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The I of the Tiger
Lente. Op elke blom een hommel!
Nou ja... niet altijd. Als ik dit schrijf stormt het
buiten alsof het een lieve lust is. Pfff, ik ben blij
dat ik droog binnen zit. Ja, thuis werken is
soms echt heerlijk. :-)
Gelukkig zit er veel zon tussen de stormen in
en viert de natuur een feestje. Niet alleen de
natuur, trouwens. De eerste TijgerTalks zijn
gehouden, met Astrid en Alexandra, en
deelnemers en sprekers zijn erg tevreden. Yes!
TijgerTalks #2 is voorbij en... TijgerTalks #3 zit
er alweer aan te komen - 7 september - en
belooft ook weer iets bijzonders te worden.
Topklasse content gratis en open online via
Diamond Open Access. Echt? Natalia Grygierczyk, de kersverse Directeur
Radboud University Press, vertelt HOE ze dit gaat waarmaken en omgaat met de
vele kansen èn… vele uitdagingen. Vervolgens beantwoordt ze vragen èn gaan
we uiteen in behapbare discussiegroepjes met elk een eigen deelonderwerp.
En daar blijft het niet bij. Een gaaf scala aan TijgerTalkers blijft zich verzamelen:
sprekers uit gemeente en industrie, universiteit en nutsbedrijf, dienstverlening en
rijksoverheid... Focus telkens weer: Visies, Passies en Lessons Learned in het
Informatiedomein.
Mocht je tips voor sprekers hebben of zelf een wetenswaardige ervaring, case,
visie of misschien zelfs een hartstochtelijke mening, dan hoor ik graag van je. Het
netwerk zorgt voor begeleiding, montage en webcasting...

Er groeien weer hééél veel blaadjes - en niet alleen aan de bomen ;-)
Ja, alweer een bomvolle Digitale Tijger Journal, met uniek materiaal over en van:
• Gemeente Coevorden - Gastauteur deze keer is Alexandra Jansen
• Nationale Politie
• Radboud Universiteit
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• Stadsarchief Amsterdam
• Ministerie Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
• Pensioengigant MN
• Rijksmuseum
Plus... een Mystery Organisatie in de rubriek Sentimental Journey :-)
En in rubriek Tijgernootjes draait het om pratende Tijgers: TijgerTalks #3, Open
Access, maar dan ècht en... HOE! Presentatie, Q&A en Brainboxen!
Je weet: wat je nu leest is een bloemlezing uit vrij actuele sessieverslagen plus
enkele rubrieken. Digitale Tijger Journals verschijnen 3-4 x per jaar en komen
telkens beschikbaar voor alle leden van het Papieren Tijger Netwerk. Gratis.
Verslagen van de sessies die verschijnen in de Heterdaad eDossiers zijn
doorgaans uitgebreider en leveren diepgravender artikelen op, maar
bloemlezingen bevatten ook kortere als die een aardige inkijk geven in de
materie. Doel? Om inspiratie en kennis te delen rond onderwerpen die zoal in
sessies langskomen. Trouwens: Kennis en het delen ervan staat al sinds 1998
centraal voor het Papieren Tijger Netwerk, met name via de bekende
Heterdaadsessies. Motto: Kennis, op Heterdaad Gesnapt!
Veel leesplezier!
Met Tijgergroet,

P.S.

Alle publicaties zijn exclusief voor leden. De Heterdaad eDossiers
vertegenwoordigen elk een waarde van € 95. Maar... ze zijn ook te koop als
je geen lid bent, want door aanschaf word je lid (lidmaatschap voor 2021 is
inbegrepen in de prijs).

En...

Mocht je zelf ook een interessant artikel hebben dat je met vakgenoten wilt
delen, ik neem het - na screening/redactie - met alle plezier op in een
Digitale Tijger Journal. Uiteraard met bronvermelding! Veel leesplezier!
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1. Gastrubriek - DIV uit de Kast - Alexandra Janssen
De gastrubriek biedt een podium aan professionals in het informatiedomein die een
onderbouwd verhaal hebben over een thema, project of andere ervaringen.

Het is bepaald geen nieuw onderwerp, maar het
speelt nog overal. Alexandra vat het helder samen:
'DIV heeft absoluut bestaansrecht, maar hoe laat je ze
dingen doen waarvan zij een impuls krijgen en
waardoor de organisatie beter ondersteund kan
worden? Het zijn tenslotte meestal niet mensen die
heel graag voorop lopen.'
Alexandra's focus: DIV, de Stille Kracht op de achtergrond, moet naar voren. Maar
hoe? Een mooi veranderingsproject van Team DIV naar Team IRD (Informatie
Regie en Dienstverlening). Ze neemt ons daarvoor mee op een ontdekkingsreis
langs het 7S-model, workshops, analyses en visies. De uitkomsten zullen je niet
verbazen, maar de aanpak is boeiend, evenals de no nonsense stijl. Ja, voor Power
moet je bij Alexandra zijn!
Alexandra Janssen is Informatie regisseur bij Gemeente Coevorden. Op 9 maart
2021 trad ze evenals Astrid Bakker - Global Knowledge Manager bij Kerry Taste &
Nutrition - op bij de allereerste TijgerTalks.
Net als deze gastrubriek geven TijgerTalks een podium aan Tijgers met een
aansprekend verhaal, hùn verhaal, een inspirerende, onderbouwde visie, aanpak,
case of ervaring
Alexandra's bijdrage hieronder bevat haar volledige uitgesproken tekst. Uiteraard
mis je wel de uurlange vragensessie. :-)

Waarom koos ik de Transformatie van DIV voor mijn TijgerTalk?
Ik woon in de mooie gemeente Zoetermeer en ik werk in de gemeente
Coevorden als informatieregisseur. Mijn naam is Alexandra Jansen.
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Ik wilde graag iets over dit onderwerp vertellen, omdat ik merk dat het nog steeds
actueel is. Drie jaar geleden kwam ik binnen bij de gemeente Coevorden. Daar zat
een team wat er traditioneel was opgebouwd. Aan de ene kant had je de
registratie, aan de andere kant had je de archivering. Vanuit de organisatie
kwamen er echter steeds meer en andere vragen. Andere vraag naar een andere
ondersteuning vanuit het team DIV. Die waren daar nog niet zo goed op
voorbereid. En toen hebben we op een gegeven moment besloten nou, we gaan
gewoon een traject in en we kijken welke veranderingen zowel intern als extern
op ons afkomen. Kunnen wij dat handlen?

"Vanuit de organisatie kwamen er echter steeds meer en andere
vragen. Andere vraag naar een andere ondersteuning vanuit het
team DIV. Die waren daar nog niet zo goed op voorbereid."
Want dat is vaak een ding met de DIV, vind ik. In mijn persoonlijke ervaring zijn het
meestal niet mensen die heel graag voorop lopen. Het zijn vaak secure mensen,
rustige mensen, maar niet degenen die op de barricaden gaan staan. Dat zou een
beetje moeten gaan veranderen. Je hoeft voor mij niet op de barricaden te gaan
staan, maar je moet wel weten wat de vraagstelling is vanuit je organisatie, vanuit
de afdelingen.
Welke vragen komen op een DIV af? Het liefst zou je dat ook nog bij voorbaat
moeten kunnen weten. Dat kan ook als je je verdiept in je afdeling en in de
organisatie waar je voor werkt. Dus dit onderwerp gaat me nog steeds aan het
hart, omdat ik vind dat een DIV nog steeds bestaansrecht heeft. Maar je moet ze
andere dingen laten doen. Echt dingen waarvan zij een impuls krijgen en
waardoor de organisatie beter ondersteund kan worden door zo'n team DIV.

Aanleiding
Tijdens de uitbraak van Corona heb ik gemerkt dat ik alleen maar zat. 32 uur
achter mijn laptop in mijn werkkamertje en daardoor heb ik op een gegeven
moment dit ontdekt. Ken je dit, Ommetje? Het appje bedoel ik, Ommetje, 20
minuten per dag een rondje om de at en je bent weer helemaal bij. Dat komt van
de Hersenstichting.
Ik begin niet voor niets over appjes. We hebben het over informatie, we hebben
het over appjes. De manier waarop we met informatie omgaan in het huidige
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tijdperk, is nogal veranderd. En dat was de aanleiding waardoor wij het afgelopen
jaar gesproken hebben over: wat gaan we nou met de DIV doen in relatie tot die
andere manier van omgaan met informatie? En daar ga ik jullie over vertellen. Ja,
over de veranderingen bij Team DIV. We gaan een andere plek in de organisatie
krijgen. We gaan meer en meer op die kwaliteitsbewaking zitten, die gaat
omhoog en we pakken de regie.

"Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het Transitie Plan, waarin de
DIV stapsgewijs gefaseerd over gaat naar het team Informatie,
Regie en Dienstverlening. Dat hebben we gedaan middels
workshops."

Bestaansrecht
Het is 2021, heeft de DIV nog enig bestaansrecht? De gemeente Coevorden vindt
van wel. We zijn daar het afgelopen jaar ink mee bezig geweest. We hebben een
heel traject doorlopen om te kijken of de DIV in de toekomst en hoe de DIV in de
toekomst van toegevoegde waarde voor de organisatie zou kunnen zijn. Dat heeft
uiteindelijk geresulteerd in het Transitie Plan, waarin de DIV stapsgewijs gefaseerd
over gaat naar het team Informatie, Regie en Dienstverlening. Dat hebben we
gedaan middels workshops. We hebben 6 workshops besteed aan al die factoren
waarmee de DIV eigenlijk te maken krijgt. Zowel intern als extern.

Digitale Tijger - Lente 2021
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Het begon eigenlijk allemaal met de vraag: wie willen we zijn? Dat 'wie willen we
zijn' komt uit het bestuursprogramma van de gemeente Coevorden en dat behelst
een heel scala aan factoren, maar onder andere het 'verbindend besturen'. Dat is
een van de grootste trajecten die Coevorden eigenlijk ingaat met de hele
organisatie. Het bestuur van de gemeente, het college en de raad, vond dat ze te
ver van inwoners vandaan stonden, dus die wilden graag meer betrokkenheid van
inwoners bij gemeentelijk beleid en gemeentelijke beslissingen. Het 'wie willen
we zijn' heeft de DIV vertaald naar hun eigen situatie en hun eigen toegevoegde
waarde voor de gemeente.

Doelstellingen
Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in drie doelstellingen waarmee we die transitie
in zijn gegaan. De eerste is nog steeds dat de DIV het informatiebeheer moet
regelen. Dat is gewoon een wettelijke taak. Maar de manier waarop wij dat gaan
doen, dat verandert heel sterk. Het is wel een van die doelstellingen dat het
informatiebeheer ook in de toekomst nog steeds goed belicht wordt. Het tweede
doel is het verbindend besturen, Coevorden 2022. Ook daar willen wij een
bijdrage aan leveren als DIV en het derde is: wij proberen continu om de
dienstverlening te verbeteren. Dat gaat steeds meer digitaal. De online
dienstverlening kennen we allemaal. Mensen kunnen steeds meer digitaal
zakendoen met de gemeenten. Het edepot speelt hier bijvoorbeeld een hele
grote rol in. En dat is iets waar de DIV'er ook mee te maken krijgt en op moet
inspelen.

9
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"Een van de opdrachten binnen dit hele transitie traject was dat
wij nieuwe functieomschrijvingen zouden maken. Dat hebben we
met het hele team DIV gedaan."

