
Laagdrem
pelig en m

oeiteloos
D

e schitterende eenvoud van digitaal archiveren



C
olofon

Teksten
Jan M

öller
Ronald G

roenew
eg

Tim
o ten C

ate
Peter Brand

Foto’s
Edw

in O
uw

ejan
Philippe C

reytens
Ronald G

roenew
eg

Eindredactie
M

atthijs Rietveld
Benno de Jongh

Vorm
geving en druk

Tripiti

Een uitgave van:
D

igital, Rotterdam
, 2017

O
plage:

750
 exem

plaren

ISBN
978-90

-824664-1-6



3

Inhoudsopgave

Tw
intig jaar D

igital 
5

D
e zeven grondbeginselen van digitaal w

erken 
9

H
oe sim

pel archiveren kan zijn – in gesprek m
et Tim

o ten C
ate 

17

Jan M
öller: O

bstakels voor duurzam
e toegankelijkheid 

23

Alles is sturen op risico - in gesprek m
et Peter Brand 

63

D
e enige optie is sam

en delen 
67



4



5

Inleiding

Tw
intig jaar D

igital
D

igital gaat terug tot 1997. Toen richtte Tim
o ten C

ate het bedrijf D
igital display op. Een adviesbureau 

op het gebied van digitaal w
erken en digitaal archiveren. H

ij pionierde een paar jaar in zijn eentje, 
vanaf 2001 groeide het bedrijf. H

et logo van het bedrijf sprak boekdelen:

Een heleboel vlam
m

en w
ijzen op vurigheid en gedrevenheid.

D
e naam

 kan op verschillende m
anieren w

orden uitgelegd: als een spel om
 de docum

entaire inform
atie 

overal te helpen verbeteren. En tegelijk – vertaald: digitaal vertoon, digitale pracht. D
e digitale 

w
erkelijkheid biedt ontzettend veel m

ogelijkheden om
 het hele vakgebied en iedereen die erin w

erkt 
vooruit te helpen.

Tussen 1997 en 2017 gebeurde het nodige.

D
igital bestaat nu tw

intig jaar en w
ij zijn ook m

aar m
ensen die dol zijn op jubilea, ronde getallen en 

lijstjes. D
aarom

 dit boekje dat je kunt lezen, in de kast kunt zetten, op je bureau kunt leggen en 
uiteindelijk aan de oudpapierboer m

ee kunt geven.



6 H
et boekje gaat over digitaal archiveren als bijzonder en onm

isbaar onderdeel van digitaal w
erken. 

Toen ik zelf een jaar of vijftien geleden bij D
igital ging w

erken, w
as het al een gevleugeld begrip, 

of eigenlijk een belofte: het records continuüm
.

D
igitaal w

erken m
aakt het m

ogelijk dat een docum
ent zich vanaf zijn ontstaan bevindt onder 

archiefbeheer en daaraan niet kan ontsnappen. D
ocum

enten veranderen door allerlei handelingen en 
activiteiten van status en krijgen daardoor m

eer bew
ijsw

aarde en w
ellicht zelfs historische w

aarde. 
M

aar ze kunnen niet m
eer w

eg uit het archief anders dan door gereguleerde vernietiging. Een altijd 
volledig en actueel digitaal archief, zom

aar beschikbaar voor de ploeterende m
ens!

W
e hebben het m

eegem
aakt de afgelopen tw

intig jaar. D
ocum

enten staan overal en nergens, in vele 
verschillende versies, zonder enige relatie m

et elkaar, zonder enige context, onvindbaar als je ze nodig 
hebt. D

e m
ens m

aakt er, al ploeterend, nog steeds een zooitje van. H
oe m

eer digitale m
ogelijkheden 

er zijn, hoe groter de ellende – althans, als het om
 archiveren gaat.

Enige hoop bieden de sam
enw

erkingsom
gevingen: laagdrem

pelige digitale platform
en die niet m

eteen 
enorm

e inspanningen van de digitaal w
erkende kantoorm

ens vragen en w
aarin digitaal archiveren op 

een fatsoenlijke m
anier te regelen is.

Ze vragen w
el een om

slag bij de archiefdenkers. H
et uitgangspunt is niet langer een prachtig bedachte 

serie van eisen en w
ensen. H

et uitgangspunt is laagdrem
peligheid, w

ant dat is een voorw
aarde voor 

deelnam
e van alle m

ensen die iets doen in het proces, en dus voor volledigheid. Verder is het vooral 
sturen op kw

aliteit en risico.

D
aarm

ee is eigenlijk de boodschap van dit boek sam
engevat.

N
iettem

in bevelen w
e aan: gew

oon helem
aal lezen. W

ant: leerzaam
 en tegelijk onderhoudend.

H
et boek is opgebouw

d rond de klassieke studie w
aarm

ee Jan M
öller zijn loopbaan bij het m

inisterie 
van Infrastructuur en M

ilieu (Verkeer en W
aterstaat) afsloot. Een studie m

et de prachtige titel ‘O
bsta-

kels voor duurzam
e toegankelijkheid’ w

aarin Jan nauw
gezet een kw

art eeuw
 steeds digitaler w

erken 
m

et en archiveren van docum
enten beschrijft. En de obstakels die je steeds w

eer tegenkom
t als het 

gaat om
 toegankelijk m

aken en houden van je inform
atie. D

ie obstakels zijn niet technisch. D
ie hebben 

alles te m
aken m

et hoe de m
ens is…

 w
einig begrip voor de veranderingen die digitalisering m

et zich 
m

eebrengt…
 w

einig aandacht voor het begeleiden van die veranderingen…
 w

einig aandacht voor de 
kw

aliteit van archiveren tijdens het dagelijkse w
erkproces.

H
et enige w

at helpt zijn, in de w
oorden van de Algem

ene Rekenkam
er, “aandacht en toew

ijding”.
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H
et stuk van Jan w

ordt voorafgegaan door tw
ee kortere artikelen. Allereerst een beschrijving van de 

zeven grondbeginselen van digitaal w
erken volgens D

igital. Een sam
envatting van de uitgangspunten die 

w
ij hanteren om

dat w
e van onze inspanningen binnen ons vakgebied een succes w

illen m
aken.

Basisgedachte: “Iets m
islukt m

eestal niet om
dat het te sim

pel is.” (“Iets w
ordt geen succes om

dat het 
ingew

ikkeld is.”)
D

aarna een gesprek m
et Tim

o ten C
ate, de oprichter van D

igital die nog steeds als principal consultant 
actief is. Al voor de eeuw

w
isseling schreef hij het prachtig stuk ‘Recordness or non-recordness? that’s 

the question’ dat nog steeds op onze site te vinden is (en ook op die van de N
O

R
A). In het gesprek 

vertelt Tim
o nog eens heel eenvoudig hoe dat w

erkt: digitaal archiveren.

N
a de O

bstakels gaan w
e in een gesprek m

et Peter Brand, sinds 2003 verbonden m
et D

igital, door op 
de gedachte die hij in het vorige boek van D

igital al verw
oordde: de archivaris hoeft zich niet te hou-

den aan allerlei van boven opgelegde norm
en. H

ij m
ag zelf zijn norm

en stellen en vervolgens sturen op 
kw

aliteit. H
oe ver kan hij daarin gaan? W

elke uitw
assen kunnen w

e tegenkom
en? En vooral: durft hij het 

eigenlijk w
el?

Tot slot – de afsluiter – een korte beschouw
ing w

aarin sam
en delen als enige optie w

ordt neergezet om
 

te kom
en tot goede en volledige digitale archivering. Als sam

en delen hetzelfde is als archiveren, dan is 
het enige w

aar w
e aan m

oeten w
erken de bereidheid van de m

ens om
 sam

en te w
erken. D

at is m
eteen 

ook de kern van digitaal w
erken…

 en de grote uitdaging.

Veel leesplezier!

D
it boek w

as niet m
ogelijk gew

eest zonder de m
edew

erking van (in alfabetische volgorde):
Peter Brand, Tim

o ten C
ate, Benno de Jongh, Jan M

öller, Edw
in O

uw
ejan, M

atthijs Rietveld en 
Robert W

etting.
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1

Zeven grondbeginselen van digitaal w
erken

(door Ronald G
roenew

eg)

D
igitaal w

erken, dat doen w
e al lang. H

oor je m
ensen vaak zeggen. En ze hebben niet helem

aal 
ongelijk. Toch: digitaal w

erken is m
eer dan inform

atie rondstrooien via allerlei apparaten. D
at vinden 

w
ij tenm

inste. D
igitaal w

erken is een m
anier van w

erken die zorgt voor m
akkelijk delen, sam

en vooruit-
gang boeken en inform

atie duurzaam
 beschikbaar m

aken en houden (zeg m
aar: archiveren).

W
at w

e als D
igital in tw

intig jaar hebben geleerd, toegepast en afgeleerd, kunnen w
e niet even snel 

navertellen.

W
e beperken ons tot de zeven grondbeginselen van digitaal w

erken. H
et zijn er zeven om

dat zeven een 
m

ooi getal is:

1. 
Je hoeft geen voorloper te zijn

2. 
Eenvoud is de basis, beperking de w

ijze les
3. 

D
elen is archiveren, archiveren is kantoorw

erk
4. 

D
e zingever ben je zelf

5. 
D

igitaal w
erken is volhouden (m

aar is het w
erkelijk een verandering?)

6. 
Volledigheid is de eerste opgave

7. 
H

et heeft een betekenis: je archief op orde 

Je hoeft geen voorloper te zijn

G
rappig. W

e sturen al jaren bij aanbiedingen aan onze klanten altijd als uitsm
ijter m

ee: “W
ij lopen 

graag voorop in ons vakgebied!”
N

atuurlijk w
illen w

ij graag voorloper zijn, alles zelf uitvinden en vervolgens een lichtend voorbeeld zijn. 

1
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2

Altijd voorloper zijn is evenw
el nogal verm

oeiend (“w
aarom

 kan nou niet één keer iem
and anders op 

kop rijden!?”) en som
s is het best fijn om

 de goede dingen die je eerder hebt bedacht, of de goede 
dingen die een ander heeft bedacht, nogm

aals toe te passen. O
f nog een paar m

aal. N
iet te vaak. 

O
p een bepaald m

om
ent laat je het toepassen liever aan anderen over. Je m

oet toch door.

O
ok tegen onze klanten zeggen w

e: je hoeft geen voorloper te zijn. D
e m

eeste organisaties w
illen dat 

helem
aal niet, om

dat al dat gedoe rond vernieuw
ing van de inform

atiehuishouding je alleen m
aar van 

het echte w
erk afhoudt.

D
us: houd de rest van de grondbeginselen in de gaten en zorg dat je de goede voorbeelden in handen 

krijgt. Voorbeelden van handige w
erkafspraken, voorbeelden van sim

pele doelgerichte inrichting van je 
w

erkom
geving, voorbeelden van eenvoudig digitaal archiveren. H

et bestaat allem
aal, het kan allem

aal, 
en je hoeft het niet zelf uit te vinden.

Eenvoud is de basis, beperking de w
ijze les

Als je digitaal w
ilt gaan w

erken, is het erg onverstandig om
 te beginnen m

et het form
uleren van 

systeem
eisen. W

at je m
oet doen is: bedenken van een acceptabele en hoogst eenvoudige digitale 

w
erkw

ijze. Een w
erkw

ijze w
aarvan je zegt: die zouden m

ijn collega’s best eens kunnen accepteren, 
als w

e er m
aar een goed verhaal bij hebben.

D
igitaal w

erken is niet: volledige procesautom
atisering, realisatie van koppelingen, alle handelingen 

ondersteunen m
et w

orkflow
s…

 dat is doorautom
atisering. En doorautom

atisering leidt onverm
ijdelijk 

tot onvoorspelbaar gedrag van de m
achine en w

antrouw
en bij de m

ens.

D
us: bedenk een eenvoudige w

erkw
ijze, w

aarvan de basis is de bew
uste handeling van de m

edew
erker 

die sam
enw

erkt in een digitale om
geving. 

Als die w
erkw

ijze is: sam
enw

erken in een paar m
apjes op een netw

erkschijf, m
et een paar afspraken, 

zonder dat daar een risico op betreurensw
aardig inform

atieverlies optreedt – dan is het ook goed. 
En ben je spekkoper – het kost je im

m
ers bijna niks.

Jam
m

er genoeg is niets zo ingew
ikkeld als het invoeren van sim

pelheid in een am
btelijke om

geving.
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34

D
elen is archiveren, archiveren is kantoorw

erk

Eén keer heb ik het m
eegem

aakt.
Eerst een eindeloze discussie over het nut van sam

enw
erken (“ik w

erk helem
aal niet sam

en”) en sam
en 

delen (“ik hoef niets te delen, en w
at de anderen doen, w

il ik helem
aal niet w

eten”) en pas bij de 
laatste strohalm

 enige herkenning:
“O

 w
e doen dit voor het archief? H

ad dat dan gezegd! D
at is hartstikke nuttig.”

Een eenm
alige ervaring…

 O
ver het algem

een is het archief iets van iem
and anders en dan ook nog iets 

van achteraf, als je de inform
atie niet m

eer nodig hebt.

D
at m

oet je niet w
illen veranderen…

 en je hoeft het ook niet te veranderen. Je kunt het archiveren 
gem

akkelijk w
eghouden bij de m

ensen en je (procesm
atig geordende) om

geving zo bedenken dat het 
delen van inform

atie – het plaatsten van inform
atie in de om

geving -  m
eteen het archiveren van 

inform
atie is. G

een keuzestress over w
at in het archief m

oet. G
ew

oon doen w
at je altijd doet als 

kantoorw
erker (een docum

ent ergens opslaan, op een m
akkelijk bereikbare en logische plaats) en je 

hebt aan je archiefplicht voldaan.

Een grappige paradox eigenlijk.
Als m

en m
ij vroeger vroeg: “W

anneer is een docum
ent archiefwaardig?”

