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Wat te doen?

1. Wees onbescheiden; creëer urgentie. 

2. Biedt de organisatie een praktisch en realistisch handelingsperspectief. 

3. Start nu met de opbouw van een digitale bewaaroplossing. 

4. Ga minder ‘dweilen’; eis een plek aan de voorkant van het probleem. 

5. Doe alles wat nodig is, maar wat anderen laten liggen…



Bij de start in nov 2019

• Vacaturetekst IB 
• Opzet team IB 
• KPI-verslag van de archivaris/ toezichthouder



Vacaturetekst Teammanager IB

“Het team Informatiebeheer is verantwoordelijk voor het post- 
en archiefproces van de gemeente Zoetermeer.”

“Het team Informatiebeheer is een ontwikkeltraject 
gestart met als doel om de kwaliteit van het post en 
archiefproces te verbeteren. Om deze reden wordt er 
gezocht naar een teammanager met een 
veranderprofiel die het team in deze hectische 
periode kan begeleiden. Het team heeft net een 
reorganisatie achter de rug …”



Team IB

Post- en registratie Archief Advies en recordsmanagement

3 fte Scanoperators 1 fte Archivaris + toezichthouder 1 Senior adviseur IB

10 fte medewerkers 
Informatiebeheer

1 ¾  Medewerkers archief 1 Zaakinrichter

¼  fte Inventarissen opmaken 1 Recordsmanager (buiten team)

• Teammanager IB 
• Coördinator IB



KPI-verslag 2019
• Inzicht in de kwaliteit van (digitale) dossiers ontbreekt. 
• Inzicht in de verblijfplaats van archiefbescheiden ontbreekt deels. 
• De vernietiging van archiefbescheiden wordt niet conform wettelijke eisen 

uitgevoerd. 
• De inrichting van het huidige zaaksysteem houdt onvoldoende rekening met 

archivering. 
• De overgang van papier naar digitaal duurt langer dan wenselijk voor een 

adequaat informatiebeheer. 
• Het team Informatiebeheer beschikt over onvoldoende middelen, kennis en 

competenties om de regie te voeren over de informatiestromen binnen de 
gemeentelijke organisatie. Een strategische personeelsplanning die in dit 
kader in 2016 is gestart, heeft tot op heden niet tot voldoende verandering 
geleid.



KPI-verslag 2019
• Daarnaast  bevindt het team zich teveel ‘aan het einde van de lijn’, terwijl men 

al bij de aanschaf en inrichting van applicaties betrokken moet worden. Het 
team wil meer ‘Archive by Design, maar dat lukt op dit moment onvoldoende.  

• Applicaties waarvan de technische levensduur is bereikt, worden niet altijd op 
tijd vervangen. 

• Bij alle betrokkenen is onvoldoende bewustzijn van het belang van 
archivering voor de organisatie.  

• Een organisatiebrede visie op archief- en informatiebeheer is nog in 
ontwikkeling. Incidenten geven te vaak aanleiding om af te wijken van 
bestaande afspraken ten aanzien van het archief- en informatiebeheer.



KPI-verslag 2019

• Werd niet gedeeld met directie, college en/of raad. 
• Toezichthouder voelde zich een roepende in de woestijn. 
• Er was te weinig slagkracht, daadkracht en kennis bij IB 

om dit tij te keren.



Aan de slag – 3 hoofdelementen

Organisatie

TechniekMens 



Mens

• Visie duidelijk neerzetten en helder de weg schetsen 
• Individueel aandacht voor teamleden  
• Ruimte voor ontwikkeling en opleiding 
• Ruimte om te zoeken naar eigen rol 
• Meerdere stijlen van leidinggeven toepassen 
• Aantrekken van extra expertise



Techniek
• Pre- en E-depot ontwikkelen en visie op bewaarstrategie neerzetten 
• Projectenportaal ontwikkeld 
• Nieuw Zaaksysteem implementeren – IB als opdrachtgever en stap naar voren in 

verantwoordelijkheid en regie nemen 
• Sterk inzetten op Zaakgericht werken als methodiek en deze organisatiebreed 

implementeren 
• Eisen en wensen toegevoegd aan de inkoop van nieuwe applicaties en systemen 
• Inrichten van een hotspot voor Corona 
• Geen applicatie meer aanschaffen waarin we niet kunnen beheren 
• Alle voorstellen aan College zijn voor advies langs IPI geweest 
• Procedures en beschrijvingen aanpassen op digitale archivering & vernietiging 
• Processen ingericht om zicht te krijgen op wijzigingen en migraties die vragen om 

juiste toepassing van informatiebeheer



Organisatie
• Belang van goed Informatiebeheer breed uitdragen, bij herhaling en 

op verschillende niveaus: 
- Van eigen team IB, MT I&A, tot directie en wethouder; stakeholders 

breed detecteren 
- Verschillende middelen van communicatie zoeken 

presentaties, #goedinformatiebeheerloont, radio maken 
• Samenwerking zoeken met Privacy en Security 

- Eerst kleinschalig (DPIA’s), toen binnen projecten (Binnenbaan en 
Bodycams) daarna binnen IPI 

• Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen 
• Toezichthouder actief in gesprek met directie, afdelingshoofden



Team IB juli 2022

Post- en registratie Archief Advies en recordsmanagement

1 fte Scanoperator 1 fte Archivaris + toezichthouder 3 Senior adviseurs (2 inhuur)

4,5 fte medewerkers 
Informatiebeheer

1 ¾  Medewerkers archief 2 Adviseurs IB

¼ fte Inventarissen opmaken +  
¼ inhuur Inventarissen  

2 Recordsmanager (1 buiten team)

½ fte “boventallig” 1 Recordbeheerder

• Teammanager IB 
• Coördinator IB

Nog in te vullen vaste formatie: 1 fte medewerker informatiebeheer, 1 fte senior adviseur + 
Tijdelijk in te huren: 1 fte senior adviseur



Team IB juli nabije toekomst

Post- en registratie Archief Advies en recordsmanagement

1 fte Scanoperator + 1 fte Archivaris + toezichthouder 2 Senior adviseurs

4,5 fte medewerkers 
Informatiebeheer

2 Medewerkers archief 2 Adviseurs IB

¼ fte Inventarissen opmaken +  
¼ inhuur Inventarissen  

1 Senior Recordsmanager

2 Recordsmanagers 

2-3 Recordbeheerders 

• Teammanager IB 
• Coördinator IB



Succesfactoren

• Heldere visie waar naar toe 
• Gedeelde en gedragen visie door de organisatie 
• Ambassadeurs: opdrachtgever en directie 
• Doorzettingsvermogen 
• Doortastend 
• Mensgericht



Nog te wensen/ te doen

• Vervangingsbesluit gemeentebreed implementeren 
• Informatiebeheerplannen per proces uitwerken en 

verbeterplannen maken 
• Proces- en zaakgericht werken organisatiebreed 

implementeren 
• Kwaliteitszorgsysteem implementeren en 

kwaliteitscontroles doen 
• Digitaal vernietiging op orde binnen alle processen



Tips

• Stap voor stap 
• Ook twee stappen voorwaarts en één weer terug of één 

voorwaarts en gevoelsmatig twee terug 
• Lange adem en volhouden 
• Zoek ambassadeurs