Workshops
Waar hebben we naar gekeken in al die workshops? Per workshop hebben we
een onderdeeltje bij de kop gepakt en dat volledig uitgediept. Het resultaat: we
hebben gekeken naar de omgeving. Hoe ontwikkelt de omgeving zich ten
opzichte van de DIV? En dan hebben we het over de interne organisatie, maar
zeker ook extern. Wat zijn de wensen van inwoners? Wat willen zij? Hoe willen zij
tegenwoordig geholpen worden? Maar ook hoe willen ze aan onderzoek doen?
Archiefonderzoek doen? En wat vinden zij interessant? En wat zijn de middelen
die zij daarvoor willen gebruiken? Dat hebben we allemaal onderzocht in zo'n
workshop.
Welke verantwoordelijkheden van de DIV volgen daar dan uit? Welke processen
en activiteiten en de competenties? Een van de opdrachten binnen dit hele
transitie traject was dat wij nieuwe functieomschrijvingen zouden maken. Dat
hebben we met het hele team DIV gedaan. We hebben al de workshops met het
hele team DIV doorlopen en uiteindelijk is er dan een mooie compleet plaatje
uitgekomen.

Het 7S model
Het hele transitietraject hebben we laten lopen langs zeven factoren, het 7-S
model voor wie iemand dat zegt. Die zeven factoren hebben allemaal een
samenhang met elkaar. De activiteiten die daaruit voortvloeien zijn ook geclusterd
in de logische gedeeltes met het oog op de functieomschrijvingen, maar ook met
het oog op de drie sporen ontwikkeling waar ik zometeen nog wel even op
terugkom.
Die factoren zijn onder meer de strategie, de stijl van leidinggeven, de waarden
en normen. Hoe ga je met elkaar om, de technologische ontwikkelingen, de
ontwikkelingen van de omgeving, de structuur, de mensen en de middelen. Daar
hebben we allemaal naar gekeken en hebben we een logische samenhang voor
bedacht. En wat zijn nou echt die ontwikkelingen waardoor de noodzaak tot
veranderingen er wel is voor de DIV?
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Het 7S model

Ontwikkelingen
We komen natuurlijk heel snel op die wet en regelgeving. We hadden al de WOB.
We krijgen straks de WOO, de wet open overheid. Wij moeten daar een actieve
rol in spelen. Dat wordt van ons verwacht dat wij actief openbaar maken. Hoe dat
dan in z'n werk kan gaan en wie dat dan zou kunnen doen is best wel een
onderwerp van gesprek ook binnen de DIV geweest. Ik zie de DIV daar wel een rol
in spelen. We hebben ook gekeken naar de technologische ontwikkelingen,
uiteraard. Aan het begin van deze presentatie heb ik al gezegd de appjes zijn in
opkomst en er wordt heel veel gedaan met appjes. Daar gaat veel informatie in
om. Hetzelfde geldt voor eformulieren, slimme formulieren, digitalisering.

"Het formulier staat op de website, dat kunnen mensen invullen
en wordt rechtstreeks doorgeschoten naar de behandelende
ambtenaar, dus de DIV ziet het niet."
Welke rol kan de DIV - of de toekomstige Informatie, Regie en Dienstverlening daarin spelen? We hebben ook nog gekeken naar die burger portalen: online
dienstverlening en digitalisering. Die heeft wel tot gevolg dat er veel portals uit de
grond worden gestampt. Binnen elk domein zie je dat wel. Het sociale domein is
nu ook erg bezig met een regiesysteem. Ook met een portal naar de inwoners
toe. Dat gaat alweer een stapje verder. Ook de inwoners kunnen hun
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eigen dossiers bekijken. Dat is eigenlijk wat we wel willen, wat we wel toejuichen.
Maar hoe ga je dat dan inkleden? Hoe ga je dat dan regelen? En heeft de DIV
daar nog wel iets in te vertellen? Hetzelfde geldt voor die eformulieren. Dat zie je
al dat de DIV daar al helemaal niet meer tussen zit. Althans, bij de gemeente
Coevorden niet. Het formulier staat op de website, dat kunnen mensen invullen en
wordt rechtstreeks doorgeschoten naar de behandelende ambtenaar, dus de DIV
ziet het niet.

Kansen, maar wel anders
Maar ook daar kan de DIV een stevigere positie innemen. We hebben veel
geluiden gehoord van het management team dat zij best wel wat meer informatie
nodig hebben en willen hebben, maar ook daar is een mooie rol voor
toekomstige IRD weggelegd. Hoe gaan wij aan hun verzoek voldoen? De
belangrijkste is echter - en dat hebben we met de zaakgericht werken eigenlijk al
een beetje gezien - dat het aanmaken van die zaken, en daarmee archivering en
registratie, steeds meer verschoof van team DIV naar de lijn toe, naar de
behandelende medewerker toe, naar de zaak behandelaar. Op zich is dat ook een
logische verschuiving, maar de DIV zou daar wel regie en controle op moeten
houden. Hoe gaan we dat dan doen? Ook daar hebben we uitgebreid over
gesproken. Na al die factoren en al die omgevingsontwikkelingen moesten we
natuurlijk ook kijken naar de ambitie.
Wat is onze ambitie voor nu en in de toekomst? Eigenlijk meer voor als we het
team IRD zijn. De DIV is eigenlijk altijd een beetje op de achtergrond, een
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bescheiden clubje geweest. Dus we zijn met de archivering bezig en vertellen
mensen een beetje hoe het moet. Maar daar houdt het dan ook mee op. Nou,
Coevorden heeft de eerste stap gezet door de inzet van Digicoaches. Die lopen
door de hele organisatie heen. Die kun je ook aanspreken. Die kun je ook bellen.
Zij helpen mensen met het aanmaken van zaken, het afhandelen van zaken en
alles wat te maken heeft met het medewerkersportaal. Maar ondertussen krijgen
medewerkers ook les in hoe zij moeten archiveren.

"Dat heeft ook te maken met dat wij een innovatief clubje willen
gaan worden. Dat vergt echter wel wat, hoor. Want ja, wij hebben
dat nooit hoeven doen als DIV. We hebben de wet en
regelgeving in acht moeten nemen, maar ons echt innoveren zeg
maar, dat zijn we niet gewend."

Ambities
Dat is

n van onze ambities: dat wij dan nog veel meer zichtbaar zijn in de

organisatie. Dat we van achter naar voren gaan. Wij noemen dat de Stille Kracht
op de achtergrond. Dat moet naar voren. De IRD leert en ontwikkelt zich continu.
Dat heeft ook te maken met dat wij een innovatief clubje willen gaan worden. In
plaats van af te wachten op nieuwe ontwikkelingen, willen wij ze bij de kop beet
pakken. Dus dat is al een hele omslag. Dat vergt echter wel wat, hoor. Want ja, wij
hebben dat nooit hoeven doen als DIV. We hebben de wet en regelgeving in acht

é

é
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moeten nemen, maar ons echt innoveren zeg maar, dat zijn we niet gewend. En
dus dat is ook een inke omslag.

Strategische keuzes
Bij een nieuw team horen natuurlijk ook nieuwe strategische keuzes. Gezien die
ontwikkelingen die we net hebben besproken - die interne en externe
ontwikkelingen - is de verschuiving van uitvoering naar regie, advies en
monitoring een hele belangrijke. Team IRD gaat steeds meer af van die
uitvoerende taken. Het gaat steeds meer naar de beleidsmatige kant, strategische
kant en de monitoring en de regie. Die uitvoering komt meer en meer in de lijn bij
de behandelende ambtenaar te liggen en dat is eigenlijk ook een goede
ontwikkeling die al ingezet is toen we zaakgericht gingen werken. Ook daar was
eigenlijk de bedoeling dat elke zaak behandelaar zijn eigen dossier compleet
maakte en zijn zaken ging afhandelen. Nou die beweging zien we nu ook steeds
verder doortrekken. Het team IRD is echt een regie en monitoring club. Houden
we alle regelgeving nog in acht? Gaat alles goed? Gebruiken we de systemen
zoals we ze moeten gebruiken?

Maar ook: als er projecten worden gestart, schuiven wij aan als adviseur. Nog een
hele belangrijke zijn die kwaliteits eisen en normen van de Kido. Dat neemt echt
een belangrijke plek in in de nieuwe IRD. Juist met het oog op ontwikkelingen als
het edepot - waarbij eigenlijk informatie digitaal naar buiten gaat en je er heel
weinig zicht op hebt wat er daarna mee gebeurt - is het van belang dat van
tevoren voordat alles naar buiten komt, voordat het in het edepot wordt
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opgenomen, de kwaliteit hoog is. Daar gaan we echt mee aan de gang, die
kwaliteitsbewaking. En ook daar hebben we de organisatie voor nodig. Ook dat
kunnen we niet alleen. Die kwaliteitseisen en normen zullen echt voor heel de
organisatie gaan gelden.

Kwaliteit
Wat ook nog een belangrijke is voor team DIV van Coevorden is, ik zei het al, dat
zij een zeer bescheiden clubje zijn. En dat moet echt veranderen. Willen wij daar
komen waar we willen zijn, dan gaan we de organisatie in. We gaan van niet
zichtbaar op de achtergrond, bescheiden naar voren, naar de organisatie toe. We
hebben daar al een begin mee gemaakt met het inzetten van digicoaches, die de
medewerkers helpen met de omgang in het MP - zaken aanmaken, zaken
afhandelen, dossiers completeren, brieven opstellen - en dat willen we steeds
meer gaan doen. Zo krijgen we ook die kwaliteit een beetje onder controle en
worden de medewerkers steeds beter opgeleid in het omgaan met de
informatievoorziening.
Die fysieke documentstromen zie je eigenlijk steeds minder worden. Helemaal
papierloos zijn we nog niet. En dat zie ik ook niet direct gebeuren, maar het wordt
wel steeds minder. Dus wij als DIV hebben daar een ink inke rol in om te zorgen
dat die papierstroom ook kan verminderen. Dat heeft met vernietiging te maken,
maar ook met het promoten en het stimuleren van het digitale werken.

Kernactiviteiten
Als we het voorgaande allemaal bij elkaar optellen, dan komt er eigenlijk uit dat
het team IRD - informatie, regie en dienstverlening - richting gaat bieden op vier
kernactiviteiten. We hebben de tools, we gaan tools ontwikkelen en methoden en
technieken. Regie en advies neemt een hele belangrijke rol in. We gaan steeds
meer weg van die uitvoering. De kwaliteitszorg hebben we ook al over gesproken
en de informatiebeveiliging. En dat heeft vooral te maken met uitkijken wat je naar
buiten brengt. Die vier kernactiviteiten kun je eigenlijk beschouwen als onze
toolbox, daar halen wij onze middelen uit om het hele informatiebeheer binnen
de organisatie te stroomlijnen. Wij noemen dat dan ook 'het kompas voor het
informatiebeheer van Coevorden'. Ik heb het net al heel eventjes gehad over die
drie sporen waarlangs die transitie eigenlijk plaats gaat vinden. 2021 is het
transitiejaar en dat doen we aan de hand van deze drie sporen.
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Drie sporen
Het eerste spoor is beleid, methoden en technieken. Het tweede spoor is de
integratie van de werkzaamheden; dan hebben we het vooral over de post en
archivering. In Coevorden is dat nog gescheiden en het is de bedoeling dat dat
ge ntegreerd gaat worden. Spoor 3 is de ontwikkeling van het team en de
individuele medewerker in het team.