Dan antwoordde ik al snel: “Als je het m
et m

instens één persoon deelt.” (Dat had ik ergens gelezen.)
Als sam

enwerken sam
en delen is, is delen autom

atisch archiveren.

D
e provincie Friesland noem

t zijn sam
enw

erkingsom
geving annex digitaal archief niet voor niets 

D
ielPlak: “Plek om

 te delen”. En als je daar zegt dat delen m
eteen archiveren is, dan is de reactie: 

“M
ooi. Prettig geregeld.”

D
e zingever ben je zelf

'En, M
aarten, als ze het ooit tegen je hebben over zinloos of zinvol, antw

oord dan: die dingen 
veronderstellen een Zingever. Ze zeggen dan: die Zingever is er niet. Antw

oord dan, lieve M
aarten: 

Toch w
él: die Zingever ben je zelf!'

Ja het is w
aar. Als overheidsorganisatie m

oet je w
erken binnen de kaders van de Archiefw

et. D
at be-

tekent dat je je inform
atie “in goede, geordende en toegankelijke staat” m

oet hebben en houden, dat 
je volledige inform

atie w
ilt hebben en dat je de context van die inform

atie ondubbelzinnig w
ilt kunnen 
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5

vaststellen – w
at feitelijk de koppeling aan een proces betekent.

O
p w

elke m
anier en op w

elke plaats je dat doet, bepaal je zelf.
Er is geen nadere w

ettelijke norm
ering.

Je stelt zelf je norm
en en kw

aliteitseisen vast. D
ie m

aak je duidelijk. Je ziet zelf w
el w

at de zin is van 
inform

atie kunnen terugvinden: de zingever ben je zelf.

D
igitaal w

erken is volhouden (m
aar is het w

erkelijk een verandering?)

Als je eenm
aal digitaal w

erken hebt ingericht…
En dat hoeft helem

aal niet te zijn ‘tot in de diepte ingericht, alle uitzonderingen, alle w
orkflow

s, noem
 

m
aar op’. D

at kan – en is bij voorkeur – heel basaal.
Als je eenm

aal digitaal w
erken hebt ingericht, dan ga je sturen op kw

aliteit. O
p het halen

van je eigen kw
aliteitsnorm

en.

O
ok hier: houd het sim

pel en praktisch.
Richt een bescheiden kw

aliteitssysteem
 in.

Beantw
oord voor jezelf vragen als: W

anneer vind ik dat ik dat m
ijn inform

atie volledig is? W
anneer vind 

ik dat dossier- en docum
entnam

en goed genoeg zijn om
 terugvindbaarheid te realiseren? W

anneer 
vind ik m

ijn inform
atie duurzaam

 genoeg…
 en voor w

elke processen m
oet ik de docum

enten in een 
duurzam

er form
aat opslaan?

D
e kw

aliteit ga je toetsen in een kw
aliteitscyclus. D

at w
ordt ook het nieuw

e D
IV-w

erk. D
e norm

en 
vaststellen en vervolgens de praktijk van alledag toetsen aan die norm

en.

D
e kw

aliteitscyclus helpt je op tw
ee m

anieren. Allereerst m
aakt die het m

ogelijk dat je steeds beter 
gaat w

erken…
 en w

at is w
erken anders dan steeds beter w

erken?
D

aarnaast zorgt die ervoor dat je regelm
atig aanleiding hebt om

 aandacht te vragen voor de 
inform

atiehuishouding.

W
ant niets verslapt zo snel als de aandacht voor het archief…

 terw
ijl bijna niets zo belangrijk is als het 

archief (“al onze inform
atie”).
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Volledigheid is de eerste opgave

Je kunt allerlei eisen stellen aan je archieven: dat ze betrouw
baar, authentiek, integer, duurzaam

 zijn. 
Al die eisen hebben geen betekenis als een archief niet volledig is. H

et afschrikw
ekkende beeld:

• 
Een nieuw

 gebouw
 m

et een prachtige archiefruim
te w

aarin alleen kerstspullen zijn opgeslagen.
• 

Een digitaal archiefsysteem
 dat aan alle eisen voldoet en zelfs is voorzien van dure koppelingen 

naar andere system
en, m

aar niem
and heeft zin om

 het te gebruiken.
• 

Een afdeling D
IV die nijver alle kenm

erken van binnenkom
ende poststukken vastlegt, m

aar op geen 
enkele m

anier in beeld heeft w
elke docum

enten intern ontstaan en naar buiten w
orden gestuurd – 

om
 de sim

pele reden dat niem
and anders in de organisatie zin, tijd, geduld of besef heeft van het 

vastleggen van m
etadata en docum

enten.

D
aarom

 m
oet je je in alles richten op volledigheid, op deelnam

e van de eindgebruiker aan de sim
pele 

digitale w
erkw

ijze. Sim
pel, eenvoudig, begrijpelijk, geen drem

pels, w
einig handelingen.

H
et heeft betekenis

D
e overheid m

oet geen alternatieve feiten presenteren, m
aar precies kunnen en durven tonen hoe 

alles is verlopen. H
oe zij haar w

erk heeft gedaan. W
elke overw

egingen tot w
elke beslissingen hebben 

geleid.

Een overheid die dat niet kan doen, is geen dem
ocratische overheid en zal m

oeite hebben het 
vertrouw

en van de bevolking te w
innen en te behouden.

D
aarom

 heeft archiveren betekenis: het draagt bij aan vertrouw
en. En daarm

ee aan het succes van de 
overheid.

En hoe doe je dat dan?

Een jaar of tien geleden verscheen D
e Zaak X, een goed ontvangen boek over zaakgericht w

erken. 
Er kw

am
 één kritische noot, uit het noorden van het land: “U

 kunt het allem
aal m

ooi vertellen, m
aar 

hoe pakken w
e het in de praktijk aan?”

D
at leidde tot een extraatje: ‘W

erkboek D
e Zaak X’. M

et allerlei praktische vragen, oefeningen en 
spelletjes om

 zaakgericht w
erken in je organisatie voor elkaar te krijgen. O

f het geholpen heeft, w
eten 
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e niet…

 in de praktijk is zaakgericht w
erken helaas vaak ‘ver doorgevoerde procesautom

atisering’ 
gew

orden. D
e IT is erm

ee op de loop gegaan. D
e eigen verantw

oordelijkheid is geautom
atiseerd 

(w
at niet kan).

D
it boek zal niet w

orden gevolgd door een w
erkboek.

W
el kunnen w

e een rijtje vragen onder elkaar zetten die je in elk geval m
oet kunnen beantw

oorden. 
Achter die vragen gaat een hele w

ereld schuil.

1. 
W

at w
il ik bereiken m

et digitaal w
erken en archiveren? 

W
at op de korte term

ijn en w
at op den duur?

2. 
Kan het niet sim

peler?
3. 

N
aar w

elke m
anier van w

erken vertaalt zich dat? En w
at betekent dat voor de eindgebruiker? H

oe 
laag is de drem

pel. Breng dit in beeld! 
H

oeveel m
anieren van digitaal sam

enw
erken sta ik toe? W

aarbij ik rekening houd m
et: vrijheid en 

speelruim
te voor de eindgebruiker EN

 zoveel m
ogelijk standaardiseren (anders w

erkt iedereen 
anders).

4. 
O

p w
elke m

anier richt ik digitaal archiveren in ZO
N

D
ER

 dat dit m
ijn eindgebruiker tot last is…

 ter-
w

ijl ik toch m
ijn kw

aliteitsnorm
en w

eet te realiseren? 
W

erk m
et w

ensen en beschrijf risico’s. Zorg dat de w
ensen die te m

aken hebben m
et ‘gem

ak voor 
de eindgebruiker’ het m

eeste gew
icht krijgen. 

Vraag een eindgebruiker niet om
 het invullen van onzinnige m

etadata.
5. 

H
oe ga ik de hele boel invoeren in de organisatie?

6. 
H

oe houd ik m
ijn project klein?

7. 
O

p w
elke m

anier begeleid ik alle veranderingen rond digitaal w
erken?

8. 
W

elke w
erkafspraken heb ik nodig om

 van het digitaal w
erken een succes te m

aken? 
Schrijf ze gew

oon allem
aal onder elkaar.

Succes!
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H
oe sim

pel archiveren kan zijn.
In gesprek m

et Tim
o ten C

ate

In de vorige eeuw
 schreef Tim

o ten C
ate een beschouw

ing van een bescheiden aantal bladzijden onder 
de titel ‘Recordness or non-recordness, that’s the question’ 1. H

et is een tekst die nog steeds actueel 
is. Een paar jaar later Jan M

öller, in een boek van D
igital:

“D
ocum

entm
anagem

ent zonder een recordm
anagem

entfunctie is verspilling van overheidsgeld.”

Recordm
anagem

ent: archiveren. In de praktijk m
eestal vertaald als: digitaal archiveren. H

et blijft een 
boeiend onderw

erp. En feitelijk blijft deze w
aarheid altijd staan: “Als w

ij eenm
aal ons archief goed 

hebben geregeld, dan hebben w
ij ALLE inform

atie op orde.”

O
nlangs verzocht een organisatie ons te helpen bij het inrichten van een ‘toekom

stvaste, digitale 
archiefoplossing’. Vraag aan Tim

o: w
at zou jij doen?

“Vergeet niet het volgende aspect m
ee te nem

en. H
et is voor een deel perceptie, m

aar toch: om
 te 

archiveren, hoef je geen speciale acties uit te voeren. Archiveren is niet iets als het overhevelen van 
docum

enten en dossiers naar bijvoorbeeld een beveiligde archiefapplicatie of iets dergelijks.
D

e essentie van archiveren bestaat uit een handeling die heel sim
pel is en uit niets m

eer of m
inder 

bestaat dan het koppelen van een docum
ent aan een dossier. D

at dossier is op de achtergrond al 
gekoppeld aan een proces. D

aarm
ee heeft het een bew

aar- en vernietigingsterm
ijn. Verder hoeft 

daarna alleen nog m
aar bepaald te w

orden w
anneer het dossier gesloten c.q. onm

uteerbaar m
oet 

w
orden gem

aakt.
H

et ‘los’ in een bak opslaan van docum
enten zónder een link te leggen m

et de procescontext (en dus 
m

et een dossier) heet ‘docum
entm

anagem
ent’ en heeft niets m

et archiveren te m
aken. H

et is heil-
loos om

 eerst een bak m
et losse docum

enten te creëren en later te proberen deze aan een proces te 
koppelen.

1    ‘Recordness or non-recordness, thats the question’ is te vinden op digital.nl, onder O
nze Kennis. 2
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it m

isverstand ontstaat ook vaak w
anneer je praat m

et zaakgerichtw
erken-adepten. D

ie zien de 
creatie van een zaakdossier m

et een docum
ent erin, w

at in zichzelf dus al archiveren is!, en de ‘ar-
chivering’ daarvan (softw

arem
atig, functioneel en logisch) als tw

ee verschillende dingen. D
at is een 

verkeerde ziensw
ijze, vaak ontstaan door de beperkingen van veel applicaties op dit vlak.

 W
at ik zojuist heb om

schreven, vorm
t de kern van een archiefoplossing die zó sim

pel is dat gebruikers 
die m

oeiteloos om
arm

en. H
et enige w

at je hoeft te doen is je docum
entje in een logische klinkende 

procesm
ap stoppen. D

ie procesm
ap herken je vanzelf, w

ant deze heeft de naam
 van je eigen 

w
erkproces. D

aarna ben je qua archiveren klaar!
Voila! H

et belangrijkste ingrediënt voor het realiseren van een duurzam
e digitale archiefoplossing!

 H
et m

oeilijke is het voorw
erk. M

ensen overtuigen dat de essentie van de oplossing ligt in een lijst m
et 

goed herkenbare procesnam
en. O

m
 allerlei redenen voelen m

ensen w
eerstand om

 aan die lijst m
ee te 

w
erken. Liever blijven ze in het vage over w

at ze doen. C
onsultants die uren w

illen schrijven voeden dit 
gevoel: zo sim

pel kan digitaal archiveren niet zijn!”

Is er iets veranderd de afgelopen vijftien jaar?

“N
ee er is nauw

elijks iets veranderd, of het m
oet het aantal elektronische docum

enten zijn die 
organisaties jaarlijks aanm

aken, inm
iddels vaak terabytes. W

at het iets com
plexer m

aakt, is de 
m

ogelijkheid om
 al die docum

enten op te slaan in een cloud, w
aardoor allerlei nieuw

e beveiligings-
issues opduiken. D

e techniek schrijdt voort en m
aakt de realisatie van een oplossing m

oeilijker en niet 
m

akkelijker. M
aar in essentie w

as en is de uitdaging nog steeds vooral gelegen in het sim
pelw

eg 
gezam

enlijk proberen te creëren van een procesoverzicht w
aarin de bew

aarterm
ijnen w

orden 
bepaald...”

H
eb je enige hoop?

“O
f ik hoop heb? Ik ben optim

ist, dus ja hoor: er zullen zo nu en dan m
ooie archiefoplossingen w

orden 
gerealiseerd.  M

aar het w
as en blijft zendingsw

erk en vechten tegen de bierkaai en de successen van 
organisatiebreed ingevoerde oplossingen voor digitaal w

erken zijn schaars en zullen dat blijven. 
D

e neiging om
 gew

oon een bak m
et ongeordende docum

enten technisch de lucht in te helpen blijkt 
onuitroeibaar. D

it is ook oneindig veel sim
peler dan eerst een procesoverzicht m

et elkaar vast te 
stellen.”
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G
1

G
2 Zie je nieuw

e ontw
ikkelingen?

