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Archiveren by Design

“Bij het (her)ontwerpen van processen en daarbij gebruikte 
informatiesystemen worden ook de maatregelen bepaald én 
geïmplementeerd waardoor de binnen processen 
ontvangen en gemaakte informatie duurzaam toegankelijk is 
en blijft.” 

Bron: KIA (werkgroep Archiveren by Design) 



Wees een goede gatekeeper 
en zorg dat je aan tafel zit bij 
aanbestedingen.

Werk samen met 
Informatiebeveiliging en 
Privacy.

Stel een eisen- en 
wensenlijst op.

Zorg dat je aan tafel zit bij 
procesverbetering.

Ga in gesprek met de afdeling, 
functioneel beheer en leveranciers 

van bestaande applicaties.

Blijf herhalen. Het is een 
proces van de lange adem.  

Hoe pak je dat aan?

Gatekeeper Samenwerken
Eisen en 
Wensen

Proces-
verbetering

Bestaande 
applicaties Herhaal



IPI Samenwerking
• IPI staat voor Informatiebeveiliging, Privacy en Informatiebeheer 
• Samenwerking met verschillende krachten:  

Informatiebeheer wordt het minst “gevoeld” 

• Gezamenlijk optrekken richting afdelingen:  
- Bewustwording 
- (verplichte) workshops/trainingen 
- Inventarisatie 
- Procesverbetering 

• Gezamenlijk optrekken bij aanbestedingen



Eisen- en wensenlijst  
Informatiebeheer en Archivering

• Uitgangspunt: Archiveren by Design 

• Classificeer de applicaties op risico’s (i-Navigator - KIDO) 
- Laag: ten minste 10 jaar toegankelijk 
- Midden: ten minste 30 jaar toegankelijk 
- Groot: meer dan 30 jaar toegankelijk 

• Werk meerdere scenario’s uit: 
- Gekoppeld met centraal ZS en DMS 
- Standalone met beheerfunctionaliteit (en PIP) 
- Klein/Middel/Grote applicaties



DUTO 
MDTO / TMLO 

Metadataschema Zoetermeer 
Exportmogelijkheden 

Relaties tussen objecten

Vernietigen 
Vernietigingslijst 

Vernietigingsdatum berekenen 
Uitzondering op vernietiging 

Feitelijk vernietigen

Koppelingen 
Zaak- en Documentservices (StUF) 
Zaakgericht Werken API (ZGW API)
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Selectielijst gemeenten en 
intergemeentelijke organen 2020 
Resultaten op basis van selectielijst

Certificering 
ISO 16175-1:2020  
(voorheen NEN 2082:2008)

Migratiestrategie 
(bewaastrategie)

Eisen en 
wensen



Wat doe je met bestaande applicaties?
• Classificeer de applicatie op risico’s (i-Navigator - KIDO) 
• Ga het gesprek aan met de afdeling, FB en leverancier 
• Wees streng, maar kijk ook naar wat wel kan. 

• Tijdig vernietigen is het belangrijkst 
• Geautomatiseerd of procedureel? 
• Stel werkbare vernietigingsprocedure op, minimaal:  

- Vernietigingslijst (rapportage) 
- Goedkeuring 
- Daadwerkelijk vernietigen (desnoods handmatig)



Vragen?

Boudewijn de Jong 
B.de.Jong@zoetermeer.nl