Als je spoor 1 moet vertalen in een functie, dan is dat een beleidsmedewerker. Die
gaat zich heel erg richten op het opstellen van kaders, van normen en van beleid.
Spoor 2 is echt een beetje de praktische kant. Daar wordt ook heel erg gekeken
naar procesverbetering, procesvernieuwing. De processen worden opnieuw
beschreven en dat doen wij in samenspraak uiteraard met de organisatie, met de

ï
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teams en de afdelingen. Het derde spoor, dat is eigenlijk het spoor voor de
teamleider en P&O, dat is het opleiden, trainen, maken van ontwikkelplannen om
te komen tot wat je nodig hebt voor je nieuwe functie. Die functies zijn verdeeld 1
op 1. Dus degenen die nu een gelijksoortige functie heeft gaat ook over naar de
nieuwe functie. Wel hebben we gezegd: we moeten allemaal de neuzen dezelfde
kant op krijgen en dat is iets wat we gezamenlijk gaan doen. Dus we gaan nog iets
van een soort teambuilding doen. We houden nog een aantal sessies. We gaan
natuurlijk evalueren, dit jaar. Aan het einde van het jaar hebben we wel de
verwachting dat we daar zijn waar we hebben bedacht dat we willen zijn: Het
team IRD. Ik heb het al eerder gezegd: de kwaliteitsbewaking wordt een enorme
belangrijke rol van het nieuwe IRD team. De vertaling van Kido (Kwaliteitssysteem
Informatiebeheer Decentrale Overheden) zien wij ongeveer zo. Je ziet het op de
slide.

KIDO
Kido zegt in elke niveau van je organisatie moet de kwaliteit geborgd zijn en dat
hebben we op deze manier vertaald. Je ziet hier een cirkel waarin van praktisch
naar meer toezicht wordt beschreven. Dat zie je ook weer terug in de functie
omschrijvingen. Deze activiteiten die in die cirkel horen zijn beschreven in die
functieomschrijvingen. En elke functie heeft een rol in die kwaliteitsbewaking. Om
een voorbeeld te noemen: Mensen die de post registreren of die zaken aanmaken
zorgen er ook voor dat metadatering klopt en dat de metadatering wordt
doorgevoerd. Mensen die beleid maken die zorgen ervoor dat die
kwaliteitsbewaking een beleidspunt wordt. En uiteindelijk kom je zo een beetje bij
het toezicht uit. We hebben een gemeentearchivaris binnen Coevorden en die
krijgt een hele belangrijke rol in de derde lijn: het toezicht houden en het
rapporteren aan de provinciale toezichthouder. En zo is die kwaliteitsbewaking
opgebouwd. Tenslotte krijgt de gemeenteraad als toezichthouder natuurlijk nog
steeds de jaarlijkse rapportage over hoe wij het allemaal doen. Zo zie je dat in
elke gradatie, in elk niveau die kwaliteit binnen de organisatie is ingebouwd, met
echt als doel om die informatiebeheer op een hoog peil te brengen. Ik wou dit kwaliteitsbewaking - toch eventjes apart toelichten, omdat het zo'n belangrijke
plek in gaat nemen in de nieuwe IRD.
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Toegevoegde waarde
En wat hebben wij tenslotte dan nog voor een toegevoegde waarde? Nou, ook
daar zijn we uitgekomen. De DIV blijft bestaan. De core business van de DIV, het
op orde houden van de informatiehuishouding en archivering is er nog steeds. De
manier waarop wij dat gaan doen gaat helemaal veranderen. Dus onze
toegevoegde waarde zien wij als regie. We hebben de regie op vraag en aanbod.
Dat betekent ook dat wij vraag en aanbod intern en extern bij de hand nemen.
Het edepot kent natuurlijk ongekende mogelijkheden, digitale archiveren. Het kan
zomaar zijn dat wij inspraak vragen van inwoners. Dat zie je om ons heen ook
gebeuren. De gemeente Zoetermeer vraagt bijvoorbeeld of je mensen kent die
op oude foto staan. Nou, dat is hartstikke leuk.

We hebben nog meer toegevoegde waarde in de toekomst. Wij staan meer en
meer ten dienste van de medewerkers en de inwoners zelf. In plaats van dat wij
het allemaal zelf gaan doen, laten we het doen en faciliteren wij dat ook. Door
begeleiding, training, we gaan erop uit en we nemen de mensen mee aan het
handje. De cultuurhistorie van Coevorden is een hele belangrijke. Coevorden
heeft behoorlijk wat historie en dat gaan we meer en meer uitdragen. Daar krijgen
we ook de mogelijkheden voor. Het edepot is daar ook een hele grote speler in.
We hebben al te horen gekregen: maak het spannend, maak het levend. Nou, dat
gaan we proberen. En wij verbeteren onze dienstverlening continu. En dan kom je
eigenlijk weer op die hele kwaliteitsbewaking die we eerder hebben besproken.
Archivering is per de nitie dienstverlening. En dat blijf ik zeggen.

18
fi

Digitale Tijger - Lente 2021

Zo, ik heb hier een heleboel verteld over de veranderingen bij Team DIV. We gaan
een andere plek in de organisatie krijgen. We gaan meer en meer op die
kwaliteitsbewaking zitten, die gaat omhoog en we pakken de regie. Coevorden is
er klaar voor, jij ook?
Mocht je ge nteresseerd zijn, hou ik je graag op de hoogte.

Handige links
De links openen in je browser
• Stuur een mailtje naar Alexandra
• Presentatie Alexandra (met uitvergrotingen van de illustraties)
• "Coevordens archief straks ook online" (Edepot)
• Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO)
• Website gemeente Coevorden
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2. Cold Cases: DIV & Artificial Intelligence / Nationale Politie
Dit is het verhaal van twee mannen, Jan Oud
(afgebeeld) en Ramon, met 45 resp. bijna 30 jaar
(ruim 20 jaar recherche) ervaring bij de politie. En niet
zomaar ervaring. Jan heeft ondermeer de nodige
stoeipartijen gehad met onderling strijdige wetten en
Ramon startte op de straat en zit nu volop in de
digitalisering als operationeel specialist in het
coldcase team.

Eerst dit: Nationale Politie...
Bij uitstek een unieke organisatie die ons allen dient, met 63.000 medewerkers.
Vergis je niet, veel van wat hier gebeurt - ook op DIV-gebied - kent zijn weerga
niet. Arti cial Intelligence (AI) toepassen op je archief, Storytelling als
Communicatietool, RecordsManagementTool, Uniformiteit met 1000+ panden,
Slim scannen van formulieren, Recordmanagement inrichten... zo maar wat
onderwerpen waar de afdeling DIV van Politie Nederland mee aan de weg
timmert. O, ja en tegelijkertijd wordt ook de DIV-functie zèlf getransformeerd van
decentraal en papiergericht naar digitaal en onder één landelijke leiding
gebracht. O ja, er zijn ook 10 m/v voor Advies toegevoegd.
Kortom: er is op DIV-gebied sprake van een forse inhaalslag, maar ook van veel
kwaliteit en enthousiasme en... van gebieden waarop ze vooroplopen plus een
stevige ambitie.
Het oude liedje: 'transitie van papier naar digitaal' en 'hoe krijg je de mensen
mee?'. Of niet? Nou... bij de Nationale Politie komen daar nog een paar dimensies
bij: Ja, er was tot voor kort sprake van een sterk papiergerichte instelling bij de
180 DIV'ers verspreid over 10 teams in de eenheden. En ja, ook zij zijn gewend
achteraan te bungelen in het proces (ging overigens prima, veel archieven zijn
keurig op orde). Maar zo'n beetje alles verandert tegelijk. Maar het gewone werk
gaat onverminderd door. Zo zijn er altijd nog die hartverscheurende cold cases...
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Cold Cases zijn onopgeloste levensdelicten (moord of
doodslag) die ouder zijn dan 3 jaar. Jaarlijks groeit de
papierberg over misdrijven met zo’n 3,8 kilometer.

Cold Cases, DIV & AI
Cold Cases zijn onopgeloste levensdelicten (moord of doodslag) die ouder zijn
dan 3 jaar. Het zijn er nu landelijk ruim 1500 en omdat vanaf 1988 hiervoor geen
verjaring meer telt, neemt de stapel alleen maar toe. Sterker nog: omdat
inmiddels ook andere zeer ernstige delicten met een minimale gevangenisstraf
van 12 jaar en ernstige overvallen, brandstichting met slachtoffer en ernstige
zedendelicten tot de cold cases behoren is de stapel eigenlijk nog vele 1000en
gevallen hoger. En... jaarlijks groeit de papierberg over misdrijven met zo’n 3,8
kilometer.

Zwaar onvoldoende mankracht
De missie van Team Coldcase Amsterdam is om hierbij kansen te creëren door
optimaal gebruik te maken van tactische en forensische mogelijkheden en
innovaties. En dat is hard nodig, want - zoals niemand meer zal verbazen - de
beschikbare mankracht is zwaar onvoldoende. Dat geldt sowieso voor het NFI, het
Nederlands Forensisch Instituut waarop de politie is aangewezen voor ‘informatie
uit sporen’.
Alleen al aan de huidige cold cases zou het Amsterdamse team aan inventarisatie
en screening meer dan 30 jaar werk hebben. En... de zaken zijn niet voor niets
‘cold’: er is sprake van marginaal inzicht, zowel forensisch als tactisch, en vaak zijn
bijvoorbeeld de scenariovorming en de hypotheses niet eens als zodanig
vastgelegd. Het inzicht is onvoldoende, je moet vaak diep het dossier in om
bijvoorbeeld zelfs maar te ontdekken hoe een betrokkene overleden is.
Per politie-eenheid zijn vanuit het inrichtingsplan in beginsel 3 FTE’s beschikbaar
voor de coldcases, dus inzet van intelligente methoden en technieken is van groot
belang, zoals slimmer screenen. Kortom: welke dossiers zijn kansrijk?

Diep weggestopt
De zoektocht begint bij de vindplaats van de dossiers. Naast de voor de hand
liggende locaties zoals het archief - ‘een hele betrouwbare partner’ - zijn er allerlei
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andere startplaatsen, bij het NFI en Openbaar Ministerie bijvoorbeeld, tot en
met... weggestopt in kasten of bij collega’s thuis. En vergeet de micro lms niet.
Sommige dossiers zijn gemaakt door toppers, andere bestaan uit een
verzameling losse documenten in een ringband en dan zijn er nog de dozen met
daarin een ongeordende jungle aan papieren. Rubricering en indexering zijn
onvolledig.

Sommige dossiers zijn gemaakt door toppers, andere
bestaan uit een verzameling losse documenten in een
ringband en dan zijn er nog de dozen met daarin een
ongeordende jungle aan papieren.
Overigens moet ook niet het nut worden overschat van de gevallen waarin WEL
betrouwbare metadata beschikbaar zijn. Bij micro lms - op een micro lm staan
zo’n 12.000 dubbelzijdige A4’s - wijken die metadata namelijk af van de correct
geordende papieren archieven. Waarom? De wetten spraken elkaar tegen. De
Wet op de Politieregisters wilde bijvoorbeeld dat databases na 5 jaar geen links
legden naar personen als de misdaad onopgelost was. Hierdoor verdween de
toegankelijkheid van de onopgeloste papieren verbalen. Onwerkbaar uiteraard.
Deze wetgeving kende ook geen uitzondering voor blijvend te bewaren
archieven. Zelfs de Bijlmerramp zou volgens die wet vernietigd hebben moeten
worden. Gelukkig had het archief de ogen open en zijn juridisch andere wegen
gevonden.