“O
ver inhoudelijke ontw

ikkelingen gesproken: w
e kunnen echt niet m

eer om
 alles w

at M
icrosoft aan 

oplossingen biedt heen, m
et nam

e natuurlijk SharePoint. Al brengt SharePoint de organisatorische 
uitdaging m

ee dat m
ensen m

oeten w
orden overtuigd dat het goed is dat ze hun verkennerm

apjes 
verliezen en daar een andere m

anier van w
erken voor terugkrijgen. Een m

anier van w
erken die 

gebaseerd is op het verplicht toekennen van m
etadata. W

aarm
ee het 'dossier' niet m

eer autom
atisch 

gelijk staat aan het 'm
apje'.”

H
et is niet voor het eerst dat Tim

o dit allem
aal vertelt. H

ij heeft het ook verschillende keren helder 
opgeschreven. W

e vroegen hem
 ons een netjes uitgew

erkte en tegelijk beknopte versie van zijn 
gedachtengoed te sturen. D

e tekst staat hieronder. O
m

 te hergebruiken. Vergeet de bronverm
elding 

niet.
 Eisen op het gebied van recordm

anagem
ent in het algem

een
D

e eisen op het gebied van recordm
anagem

ent kunnen w
orden onderverdeeld in drie hoofd-

categorieën en kunnen w
orden sam

engevat m
et ‘de 3 G

’s:
• 

goed (geordend)
• 

gevuld
• 

gesloten
 D

e essentie van archivering bestaat uit het in de juiste context bij elkaar houden van docum
enten, 

docum
enten die ontstaan bij de uitvoering van taken, processen. Sinds de Archiefw

et 1995 en alle 
daaruit voortvloeiende regelingen, is gedefinieerd dat ‘goed’ betekent: geordend op basis van een 
overzicht over deze processen.
W

il een applicatie kans m
aken te voldoen aan de eisen die Archiefw

et stelt aan digitale archivering,  
dan m

oet er eerst w
orden gekeken of er een ordening w

ordt gehanteerd voor alle voorkom
ende  

docum
enten en archiefstukken, en zo ja, of deze ordening is gebaseerd op een overzicht over alle 

procesnam
en.

 D
e tw

eede eis betreft het via softw
arem

atige instellingen m
aar vooral via procedurele afspraken 

zorgen voor een gevuld, com
pleet dossier. Er kan im

m
ers pas goed verantw

oording w
orden 

afgelegd m
et een dossier als álle bij de uitvoering van het proces relevante docum

enten bij elkaar, in 
de context van het dossier, zijn sam

engevoegd. D
it betekent dat er zow

el de inkom
ende en uitgaande 

fysieke poststroom
 m

oet w
orden ‘afgevangen’, m

aar ook dat de gebruikte applicatie goed geschikt is 
om

 intern gecreëerde, elektronische docum
enten op te nem

en. En dat bijvoorbeeld e-m
ailberichten 
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G
3 m

akkelijk aan het juiste dossier zijn toe te voegen. D
e realisatie hiervan bevindt zich altijd, van w

elke 
applicatie ook gebruik w

ordt gem
aakt, op het grensvlak van techniek en procedures.

D
e derde eis heeft te m

aken m
et de garantie dat op een bepaald m

om
ent de inhoud van een dossier 

niet m
eer kan w

orden veranderd. M
en ‘sluit’ dan het dossier en alleen daardoor kan de inhoud van 

het dossier w
orden gebruikt voor de verantw

oordingsfunctie van het eigen handelen. O
ok dit zal in de 

praktijk m
oeten w

orden geregeld m
et een com

binatie van softw
arem

atige instellingen en procedures.

Sam
envattend is recordm

anagm
ent:

D
ocum

enten horen altijd gekoppeld te zijn aan een proces, 
en aan dat proces hangt een bew

aarterm
ijn.

Via een com
binatie van procedures en hulpm

iddelen m
oet je 

kunnen verantw
oorden dat je dossier com

pleet is.

Via een com
binatie van procedures en hulpm

iddelen m
oet je 

kunnen verantw
oorden dat:

• 
de inhoud niet m

eer m
uteer- en verw

ijderbaar is en,
• 

als er iets w
ordt vernietigd, dat alleen door de 

R
M

-beheerder (recordm
anager) kan, w

aarbij w
ordt 

vastgelegd w
anneer hij dit heeft gedaan.

Voor invulling R
M

-functie is niet altijd een R
M

-applicatie nodig
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1

O
bstakels voor duurzam

e toegankelijkheid
Jan M

öller - m
ei 2017

“W
e kunnen problem

en nooit oplossen door op dezelfde m
anier te denken als toen we ze creëerden”

Albert Einstein

Inleiding
In 2016 ben ik na een 26-jarig dienstverband m

et pensioen gegaan bij het M
inisterie van Verkeer en 

W
aterstaat/Infrastructuur en M

ilieu. Bij die gelegenheid heb ik een afscheidspresentatie gehouden 
over hetzelfde onderw

erp als in dit essay: D
uurzam

e toegankelijkheid van inform
atie.

M
ijn w

erk bij Verkeer en W
aterstaat begon ik in 1990

 als senior-adviseur O
rganisatie en Inform

atie-
voorziening bij de H

oofddirectie van Rijksw
aterstaat. Al snel w

erd ik projectleider van de ontw
ikkeling 

en uitrol van N
ew

 D
ocum

ent M
anager (N

D
M

), een registratiesysteem
 voor de papieren post van het 

hele m
inisterie. D

aarna richtte ik m
e op het coördineren van de docum

entaire inform
atievoorziening 

en verschoof m
ijn focus naar inform

atiekaders en –beleid. O
ok startte ik m

et de voorbereiding van de 
aanbesteding van een nieuw

 archiefsysteem
 dat N

D
M

 zou gaan vervangen en ook geschikt w
as voor de 

duurzam
e bew

aring van digitale archiefstukken.

In 1999 presenteerde Verkeer en W
aterstaat een beleidsvisie D

ocum
entaire Inform

atieverzorging, m
et 

als m
otto ‘naar een duurzaam

 integraal archiefbeheer’. D
e visie had het volgende streefbeeld:

“Een ideaal archief is:
• 

G
oed toegankelijk, volledig, gestructureerd, duurzaam

 en goed beheerd. 3
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Ten behoeve van de bedrijfsvoering, de verantw

oording, de inform
atieverstrekking, de recht- en 

bew
ijszoekende burger, historisch onderzoek en als cultureel erfgoed. 

• 
Ieder dossier, stuk en bijbehorende context is snel en eenvoudig terug te vinden en te raadplegen, 
m

its de raadpleger daartoe bevoegd is. 
• 

H
et archief is volledig en bevat alleen alle authentieke stukken en de gegevens die er op dat 

m
om

ent in thuis horen, van w
elke vorm

 of op w
elke inform

atiedrager dan ook. 
• 

H
et archief is eenduidig en integraal gestructureerd naar de beleidsterreinen, taken,  

handelingen, actoren, organen en zaken, w
aarvan het archief de neerslag vorm

t.
• 

Een archief is duurzaam
 voor w

at betreft de vastlegging, de kw
aliteit van de inform

atiedragers, 
de archiefruim

tes en conditionering daarvan. 
• 

Een archief bevat alle m
iddelen en m

etagegevens w
aarm

ee de toegankelijkheid, authenticiteit en 
leesbaarheid, nu en in de toekom

st, betrouw
baar gew

aarborgd zijn.”

M
et dit streefbeeld startte het m

inisterie in 2000
 de Europese aanbesteding van een archiefsysteem

 
(ook genoem

d recordm
anagem

entapplicatie of R
M

A), dat m
oest voldoen aan de eisen zoals 

geform
uleerd in de D

oD
 5015.2-STD

 standaard
1 en w

aarin alle archiefstukken (records), ongeacht de 
inform

atiedrager, konden w
orden geregistreerd en alle digitale records, ook e-m

ails en hun bijlagen, 
tevens konden w

orden opgeslagen en gearchiveerd.

Inm
iddels zijn w

e een aantal jaren verder en is Verkeer en W
aterstaat om

gedoopt tot Infrastructuur en 
M

ilieu. W
e vragen ons af in hoeverre het streefbeeld van 18 jaar geleden naderbij is gekom

en en als dat 
nog niet het geval is, w

at ons er vanaf houdt. Voor het hele departem
ent geldt dat een R

M
A is 

geïnstalleerd. D
aarnaast heeft een enorm

e inhaalslag plaatsgevonden in het bew
erken en overbrengen 

van oude papieren archieven. D
at zijn de belangrijkste w

apenfeiten.

D
e centrale vraagstelling voor dit essay is: w

elke andere obstakels dan het beschikken over een toe-
reikend archiefsysteem

, belem
m

eren de verdere ontw
ikkeling van goed digitaal archiveren? Ik w

il deze 
vraag niet alleen voor Infrastructuur en M

ilieu beantw
oorden, m

aar voor de N
ederlandse overheid in 

het algem
een en m

ogelijk ook bedrijven.

Allereerst ga ik daarvoor in op de veranderingen in de archivering ten gevolge van de om
gang m

et 
digitale inform

atie in organisaties. D
aarna geef ik een beschrijving van de recordm

anagem
ent-

processen in de digitale om
geving. Vervolgens bespreek ik het veranderm

anagem
ent bij de 

im
plem

entatie van een vernieuw
end digitaal archiefsysteem

 en w
ijs ik op het belang van tijdige 

feedback en toezicht op het recordm
anagem

ent.

Aan het eind van dit essay trek ik m
ijn conclusies.

                                               1    Bevat de eisen die het D
epartm

ent of D
efence (VS) stelt aan een R

M
A. D

eze eisen zijn 
                                               door het Am

erikaanse N
ationaal Archief (N

AR
A) overgenom

en. Ze zijn in de w
ereld van de 

                                               bouw
ers van R

M
A-pakketten de feitelijke standaard.
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2
Even over het begrip ‘record’. W

anneer een docum
ent of inform

atie-object voor archivering in 
aanm

erking kom
t en tijdelijk of perm

anent toegankelijk m
oet blijven, spreek ik van een ‘record’. 

H
et begrip records w

ordt hier gebruikt als synoniem
 voor het archiefw

ettelijke begrip archief-
bescheiden.

Recordm
anagem

ent in transitie

2.1. Recordm
anagem

ent
D

e kern van de om
gang m

et te archiveren overheidsinform
atie staat in artikel 3 van de Archiefw

et: 
“O

verheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende 
en toegankelijke staat te brengen en te bew

aren, alsm
ede zorg te dragen voor de vernietiging van de 

daarvoor in aanm
erking kom

ende archiefbescheiden.” O
verheidsorganisaties zijn verantw

oordelijk 
voor hun archiefbescheiden tot aan de overbrenging. N

a m
eestal tw

intig jaar w
orden de archiefonder-

delen die uit het oogpunt van erfgoedw
aarde interessant zijn, in “goede, geordende en toegankelijke 

staat”, overgedragen aan het N
ationaal Archief (of een andere archiefbew

aarplaats). Voor de andere 
archiefbescheiden geldt een vernietigingsplicht na het verlopen van de vastgestelde bew

aarterm
ijnen.

Recordm
anagem

ent (R
M

) vorm
t de technologie voor inform

atie- en archiefbeheer. H
et w

ordt in N
EN

-
ISO

 15489-1 om
schreven als “het m

anagem
ent verantw

oordelijk voor de efficiënte en system
atische 

controle over het opm
aken, ontvangen, onderhoud, gebruik en de schoning van archiefbescheiden, 

inclusief de processen voor het vastleggen en onderhouden van bew
ijs van en inform

atie over bedrijfs-
activiteiten en transacties in de vorm

 van archiefbescheiden.” 

D
e volgende vraag is dan: w

at zijn archiefbescheiden of records? Bij het bepalen van te archiveren 
stukken gaat het om

 de volgende criteria:
• 

Records m
oeten een relatie hebben m

et een w
erkproces, ze m

oeten am
btshalve zijn opgem

aakt 
of ontvangen;

• 
Records vorm

en het bew
ijs van een transactie, van rechten en plichten of kom

en voort uit de  
vervulling van een w

ettelijke verplichting;
• 

Records zijn in eerste instantie nodig voor de bedrijfsvoering en om
 verantw

oording te kunnen 
afleggen. Later kunnen ze ook benut w

orden voor de inform
atieverstrekking aan de recht- en  

bew
ijszoekende burger, voor historisch onderzoek en uiteindelijk het behoud van cultureel  

erfgoed.

D
eze criteria gelden ongeacht de vorm

 of inform
atiedrager van de inform

atie.



26 2.2. Papier is geduldig en digitale inform
atie niet

W
ereldw

ijd, en dus ook in de overheidsinform
atiehuishouding, vindt de laatste dertig jaar een om

slag 
plaats van het w

erken m
et papieren inform

atie naar het w
erken m

et digitale inform
atie. D

it heeft, 
behalve de inzet van elektronische system

en, fl inke verschuivingen in w
erkw

ijzen, organisatie en 
com

petenties tot gevolg. D
ie veranderingen hebben te m

aken m
et de verschillende eigenschappen 

van papieren en digitale inform
atie en hun dragers. In onderstaande tabel zijn deze eigenschappen 

vergeleken.

Eigenschap
Papieren inform

atie
D

igitale inform
atie

Snelheid
M

inder effi ciënt.
Zeer effi ciënt: snelle aanm

aak, 
verm

enigvuldiging en verzending.
Leesbaarheid

Is gem
aakt door m

ensenhanden op 
papier en kan direct van het papier 
gelezen w

orden.

Kan alleen gem
aakt, gelezen en bew

aard 
w

orden, m
et behulp van elektronische 

apparatuur, program
m

atuur en 
opslagm

edia.
H

oeveelheid
G

eringere aantallen stukken op 
papier.

G
rote aantallen elektronische data en 

bestanden, vele m
alen groter dan papier.

Variatie
Beperkt aantal soorten stukken.

G
rote variatie aan soorten stukken en 

bestanden.
M

etagegevens
C

ontextgegevens op het stuk en 
gegevens toegevoegd m

iddels re-
gistratie.

