen. Dus niet alleen de zorg voor dossiervorming en archivering, maar ook de
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het intranet van de organisatie en de zorg voor informatiebeveiliging en
privacy. Op basis van de waarde van informatie moet je immers vaststellen hoe je met informatie om moet gaan.
Dat wil zeggen, wie over die informatie moet kunnen beschikken en op welke manier je de informatie gaat
beheren, bewaren en veiligstellen. Een absolute basisvoorwaarde is wel, dat de DIV’er agressiever en assertiever
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moet kunnen aangeven waar het in zijn vakgebied om gaat en wat zijn deskundigheid is. Dat is namelijk de
waarde van de informatie. En dat is een vak!”
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Verklaring van begrippen die in dit boek voorkomen

De documentaire informatievoorziening kent een eigen jargon en eigen afkortingen. Wie recordmanagement
letterlijk vertaalt, komt tot ‘het beheer van archiefstukken’. Maar in ons vak heeft recordmanagement een veel
wijdere betekenis, en daarnaast roept het allerlei associaties op.

Dit hoofdstuk met verklaring van enkele begrippen moet dit boek ook voor de minder-ingevoerden in het vak
verteerbaar maken.

Archiefwet, artikel 12
Artikel 12 van de Archiefwet stelt vast dat de zorgdrager archiefbescheiden die niet voor vernietiging in
aanmerking komen en die ouder zijn dan twintig jaar, overbrengt naar een archiefbewaarplaats. Op artikel 12 is
de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden gebaseerd, waarin staat welke regels bij de
overbrenging van (digitale en papieren) archiefbescheiden in acht moeten worden genomen.

Audit-trail
Automatische, elektronische vastlegging van alle interacties met de informatie in een informatiesysteem. Zo kan
worden nagegaan of er ongeautoriseerde handelingen zijn gepleegd.

Back-up
Het maken van een elektronische kopie van gegevens die in een computer zijn opgeslagen. Mensen in de
documentaire informatievoorziening menen dat ICT’ers (= automatiseerders) het maken van een back-up vaak
verwarren met archiveren.

CAS
Centrale Archief Selectiedienst
De CAS is opgericht in 1981 en heeft sinds 1997 de status van agentschap. De kerntaak van de CAS is het in
goede, geordende en toegankelijke staat brengen van de archieven van de Rijksoverheid. De
archiefbewerkingsactiviteiten van de CAS vloeien voort uit wettelijke voorschriften en uit de bestuurlijke
noodzaak van efficiënt informatiebeheer. 
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De CAS is organisatorisch ondergebracht bij het Directoraat-generaal Openbaar Bestuur van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Commissie Cohen
De Commissie Cohen heeft in 1997 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het rapport Markt
en Overheid uitgebracht dat ten grondslag ligt aan het gelijknamige wetsvoorstel. Kern van het rapport was dat
(lagere) overheden minder mogelijkheden kregen voor marktgericht ondernemen. Bijklussen moest aan strenge
regels gebonden zijn om private partijen geen oneerlijke concurrentie aan te doen.

DAVID
Digitale Archivering Vlaamse Instituten en Diensten 
Dit is het eerste onderzoeksproject over digitale duurzaamheid bij overheden in Vlaanderen. 

Digitale documenten
Documenten die in een computermedium zijn opgeslagen.

Digitale duurzaamheid
Kernbegrip in de hedendaagse archiefkunde. Digitale documenten die permanent moeten worden bewaard,
moeten permanent toegankelijk worden gemaakt. Een van de belangrijkste vragen is: is het bestand dat ik
vandaag opsla over honderd jaar nog leesbaar?

Digitalisering
Het vastleggen van (papieren) documenten in computermedia of, in het bijzonder, het onderbrengen van een
archief en archiefwerkzaamheden in een computer.

DIS
Documentair informatiesysteem
Een computerprogramma, waarmee gegevens over (digitale) documenten kunnen worden vastgelegd.
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DIV
Documentaire informatievoorziening
Het beschikbaar maken, stellen en houden van informatie die in (digitale) documenten is vastgelegd. In de
archiefsector kan dit worden vertaald met: het verzorgen van de ingekomen, interne en uitgaande bescheiden, van
archiefvorming en archiefbeheer en van de toegankelijkheid van deze informatie ten behoeve van de eigen
organisatie.