Migratie Migraine
Ook zijn metadata vaak afkomstig uit een van de vele voorgaande
politieapplicaties en al die migraties gingen niet allemaal even goed. En ook al
klopt de informatie, zoals verbaalcodes, dan nog is er onduidelijkheid want codes
verschillen tussen de vroegere districten, wijkteams en de Centrale Recherche.
Alleen al Amsterdam had 39 bureaus met eigen codes. Kortom: Hoe breng je
orde en overzicht in deze diversiteit?
Vier dossiers zijn gebruikt als proef. Via scanning is gedigitaliseerd. Maar de vraag
is hoe je vervolgens tot een gestructureerd dossier komt. Kan dat wel achteraf? Of
moet voorafgaand aan het scannen al geordend worden met tabbladen? Waar is
Kennis en Kunde om tot een goede werkwijze te komen? Overal is daarnaar
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gezocht, van NFI en archiefwereld tot aan leveranciers, Ministerie voor Veiligheid
en Justitie, Nationaal Archief en het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging.
Uiteindelijk kwam men bij het Huygens ING, een onderzoeksinstituut binnen de
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen met veel aandacht voor
de ontwikkeling van computationele methoden en technieken.

Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie waarbij
door programmatuur in data wordt gezocht naar patronen. Dit biedt
boeiende mogelijkheden.

Machine Learning
Met Huygens ING is een start gemaakt om elementen van Machine Learning in te
zetten om dossiers inzichtelijk te maken. Machine learning is een vorm van
kunstmatige intelligentie waarbij door programmatuur in data wordt gezocht naar
patronen. Dit biedt boeiende mogelijkheden. Van de proefdossiers zijn zowel de
papieren documenten als micro lms gedigitaliseerd en vervolgens doorzoekbaar
gemaakt. Het papier is meteen in pdf omgezet, de micro lms via Tiff. Zonder
indexering vergde dit 15 minuten per archiefdoos, met indexering 1 uur en 18
minuten. Een grote zaak telt al snel 100+ van die dozen. De testcase had er 33.
Er is dus een enorme tijdswinst te behalen met bulkscans. Qua ontwikkeling zitten
ze nog aan het begin, maar het lijkt veelbelovend. Er zijn technieken (Elastic
Search, Named Entity Recognition, Document Type Recognition, Document
Resolution etc..) die eerst context geschikt moeten worden gemaakt. Verder
experimenteren met de beschikbare technieken is noodzakelijk. Een andere
overweging is of en hoe alle coldcases gescand moeten worden, want dat is een
aparte uitdaging. Maar de insteek is helder: “Als we hiermee zaken kunnen
oplossen of antwoord kunnen geven op wat er gebeurd is, dan is het de moeite
waard.”

Links
• Over Cold Cases
• Cold Case Kalender
• Cold Case Reportage (video)
• Website Nationale Politie
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3.

Kennisplatform IVy in SP Online / Pensioengigant MN
Russ Herald is Business Consultant O365 bij MN. Het
‘onzichtbare’ MN beheert geheel achter de schermen
de pensioenen voor zo'n twee miljoen mensen en circa
38.000 werkgevers in de Metaal & Techniek, Metalektro
en Maritieme sector. Inclusief die van de Nederlandse
Pensioenfondsen No 3 en No 5: PMT en PME.
MN zetelt met alle 1000 medewerkers in een modern
torengebouw nabij Den Haag CS met veel aandacht

voor de factoren mens en milieu. Hoe pragmatisch en professioneel ze bezig zijn
met RecordManagement en Informatiebeheer blijkt uit cases als deze.
Dit artikel komt uit Heterdaad eDossier I, Case Pensioengigant MN.

...een informatiemodel dat tevens als sjabloon dient voor
verdere ontwikkelingen voor kennisdeling in het
algemeen...

Waarom Ivy?
Kennisplatform IVy is de reactie op een probleem. Russ Herald, Business
Consultant O365, is daar duidelijk over: niet alleen was het binnen de afdeling
Informatie Voorziening lastig om... eigen informatie terug te vinden. Dat is al lastig
genoeg, maar voor nieuwe medewerkers was dit informatielek zelfs nijpend. Waar
is de basisinformatie die ze nodig hebben om een goede start te maken? Er was
wel een zogeheten boardingsproces maar dat was niet afdoende.

Oplossing èn Sjabloon
Wat nu? De mogelijkheden van Of ce 365 werden aangegrepen om een nieuw
kennisplatform neer te zetten met als eerste product daarbinnen: het
Inschepingsportaal voor nieuwe medewerkers. Daarvoor is een informatiemodel
ontwikkeld dat tevens als sjabloon dient voor verdere ontwikkelingen voor
kennisdeling in het algemeen. Dit minimal viable product - begin klein, toon de

24
fi

Digitale Tijger - Lente 2021

meerwaarde van het product - is ontwikkeld en getoetst met nieuwe medewerkers
en gereed. Inmiddels wordt het ook geleverd aan twee andere units.

Nu dat model conceptueel en technisch gereed is, wordt gewerkt aan een tweede
product: een model voor delen van kennis binnen een Gilde. Een Gilde is een
community van medewerkers die een bepaald expertisegebied gemeen hebben.
Er wordt initieel vooral gebruik gemaakt van de integratie in Of ce 365, maar op
termijn wordt gelinkt met andere systemen zoals Con uence en Sociaal Intranet.
Gaandeweg - zo is de ‘droom’ - zou het plaatje hieronder gerealiseerd moeten
worden, met IVy als Plein van de Verenigde Kennis: de plek waar alles te vinden is.
Dat plein groeit unit voor unit (een unit is bijvoorbeeld een business unit zoals
Pensioenen); elk daarvan krijgt een eigen kennisplein die samen komen in het
grote plein. Tot zover de stip aan de horizon.

Een Buddy helpt een of meer nieuwe collega’s op
de eerste twee weken van hun reis...

Het inschepingsportaal
Het inschepingsportaal voor nieuwe medewerkers gaat veel verder dan de weg
wijzen naar digitale letters, zo is er een ook crew van vlees en bloed: Buddy’s. Een
Buddy helpt een of meer nieuwe collega’s op de eerste twee weken van hun reis.
Wie die nieuwe medewerkers zijn, kun je zien op de voorpagina van het portaal,
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onder bijvoorbeeld een welkomstvideo van directeur IV Jannie Minnema, een
overzicht van alle inschepings stappen en informatie over en voor buddies.

De content zelf is toegankelijk via een aantal Excursie tegels die gaandeweg
allemaal bezocht (moeten) worden om de inwerkperiode vol te maken. Denk
bijvoorbeeld aan Werkplek (gebruik van de speciale telefoon), Kerncijfers MN, het
Smoelenboek van IV, het Nieuwsarchief, 10 gouden teamafspraken e.d.
Elk onderwerp bevat o.a.
• Omschrijving
• Categorie
• Link naar bron
• Link naar plaatje
• Eigenaar
• Datum voor controle actie

...feedback gaat via een work ow direct door naar
de eigenaar van de informatie, inclusief item,
melder en datum...
En... een oproep om feedback te geven om het traject te blijven verbeteren. Die
feedback is belangrijk, zeker als er bijvoorbeeld een missende link is of
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inhoudelijk iets niet in orde is. Daarom gaat de feedback via een work ow direct
door naar de eigenaar van de informatie, inclusief item, melder en datum.
De Buddy pagina voor en over Buddy’s bevat bijvoorbeeld een overzicht van alle
Buddy taken, een button om een welkomstmail te sturen naar een nieuwe
medewerker, een functieomschrijving van een Buddy, een lijst met de Buddy’s on
Board en... een overzicht van de nieuwe medewerkers die jij als Buddy onder je
vleugels hebt genomen.
Dat laatste overzicht bevat per nieuwe medewerker een checklist met alle
inschepingsstappen met een vinkje bij elke voltooide stap; denk bijvoorbeeld aan
‘kennismaken’ maar ook ‘kennismaking inplannen’, ‘lunch met de teamleden’,
‘check op hulpmiddelen’, ‘identi catie’ etc. Ook dit gaat dus veel verder dan
digitale informatie verstrekken. En ja, ook onder de buddy-pagina wordt
opgeroepen tot feedback, inclusief een button ‘Ik wil buddy worden’. De
resulterende inwerkperiode is veel uitgebreider en doeltreffender dan voorheen.
Petje af voor dit team!

Klik hier om de afbeelding te openen.

Human Touch
Niet onbelangrijk: alle informatie die deze site aanbiedt bevindt zich elders, niet
op de site zelf. Het is niet anders dan een doorgee uik met heldere categorieën
en duidelijke eigenaars. Voor elk onderdeel is iemand aansprakelijk die minimaal
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Het allerbeste werkt nog: gewoon naar de
contentdonor toelopen...
1x per jaar te horen krijgt: ‘u bent eigenaar, is dit nog up to date?’ Ook hierbij
geldt: gekozen wordt voor een zo simpel mogelijke aanpak, geen strakke regels.
Het allerbeste werkt nog: gewoon naar de contentdonor toelopen. Dat werkt zelfs
beter dan het automatisch doorgestuurde mailtje als er feedback binnenkomt.
IVy prikt de illusie door dat een digitaal kennisplatform vervanger is voor
menselijke interactie. Sterker nog: misschien belicht het juist waarom zoveel
andere - puur digitale - KM-oplossingen doodgebloed zijn: gebrek aan human
touch…

Handige Links
• Presentatie Russ (met uitvergrotingen van de illustraties)
• Build your Knowledge Base with a SharePoint Wiki (Heel andere benadering)
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4. WOB & de Archiefwet aan Diggelen? / Roger Vleugels
Roger Vleugels treedt op als advocaat in WOB-zaken
(inmiddels ruim 7000) en adviseert en doceert erover
(nu zo’n 30 jaar). Hij is door de minister benoemd tot
Extern Adviseur Overheidsarchieven voor de
Commissarissen van de Koning. En hij heeft - sprekende
over Openbaarheid en Wetgeving op de
Heterdaadsessie bij Stadsarchief Amsterdam - een
interessante kijk op... de Archiefwet.

"Overbrengingstermijnen verkorten? Sinds wanneer mag
een overheid dingen weggooien voordat de civiele
verjaringstermijn verstreken is?"

Nieuw?
Geparafraseerd zegt Roger het volgende: Ik heb vandaag twee plenaire
inleidingen gehoord, maar na het tellen van de 7e wetsovertreding ben ik gestopt
met turven. Ik schrik me te pletter over wat er in de archiefwereld rondgaat.
Vroeger discussieerde men over stofjes die de inktvraat tegengaan, nu over
digitale hoogstandjes; allemaal opslag-techniek. Maar wat men vergeet is dat je
tot heel veel verplicht bent als informatie eenmaal is opgeslagen. Dat je de
hardware en software hebt om het te lezen, bijvoorbeeld. En dat je mensen in
dienst hebt die dat kunnen bedienen. Dat je dat niet hebt, is geen argument. Het
is verplicht. Iets niet meer kunnen lezen is een wetsovertreding. En:
overbrengingstermijnen verkorten? Sinds wanneer mag een overheid dingen
weggooien voordat de civiele verjaringstermijn verstreken is?
Oeps. Daar zitten we dan in deze parallelsessie. De accomodatie is niet mis. Het
imposante gebouw De Bazel dateert uit 1926, maar hier in de Italiaanse Zaal voel
je je net een zeventiende eeuws regent: de schilderijen, kroonluchter, kleurstelling
en algehele inrichting roepen een enorme nostalgie op, misschien zelfs versterkt
door de subtiliteit van de in een halve cirkel geplaatste glazen vergadertafels. Ik
kijk rond langs de gezichten. Zie ik ontgoocheling? Het is muisstil. Zijn we dan zo
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ongeloo ijk naïef bezig allemaal? Als nerds gefocust op technische en
organisatorische invulling van een wereldvreemde visie?