Behoeft naast contextgegevens ook 
technische m

etagegevens en bevat ook 
m

etagegevens in het bestand.
Stabiliteit

Is stabiel: presentatie, inhoud, 
structuur en drager zijn vanaf de 
creatie eenduidig verbonden en 
vastgelegd.

Is vluchtig: presentatie, inhoud, structuur 
en drager zijn onderling dynam

isch en 
behoeft tijdige vastlegging.

H
oudbaarheid

Lang houdbaar in goed geconditio-
neerde en veilige ruim

tes.
H

oudbaarheid beperkt door veroudering 
van apparatuur en program

m
atuur en het 

spontane verval van digitale opslagm
edia.

D
eze eigenschappen veroorzaken dat voor het verw

erken en beheren van digitale inform
atie een 

andere m
anier van w

erken nodig is dan voor papieren inform
atie.
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In het papieren tijdperk vond het archiefbeheer plaats buiten het zicht van de gew
one m

edew
erkers 

en na afloop van het w
erkproces door specifiek daarvoor aangestelde personeelsleden. Achterstanden 

w
aren aan de orde van de dag: papier is im

m
ers geduldig. Veel papieren archief w

erd pas bew
erkt en 

op orde gebracht als de overbrenging in zicht kw
am

 en opeens voldaan m
oest w

orden aan de ar-
chiefw

ettelijke norm
en goede, geordende en toegankelijke staat. H

et bew
erken van papieren archief 

bestond uit het opschonen, ordenen, selecteren, m
aterieel verzorgen, ontsluiten en vernietigen van 

(delen van het) archief, voordat de overbrenging van de perm
anent te bew

aren stukken kon plaatsvin-
den.

In het digitale tijdperk veranderen de eisen aan de recordm
anagem

entprocessen aanzienlijk. D
oor het 

vluchtige karakter, de enorm
e hoeveelheden, de variatie en de snelheid van w

erken m
et digitale infor-

m
atie, kan niet m

eer op de “oude papieren voet” w
orden doorgegaan. Er m

oeten w
erkw

ijzen kom
en, 

die beter zijn toegesneden op de aard en eigenschappen van deze nieuw
e inform

atievorm
en.

2.3. Procesveranderingen door digitalisering
Als w

e kijken naar de veranderingen in de recordm
anagem

entprocessen, verschuift de aandacht van 
het achteraf opslaan en bew

erken naar de voorkant van het proces. N
aar de inrichting van het w

erk-
proces en het archiefsysteem

 (de R
M

A) vooraf en de archiefvorm
ing tijdens het w

erkproces.

Bij de archiefinrichting m
oeten de ordeningsstructuur, dossierindeling, w

aarderings- gegevens en het 
m

etagegevensm
odel al deel uitm

aken van de R
M

A. Bij de archiefvorm
ing m

oeten m
edew

erkers het 
record en de bijbehorende m

etagegevens in de R
M

A opnem
en, zo gauw

 duidelijk is dat het stuk voor 
archivering in aanm

erking kom
t. D

it is van belang om
 het ‘vluchtige’ digitale bestand m

et context 
onveranderbaar vast te leggen, te beveiligen en in het organisatiedom

ein onder te brengen. H
et record 

vorm
t im

m
ers het bew

ijs van een specifieke transactie op een bepaald m
om

ent en m
oet als zodanig in 

authentieke vorm
 behouden blijven. 

D
e archiefvorm

ing betreft de identificatie en vastlegging van records. Bij een gestructureerd en 
gestandaardiseerd w

erkproces, zoals een vergunningverlening, kan de identificatie van de records al 
vooraf, bij de inrichting van het w

erkproces, plaatsvinden en de archivering autom
atisch bij de 

uitvoering van het w
erkproces. Bij de w

erkprocessen in een om
geving m

et een m
eer ad-hoc-karakter, 

zoals in een bestuurlijke of beleidsom
geving m

et veel em
ailverkeer, zal de identificatie en vastlegging 

van een record tijdens het w
erkproces zelf plaats m

oeten te vinden. D
oor de gebruiker, 

het secretariaat, de D
IV-ondersteuner of een com

binatie van deze functies. Een hechtere integratie 
tussen w

erkproces en archivering is daarbij noodzaak en de rol van de individuele gebruiker bij de 
archiefvorm

ing is groter. N
a de vastlegging zal de leesbaarheid van de digitale records actief behouden 

en onderhouden m
oeten w

orden.
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3

Bij de om
gang m

et digitale inform
atie m

oet je achterstanden in vastlegging, verzorging en bew
erking 

verm
ijden en de goede, geordende en toegankelijke staat al in de fasen van de archiefvorm

ing 
realiseren. D

igitaal w
erken betekent ‘realtim

e’ archiveren, dat w
il zeggen direct en zonder uitstel.

Sam
envattend betekent dit voor diverse R

M
-deelprocessen:

• 
H

et classificeren: bij de archiefinrichting in de R
M

A gebruik je een ordening of classificatie, geba-
seerd op de taken en w

erkprocessen van de organisatie en alle dossiers en records dienen een 
plaats in deze ordening te hebben. 

• 
H

et w
aarderen en selecteren aan de bron: bij de archiefinrichting zijn de indicatie vernietigen/be-

w
aren en de bew

aarterm
ijn bekend door opnam

e van deze gegevens in de classificatiestructuur en 
dossierindeling. 

• 
H

et identificeren: zodra is vastgesteld dat een inform
atie-object te archiveren inform

atie is, vindt 
vastlegging van het record, m

et bijbehorende m
etagegevens, in een archiefsysteem

 plaats. 

• 
D

e opslag en behandeling: het bew
aren van digitaal archief bestaat vooral uit het actief onderhou-

den van de leesbaarheid van de records gedurende hun bew
aarterm

ijn. D
it is nodig om

 inform
a-

tieverlies door veroudering en achteruitgang van apparatuur, program
m

atuur en opslagm
edia, te 

voorkom
en. 

• 
H

et volgen van term
ijnen: het R

M
A signaleert tijdig het naderen van de afloop van bew

aar- en ver-
nietigingsterm

ijnen. Periodiek (bijv. jaarlijks) w
orden de bestanden vernietigd w

aarvan de bew
aar-

term
ijn is verlopen. Bestanden die voor perm

anente bew
aring in aanm

erking kom
en, w

orden na 
verloop van de daarvoor geldende term

ijn overgebracht. 

• 
H

et verw
ijderen door overbrenging: bij overbrenging naar een archiefbew

aarplaats m
oeten er 

geen bew
erkingsachterstanden zijn en m

oeten de over te brengen dossiers en records aan de nor-
m

en voor de goede, geordende en toegankelijke staat voldoen.

3. Recordm
anagem

ent opnieuw
 beschreven

3.1. H
et procesm

odel
D

e procesveranderingen ten gevolge van de digitalisering geven aanleiding tot het opnieuw
 bezien van 
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de sam
enhang tussen de verschillende R

M
-processen. O

p het terrein van inform
atie- en archief-

m
anagem

ent onderscheiden w
e de volgende R

M
-functies en processen:

D
e prim

aire R
M

-functie bestaat achtereenvolgens uit de archiefi nrichting (3), de archiefvorm
ing (4) en 

het archiefbeheer (5). D
e archiefi nrichting vooraf en de archiefvorm

ing erna w
orden belangrijker door 

de noodzaak van het realtim
e archiveren. D

e archiefi nrichting is de inrichting van een archiefsysteem
 

m
et de classifi catiestructuur en dossierindeling, de daarbinnen geldende bew

aarterm
ijnen en de te 

gebruiken m
etagegevens. D

e archiefvorm
ing, richt zich op het identifi ceren, vastleggen, registreren en 

m
etadateren van records in het archiefsysteem

. Tevens kan hier genoem
d w

orden de vervangings-
procedure voor het digitaliseren van papieren records. H

et archiefbeheer zorgt voor het in goede, 
geordende en toegankelijk staat houden van de gevorm

de archieven. Belangrijke activiteiten daarbij 
zijn de opslag en behandeling van de records, het beheer van de toegang en de beschikbaarstelling, 
het volgen van de bew

aar- en vernietigingsterm
ijnen, het tijdig verw

ijderen van records en tenslotte 
het verzorgen van de docum

entatie over het archief.

D
e R

M
-besturingsfunctie vindt plaats door het sam

enspel van beleid (1) en de toezicht- en control-
processen (2). O

nder beleid w
ordt verstaan het aangeven van de richting en de m

iddelen w
aarm

ee 
m

en gestelde organisatiedoelen w
il gaan realiseren, binnen een bepaalde periode. H

et gaat hier over 

1. Beleid

3. Archief-
    inrichting

4. Archief-
    vorm

ing
5. Archief-
    beheer

2. Toezicht &
 controle

6. Archiefsysteem
beheer

7. O
pleiding

 Figuur 1 RM
-functies en processen



30 de ontw
ikkeling van de R

M
-strategie en im

plem
entatie ervan en de verzorging van het recordm

anage-
m

ent. D
aarbij kan m

en denken aan een beleidsplan, de voorgeschreven beheersregels, de verdeling 
van verantw

oordelijkheden en bevoegdheden bij de verschillende processen en de om
gang m

et orga-
nisatieveranderingen. D

e toezicht- en controlprocessen richten zich op het verzam
elen van inform

atie 
over de archiefinrichting, de archiefvorm

ing, het archiefbeheer en de staat van het archief, om
 vast te 

stellen of het voldoet aan de eisen. O
p basis daarvan w

ordt een oordeel gevorm
d en kan geïnterveni-

eerd w
orden. D

e deelprocessen w
aarm

ee dit vorm
 gegeven w

ordt zijn het dagelijkse m
onitoren, de 

kw
aliteitszorg en de uitvoering van audits.

D
e ondersteunende R

M
-functie w

ordt gevorm
d door het archiefsysteem

beheer (6) en de opleidingen 
(7). H

et archiefsysteem
beheer richt zich op de goede w

erking en gebruik van het archiefsysteem
, de 

com
putersystem

en w
aarin zich records bevinden. H

ierbij kunnen w
orden onderscheiden het 

functioneel beheer, het applicatiebeheer en het technisch beheer. H
ieronder kunnen ook vallen de 

noodzakelijke beheersm
aatregelen voor de inform

atiebeveiliging en bescherm
ing van persoons-

gegevens. D
e opleidingen zijn voor de ondersteuning van de betrokken m

edew
erkers. Ze zorgen voor 

het overbrengen van kennis, vaardigheden en com
petenties aan alle betrokkenen bij de 

R
M

-processen: m
anagers, gebruikers en specialisten.

D
e R

M
-functies en –processen zijn nader beschreven en uitgew

erkt in bijlage 1.

3.2. D
igital born, vervangen en gescande records

Bij digitaal recordm
anagem

ent kunnen w
e drie categorieën records onderscheiden: ‘digital born’ 

records, vervangen digitale records en digitale archiefkopieën.

‘D
igital born’ records zijn archiefobjecten die in digitale vorm

 zijn ontstaan en gearchiveerd. In deze 
categorie kom

en, naast e-m
ails, steeds m

eer varianten van records door de ontw
ikkeling van de IC

T. 
D

enk ook aan database-, w
eb-, social-m

edia- en W
hatsApp-records. H

oe m
eer soorten IC

T een 
organisatie gebruikt voor de ondersteuning van haar w

erkprocessen, des te m
eer ‘digital born’ record-

varianten er zullen zijn.

Vervangen digitale records zijn scans van papieren stukken die volgens de form
ele vervangings-

procedure zijn vervangen. 

D
igitale archiefkopieën zijn scans van uitgaande papieren records of kopieën van verzonden e-m

ails.

Schem
atisch doen zich in de fasen archiefvorm

ing en –beheer, de volgende scanm
ogelijkheden voor:
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Input
 

Afhandeling
 

O
utput

Archief
R

aadpleging

Papier
Inkom

ende
papieren 
post 

Afhandeling 
m

et papieren 
stukken

Papieren uit-
gaande 
post 

Papieren 
archief

U
itleen en 

inform
atie- 

verstrekking
D

igitaal
vervangen
papier

Vervanging 
van inkom

ende 
papieren post.

Scans: pdf, jpg, 
etc. (1)

D
igitale

archiefkopieën 

Scans (3)

Vervanging van 
gevorm

d papieren 
archief

Scans (4)

‘D
igital 

born’
em

ail, pdf, doc, 
htm

l, jpeg, 
m

peg, datasets, 
etc.

(digitaal)
(digitaal)

M
et grijs is aangegeven:

1. 
Vervanging van inkom

ende papieren docum
enten.

2. 
D

igitale afhandeling bij digitalisering van w
erkprocessen.

3. 
D

igitale scans van uitgaande papieren post (archiefkopieën).
4. 

Vervanging van reeds gevorm
d papieren archief.

5. 
O

nline search en raadpleging. Archiefvorm
ing

Archiefbeheer

D
igitale 

afhandeling 
(2)

O
nline 

search en 
raadpleging
(5)



32 3.3. H
ybride recordm

anagem
ent

O
ok de kom

ende jaren zullen het traditionele en digitale recordm
anagem

ent bij veel organisaties nog 
naast elkaar bestaan en zal inform

atie op digitale én op niet-digitale dragers voor archivering in aan-
m

erking kom
en. Een fysiek (m

eestal papieren) record m
oet in de R

M
A, onder hetzelfde ordeningsplan 

als voor digitale records, geregistreerd w
orden en sam

en m
et de digitale records, in hybride dossiers, 

beheerd kunnen w
orden. D

it zal het beheer com
pliceren en daarm

ee de w
ens om

 alle papier te 
vervangen door digitaal doen toenem

en. H
ierm

ee w
ordt de digitalisering versneld.

In onderstaande tabel zijn de te beheren inform
atieobjecten en de verschillen in het beheer 

schem
atisch opgenom

en.