DMS
Documentmanagementsysteem
Een computerprogramma voor het beheren van documenten en het ondersteunen van processen waarin
documenten een rol spelen. Een DMS biedt de gebruiker de mogelijkheid om zorgvuldig om te gaan met zijn
documenten. Het DMS zorgt voor opslag, versiebeheer en interne rondzending van documenten. Aan de
documenten kunnen kenmerken (metadata) worden toegekend om ze later terug te kunnen vinden.
Een DMS functioneert bij voorkeur geïntegreerd in de geautomatiseerde werkplek van de medewerkers. Het
systeem dient flexibel te zijn in het regelen van de autorisaties van gebruikers. Het moet kunnen samenwerken
met andere programma’s, zoals MS Office. 

DoD-gecertificeerd
De DOD-standaard 5015-2 bevat de technische eisen die het Amerikaanse Department of Defense (DoD) stelt
aan recordmanagementsoftware. Deze eisen zijn door het Amerikaanse Nationaal Archief (NARA) overgenomen.
Ze zijn in de wereld van de bouwers van RMA-programma’s de feitelijke standaard.

LOPAI
Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs
Dit gremium heeft de overdrachtseisen voor (gemeentelijk) papieren archief beschreven. Aan deze norm moeten
gemeentelijke archiefvormers zich houden.

Medium-neutrale opslag
Het op zo’n manier opslaan van digitale informatie dat de toegankelijkheid niet afhankelijk is van een bepaald
medium (hardware/software).
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Metadata
De kenmerken die aan (digitale) documenten worden toegekend, waarmee de vindbaarheid wordt bevorderd. 

Paternosterkast
Mechanische archiefkast met roterende laden die zoals een roltrap aan elkaar gekoppeld zijn. Steeds meer in
onbruik geraakt door de digitalisering.

PIVOT
Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn
Project (1991-2002) met als doel de overheidsarchieven versneld over te brengen en achterstanden in de
overbrenging weg te werken. De wijze van archiefselectie werd vernieuwd, met als uitgangspunt: je kunt alleen
een verantwoorde keuze maken over bewaren of vernietigen als je weet in welke context archiefstukken tot stand
zijn gekomen. De selectiedoelstelling is dat met de te bewaren archiefstukken het handelen van de overheid in
relatie tot haar omgeving op hoofdlijnen te reconstrueren moet zijn.

Primair proces
De kernactiviteit van een (overheids-)organisatie. Bijvoorbeeld voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat is
dat niet alleen het aanleggen van waterstaatkundige werken, maar ook het formuleren van beleid op het gebied
van de waterstaatkunde. De documentaire informatievoorziening is daarbij een ondersteunend proces.

Recordmanagement
In algemene zin het beheren van records. Een record is de verzameling van gegevens die bij elkaar horen, in een
database. In de archiefterminologie kan het begrip “record” veelal worden vertaald met “archiefstuk”.

Recordness
Dit begrip behelst het vraagstuk wat niet en wel moet worden vastgelegd in digitale media, benevens de werkwijze
en de regels die daarmee zijn gemoeid.

Recovery
Het herstellen van onterecht vernietigde bestanden.
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RKS
Record keeping system
Het geheel van procedures, methodes, kennis, middelen en documenten waarmee een organisatie haar
documentaire informatievoorziening en archivering vormgeeft.

RMA
Recordmanagementapplicatie
Computerprogramma om archieven, ongeacht of ze van papier of digitaal zijn, op een duurzame en verantwoorde
manier te beheren.

Selecteren van archieven
Vaststellen of dossiers permanent moeten worden bewaard of op termijn voor vernietiging in aanmerking komen.

VIND-catalogus
De VIND-catalogus bevat omschrijvingen van alle producten en diensten die gemeenten bieden. De catalogus
wordt vaak gebruikt als toegang tot het digitale loket (via internet) van een gemeente, maar kan ook toegang
bieden tot de documentenverzamelingen van gemeenten.

Een uitgebreidere verzameling begrippen en verklaringen van die begrippen vindt u in het DIV-woordenboek van
Digital display, te raadplegen via de website www.ddisplay.nl.
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Amsterdamse archivaris leidt avontuurlijk bestaan

Archivarissen werken ook weleens buiten, in de frisse lucht. Medewerker Mario van Riemsdijk van
het Gemeentearchief van Amsterdam bijvoorbeeld. Op zaterdag 2 februari 2002 ging hij,
“gewapend met plastic tassen de stad in, op zoek naar materiaal voor de collectie van het
Gemeentearchief”, aldus Het Parool.
Het was de dag van het grote gebeuren, het huwelijk van Willem-Alexander met Maxima, en Mario
verzamelde allerlei folders.