Over Roger
Wie is deze man eigenlijk, dat hij zulke boude uitspraken doet? Roger treedt op
als advocaat in WOB-zaken (inmiddels zo’n 6500) en adviseert en doceert erover
(nu zo’n 30 jaar). Hij is door de minister benoemd tot Extern Adviseur
Overheidsarchieven voor de Commissarissen van de Koning, op voordracht van
de Commissarissen van de Koning en de Algemeen Rijksarchivaris. Zijn cliënten
zijn vooral journalisten en belangenbehartigers die informatie openbaar willen
hebben bij de overheid. De logica hierachter: Informatie is cruciaal voor het
functioneren van de democratie. Wanneer een verzoek tot informatie wordt
geweigerd kan je een beroep op de WOB doen. Krijg je niet wat je wilt hebben
dan kan je eerst een bezwaar indienen. Daarna is er nog een hoger beroep
mogelijk. Dat is of cieel lekenrecht maar je hebt wel professionele bijstand nodig
om door de obstructie van de overheid heen te komen.
Obstructie? Ja, volgens Roger lijkt het erop dat de overheid er alles aan doet om
openbaarheid te voorkomen. Terwijl is vastgelegd dat die documenten er ook zijn
voor de burger. De tactiek van vertragen en weigeren om alle informatie te geven
is in zijn ogen bewust beleid geworden bij de uitvoering van de WOB-verzoeken.
Dat tast het vertrouwen aan van de burger in de overheid en rechtstaat. Hij is
duidelijk niet bang voor stevige uitspraken en geeft ook zijn onderbouwing.
Digitale Tijger - Lente 2021
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Civiel recht vereist: 20 jaar leesbare archivering,
ongeacht de archiefwet en technische strubbelingen.

Dutch Disease
Het wordt intenser. Er komen voorbeelden. Van de Inlichtingendienst Buitenland
bijvoorbeeld die het volledige archief vernietigde en na gerechtelijke uitspraak
miljoenen moest besteden om het archief document voor document te
reconstrueren. Het kostte 20 mensen 6 jaar om 80% te achterhalen. Maar ook
cases van gemeente Utrecht, Brussel, de bonnetjes van Teeven. En over
radarbeelden van Schiphol die - ‘sorry hoor’ - niet meer leesbaar waren en na
rechterlijke uitspraak - ‘regel het maar’ - op een machine in Duitsland gelezen
moesten worden. De bottom line is helder: de rechter trekt zich niks aan van
excuses. Civiel recht vereist: 20 jaar leesbare archivering, ongeacht de archiefwet
en technische strubbelingen.
Eigenlijk vinden we archieven niet zo belangrijk, zegt Roger. De wetten zijn wel
redelijk goed en de archivarissen doen hun best al zijn het er in de overheid te
weinig, maar wat Nederland in de internationale archiefwereld deerniswekkend
belachelijk maakt - men spreekt van de “Dutch Disease” - is dat we beheer en
gebruik door elkaar gooien, terwijl de archiefwereld toch echt een beheertaak
heeft. Nergens staat wat te doen als men ‘fout’ is. Als enige westerse land heeft in
Nederlands de archie nspectie geen handhavingsbevoegdheid. Alle andere
neerlandse inspecties hebben het trouwens wel, kunnen werken met dwang en
uitsluiting, maar niet de archie nspectie. Veel documenten werden en worden dus
weggegooid of per ongeluk vernietigd nog voordat overbrenging aan de orde is.
Het gevolg is, zo stelt Roger, dat het Stadsarchief Amsterdam internationaal
geroemd wordt… maar alleen voor de collectie tot de 2e Wereldoorlog. Daarna is
het in Nederland een puinhoop. Denk maar aan de politionele acties.

... de overheid staat geen pottenkijkers toe...

De verslonsde staat van onze archieven
Toch voelen we ons een gidsland dat zijn archieven prima op orde heeft. We leven
een illusie, begrijp ik. Ach, zegt hij, de archiefwereld wil ook helemaal geen
tandjes hebben. Er zijn genoeg mogelijkheden om invloed uit te oefenen, maar
het gebeurt niet. En zo zijn we van de 120 WOB-landen de enige ter wereld die
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een beslistermijn van 2 x 14 dagen heeft: 80 % doet het binnen 2 x 7 dagen en 20
% doet het sneller dan dat. In Noorwegen krijg je per direct het document dat je
aanvraagt. Waarom duurt het bij ons zo lang? Vanwege - volgens onderzoek - de
verslonsde staat van onze archieven.
En toch is het niet zo moeilijk om een sluitend documentregister te krijgen. Er is
software voor die elk gecreëerd document automatisch registreert, dus ook
concepten. Want… ook concepten vallen binnen de WOB. Denk maar aan al die
adviesrapporten aan de overheid. De de nitieve versie wijkt in alle gevallen af van
het eigenlijke advies, het concept. Dat heb je dus nodig om inzicht te krijgen in de
besluitvorming hoe beleid ontstaan is. De WOB moet dat kunnen reconstrueren.
Maar inspecties zien tandeloos toe hoe beheer en gebruik door elkaar lopen. Hoe
kunnen ze onafhankelijk zijn als ze onder ‘hun eigen’ ministerie vallen? Of als de
minister zelf de WOB vragen beantwoordt? Conclusie van Roger: de overheid
staat geen pottenkijkers toe...

Handige links
De links openen in je browser
• Roger Vleugels op LinkedIn
• Roger over WOO: "Grote Blamage"
• Dagblad Trouw over Roger: "Frontsoldaat voor Openbaarheid"

N.B. Dit is een artikel op hoofdlijnen. Digitale Tijger Journals bevatten teksten van
uiteenlopende lengte en diepgang. Artikelen in Heterdaad eDossiers daarentegen
zijn gedetailleerd en uitgebreid en actueel bij verschijning.
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5. Afscheid van de platformgerichte dienstverlening / BZK
Jacques Grossouw is service domein adviseur bij BZK /
SSC-ICT. Dat is het shared services center voor ICT
onder het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties dat werkt voor ruim 40.000
medewerkers binnen 7 ministeries. Uiteraard houdt het
zich ook bezig met de DMS-en. Dat zijn er maar liefst 13.
Hoewel, alle 13 zijn gebaseerd op hetzelfde product:
FileNet van IBM.

... alle systemen hebben “een bende
programmeurs”...
Informatiebeheer, met al zijn ontwikkelingen - van omvallende papierbergen en
uitfasering van werkzaamheden tot veranderende competenties - is een turbulent
vakgebied. De DIV van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties is sinds januari 2012 bij Doc-Direkt ondergebracht. Doc-Direkt
hangt organisatorisch onder BZK. In april 2017 kwamen daar de DIV-medewerkers
bij van de ministeries van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) en Financiën
(Fin). Een belangrijke reden was dat BZK, FIN en SZW hetzelfde DMS gebruiken
(Digidoc2) en de krachten reeds gebundeld hadden op het terrein van de
doorontwikkeling (en nanciering) van deze applicatie. En... Doc-Direkt was
betrokken bij de invoering van het DMS bij FIN en SZW.
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Uiteraard werkt Doc-Direkt voor de technische invulling sterk samen met SSC-ICT,
het shared services center voor ICT. Vandaar de betrokkenheid van Jacques. En
Jacques heeft dus zelfs 13 DMS-en onder zijn hoede.

Documentmanagement Systemen
Allereerst is daar Digidoc (1), verreweg de meest gebruikte toepassing, waar de
Ministeries BZK, Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (Fin) mee
werken. De Belastingdienst gaat hierbij aansluiten en ook het Ministerie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hier een korte tijd aan mee
gedaan, maar is afgebogen en verder gegaan met Marjolein (2), wat uiteindelijk
‘gestrand’ is op een eindstation.
Hetzelfde geldt voor Subsidieplein (6) en Subsidieplein light (5), ook van VWS. En
Dirk/Gea (10). Allemaal geëindigd bij hetzelfde station. En vervolgens weer naar
Centraal Station… Daarnaast is er nog Hermelijn (9), ook weer terug naar Centraal
Station. VWS is ink bezig geweest met verschillende systemen… SZW heeft nog
een tijd Diane (4) en SAP GM (0) gehad.
En dan is er nog DigiJust (3) van Justitie en Veiligheid (J&V)? En nog diverse
andere systemen van departementen.
Een heel scala aan DMS-en dus. En alle systemen hebben “een bende
programmeurs”. In 2016 is er begonnen met een business case: we kunnen
besparen als iedereen met hetzelfde systeem werkt.
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Veranderen?
En dan komt de vraag: Wie wil er verandering? Iedereen natuurlijk. En dan de
vervolgvraag: Wie wil er veranderen? Ehm…
Jacques neemt ons mee in de bestaande situatie, de functionaliteiten van het
DMS en de samenwerkingsfunctionaliteiten. Er is sprake van heel wat silo’s.

De functionaliteiten van het DMS:
• Dossier, zaak case, project
• Co-creatie documenten
• Goedkeuren
• Recordsmanagement
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• Koppeling nationaal archief
• Zoeken documenten

Bij de samenwerkingsfunctionaliteit gaat het om:
• Teamsite aanmaken
• Co-creatie documenten
• Werkstromen
• Zoeken documenten
• Teamsite opruimen

... het exibel ontwikkelen van kleine, onafhankelijke
functionele eenheden waarbij elke eenheid zich richt op
het perfect uitvoeren van één taak...

Innovatie en vernieuwing
De vraag is of er wel of geen maatwerk moet zijn. Jacques is
hier helder over: als je eenmaal programmeurs nodig hebt, is
het maatwerk. Kleine of grote wijzigingen, het is nooit weinig
werk. Ook als is de onderhoudbaarheid van de code goed,
wijzigingen leiden tot regressietesten en dat kost tijd. Hij
gebruikt hierbij het voorbeeld van een ijssculptuur van een
tijger (we zijn tenslotte papieren tijgers, of in Jacques’ geval
een papierloze). In die ijssculptuur is de herbruikbaarheid van
functies en/of onderdelen nihil. Het andere uiterste is een tijger
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van lego, maatwerk. Zo’n tijger bouwen kost veel tijd, en herbruikbaarheid is
beperkt tot de gebruikte legosteentjes.

Hij is voor het exibel ontwikkelen van kleine, onafhankelijke functionele
eenheden waarbij elke eenheid zich richt op het perfect uitvoeren van één taak
(function as a service). De voordelen hiervan zijn de schaalbaarheid en lagere
kosten. De ambitie is nu om nieuwe functionaliteiten generiek te ontwikkelen en
aan te bieden als business server. Er lopen al verscheidene vooronderzoeken en
projecten op dit gebied (zie ook de sheets), zoals Digikoppeling met het
Nationaal Archief en de Formele digitale handtekening.