Traditioneel R
M

Inkom
ende en uitgaande 

papieren post 
‘D

igital born’ records
(ontstaan in digitale 
vorm

)

D
igitaal vervangen 

papier, vlg. de 
vervangings-
procedure

D
igitale archief-

kopieën

Papieren correspondentie, 
docum

enten, foto’s tekeningen, 
kaarten, tapes etc.

E-m
ail-records, 

D
M

S-records,
W

eb-records,
D

base-records Social 
M

edia records, etc.

Scans van 
inkom

ende 
papieren 
correspondentie 
en andere 
papieren records

Scans en copies van 
uitgaande post 

Alleen elektronische registratie
Beheer achteraf
Passieve opslag in 
geconditioneerde en veilige 
ruim

tes
Bew

erkingsachterstanden bij 
overbrenging

H
ybride recordm

anagem
ent

D
igitaal R

M

Elektronische registratie én vastlegging van het record
Integratie tussen w

erkproces en archivering 
Actief onderhoud van m

edia en leesbaarheid
Realtim

e beheer en preventie van achterstanden
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4
Veranderm

anagem
ent

4.1. Rol- en taakveranderingen
D

e archivering verandert dus aanzienlijk bij het 
w

erken m
et digitale inform

atie. Elektronisch 
record- m

anagem
ent is per defi nitie 

transform
ationeel van aard en raakt het w

erk 
van iedereen in de organisatie. D

aarom
 m

oet 
een R

M
-program

m
a of -project, om

 succesvol 
te kunnen zijn, processen voor het m

anagen van 
veranderingen hebben. Voor het succes van een 
autom

atiseringstraject is de geschikte softw
are 

w
el voorw

aardelijk, m
aar zelden bepalend. 

D
e m

enselijke factor geeft m
eestal de doorslag. 

D
e technologie m

oet, in sam
enhang m

et de 
veranderende processen en de m

ensen, 
w

orden gem
anaged.

Im
plem

entaties m
islukken vaak door onvoldoende grip op een van de drie factoren en m

eestal is dat 
de m

enselijke factor. D
at geldt ook voor de im

plem
entatie van een archiefsysteem

, die im
m

ers niet 
slechts een technisch proces is. Al in de N

ota “D
e verandering van de D

IV-functie” uit 2002, w
erden 

de volgende veranderingen voorzien bij de invoering van digitaal recordm
anagem

ent bij Verkeer en 
W

aterstaat:

“H
et m

oge duidelijk zijn dat de R
M

A-invoering niet een sim
pele vervanging van de ene toepassing 

door de andere is. H
et gaat om

 de invoering van nieuw
e w

erkw
ijzen voor de archivering in het w

erk-
proces, m

et gevolgen voor gebruikers en D
IV-m

edew
erkers en veranderingen in de organisatie van de 

D
IV-functie zelf. Teneinde de veranderingen in taken en w

erkw
ijzen van de D

IV-m
edew

erkers en 
eindgebruikers ten gevolge van de R

M
A-invoering, te ondersteunen en begeleiden, w

erden bij het 
IT-raadbesluit om

 de R
M

A aan te besteden in 2000
 de volgende aandachtspunten voor de invoering 

genoem
d:

Lijnm
anagem

ent
Lijnm

anagers m
oeten de om

slag naar het elektronisch w
erken in de w

erkprocessen begrijpen en 
ondersteunen. Lijnm

anagers m
oeten zich bew

ust zijn van de geldende regelgeving.

M
ensen

Processen
Technologie



34 Beleidsm
edew

erkers
D

e invoering van de m
ogelijkheid van elektronisch archiveren m

oet zo gebeuren, dat de nieuw
e w

erk-
w

ijzen praktisch en zinvol blijven voor de beleidsm
edew

erkers en dat bij het aanbieden van digitale 
archiefbescheiden aan het archief hun w

erkzaam
heden m

inim
aal w

orden belast.

IC
T-m

edew
erkers

IC
T-m

edew
erkers m

oeten begrijpen dat digitaal duurzaam
 archiefbeheer verder gaat dan alleen de 

behoeften van eindgebruikers. Ze m
oeten het belang zien van de inrichting van elektronisch archief- 

beheer als centrum
 van het inform

atiem
anagem

ent in de dienst. Bij het ontw
erp, de vervanging en 

inrichting van inform
atiesystem

en, die m
ogelijk archiefinform

atie kunnen gaan bevatten, dient vroeg-
tijdig de relatie m

et het archiefbeheer m
eegenom

en te w
orden. H

et om
gaan m

et digitale archieven 
m

oet in de IC
T-architectuur geregeld w

orden.

Archiefbeheerders en D
IV-m

edew
erkers

Archiefbeheerders en D
IV-m

edew
erkers dienen de inrichting en om

gang m
et de R

M
A, volgens het 

basisselectiedocum
ent (BSD

), het structuurplan docum
entaire inform

atievoorziening (SD
I) te begrijpen 

en de archiefbeheersgegevens te kunnen onderhouden. Ze dienen, voor w
at betreft de digitale 

archiveringseisen, kunnen com
m

uniceren m
et IC

T-m
edew

erkers en een actieve rol kunnen spelen bij 
de ontw

ikkeling en inrichting van elektronische inform
atiesystem

en.

H
erontw

erp van w
erkprocessen en procedures

O
m

 de voordelen van de nieuw
e m

anier van w
erken m

et elektronische archivering ten volle te kunnen 
benutten dient bij de inrichting van w

erkprocessen en procedures rekening gehouden te w
orden m

et 
de plaats en w

ijze van de elektronische archivering.

O
pleiding en training

Voor de gebruikers en beheerders w
ordt voorzien in de m

ogelijkheid van opleiding en training zodat 
eenieder zich de nieuw

e technologie en w
erkw

ijze kan eigen m
aken.

D
e rol van de archiefbeheerder zal verschuiven van operationeel naar regievoerend. Via de system

en 
w

ordt sturende en ondersteunende functionaliteit aangeboden aan het bedrijfsproces. In plaats van 
w

erkzaam
 te zijn aan het begin (registratie) en eind (innam

e) van het w
erkproces zal de archief-

functie m
eer bij de vorm

geving en uitvoering van het proces betrokken zijn. Binnen de groep archief- 
en D

IV-m
edew

erkers zal kennis opgebouw
d m

oeten w
orden over D

uurzaam
 Integraal Archiefbeheer, 

de om
gang m

et het nieuw
e systeem

 en de nieuw
e m

anier van w
erken.

D
e nieuw

e taken die zich zullen voordoen hebben vooral betrekking hebben op de innam
e en 

verzorging van de digitale archiefbescheiden. D
e innam

e van e-m
ail en het beoordelen van de archief-
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w
aardigheid van digitaal archiefm

ateriaal. D
e begeleiding van de eindgebruikers in de nieuw

e om
geving. 

D
e scanprocedures en de identificatie van authentiek digitaal archiefm

ateriaal daarbij. H
et beheer en 

de om
gang m

et één archief, w
aarvan een deel in digitale vorm

 is en een deel in papieren vorm
.”

In 2002 w
isten w

e het dus al!

4.2. O
ud gedrag zit vaak in de w

eg
M

ensen benaderen het nieuw
e vaak naar analogie van het vertrouw

de. W
e hebben de neiging nieuw

e 
situaties vanuit oude reflexen, gew

oontes en patronen tegem
oet te treden. Zo belem

m
eren de 

papieren gew
oontes de digitale m

anier van w
erken. O

ud gedrag zit vaak in de w
eg voor alle 

betrokkenen: bestuurders, projectleiders, IC
T-specialisten, D

IV-m
edew

erkers en zeker ook gebruikers.

Veranderingen in de organisatie bij com
plexe im

plem
entaties zoals een R

M
A, hebben een drietal 

niveaus van diepgang:

1. 
H

et eerste niveau betreft de w
ijzigingen in de organisatorische processen en system

en. D
it is 

doorgaans het prim
aire aangrijpingspunt en vaak de aanleiding tot veranderingen.

2. 
H

et tw
eede niveau gaat over de veranderingen in de inhoud van taken en functies en de sam

en-
hang ertussen. D

e w
ijzigingen in de archiveringsprocessen en de bijbehorende rolpatronen leiden 

vaak direct of indirect tot het aanpassen van de form
ele organisatie aan de nieuw

e processen.
3. 

O
p het derde niveau vind je de w

ijziging van het gedrag van individuen en groepen binnen de  
organisatie. D

e veranderingen op het eerste en tw
eede niveau noodzaken tot een persoonlijke en/

of groepsaanpassing aan de gew
ijzigde om

standigheden. G
edragsverandering raakt aan de  

onderliggende individuele en groepsopvattingen, de eigenschappen en gedragspatronen van  
betrokkenen en is het m

oeilijkst. In figuur 2 op pagina 36 zijn de niveaus w
eergegeven.



36 Er is pas sprake van geslaagde organisatieverandering als de veranderingen ook doordringen tot het 
derde niveau, w

aarbij oude gedragspatronen w
orden doorbroken. Er m

oet expliciet aandacht zijn voor 
het doorvoeren van veranderingen op elk van de drie niveaus in de organisatie. Een van de 
belangrijkste oorzaken van het m

oeizaam
 lopen van de im

plem
entatie van com

plexe en innovatieve 
inform

atiesystem
en is dat de geïm

plem
enteerde veranderingen niet doordringen tot het gedrag van 

individuen en groepen. O
f zoals m

en het tegenw
oordig graag uitdrukt: de gebruikersadoptie (user 

adoption) schiet tekort.

4.3. G
edragsondersteuning

G
edragsondersteuning is het proces dat zich richt op de gebruiksw

ijzen en het functioneren van de 
inform

atievoorziening in de dagelijkse praktijk. D
e doelstelling is dat de gebruikers en beheerders 

optim
aal kunnen w

erken m
et de inform

atievoorziening.

John D
iebold schreef aan het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw

 al dat het fundam
entele 

m
anagem

entprobleem
 van autom

atisering het probleem
 van onderw

ijs en opleiding is. D
it geldt nog 

steeds. D
e belangrijkste m

anier om
 gedrag in organisaties te veranderen is door training en opleiding, 

m
aar er zijn andere m

anieren om
 het gedrag van betrokkenen te beïnvloeden. H

iernaast zijn een 
aantal suggesties opgesom

d:

gedragsverandering
Leren,
opleiden
trainen

N
iveau 3

N
iveau 2

N
iveau 1

O
rganisatie-

ontw
erp

Functie
ontw

erp

Proces-
ontw

erp

structuurverandering

taakverandering

rolverandering

procesverandering

Mate vanongemak voor

medewerkers

}

Figuur 2 Veranderm
anagem

ent bij im
plem

entaties
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Training en O
pleiding:

Voor gebruikers, beheerders, D
IV-ers, IC

T-ers en m
anagers

• 
O

n the job training;
• 

Klassikale vorm
en;

• 
E-learning;

• 
Film

pjes;
• 

Social m
edia;

• 
Een com

binatie van deze, ook w
el ‘blended learning’ genoem

d.

H
elpdesk:

• 
Telefonische en online helpdesk (call-registratie, afhandeling en rapportage);

• 
Fysieke ondersteuning door een specialist op locatie;

• 
O

nline FAQ
’s.

Voorlichting:
• 

Inform
eren over releases;

• 
N

ieuw
e regelgeving voor het inform

atiem
anagem

ent;
• 

Veranderingen in procedures;
• 

Presentaties bij diverse gelegenheden, zoals Introductietrainingen voor nieuw
e m

edew
erkers.

D
ocum

entatie:
• 

Papieren gebruikershandleiding;
• 

O
nline gebruikershandleiding;

• 
Q

uick-reference kaartjes.

Een bijzondere plaats bij gedragsondersteuning neem
t het interface design in. D

oor de vorm
geving van 

de gebruikersinterface van de applicatie kan het gew
enste gedrag aanzienlijk w

orden beïnvloed. 
Enkele vorm

en zijn:
• 

D
uidelijk en vertrouw

d grafisch ontw
erp;

• 
G

een lock-ups;
• 

Tijdige en zinvolle feedback bij foute interacties, storingen en w
achttijden;

• 
O

nline context-specifieke helpfunctie;
• 

D
oorverw

ijzingen naar een (bereikbaar) e-m
ailadres of telefoonnum

m
er;

• 
Afdw

ingen m
et verplichte velden en codes;

• 
O

ndersteuning m
et keuzem

enu’s;
• 

Autom
atische m

etadatering w
aar m

ogelijk;
• 

G
econtroleerd lijstenbeheer (bijvoorbeeld de ordeningsstructuur en de trefw

oorden).
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5

Tenslotte kan periodieke feedback aan m
anagers en gebruikers, inform

atie geven over hun om
gang 

m
et R

M
 in de praktijk. O

ok dit w
erkt ondersteunend voor gedrag. Voorbeelden zijn:

• 
Periodieke m

anagem
entrapportages over aspecten van de archiefvorm

ing in de eigen dienst
• 

(onderdeel);
• 

KPI-rapportages;
• 

Analyses van helpdesk calls;
• 

M
edew

erkers aanspreken op incorrect gedrag.

Tijdige feedback en toezicht

5.1. M
eten is w

eten, gissen is m
issen en gokken is dokken

O
m

 gerichte verandering en verbetering m
ogelijk te m

aken, is inform
atie over w

aar w
e staan en w

aar 
w

e heen m
oeten noodzakelijk. H

et ontbreken van m
onitoring en tijdige feedback over de uitvoering 

van de R
M

-processen en de daaruit resulterende toestand van het archief, kan voor vervelende verras-
singen zorgen. Van zeer kostbare bew

erkingen achteraf, tot aan onherstelbaar verlies van inform
atie. 