De week voor de grote dag ging hij er al op uit om het dossier compleet te maken met allerlei
moois. De aankondiging van Oranje Onder, dance against monarchy bijvoorbeeld, en het pamflet
met als kop ‘Uniek in Amsterdam-Noord, nu de echte Argentijnse gerechten bij Máxima’. Ook de
speciale uitgave 020202 van de Daklozenkrant zat meteen in de collectie.
Hij bezocht boekhandel Athenaeum om de cd van het Volkslied van Republikeins Genootschap en
het boekje Lieve Máxima van Willem Oltmans te kopen. “Op De Hofleverancier, het blad van het
Republikeins Genootschap, hebben we een abonnement. Maar ik heb meteen maar de Oranje-
wandeling van het VVV aangeschaft.”

Op zaterdag moest hij het echte werk doen. Van Riemsdijk: ‘’Ik concentreer me op het
Koningsplein. Daar is ook het meest te halen aan pamfletten en zo.’’
Van Riemsdijk werkt op de afdeling Verwerving van het Gemeentearchief. Hij en zijn collega’s
slepen van alles naar binnen, van complete verzamelingen tot opvallende bierviltjes. Het oudste
Oranje-document in de verzameling is van 1659: Beschrijving der vertooningen op de
Staatcywagens.

Van Riemsdijk is de meest uitgesproken straatschooier van het archief. Die loopbaan begon hij op
30 april 1980, bij de rellerige kroning van Beatrix tot koningin. “Daar stond ik op de Blauwbrug,
stapeltje pamfletten onder mijn arm, tasjes in de hand, boterham in mijn mond, en kon ook ik
weghollen voor de politie.”
“Een forse badge op de revers, met de tekst ‘Collectioneur Gemeentearchief’, is dat wat?” vraagt
de verslaggever van Het Parool. Van Riemsdijk: “Dat doe ik niet. Ik hou niet van badges, ik denk
ook niet dat de politie minder hard gaat slaan als ik zoiets op heb. Het is het risico van het vak.”

Na de trouwdag is het nog niet afgelopen. “Ik volg de naweeën natuurlijk. En ik ga dan de AKO
frequenteren, op zoek naar de buitenlandse glossies die over het huwelijk rapporteren. Nee,
financiële drempels zijn er niet. Ik kan kopen wat ik wil.”
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Over Digital display

Digital display verzorgt adviezen op het grensvlak van organisatie en informatisering en is gespecialiseerd in
vraagstukken op het gebied van het digitaliseren van (documentaire) informatie. Onze ervaring in het vakgebied
gaat terug tot in de jaren ’80 en wij zijn intussen uitgegroeid tot een toonaangevende en sterk groeiende
organisatie in het vakgebied.

Digital display is sterk gericht op de menselijke kanten van het advieswerk. Integriteit en aandacht voor de mens
achter het proces en de klant staan daarin centraal. We combineren vakkundigheid en daadkracht met aandacht
voor de mens. 

In het team van Digital display is uitsluitend plaats voor topadviseurs en toptalent. En tenslotte: onze adviezen
zijn altijd in hoge mate praktisch toepasbaar.

Onze missie
Met onze aanpak, ingebrachte expertise en houding als adviseur dragen wij wérkelijk bij aan het in positieve zin
veranderen van een organisatie. Elke stap daarin, hoe klein ook, telt voor ons en heeft onze aandacht.

Onze inhoudelijke specialismen
Wij hebben ons gespecialiseerd in:

• document- en recordmanagement
• informatiemanagement
• werkplekinnovatie 
• competentiemanagement 
• interim-management 
• opleiding en training 
• werving en selectie 
• verandermanagement
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Onze aanpak
De mens staat in onze aanpak centraal. Vaak maken wij gebruik van interactieve methoden, zoals interviews en
workshops, om de mensen zo veel mogelijk te betrekken. Zo maken wij in korte tijd een ‘röntgenfoto’ van de
organisatie. Onze adviezen zijn altijd zeer praktisch en door u zelf verder uit te voeren. Uiteraard kunnen we u
daar ook bij helpen. In ieder geval belanden onze adviezen nóóit in een la! 

Meer informatie
Onze website: http://www.ddisplay.nl
Onze e-mail: office@ddisplay.nl
Ons telefoonnummer: 070-326 8485
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