Documentregistratie by Blockchain is natuurlijk een
intrigerende optie...
Interessant is bijvoorbeeld de authenticiteitscontrole met een unieke berekening
(hash) en versiebeheer. Documentregistratie by Blockchain is natuurlijk een
intrigerende optie. Wat is hier nu de gemeenschappelijke functie van?
Documenten willen we niet extern brengen, ook niet als we de blockchain bij een
externe partij hosten. De gemeenschappelijke functie die je op eigen locatie wilt
hebben is dan de unieke berekening (hash) die het document kenmerkt, want die
mag wel naar buiten. Jacques vraagt zich af: Is dit nu naar de ‘heilige graal’
streven? Willen we iets bereiken wat niet te bereiken is?
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Hoe dan ook: “SSC-ICT can do IT”.

Handige links
De links openen in je browser
• Presentatie Jacques (met uitvergrotingen van de illustraties)
• Site Doc-Direkt
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6. Frisse Blik op verouderde Terminologie / Rijksmuseum
Bas Nederveen is Informatiespecialist binnen de
afdeling Collectie Informatie van het Rijksmuseum. Een
job met internationale allure, inclusief spreken op
internationale congressen zoals in Stockholm en... gewoon in het Nederlands - je verhaal delen binnen het
Papieren Tijger Netwerk. :-)

Rijksmuseum
Het Rijksmuseum: wereldwijd misschien wel de beroemdste not-for-pro t van het
toch al roemruchte Koninkrijk der Nederlanden. Want: welke Nederlanders zijn
wereldwijd zowat net zo beroemd als Johan Cruijff? Precies: Rembrandt van Rijn,
Vincent van Gogh, Johannes Vermeer...

En dit zijn nou juist vaste bewoners van dit zo indrukwekkende pand, samen met
nog vele, vele andere Echte Hollandsche (en buitenlandse) Toppers! :-)
Maar... achter de schermen speelt nog veel meer. En dan wordt het pas echt
interessant voor vakgenoten: er ligt een ongekende schat aan informatie over de
kunst en kunstenaars. Van inventarissen en foto’s tot restauratiedocumentatie en
onderzoeksdata. Dit beheren, classi ceren, verrijken, ontsluiten en (her)gebruiken
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is een fantastische klus. Niet in het minst omdat terminologie veranderlijk is. En
omdat de hele wereld meekijkt... :-)

Maar... achter de schermen speelt nog veel meer. En dan wordt het pas
echt interessant voor vakgenoten: er ligt een ongekende schat aan
informatie over de kunst en kunstenaars.

Dit is het domein van een groep uiterst gecommitteerde en enthousiaste
professionals met een zeer breed werkterrein: Research Services, de afdeling
verantwoordelijk voor alle data en informatie over de collectie. En als je het hebt
over ontsluiting...

De subjectiviteit van historische kwali caties...
Het is een onderwerp dat iedereen raakt, waar iedereen wel een mening over
heeft, geïnformeerd of niet: de subjectiviteit van historische kwali caties. Denk
maar aan de discussie over de term ‘Gouden Eeuw’. Het Rijksmuseum heeft geen
moeite met die term, maar het Amsterdams Museum wel, die gaat hem niet meer
gebruiken. Hun redenering? 'Gouden Eeuw' negeert de negatieve zijden van de
17e eeuw en die waren er genoeg, van piraterij tot kolonialisme. Reacties lopen
uiteen van ‘absurd’ tot ‘goede zet’.
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Je hoeft het er niet mee eens te zijn om te kunnen begrijpen hoe musea tot een
dergelijke afweging komen. Het verhaal van Bas over de manier waarop het
Rijksmuseum omgaat met Terminologie illustreert dit perfect.

Is dit echt een leider die ‘zich onderwerpt’? Ongetwijfeld raakt dit ieders
rechtvaardigheidsgevoel. Toch heet het schilderij nu eenmaal zo.
Het museum is sinds de heropening in 2013 ‘open’, ook qua toegankelijkheid van
afbeeldingen van en informatie over objecten. Zo zijn er op de site 45.000
afbeeldingen digitaal beschikbaar die jaarlijks zo’n 4,5 miljoen online bezoekers
trekken. Via API’s komen die o.a. terecht op Wikimedia waar alleen al de
Nachtwacht 350 lemma’s telt en zo’ 290.000 Rijksmuseum-objecten in 205 talen
worden beschreven. En die worden wereldwijd massaal bekeken. En iedereen
moet zich welkom voelen. Dat onderstreept hoe belangrijk het is om de
terminologie extra zorgvuldig te kiezen. Let maar op. Wat zie je hier?

Onderwerping of... Verraad?
Een van de veelbezochte schilderijen staat hierboven afgebeeld: de
onderwerping van Diepo Negoro. In Indonesië wordt de pagina met dit schilderij
maar liefst bijna een half miljoen keer per jaar bekeken (in Nederland een paar
duizend). Prins Diepo Negoro was de belangrijkste Javaanse leider in de Java-
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oorlog (1825–1830), een con ict in Midden-Java tussen de koloniale regering van
Nederlands-Indië en inheemse bevolking. Een con ict waarin volgens Wikipedia
naar schatting ruim 200.000 doden vielen. Hoewel de Nederlanders de Javaanse
leider vrijgeleide hadden beloofd, werd hij tijdens vredesonderhandelingen
gearresteerd. Schilder Pieneman belichtte dit moment vanuit Nederlandse optiek.
Hij liet niet het verraad zien, maar Diepo Negoro die zich aan het Nederlandse
gezag ‘onderwerpt’ en afscheid neemt van zijn verslagen volgelingen. Op het
bordes staan de zelfverzekerde Nederlandse bevelhebbers. De Nederlandse
driekleur wappert in top...

Je snapt: het Rijksmuseum wil objectief en neutraal zijn.
De werkgroep Terminologie waarin Bas zit heeft daartoe
een werkproces ontwikkeld. Hoe krijg je objectiviteit in een
miljoen objectbeschrijvingen?
Je voelt hem al. Is dit echt een leider die ‘zich onderwerpt’? Ongetwijfeld raakt dit
ieders rechtvaardigheidsgevoel. Toch heet het schilderij nu eenmaal zo. En
feitelijk gezien klopt die titel in mijn ogen perfect met de afbeelding, want ook de
afbeelding is historisch niet correct. Al met al biedt dit een aardige uitdaging voor
de werkgroep (dit schilderij is nog niet aan de beurt geweest). Opmerkelijk is
overigens dat de beschrijving die de titel vergezelt al wel neutraal is en zelfs de
historische context en de hypocrisie belicht. En ook interessant: de Engelse titel is
om onverklaarbare reden ook al objectief. Die heeft het over the arrest of Diepo
Negoro!

Objectief en Neutraal, 1 miljoen maal
Je snapt: het Rijksmuseum wil objectief en neutraal zijn. De werkgroep
Terminologie waarin Bas zit heeft daartoe een werkproces ontwikkeld. Hoe krijg je
objectiviteit in een miljoen objectbeschrijvingen?
Je zou denken: ze worden alle 1 voor 1 onder handen genomen, maar zo gaat dat
niet. Er wordt een term gekozen (bijvoorbeeld “indiaan”), daar wordt onderzoek
naar gedaan, alternatieven worden vastgesteld, betreffende objecten worden
geselecteerd en de nieuwe beschrijvingen worden gemaakt en doorgevoerd in
het Collectie Management Systeem. Ook wordt het proces vastgelegd in een
instructieblad. Bij onderzoek naar de termen kun je denken aan het raadplegen
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van literatuur en specialisten en bij voorkeur ook mensen uit de betreffende
(bevolkings)groep zelf.

Dat is een hele klus. Bij wat voor termen doe je dit? Doorgaans zijn het termen die
niet door de groep zelf zijn bedacht (bosjesman, eskimo of indiaan), die van
oorsprong een negatieve betekenis hebben (hottentot, mongool of ketter), die in
de loop der tijd een negatieve betekenis hebben gekregen (zigeuner, allochtoon,
slaaf) en termen die zijn ontstaan vanuit een eurocentrisch perspectief (inboorling,
inlander, de oosterling, primitief, exotisch).
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Zo zijn inmiddels 15 termen aangepast. Een speciale positie is er natuurlijk voor
scheld- of spotnamen die door de betreffende groepen zelf zijn omgezet in een
erenaam of geuzennaam. Denk ‘Papieren Tijger’ :-)

Door wiens ogen kijk je?
Een ander voorbeeld van Bas is de schotel hieronder met nauwelijks leesbare
inscriptie. De beschrijving zegt nu:
‘1616 den 25 october hier aengecomen’ meldt dit platgeslagen tinnen
bord. Op weg naar Java stuitte VOCschipper Dirck Hartogh per ongeluk op
de Australische westkust. Voor hij doorvoer liet hij dit bord bekrassen met
datum, schip, bestemming en de belangrijkste bemanningsleden en
spijkerde het aan een paal.

De oorspronkelijke beschrijving dichtte de schipper ‘de ontdekking van de
Australische westkust’ toe. In 2015 opperde iemand uit Australië per brief dat de
locale bevolking Australië misschien toch al vele duizenden jaren eerder had
‘ontdekt’... Dit was een goed voorbeeld van een eurocentrisch perspectief.
Zo blijken er vele, vele voorbeelden te zijn. Een geportretteerde
hoogwaardigheidsbekleder was omschreven als ‘succesvol’ plantage-eigenaar in
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Suriname. Middels een brief attendeert iemand subtiel op de context van
kolonialisme en slavernij. Het woord ‘succesvol’ is geschrapt. :-)

De focus is dus: het gebruik van correcte, hedendaagse termen
in de titels en beschrijvingen in de Collectiedatabase en het
vermijden van eurocentrisch perspectief.

Museumbrede bewustwording
Mailtjes of brieven kunnen een trigger zijn voor de werkgroep, maar bij voorkeur
wordt aansluiting gezocht bij een lopen project, zoals een tentoonstelling over
Suriname of Zuid-Afrika. Ook liggen in het verlengde van termen (bijv. neger)
weer andere termen (bijv. negroïde).

De focus is dus: het gebruik van correcte, hedendaagse termen in de titels en
beschrijvingen in de Collectiedatabase en het vermijden van eurocentrisch
perspectief. Maar dit gaat verder dan de werkgroep zelf, het betreft ook het werk
van collega’s binnen het museum, zoals marketing & communicatie en
bijvoorbeeld het prentenkabinet-online waar jaarlijks 80.000 nieuwe registraties
plaatsvinden. De werkgroep streeft naar museumbrede bewustwording.
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...de nieuwe, neutrale beschrijvingen zijn meestal een verrijking
van de informatie...
Een vakgenoot, naar eigen zeggen historicus, vraagt zich af of terminologie niet
sterk tijdsgebonden is. Of volgende generaties deze benadering niet
muggenziften zouden vinden. Bas constateert dat dergelijke meningen NU al
klinken. Toen de media in 2015 berichtten over de aanpak van de Terminologiewerkgroep noemden critici die aanpak wisselend ‘onzin’, ‘een witwas-actie’ en ‘het
beter willen weten dan de kunstenaar zelf’. Het museum maakt hierin echter zijn
eigen keuzes en streeft niet naar een aanpak die iedereen moet schikken.