 Zo kan m
en er te laat achter kom

en dat 
• 

Bepaalde records niet of onvolledig zijn vastgelegd;
• 

Records door veroudering van apparatuur, program
m

atuur of opslagm
edia ontoegankelijk of 

• 
onleesbaar zijn gew

orden;
• 

Records onrechtm
atig zijn vernietigd.

Vooral in de realtim
e digitale context is tijdige inform

atie over de procesuitvoering en de toestand 
van de archieven een noodzaak, zodat corrigerende m

aatregelen m
ogelijk zijn. Voor de beheerder en 

verantw
oordelijke m

anagers zijn kritische indicatoren als een vroegtijdig w
aarschuw

ingssysteem
 nodig. 

D
eze inform

atie kan w
orden verzam

eld door al dan niet geautom
atiseerd tellen en m

eten, 
door interview

s, door het gebruik van vragenlijsten, door het w
erkende archiefsysteem

 te observeren, 
door analyses van loggings (zoals de audit trail), door bepaalde reports uit het systeem

 te genereren, 
door docum

entatie te onderzoeken, door steekproeven te doen en door controles op de leesbaarheid 
van records en de kw

aliteit van opslagm
edia. Essentieel is dat de m

etingen herhaald w
orden en dat de 

PD
C

A-cyclus voor continue verbetering actief is, zodat de bevindingen ook leiden tot correctieve 
acties.
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Feedback en corrigerende acties kunnen in verschillende vorm
en op verschillende plaatsen in de 

organisatie plaatsvinden. Beheerders kunnen een rol krijgen in het dagelijks m
onitoren en bijsturen van 

de archiveringsprocessen. O
ok kun je w

erken m
et regelm

atige en gestandaardiseerde toetsing in de 
vorm

 van quickscans en audits, bij voorkeur in het kader van een m
eer om

vattend kw
aliteitssysteem

.

Voorbeelden van belangrijke auditvragen zijn: 
• 

Is elk openbaar record toegankelijk voor raadpleging? 
• 

Bestaat er een overzicht van alle gevorm
de archieven binnen de organisatie (papier, digitaal, foto’s, 

kaarten, tapes etc.)? 
• 

W
orden de e-m

ails m
et bijlagen, die daarvoor in aanm

erking kom
en, opgeslagen in de R

M
A? 

• 
Zijn andere digitale records m

et m
etagegevens opgeslagen in een R

M
A? Zo nee, w

elke w
el en 

w
elke niet? 

• 
Bevat de R

M
A ook inform

atie, die niet voor archivering in aanm
erking kom

t (archiefvervuiling)? 
• 

Zijn alle records, ongeacht de inform
atiedrager, geregistreerd in de R

M
A? 

• 
Is van elk opgeslagen record de bew

aarterm
ijn bekend? 

• 
W

orden de records, w
aarvan de bew

aarterm
ijn is verlopen, tijdig vernietigd of overgebracht? 

• 
Is het archiefsysteem

 voldoende beveiligd tegen onbevoegde toegang, gegevensverlies en 
systeem

uitval? 
• 

W
ordt periodiek de leesbaarheid van gearchiveerde digitale records gecontroleerd? 

PLAN
Plannen w

at w
e

gaan doen en hoe
w

e dit gaan doen

D
O

D
oen w

at w
e

hebben
gepland

AC
T

Aanpassen w
at

niet volgens plan
is verlopen

C
H
EC

K
C

ontroleren of
alles volgens plan

is verlopen

AC
T

Aanpassen w
at

niet volgens plan
is verlopen

PLAN
Plannen w

at w
e

gaan doen en hoe
w

e dit gaan doen

D
O

D
oen w

at w
e

hebben
gepland

C
H
EC

K
C

ontroleren of
alles volgens plan

is verlopen

Figuur 3 De PDCA-cyclus 
voor continue verbetering
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aal vragen w

aarop de antw
oorden vaak ontbreken, slechts ten dele bestaan of w

aarover alleen 
aannam

es en verm
oedens bestaan.

5.2. Toezicht op de archieven
Toezicht op de archieven is het verzam

elen van inform
atie over de archiefinrichting, de archiefvorm

ing, 
het archiefbeheer en de staat van een archief. D

oel is vast te stellen of deze aspecten voldoen aan de 
eisen, om

 daarover een oordeel te vorm
en en om

 naar aanleiding daarvan eventueel in te grijpen. 

D
e Erfgoedinspectie/archieven houdt nam

ens de m
inister van O

C
W

 extern toezicht op het archief-
beheer van de centrale overheidsorganen. Volgens de Erfgoedinspectie is een adequaat niveau van 
sturing en beheersing van de inform

atiehuishouding m
instens zo nodig als in het financieel en m

aterieel 
beheer. Zelfregulering en zelfevaluatie door de zorgdragende organisaties, w

orden daarbij als basis-
voorzieningen beschouw

d.

D
it interne toezicht door zelfregulering kan binnen organisaties op m

eerdere niveaus w
orden belegd. 

H
et interne toezicht op de naleving van het kw

aliteitsniveau van de archivering hoort thuis bij de C
IO

. 
D

e beheerder van de digitale archieven zorgt voor het dagelijkse toezicht op de archiefvorm
ing en het 

archiefbeheer en beschikt daarbij over voldoende deskundigheid en m
iddelen. H

et is ook m
ogelijk de 

uitvoering van allerlei kw
aliteitstoetsen op lager niveau (bij afdelingen, team

s en projecten) te 
beleggen. H

et ligt voor de hand om
 het onderw

erp archiefvorm
ing, naast de inform

atie-onderw
erpen 

als inform
atiebeveiliging en bescherm

ing persoonsgegevens, op te nem
en in een auditprogram

m
a.

Volgens de Archiefregeling Artikel 16 dient de zorgdrager ervoor te zorgen dat het beheer van zijn 
archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem

 toe te passen kw
aliteitssysteem

. 
Volgens de toelichting bij de regeling is de kern van dit artikel dat elke overheidsorganisatie 
kw

aliteitseisen stelt aan inform
atie- en archiefm

anagem
ent in overeenstem

m
ing m

et haar 
verantw

oordelijkheden en uitvoering van taken. Belangrijke kw
aliteitsaspecten voor archieven zijn de 

toegankelijkheid, volledigheid, authenticiteit, betrouw
baarheid, integriteit, duurzaam

heid, leesbaar-
heid en vindbaarheid. 

In het kader van het program
m

a Inform
atie op O

rde is de Baseline Inform
atiehuishouding Rijksoverheid 

uitgebracht, een norm
enkader voor duurzaam

 toegankelijke en betrouw
bare overheidsinform

atie. 
Een recent initiatief is een standaardlijst van kw

aliteitseisen die het N
ationaal Archief heeft opgesteld 

en die beschrijft w
at vanuit het perspectief van de gebruiker geregeld m

oet zijn om
 te kunnen spreken 

van duurzam
e toegankelijkheid van overheidsinform

atie. (Zie de bronnen in hoofdstuk 7, W
iki).

Bij het inrichten van een toezichtarrangem
ent kan w

orden uitgegaan van een risicoanalyse. Risico’s bij 
archiveringsprocessen en archiefsystem

en kunnen (volgens ISO
/TR

 18128) een gevolg zijn van externe 
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of interne om
gevingsfactoren, van archiefsystem

en of archiveringsprocessen.

Risico’s uit de externe om
geving kunnen te m

aken hebben m
et

• 
D

e politieke-m
aatschappelijke context, zoals veranderingen in de relevante regelgeving. 

• 
M

acro-econom
ische en technologische om

geving, zoals organisatie- of technische veranderingen 
• 

D
e fysieke om

geving en infrastructuur, zoals w
eersom

standigheden of ram
pen

• 
Externe bedreigingen van de beveiliging.

Risico’s uit de interne om
geving kunnen te m

aken hebben m
et

• 
O

rganisatieveranderingen, zoals vervreem
ding van archieven.

• 
Technologische veranderingen, zoals incom

patibiliteit van huidige archiefsystem
enplatform

s en 
besturingssystem

en.
• 

Beschikbaarheid van m
ensen en com

petenties.
• 

Beschikbaarheid van voldoende financiën en m
aterialen.

Risico’s bij de archiefsystem
en die te m

aken hebben m
et

• 
D

e systeem
inrichting.

• 
H

et onderhoud.
• 

D
uurzaam

heid en continuïteit.
• 

D
e interoperabiliteit.

• 
D

e beveiliging.

Risico’s bij de archiveringsprocessen die te m
aken hebben m

et
• 

Recordbepaling.
• 

Recordcreatie en archiefsysteem
im

plem
entatie.

• 
M

etagegevens.
• 

H
et gebruik van records en archiefsystem

en.
• 

O
nderhoud van de bruikbaarheid.

• 
Verw

ijdering van records.

Zie ook Bijlage 1 voor de norm
ering van de recordm

anagem
entprocessen.



42 5.3. Inform
atie-governance

D
e verbetering van de inform

atiehuishouding w
ordt in de praktijk vaak vanuit verschillende richtingen 

aangevlogen. H
et inform

atiebeheer vanuit de archieffunctie en docum
entaire inform

atiespecialisten 
en de inform

atiebeveiliging vanuit de IC
T’ers. D

aarnaast zijn er nog de privacy- en de W
ob-

coördinatoren. Al die specialisaties houden zich uiteindelijk bezig m
et hetzelfde onderw

erp, nam
elijk 

inform
atiebeheer. D

oor die versnipperde aandacht zijn de overkoepelende verantw
oordelijkheden vaak 

onduidelijk en ligt inefficiëntie op de loer. O
ok w

orden m
anagers vanuit allerlei disciplines benaderd 

m
et vragen over en w

ensen voor de inform
atiehuishouding. Al die invalshoeken scheppen verw

arring. 

Een goede inform
atiehuishouding is voor de m

eeste organisaties van essentieel belang voor de 
beheersing van de processen en de kw

aliteit van producten en diensten.

D
e N

PR
 2083 (zie figuur 4) biedt een voorbeeld van een oplossing: een m

anagem
entm

odel als een 
raam

w
erk voor de integratie van de norm

en voor kw
aliteitsm

anagem
ent, inform

atie- en archiefbeheer 
en inform

atiebeveiliging. D
it m

anagem
entm

odel onderscheidt een drietal subsystem
en:

• 
Besturing.

• 
O

perationeel systeem
.

• 
H

et systeem
 voor prestatiebeoordeling.

D
ie subsystem

en leiden tot een dubbele ‘feedbackloop’ en een system
atiek voor continue verbetering. 

Een korte feedbackloop, tussen de system
en voor prestatiebeoordeling en het operationele systeem

, 
voor het m

onitoren en corrigeren van afw
ijkingen van geldende w

aarden. Een w
ijdere feedbackloop, 

w
aarin ook de besturing is opgenom

en, beoordeelt, neem
t correctieve en preventieve m

aatregelen 
en kan ook nieuw

e w
aarden instellen. M

et deze system
en in w

erking kun je continue verbetering en 
uiteindelijke governance realiseren.



43

Figuur 4 M
anagem

entsysteem
 voor Inform

atie Governance, continue verbetering en vernieuwing volgens NPR 2083

H
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6
C

onclusies
In 2013 schreef de M

inister van O
C

W
 aan de Kam

er: “D
igitale inform

atie, die niet direct bij de vorm
ing 

w
ordt geordend en bew

aard, gaat voor de toekom
st verloren of kan slechts achteraf en tegen in feite 

onaanvaardbare kosten toegankelijk w
orden gem

aakt.
H

et N
ationaal Archief zorgt voor duidelijke duurzaam

heidseisen en richtlijnen, w
aarm

ee de archief-
vorm

ers in vroeg stadium
 voldoen aan de eis van een verantw

oorde om
gang m

et digitale inform
atie.” 

H
et is de vraag of een tekort aan eisen en richtlijnen het grootste obstakel vorm

t voor de realisatie van 
een verantw

oorde om
gang m

et digitale inform
atie. Ik betoog in dit essay dat er nog andere en m

ogelijk 
grotere obstakels in de w

eg staan om
 aan eisen te kunnen voldoen.

Een recordm
anagem

entprogram
m

a in een digitale om
geving begint m

et een recordm
anagem

ent- 
applicatie, om

 alle records in te kunnen registreren en de digitale records gem
etadateerd en 

gestructureerd in te kunnen opslaan. H
et hebben van een functioneel geschikt archiefsysteem

 is een 
noodzakelijke voorw

aarde, m
aar niet voldoende.

W
e zijn hier ingegaan op drie verdere obstakels op w

eg naar duurzam
e toegankelijkheid, zoals:

1. 
Te w

einig begrip voor de gevolgen van digitalisering voor de w
erk- en archiveringsprocessen,

2. 
Te w

einig aandacht voor het noodzakelijke veranderm
anagem

ent en 
3. 

G
een tijdige feedback over de uitvoering van de R

M
-processen en de toestand van de archieven.

H
et eerste obstakel vorm

t het onbegrip dat, voor het verw
erken en beheren van digitale inform

atie, 
een andere m

anier van w
erken nodig is dan voor de om

gang m
et papieren inform

atie. D
igitale archive-

ring verandert de R
M

-processen en heeft verschuivingen in organisatie, w
erkw

ijzen en com
petenties 

tot gevolg. D
igitaal w

erken vereist vooral ‘realtim
e’ en preventief archiveren m

et m
eer aandacht voor 

de voorkant van het archiveringsproces en het voorkom
en van achterstanden. D

igitaal w
erken vanuit 

achterstanden is geen optie.

H
et tw

eede obstakel is dat bij R
M

-program
m

a’s en -projecten dikw
ijls te w

einig en te kort aandacht 
w

ordt besteed aan het veranderm
anagem

ent. O
ud gedrag zit vaak in de w

eg voor alle betrokkenen: 
bestuurders, IC

T- en D
IV-specialisten en zeker ook de gebruikers. D

e noodzakelijke procesveranderin-
gen hebben veranderingen tot gevolg in rollen, taken, functies en organisatie en dienen uiteindelijk ook 
te leiden tot veranderingen in het gedrag van alle betrokkenen.