Dan maakt hij een belangrijk punt: de nieuwe, neutrale beschrijvingen zijn
meestal een verrijking van de informatie. ‘Portret van een man uit Kameroen’ geeft
al veel meer informatie dan ‘portret van een neger’ gaf. En: de informatie die je
krijgt stuurt je blik. Je kijkt anders als de informatie anders, beter is.
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Kruip in de huid van...
In de eerste plaats wordt er zelfs naar gestreefd om de geportretteerde haar of
zijn eigen naam terug te geven. Vaak staat die onder het portret zelf. Lukt dat niet
dan wordt de bevolkingsgroep genoemd en wel met de naam die die groep zelf
gebruikt, zoals ‘Sioux in Noord-Dakota’. En anders een algemenere geogra sche
benadering, zoals ‘Surinamers tijdens een feestdag in Paramaribo’. Stereotypen
worden expliciet gemaakt: ‘Jongens verkleed als stereotype Indianen’. Informatie
over huidskleur is nu niet meer relevant; die speelde vroeger een rol toen de
objecten niet afgebeeld stonden naast de omschrijvingen, maar die tijd is voorbij.
Interessant blijft wel de vraag: wiens verhaal vertellen we en aan wie? Denk maar
aan het schilderij van de ‘onderworpen’ Javaanse leider.

Digitale Tijger - Lente 2021
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Een geruststelling voor wie bang is voor geschiedsvervalsing en verlies aan
informatie: de verouderde beschrijvingen blijven bestaan. Er wordt een nieuwe
titel en beschrijving toegevoegd als voorkeurstitel en -beschrijving (met
vermelding van wijzigingsdatum), maar de oude verdwijnen niet. Diehards kunnen
dus nog steeds zoeken op ‘Indiaan’...

Handige links
De links openen in je browser
• Presentatie Bas (met uitvergrotingen van de illustraties)
• "Gouden Eeuw" of...
• Site Rijksmuseum
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7. Thematische Herclassificatie / Radboud Universiteit
Gerda Lamers – Projectleider Herplaatsinsgproject
Bibliotheek Radbouduniversiteit.
Een universiteit - de Nederlandse behoren tot de top
2% van de wereld - is bij uitstek een organisatie waar
gewerkt wordt met enorme hoeveelheden informatie,
door een grote en geschakeerde poel van gebruikers
en met state-of-the art kennis en faciliteiten.
De Radboud Universiteit (RU) telt zo'n 3000 onderzoekers en docenten en ruim
20.000 studenten. En die willen graag toegang tot allerlei informatie, ongeacht in
welke collectie zich dat bevindt.

Deze collecties hadden allemaal een eigen signatuur,
dus 27 verschillende signaturen en... elk met zijn eigen
rubricering.

Van 27 collecties naar 1...
In de Universiteitsbibliotheek – de Verdieping - staan met name de collecties van
Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Management–
wetenschappen. Ongeveer Enkele jaren geleden is begonnen met nadenken over
het herplaatsen ervan. Er staan zo’n 225.000 boeken in 27 collecties. Circa 25 jaar
geleden zijn deze collecties allemaal naar de UB verhuisd vanuit verschillende
locaties en allemaal geplaatst zonder ze te integreren in één systeem. Deze
collecties hadden allemaal een eigen signatuur, dus 27 verschillende signaturen
en... elk met zijn eigen rubricering.
Dat is niet bepaald bevorderlijk voor het eenvoudig terugvinden van materialen.
Als er mensen aan de balie zijn is dat niet zo’n groot probleem, maar wegens
bezuinigingen zijn die mensen er niet meer, de balies zijn opgeheven. Ook kwam
er een nieuw systeem, waarbij de verschillende etiketten niet meer handig
ingevoegd konden worden. Als er meerdere etiketten op één boek stonden,
werden die op een onlogische manier achter elkaar geplakt. Tijd voor een
structurele oplossing.
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Als je met mensen vanuit de organisatie zelf een project
doet, dan leer je er ook met zijn allen van en hoef je niet
aan het einde van het project een overdracht te doen.

Eénduidige systematiek
De meest aangevraagde boeken zijn vanuit het depot naar de UB verplaatst en
vervolgens is men gaan onderzoeken wat een goede, eenduidige systematiek zou
zijn. Daar kwam uit dat de classi catie van het Library of Congress voor
wetenschappelijke bibliotheken prima de lading zou dekken, zeker voor
Geesteswetenschappen, wat toch de grootste collectie is. De collega’s van de
bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam waren met hetzelfde project bezig.
Daar is men dus gaan spieken. Ze werden met open armen ontvangen en kregen
veel adviezen en tips. En... werden ook nog daadwerkelijk geholpen. De UvA
heeft bijvoorbeeld de ICT-er geassisteerd als vraagbaak voor het ontwikkelen van
de app voor het omzetten.

Factor Mens
Eén van de tips die ze kregen is: je moet de mensen die eraan werken wel goed
belonen. Het is hard werken, en af en toe een extraatje is erg belangrijk. Ergo: veel
“chocolade-momentjes”. Er is een plan van aanpak gepresenteerd aan het MT, ook
in verband met de personele en nanciële middelen, die er weinig waren.
Het project is functie-volgend ingezet. Dit houdt in dat iedereen die er vanuit zijn
of haar toenmalige takenpakket mee van doen had of zou krijgen, een rol in het
project speelt. Dit vraagt veel afstemming en overredingskracht, maar het levert
ook heel veel enthousiasme op. Er waren gelukkig ook wat middelen om studentmedewerkers aan te trekken voor bepaalde werkzaamheden. Bijkomend voordeel
van deze aanpak: als je met mensen vanuit de organisatie zelf een project doet,
dan leer je er ook met zijn allen van en hoef je niet aan het einde van het project
een overdracht te doen.
Een andere tip van de UvA was, dat ze alle boeken hadden laten ‘indalen’. Ze
hebben alles zo veel mogelijk naar de onderste planken verplaatst, zodat de
bovenste vrij waren voor het plaatsen van de boeken in de nieuwe classi cering
en rubricering. Dan kan het gebruik ervan gewoon doorgaan. Dit heeft de UB
overgenomen. Er is begonnen met de bovenste gevulde schappen. Hiervoor zijn
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studenten aangetrokken, maar ook vrijwillige collega’s hebben meegeholpen. In
de weekenden zijn al die boeken uit al die kasten naar beneden geplaatst, dus
eigenlijk hebben de gebruikers er weinig last van gehad. Het was erg gezellig. Er
waren collega’s van de back-of ce bij die nog nooit in de open opstelling waren
geweest!

Een mevrouw van de Library of Congress heeft heel
intensief iedereen geschoold. Het was allemaal in het
Engels, wat voor sommige mensen natuurlijk best pittig
was. Het tempo was ook erg hoog, maar ze had dan ook
maar twee weken.

Scholing
Ook is een scholingstraject opgezet. Opnieuw is hiervoor leentjebuur gespeeld
bij de UvA. Die hadden een mevrouw van de Library of Congress laten komen. Zij
heeft twee weken lang heel intensief iedereen geschoold. Het was allemaal in het
Engels, wat voor sommige mensen natuurlijk best pittig was. Het tempo was ook
erg hoog, maar ze had dan ook maar twee weken. Er is nog steeds contact, dus
met moeilijke dingen is er nog de mogelijkheid om haar te benaderen. Heel veel
mensen hebben zo een basisopleiding gehad en er zijn 18 mensen als LCCspecialist opgeleid. Dit waren de collectie-specialisten en alle mensen die in een
back-of ce inhoudelijke en formele ontsluitingstaken hebben.

Plan van Aanpak
Vervolgens kwam het plan van aanpak. Maar 70% van de collectie had een code
in de formele beschrijving die je makkelijk over kon halen vanuit de catalogus van
het LCC. De overige 30% moest dus handmatig worden omgezet. Met name de
mensen van de formele en inhoudelijke ontsluiting - in samenwerking met de
eigen ICT-afdeling en die van Amsterdam - hebben een applicatie gemaakt
waarbij vrij simpel de barcode gelezen kon worden. Na lezing van de barcode
volgt een voorstel voor een codering op het etiket, dus de signatuur. Vervolgens
geef je een printopdracht en kun je het etiket op het boek plakken en kan het op
de juiste plek in de kast worden gezet.
Zoals gezegd is begonnen met het plaatsen van de boeken op de bovenste lege
planken. Hierdoor moet je wel veel schuiven (herschikken) tijdens het project, en
Digitale Tijger - Lente 2021
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krijg je dezelfde boeken meermalen in handen, maar er is ook een duidelijk
scheiding tussen ‘oud’ (onderin de kast) en ‘nieuw’ (bovenin de kast). Je begint
met het omwerken door de hele collectie(s) heen, want het kan overal terecht
komen (het moet immers 1 collectie worden). De boeken staan nu op onderwerp.
P is bijvoorbeeld taalkunde/literatuur, en PA is klassieke talen. Vervolgens krijg je
een afkorting van de auteur of titel en eventueel vertaling, en tenslotte het jaar van
uitgave. Alle 27 collecties komen dus op onderwerp te staan. Een mooi voordeel
is dat je, als je een bepaald boek gezocht hebt, ook meteen ziet wat er nog meer
is, omdat dit fysiek er bij staat.

Wat afgesproken is wordt (meteen) uitgevoerd. Geen
notulen, als er iets afgesproken wordt is dat de volgende
keer gedaan, uitgezocht en klaar. Er zijn korte lijntjes.
Geen wachtmomenten: als iets klaar is, gaat het naar de
volgende.

Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door
Hoe zat het nu met de dienstverlening tijdens de omwerking? Want wat als
bijvoorbeeld iemand een boek niet meer kan vinden? Er zijn op de karren, die
gebruikt weden tijdens het herschikken, af ches geplakt waarop stond waar men
mee bezig was en dat je de medewerker die bij de kar is vragen kon stellen. Bij
een kar is altijd wel iemand in de buurt, dus mensen konden altijd vragen stellen.
De planning was om in februari te beginnen. Toen was er een enorme griepgolf
en er waren ook wat problemen met het nieuwe systeem. Uiteindelijk is pas in
april echt gestart. Werkprocessen moesten worden ingericht aan de hand van een
slow-start: kijken wat je tegenkomt en kijken wat dat gaat betekenen. Er wordt
(bijna) niks opgeschreven. Wat afgesproken is wordt (meteen) uitgevoerd. Geen
notulen, als er iets afgesproken wordt is dat de volgende keer gedaan, uitgezocht
en klaar. Er zijn korte lijntjes. Geen wachtmomenten: als iets klaar is, gaat het naar
de volgende.
Alle kasten zijn genummerd en alle schappen kregen een letter. Er zijn
ophaalroutes gemaakt: eerst alles met de A, dan alles met de B, … Er is een
grondplan gemaakt en op de kasten zijn indicaties gemaakt wat de eerste
codering zou zijn voor die kast.
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Versimpelde bewegwijzering
Omdat op een gegeven moment heel veel informatie per kast of plank werd
gegeven, is besloten alle bewegwijzering weg te halen en alleen het
allerbelangrijkste aan te geven. Nu wordt gekeken wat de gebruikers er van
vinden. Onlangs is de eerste oplevering van een deel van de collectie geweest.
Ook hier zijn de gebruikers weer bij betrokken. Het gaat om de collecties die min
of meer klaar waren, dit zijn Kunstgeschiedenis, Oude Geschiedenis en Klassieke
talen. Er zijn iconische afbeeldingen bij de betreffende collecties geplaatst op de
kasten. Er is ook een quick reference guide gemaakt, nu alleen nog op papier en
in pdf op de website. Het is de bedoeling dat dit ook interactief wordt.
Inmiddels is het project gereed. Er is hard aan gewerkt, met meer dan 50 mensen.
Eerst is de bulk gedaan, pas later de details. Hierdoor kun je rustig nadenken over
de oplossing voor de ‘probleemgevallen’. De nazorglijst was best lang. Er was veel
meer werk dan begroot, maar... iedereen is nog steeds betrokken en enthousiast!