H
et derde obstakel vorm

t het ontbreken van voldoende en tijdige feedback en toezicht op de archief-
vorm

ing en –beheer. Vooral in de realtim
e digitale context is tijdige inform

atie over de procesuitvoe-
ring en de daaruit resulterende toestand van de archieven een noodzaak, zodat nog op tijd herstel- en 
bijsturingsacties m

ogelijk zijn. Sturing, inform
atiebeleid en verbetering, zonder tijdige feedback m

ét 
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corrigerende acties en m
aatregelen, is onm

ogelijk.

D
e Algem

ene Rekenkam
er concludeerde in 2010

 in de ‘Achtergrondstudie Inform
atiehuishouding van 

het Rijk’: “O
m

 de inform
atie van een organisatie, van m

eet af aan én duurzaam
, toegankelijk te m

aken 
is aandacht en toew

ijding nodig in alle lagen van het bedrijfsproces, van de w
erkvloer tot en m

et de 
hoogste leiding.”

G
ezien het voorgaande is het niet m

oeilijk bij deze algem
ene conclusie aan te sluiten.
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eordende Staat, 

M
in van W

VC
, D

en H
aag 1993

• 
Sadée, C

. e.a. - G
eneriek D

raaiboek Aansluiten e-D
epot N

ationaal Archief, D
en H

aag 2015
• 

Saam
an, E. - D

oelarchitectuur D
igitale D

uurzaam
heid, Finale Versie 6 juli, D

en H
aag 2012

• 
Saam

an, E., e.a. - N
orm

enkader D
uurzaam

 Toegankelijke O
verheidsinform

atie (D
U

TO
), m

aart 2015
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Bijlage 1 Recordm
anagem

entprocessen en norm
en
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1. Beleid

3. Archief-
    inrichting

4. Archief-
    vorm

ing
5. Archief-
    beheer

2. Toezicht &
 controle

6. Archiefsysteem
beheer

7. O
pleiding

N
orm

en:

• 
Beheersregeling Infrastructuur en M

ilieu 2012 (kolom
 Beheersregeling).

• 
Vragenlijst (v1.5) bij Baseline Inform

atie-huishouding 
 

Rijksoverheid, 2010
 (kolom

 Vragenlijst).
• 

N
EN

-ISO
 Standaard voor Inform

atie- en archief-m
anagem

ent 
 

15489-1, 2001 (kolom
 N

EN
-ISO

).
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H
O

O
FD

-
PRO

C
ESSEN

D
EEL-

PRO
C

ESSEN
O

M
SC

H
RIJVIN

G
Beheers-
regeling

Vragen-
lijst 

N
EN

-ISO

1. Beleid
1.1. 
Beheers-
regels

Regels voor het beheer van records 
volgens art. 14 van het Archiefbesluit 
1995

art. 2
vr. 6.6

hfst. 6.3

1.2. 
Verantwoor-
delijkheden 
en bevoegd-
heden

Zorgdrager, beheerder, m
andatering 

art. 3, 6.7 
en 7.3, art. 
25.3 en 
25.4

vr. 1.1, 1.2 
en 6.1

1.3. 
Beleidsplan

Visie, strategie, m
iddelen, 

program
m

a's, planning, 
evaluatie

art. 3.3
vr. 2.1 en 
2.4

hfst. 6.2 
en 7.1

1.4. 
Organisatie

O
rganisatieveranderingen

art. 13
vr. 3

2. Toezicht 
en control

2.1. 
M

onitoren
D

agelijkse 
m

onitoring en bijsturing 
art. 27

vr. 3.2, 7.8, 
7.9, 7.10

 en 
7.11

hfst. 10

2.2. 
Kwaliteits-
zorg

H
et ontw

ikkelen, invoeren, hanteren 
en bew

aken van een kw
aliteits-

systeem
. Een continu en 

system
atisch proces van m

eten, 
verbeteren en vernieuw

en van 
processen en producten.

art. 15; 
zie ook 
Archief-
regeling 
2009 art. 16

vr. 1.1, 3.1, 
3.3, 5.2 
en 6

hfst. 1

2.3. Audits
Een system

atisch, onafhankelijk en 
gedocum

enteerd proces voor het 
verkrijgen en evalueren van bew

ijs, 
om

 objectief vast te kunnen stellen in 
w

elke m
ate aan de auditcriteria w

ordt 
voldaan

art. 27
vr. 3.2

hfst. 10



54 3. Archief-
inrichting

3.1. 
Classificeren

H
et opstellen en im

plem
enteren van 

een ordeningsstructuur, volgens de 
hiërarchie van taken, handelingen en 
w

erkprocessen van de organisatie, 
w

aarbinnen de dossiers en records in 
een archiefsysteem

 w
orden onder-

gebracht 

art. 7.3 en 
7.4

hfst. 9.5

3.2. 
W

aarderen
Bepalen of een record/dossier in 
aanm

erking kom
t voor 

perm
anente bew

aring of 
vernietiging na verloop van een 
term

ijn 

art. 11, 17 
en 22.2

vr. 2.5 en 
6.2

hfst. 9.2

3.3. 
M

eta-
gegevens-
m

odel

M
etagegevensm

odel vaststellen 
en im

plem
enteren volgens het 

toepassingsprofiel

art. 3.3, 
4.3, 5, 7.5, 
12.2 en 17
zie ook 
Archief-
regeling 
2009 art. 
24

vr. 4.1, 4.2, 
6.9, 6.10

 
en 7.2
Toepas-
sings-
profiel 
M

eta-
gegevens 
Rijksover-
heid

N
EN

-ISO
 

23081

H
O

O
FD

-
PRO

C
ESSEN

D
EEL-

PRO
C

ESSEN
O

M
SC

H
RIJVIN

G
Beheers-
regeling

Vragen-
lijst 

N
EN

-ISO
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4. Archief-
vorm

ing
4.1. 
Identificeren

Bepalen w
elk(e) record(s) voor 

archivering in aanm
erking kom

en, 
ongeacht de vorm

 of inform
atie-

drager

art. 4.1
vr. 6.1, 6.2 
en 6.5

hfst. 9.1

4.2. 
Opnem

en
Een record onder het beheer van 
het archiefsysteem

 brengen
art. 3.6, 
6.1 en 6.2

vr. 6.4, 6.7 
en 6.8

hfst. 9.3

4.3. 
Registreren

H
et toekennen van een uniek 

registratiekenm
erk en andere 

m
etagegevens aan een record 

art. 4.2 
t/m

 4.4
vr. 6.2 en 
6.6

hfst. 9.4

4.4.
Vervangings-
procedure

H
et vervangen van records door 

reproducties, op gelijke of andere 
inform

atiedragers, die bij of 
krachtens de Archiefw

et in de 
plaats kunnen w

orden gesteld van 
de originele records, m

et 
gelijktijdige vernietiging van het 
oorspronkelijke record

art. 9.4 en 
12

vr. 7.6

H
O

O
FD

-
PRO

C
ESSEN

D
EEL-

PRO
C

ESSEN
O

M
SC

H
RIJVIN

G
Beheers-
regeling

Vragen-
lijst 

N
EN

-ISO



56 5. Archief-
beheer

5.1. 
Opslag en 
behandeling

Archiefruim
tes, gegevens-

dragers, opslagform
aten en alle 

handelingen en functies die 
zorgen voor het door de tijd heen 
beschikbaar en toegankelijk  
houden van gearchiveerd 
inform

atie, zodat de 
authenticiteit en betrouw

baar-
heid gedurende de 
bew

aarterm
ijn behouden blijven

art. 9, 10, 
18, 19 en 
20; 
zie ook 
Archief-
regeling 
2009

vr. 7.8 t/m
 

7.11
hfst. 9.6

5.2. 
Toegang

Recht, gelegenheid of hulpm
id-

del voor het vinden, gebruiken of 
terugzoeken van inform

atie en de 
afscherm

ing ervan

art. 4.5 
en 8
zie ook 
W

ob art. 
10

 en 11 en 
VIRBI 2013

vr. 2.2, 
2.3, 2.4 en 
6.13 t/m

 
6.21

hfst. 9.7

5.3. 
Volgen

C
reëren, vastleggen en onder-

houden van inform
atie over de 

verblijfplaats en het gebruik van 
records. D

e vindplaats- en voort-
gangsadm

inistraties.

art. 6, 29.3 
en 30.6

vr. 6.4 en 
7.3

hfst. 9.8

H
O

O
FD

-
PRO

C
ESSEN

D
EEL-

PRO
C

ESSEN
O

M
SC

H
RIJVIN

G
Beheers-
regeling

Vragen-
lijst 

N
EN

-ISO
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5.4. 
Verwijderen

Een of m
eer records buiten het 

beheer van het archiefsysteem
 

brengen door vernietigen en 
overbrengen volgens term

ijn of 
door overdragen en 
vervreem

den. Bij overbrenging 
voldoen aan de norm

en goede 
geordende en toegankelijke staat.

art. 22 
t/m

 26
zie ook 
Archief-
regeling 
2009

vr. 7.4, 7.5 
en 7.7

hfst. 9.9

5.5. 
Docum

en-
teren

H
et vastleggen van alle beheer-

activiteiten en van inform
atie 

over de system
en w

aarm
ee de 

records w
orden beheerd en 

bew
aard (alle besluiten, 

verklaringen en m
achtigingen)

vr. 5.3, 7.1 
en 7.5

hfst. 9.10

H
O

O
FD

-
PRO

C
ESSEN

D
EEL-

PRO
C

ESSEN
O

M
SC

H
RIJVIN

G
Beheers-
regeling

Vragen-
lijst 

N
EN

-ISO



58 6. 
Archief-
systeem

-
beheer

6.1. 
Functioneel 
beheer

H
et beheer dat verantw

oordelijk 
is voor alle taken en activiteiten 
gericht op het ondersteunen van 
eindgebruikers bij hun gebruik van 
de R

M
 applicatie en in hun rol als 

klant.

vr. 4.2 
en 5

hfst. 8.2

6.2. 
Applicatie-
beheer

H
et in stand houden van de R

M
 

applicatie en gegevensverzam
e-

lingen van de organisatie. 
D

e creatie, het beheer en het 
w

ijzigen van de applicaties n.a.v. 
fouten of veranderende 
technische of functionele eisen

vr. 4.3 
en 5

hfst. 8.3

6.3. 
Technisch 
beheer

H
et in stand houden, beheren en 

onderhouden van de IT-
infrastructuur t.b.v. de R

M
 

applicatie

vr. 5

H
O

O
FD

-
PRO

C
ESSEN

D
EEL-

PRO
C

ESSEN
O

M
SC

H
RIJVIN

G
Beheers-
regeling

Vragen-
lijst 

N
EN

-ISO
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6.4. 
Inform

atie-
beveiliging 
en 
bescherm

ing 
persoons-
gegevens

H
et vaststellen van de vereiste 

betrouw
baarheid van 

inform
atieverw

erking m
et de R

M
 

applicatie, in term
en van vertrou-

w
elijk- heid, beschikbaarheid en 

integriteit, alsm
ede het treffen, 

onderhouden en controleren van 
een sam

enhangend pakket van 
bijbehorende m

aatregelen

art. 28
zie ook 
VIR

 2007, 
Baseline 
Inform

atie- 
beveiliging 
en W

bp.

vr. 2.2, 5, 
6.3 en 6.14

7. O
pleiden 

7.1. 
Vak-
opleidingen

art. 3.4
vr. 3.4

hfst. 11

7.2. 
Gebruikers-
opleidingen

H
O

O
FD

-
PRO

C
ESSEN

D
EEL-

PRO
C

ESSEN
O

M
SC

H
RIJVIN

G
Beheers-
regeling

Vragen-
lijst 

N
EN

-ISO
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4
Alles is sturen op risico 
In gesprek m

et Peter Brand

Je m
oet een digitale inform

atiehuishouding niet alleen inrichten en af en toe opnieuw
 inrichten. 

Je m
oet ook zorgen dat die inform

atiehuishouding optim
aal blijft w

erken. M
et andere w

oorden: 
dat de aandacht in je organisatie (‘het bew

ustzijn’) voor het belang van inform
atie op peil blijft. 

Scherp blijven, m
ensen!

Een handige m
anier om

 dat te bereiken is het toepassen van een kw
aliteitscyclus. Regelm

atig de 
kw

aliteit van de inform
atie toetsen en daarvan verslag uitbrengen. Je kunt zelf bepalen aan w

ie je 
verslag uitbrengt en of je dat vriendelijk of juist bot doet. Je hebt in elk geval steeds een aanleiding om

 
het onderw

erp ter sprake te brengen.

Een kw
aliteitscyclus (of breder: een kw

aliteitssysteem
) inrichten vraagt de nodige zorg en 

voorbereiding. En je m
oet enig begrip hebben voor het belang van inform

atie.
Belangrijk onderdeel is een risicoanalyse. W

elk risico loop je, en w
at zijn de gevolgen van dat risico, als 

je bepaalde inform
atie op een bepaald m

om
ent niet beschikbaar hebt? N

iet beschikbaar hebben van 
inform

atie is lang niet voor al je w
erkprocessen ram

pzalig.
Sterker nog: als je concludeert dat geen enkele inform

atie van belang is voor het behalen van je 
organisatiedoelen, kun je alle archivering achterw

ege laten en w
erken zonder archiefsysteem

, 
bew

ustw
ording, w

erkafspraken. Lekker vrij en goedkoop. Een ideale toestand.

Een paar vragen aan Peter Brand (een jaar of vijftien actief binnen D
igital) die in zijn w

erk dag in dag uit 
bezig is m

et het m
aken van risico-afw

egingen.

H
oe pas je eigenlijk risicoanalyse toe op je inform

atiehuishouding?

“Je m
oet kijken of je aan de w

et voldoet. D
at is w

at m
ij betreft w

el de ondergrens. D
e ‘baseline’ 



zogezegd. D
us kijk in de verschillende w

etten en regels, breng die inform
atie overzichtelijk in kaart. 

Per onderw
erp en alleen als het voor jouw

 situatie van toepassing is. Zet het bij elkaar in een handboek 
of zo. D

at is alles!
M

aak het jezelf niet m
oeilijker dan noodzakelijk. D

at hoeft niet. Kijk bijvoorbeeld naar het gelijkw
aar-

digheidsbeginsel in artikel 2a van de Archiefregeling. D
aarin staat aangegeven dat er geen verplichting 

is om
 een N

EN
-norm

 toe te passen op je inform
atiehuishouding. Als het kw

aliteitsdoel (zoals 
beschreven in de Archiefw

et, dus goede, geordende en toegankelijke staat) m
aar w

ordt bereikt. 
O

p w
elke m

anier dan ook.”

Je m
ag dus de eisen voor de kw

aliteit van je inform
atie helem

aal zelf vaststellen? 
Stelt de w

et dan geen m
inim

um
eisen?

“U
iteindelijk zijn alle discussies in ons vakgebied te herleiden tot het w

ettelijk kader: Archiefw
et, 

Archiefbesluit, Archiefregeling, W
et bescherm

ing persoonsgegevens, straks de Algem
ene Verordening 

G
egevensbescherm

ing en m
eer van die grappen. O

ok gem
eentelijke besluiten spelen een rol. 

D
ie w

etgeving is over het algem
een niet zo specifiek dat je in de praktijk direct w

eet w
at je m

oet doen. 
D

e w
et geeft alleen de kaders aan.

 Er kunnen daarnaast w
el bepaalde afspraken zijn w

aaraan je gebonden kunt zijn, denk aan 
Toepassingsprofielen M

etadata. Anders raak je als overheidsorganisatie je spullen niet kw
ijt aan het 

N
ationaal Archief of de gem

eentearchivaris. M
aar uiteindelijk is alles te herleiden tot w

etgeving. D
at 

geldt ook voor kw
aliteitshandboeken, kw

aliteitsrichtlijnen en norm
en. Som

m
ige vakgenoten denken 

daar anders over, m
aar dat geeft niet.”

Instituten als KIN
G

 zijn al jaren bezig m
et het m

aken van allerlei norm
en, 

aanw
ijzingen, best practices. W

at vind je daarvan?

“Tja, er w
ordt zoveel gepubliceerd dat je op een gegeven m

om
ent de draad kw

ijtraakt. Je kunt elke 
w

et, ook de Archiefw
et, uitleggen naar de geest of naar de letter. M

ijn voorkeur zou zijn om
 te kijken 

naar w
at de w

et beoogt. N
aar het doel. D

at betekent dat je niet alles m
et norm

en hoeft dicht te 
tim

m
eren om

dat de bedoeling al uit de w
etsregel zelf volgt.”

Een collega van je heeft het bij een organisatie zo geregeld dat een deel van de 
inform

atie form
eel w

ordt gearchiveerd op de netw
erkschijf. D

at is toch te dol voor 
w

oorden?! Vind jij een netw
erkschijf geschikt om

 te archiveren?

64
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“M
ijns inziens is dat geen enkel probleem

. Een netw
erkschijf is prim

a geschikt om
 te archiveren.

Je m
oet w

el bedenken hoe je het archiefbeheer hierop gaat toepassen. Als je een afdeling hebt m
et 

vijftig m
edew

erkers en iedereen kan naar believen docum
enten en m

appen aanm
aken en verw

ijderen, 
w

ordt archiefbeheer w
el heel erg ‘een spel van vrije krachten’.

Alles staat en valt dan m
et goede afspraken. M

aar goed, dat geldt ook voor het gebruik van een 
zaaksysteem

! Als je die afspraken goed hebt vastgelegd en iedereen houdt zich eraan en je toets ook 
of iedereen zich eraan houdt, dan is een netw

erkschijf prim
a geschikt om

 te archiveren.”

Tot slot: vind je ons vakgebied nu anders dan een jaar of vijftien, tw
intig geleden?

“N
iet fundam

enteel anders. D
e uitgangspunten zijn dezelfde, hooguit zijn de techniek en de technische 

m
ogelijkheden veranderd.

Alles draait nog steeds om
 goede dossiervorm

ing, dus zorgen voor context van de inform
atie, en om

 
goede vindbaarheid van docum

enten, dus een goede ordening. O
ok is nog steeds cruciaal dat je zorgt 

dat inform
atie niet eindeloos w

ordt bew
aard, ook in relatie tot de privacybescherm

ing. En nog steeds 
m

oet je zorgen voor een goede duurzaam
heid: is de inform

atie over honderd jaar nog raadpleegbaar?
N

iets veranderd dus. H
et is nog steeds m

ensenw
erk.”
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D
e toekom

st enige optie is sam
en delen

Al in de jaren negentig van de vorige eeuw
 vlogen de sam

enw
erkingsom

gevingen je om
 de oren. 

Ze heetten bijvoorbeeld projectplace.com
 en m

aakten direct de voordelen van internet bruikbaar: 
m

akkelijk sam
enw

erken over organisaties heen m
et als enige voorw

aarde dat je online bent.
Zelf bepalen w

ie je liet m
eew

erken of m
eekijken.

En de om
geving snel verlaten als je die niet m

eer nodig had.
Er bestaan prachtige w

ebsites vol afbeeldingen van verlaten plaatsen in de w
ereld (abandoned places). 

Er zijn m
iljoenen m

alen m
eer verlaten digitale plaatsen op internet.

Sam
enw

erkingsom
gevingen (collaboration tools): er zijn er duizenden van. D

at kom
t doordat heel 

internet een sam
enw

erkingsom
geving is (die vaak schandelijk w

ordt m
isbruikt).

W
e zoeken een top tien en kom

en deze m
om

entopnam
e tegen:

5

46
910

67
10

67

910 98
6

8
6

10810
24 24 34 34 2324 24 34 24 12124 24 14 24

76 76
9

7
910

7108 78
6

8
6 768
6 54 546 56 3 534 34 54 34



68 (bron: http://w
w

w
.capterra.com

/ 12 april 2017)
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D
ankzij een aantal kolom

m
en kun je zien w

aar een sam
enw

erkingsom
geving goed in is. O

pvallend is dat 
een sam

enw
erkingsom

geving die nergens goed in is, toch op de tw
eede plaats belandt.

Een van de kolom
m

en is ‘D
ocum

ent m
anagem

ent’. H
elaas nogal een containerbegrip. Een kolom

 m
et 

‘Record m
anagem

ent’ is niet opgenom
en.

O
p een dag constateerden bedrijven en overheden dat al die sam

enw
erkingsom

gevingen w
aar hun 

m
edew

erkers gebruik van m
aakten hetzelfde effect hadden als de exploderende netw

erkschijven: 
ze leveren vooral het gevoel dat je ‘out of control’ bent.

D
at is niet erg als je de ideale w

erknem
ers hebt: “H

un m
anier van w

erken m
ag nog zo verschillend zijn, 

hun verantw
oordelijkheidsgevoel leidt ertoe dat w

e altijd alles terug kunnen vinden en altijd com
pliant 

w
erken – dus volgens de regels.”

D
e m

eeste bedrijven en overheden hebben niet zulke w
erknem

ers om
dat zulke m

ensen nu eenm
aal 

zeldzaam
 zijn.

D
us besloten bedrijven en overheden om

 sam
enw

erkingsom
gevingen binnen hun dom

ein te gaan 
inrichten. N

aast de netw
erkschijf (een zeer eenvoudige sam

enw
erkingsom

geving), naast de 
processystem

en, naast het docum
ent- en recordm

anagem
entsysteem

. N
og een verzam

elbak van 
ongestructureerde inform

atie erbij. D
ie w

el binnen het dom
ein, m

aar niet binnen het archief van de 
organisatie staat.

D
e sam

enw
erkingsom

geving w
erd beschikbaar gesteld m

aar niet ingevoerd.

G
aat het altijd goed?

Al jaren is het de gew
oonte dat m

anagers van overheden niet zom
aar zelf hun softw

are kunnen aan-
schaffen. Al hebben ze geld genoeg.

Een praktijkvoorbeeld.
Bij een grote organisatie w

aar al het w
erk in projecten w

erd uitgevoerd, hadden de projectm
anagers 

jaren achtereen de beschikking over een sam
enw

erkingsom
geving w

aarvan ze de inrichting helem
aal 

zelf konden bepalen.
O

p zekere dag m
oesten ze gaan w

erken m
et een andere sam

enw
erkingsom

geving w
aarin het veel 

m
inder voor-elk-w

at-w
ils w

as. Standaardisatie en je houden aan de bedrijfsbrede afspraken: 
dat w

aren de nieuw
e m

otto’s.

De projectm
anagers m

opperden. De leverancier van de oude sam
enwerkingsom

geving was blij dat hij 
een cloudvariant had. Hij belde de projectm

anagers (zijn vroegere klanten) stuk voor stuk op:



70 “Hebben jullie allem
aal een internetverbinding?”

“Ja natuurlijk.”
“Dan heb ik goed nieuws voor jullie!”

Zo gingen alle projecten aan de slag m
et hun oude sam

enwerkingsom
geving (“vrijheid blijheid!”) m

aar 
dan in de cloud.

Pas toen een argeloze projectm
edew

erker de helpdesk van zijn eigen organisatie opbelde m
et een 

vraag over die om
geving, kw

am
 de aap uit de m

ouw
.

Kan het w
el goed gaan?

Een ander voorbeeld, een gesprekje uit de praktijk:
“Die docum

enten zet ik in Google Drive.”
“Zet jij alles in de Google Drive?”
“Ja, jij toch ook?”
“O…

 is dat nou Google Drive? Archiveren we die docum
enten ook?”

“Nee, dat hoeft niet, dat zijn m
aar kladjes en sam

enwerkseltjes. Het archief zit in het DM
S. Dat doet 

DIV.”

C
onclusie: m

ensen w
illen best sam

enw
erken, m

aar m
ensen w

illen niet archiveren.
Althans: niet zelf archiveren.
O

f liever: niet iedere dag bew
ust archiveren.

Sterker gezegd: je krijgt m
ensen (m

et enige m
oeite) w

el aan het sam
enw

erken en aan het sam
en 

delen, je krijgt ze nooit aan het archiveren.

D
e enige uitw

eg (de enige kans): zorg dat je sam
enw

erkingsom
geving je archief w

ordt…
 zonder het de 

gew
one m

ens op een of andere m
anier m

oeilijk te m
aken.

D
us gingen organisaties nadenken over ‘archiveren in de sam

enw
erkingsom

geving’. Ze stelden vragen 
aan de leverancier van de sam

enw
erkingsom

geving. W
aarop ook de leverancier ging nadenken over 

‘archiveren in m
ijn sam

enw
erkingsom

geving’. En daarna m
aakte de leverancier de sam

enw
erkings-

om
geving steeds beter geschikt om

 in te archiveren.

N
ee, niet iedere – of liever: geen enkele sam

enw
erkingsom

geving heeft de 1200
 eisen en w

ensen rond 
archivering uit de droom

 van de H
ollandse archivaris gerealiseerd.
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D
e aandacht is verschoven.

D
e keuze van de organisatie valt op: “Zoveel m

ogelijk één sam
enw

erkingsom
geving w

aar onze m
ensen 

een beetje prettig kunnen sam
enw

erken. D
ie nem

en w
e! En richt daarin de archivering m

aar in!”

W
at archiveren is, daar gaat dit hele boek zo’n beetje over.

Een belangrijk aspect aan archiveren: volledigheid.
Als je m

ensen één sam
enw

erkingsom
geving aanbiedt (of onvriendelijker gezegd: één sam

enw
erking-

som
geving injaagt) w

aar ze hun docum
enten kw

ijt kunnen, is je kans op volledigheid het grootst.
O

ngetw
ijfeld zijn er ontsnappingsm

ogelijkheden, m
aar de kans op een volledig archief is het grootst.

D
e aandacht is verschoven.

N
iet langer begin je m

et eisen en w
ensen voor digitaal archiveren.

Je begint m
et het inrichten van een eenvoudige, vriendelijke sam

enw
erkingsom

geving.
En daar m

aak je je archief van. Een zo goed m
ogelijk ingericht archief. M

aar vergeet niet: ook de archi-
varis heeft m

et anderen te m
aken.

Van de w
etgever m

ag het. Lees: Peter Brand ‘D
e norm

 bepalen w
e zelf w

el! - H
oe de deregulering de 

Archiefregeling bruikbaar m
aakt.’, in: D

igital, Een gelukkig leven (2015).

Een grappig neveneffect
Als je het zo bekijkt, verandert de vraag van de eindgebruiker ook m

eteen radicaal.

D
ie vraag w

as altijd: w
at m

oet ik in het archief stoppen? H
et vroeg (en vraagt) nam

elijk in de praktijk 
nogal w

at handelingen om
 een docum

ent uit de w
erkom

geving in het digitaal archief te zetten als die 
tw

ee gescheiden zijn. Bovendien m
oet je jezelf eerst de vraag stellen: w

at w
el en w

at niet? Keuzestress 
dus. En als er tw

ijfel is, ontm
oedigen de gevraagde handelingen de actie om

 iets in het archief te zet-
ten. Vanzelf w

ordt de drem
pel steeds hoger, en het archief steeds leger.

D
e vraag is volledig om

gedraaid (leert ons de praktijk). D
e eindgebruiker vraagt nu: w

at houd ik buiten 
het archief?
N

iets, zijn w
e geneigd te antw

oorden. N
iets, w

ant het heeft helem
aal geen zin en geen m

eerw
aarde 

om
 iets buiten je archief te houden.

D
elen is archiveren.