Handige links
De links openen in je browser
• Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit
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8. Case Mooiste Stadsarchief ter Wereld / Gem. Amsterdam
Wie anders dan Bert de Vries, Gemeentearchivaris van
Amsterdam en directeur van het Stadsarchief kan ons
inwijden in dit wereldvermaarde fenomeen?
Bert studeerde geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam, deed daarna zijn opleiding tot archivaris en
liep in dat kader stage bij het Stadsarchief van
Amsterdam. Dàt is nog eens een carrière!

Terug in de Tijd...
In 2007 verhuisde het toenmalige gemeentearchief naar het monumentale
Gebouw De Bazel: het imposante voormalige hoofdkantoor van de
Nederlandsche Handelmaatschappij en de ABN AMRO, een pronkstuk van de
Nederlandse 20e-eeuwse architectuur, met koloniale en koninklijke allure. Dat was
de grootste verhuizing ooit binnen Amsterdam; veertig kilometer archiefstukken
kregen een nieuwe plek. Daarmee was het Stadsarchief een feit: het historisch
documentatiecentrum van de stad Amsterdam.

Inmiddels omvat het 49 kilometer archieven, een historisch-topogra sche
collectie met miljoenen kaarten, tekeningen en prenten, een bibliotheek en
omvangrijke geluids-, lm- en fotoarchieven. Uiteraard is in de afgelopen jaren
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veel archiefmateriaal gedigitaliseerd, deels ontsloten via de website. Verder zijn er
meer dan 340.000 foto's en tekeningen met betrekking tot Amsterdam te vinden.
En er is een echte Schatkamer waar je meer dan 300 topstukken kunt
bewonderen. In de lmzaal worden historische lms over Amsterdam vertoond.
En... het pand is jarenlang het hoofdkantoor van ABN Amro geweest. En dat zie
je...

Ja, wat een historie: Stadsarchief Amsterdam... Dat geldt natuurlijk voor het
monumentale pand en sowieso voor Amsterdam als handelsmacht in de Gouden
Eeuw, maar al helemaal voor het Stadsarchief zelf waarin die rijke geschiedenis tot
leven komt. En toch gaat het nu niet om de testamenten van Rembrandt, Peter
Stuyvesant of Michiel de Ruyter en ook niet over de onderaardse ruimtes met
imposante bankkluizen of het beruchte kogelgat in de directiekamer, maar over
de rol van het stadsarchief als kennisknooppunt rondom informatiebeheer. Dat is
geen kleine rol...

Kennisknooppunt rondom informatiebeheer
Als je wilt weten wat er in Amsterdam speelt op het gebied van
informatievoorziening kun je niet heen om de afdeling Toezicht, Beleid en Advies
van het Stadsarchief. Niet alleen zorgt deze voor kaders en houdt hij toezicht over
de processen en projecten zoals die in de gemeentelijke clusters bij de diverse
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Informatiebeheerteams worden uitgevoerd, maar er wordt ook beleid ontwikkeld
op al die boeiende gebieden waar we allemaal mee te maken hebben, van
verbeteringen en een kwaliteitssysteem op het gebied van informatiebeheer tot
data governance. Andere aandachtspunten variëren van - heel praktisch - een
uitgebreide scanstraat tot afstemming met dataknooppunten en andere partijen
in het hoofdstedelijke informatielandschap.
Een belangrijk item is uiteraard het E-depot, maar ook bijvoorbeeld duurzame
bestandsformaten en de Amsterdamse metadatastandaard (die zelfs vooraf ging
aan TMLO). En de opslag van 3D modellen, zoals van tunnels, in het kader van
duurzame toegankelijkheid van informatie. Weer heel andere aandachtspunten
zijn de toepassing van Linked Data en van Crowdsourcing, maar ook
onderwerpen als openbaarheid en openbaarheidswetgeving. Dus ja, het barst
van de expertises en experts daar...
Zoveel boeiende inhoudelijke onderwerpen, maar ook zo interessant hoe alle
lijntjes samenkomen in een strategisch overzicht.

Een voorbeeld: Neerlands eerste goedgekeurde E-depot
E-depots vormen op zichzelf al een boeiend terrein. Het doel is natuurlijk het
waarborgen dat de digitale archieven op langere termijn toegankelijk blijven
zonder verlies van gegevens. Die gegevens blijven altijd toegankelijk en kunnen
betrouwbaar, volledig en authentiek in hun context worden gereproduceerd.
Het Amsterdamse depot is als eerste in Nederland getoetst (op de eisenset ED3,
Eisen Duurzaam Digitaal Depot versie 1.0) en in orde bevonden. Dat was in 2012,
er is dus ruime ervaring. Zo zijn de originele persoons- en archiefkaarten van het
Amsterdamse bevolkingsregister uit de periode 1939-1994 gescand en in het edepot bewaard, ook zijn de openbare gedeelten via de website van het
Stadsarchief in te zien en kunnen de originelen worden vernietigd. Zelfs de
website wordt er periodiek op gearchiveerd.

Mooiste ter Wereld
Bert is er duidelijk over: het is onze missie, maar... eigenlijk is het al zo: het
mooiste stadsarchief ter wereld. Als je tijdens een congres in Israel
nietsvermoedend uit de wandelgangen wordt geplukt en met een taxi wordt
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ontvoerd omdat een Israëlische collega ‘de directeur van Stadsarchief Amsterdam
ontmoeten’ - op haar bucket list heeft staan, dan zit het wel goed.

Ja, de historische collectie kent zijn weerga niet. Zo is precies het Archief van de
Amsterdamse Notarissen op het Memory of the World Register van UNESCO
geplaatst. Het Notarieel Archief is het meest omvangrijke en veelzijdige archief
over de geschiedenis van Amsterdam.
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Maar ook roemt Bert zijn medewerkers: “internationale klasse”. Op allerlei
gebieden en technologische ontwikkelingen is het Stadsarchief actief, soms heel
ver en soms juist verkennend, zoals AI. ‘De Moderne Overheid’ heeft ook zo zijn
impact op het Stadsarchief, zoals verbeteringen door het aanbrengen van allerlei
koppelingen en daarmee het ontkokeren van diensten en dienstverlening. Dat
vergt het bouwen van platformen en het intensief werken met en hergebruiken
van data. En nog snel ook: Scrum en Agile lijken een soort religie te worden, een
probleem oplossen in een paar weken. En dat moet wel, want ontwikkelingen
gaan razendsnel. Zorg dan maar dat je digitalisering goed gaat! En... werk en
passant ook nog maar even 30 kilometer archief weg...

Vraagstukken alom
Een interessante quote van Bert: “De Archivaris wordt Informatiemanager gericht
op duurzame toegankelijkheid, werving en vernietiging.” Het wordt wel een
beetje aftasten waar de grenzen liggen. Privacy en informatiebeveiliging zijn ook
essentieel, maar dat valt in Amsterdam onder de CIO, Bert’s “partner”. Maar waar
bewaar je je informatie: binnen het proces of in een E-depot? Soms is dat laatste
lastig, dus er komen overal informatiehuizen, een interessant vraagstuk.

E-depot en de toekomst van Digitale Duurzaamheid
Maar heb geen illusies dat die vraagstukken zich zomaar laten oplossen. Ana van
Meegen, Expert Duurzame Toegankelijkheid van het Stadsarchief, laat daar geen
misverstand over bestaan. Ze focust op de heilige graal van het E-depot. Digitale
duurzaamheid vereist dat de informatie integer blijft en de drager onbeschadigd,
dat de sleutels voor vertaling van data naar informatie beschikbaar blijven en de
informatie vindbaar en interpreteerbaar. Maar... dragers en bestandsformaten
raken in de toekomst nog steeds onbruikbaar en er komen meer objecttypen bij,
meer bestandsformaten en meer standaarden...
De toekomst brengt zelfs nog meer, zoals:
• Geautomatiseerde preservering (ook in systemen die geen dedicated
archiefsysteem zijn);
• Geautomatiseerde metadatering;
• Datalakes (informatie bewaren die opzettelijk metadataloos is, is een trend);
• Het inzetten van cloud oplossing groeit (meer schaalbaarheid en vrijheid);
• Meervoudige beschikbaarstelling (dezelfde informatie in meer
bestandsformaten);
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• Printen van digital born documenten (omdat het bestandsformaat onleesbaar
wordt);
• Of ine storage; DNA storage;
• Digitale preservering wordt onderdeel van de informatieketen (geen aparte
handeling);
• Archiefwet verandert (zoals verkorting bewaartermijnen).

Wat dan te doen?
Hoe kom je dan tot een goed E-Depot? Het Amsterdamse depot is als eerste in
Nederland getoetst - in 2012 - en in orde bevonden, dus er is de nodige ervaring.
Interessant: Stadsarchief Amsterdam heeft een self-assessment gedaan op
Scoremodel.org. Dan check je op alles dat nodig is om een goed E-Depot te
krijgen. Er bleek nog genoeg ruimte voor verdere verbetering. Er is tevens een
Business Information Plan opgesteld om in te spelen op de kaders die de
gemeente stelt, met name digitaal archiveren, openbaar toegankelijke informatie
voor ieder (intern & extern), eenvoudiger informatie delen en combineren,
informatie gestuurd werken, hergebruik van informatie door derden (WHO) en
actieve openbaarheid (WOO).

fl
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Dit leidt tot een toekomstbeeld waarbij informatie direct na creatie al centraal
opgeslagen wordt (informatiepakhuis), applicatiefunctionaliteit losgekoppeld is
van beheer van informatie, 1 partij verantwoordelijk voor het informatiebeheer in
het pakhuis, Informatiebeheerder het beheerregime bepaalt (waardering, opslag
of beheer, bewaartermijnen, toegang verlenen, preservering, vernietiging) en
toegankelijkheid geregeld wordt via Datapunt.

Scenario's
De weg daarheen kent vier scenario’s:
• Overbrengen afgesloten archiefblokken

60

Digitale Tijger - Lente 2021

• Overbrengen afgesloten geschoond dossier
• Uitplaatsen afgesloten dossier
• Uitplaatsen afgesloten informatie object
Bij uitplaatsing is het stadsarchief niet verantwoordelijk, wel bij overbrenging.

Hoe gaat het Stadsarchief dit realiseren? Als volgt, programma gestuurd:
1. Project Vernieuwing e-depot: infrastructuur en processen
2. Nieuwe raadpleegomgeving(en) i.s.m. Datapunt
3. Projectmatig aanpak digitale overbrenging
4. RMA voor uitplaatsing
5. Projectmatig aanpak digitale uitplaatsing

Handige links
De links openen in je browser
• Presentatie Ana (met uitvergrotingen van de illustraties)
• Site Stadsarchief
• Archiefbank (meer dan 32.000.000 scans)
• Beeldbank (meer dan 440.000 foto's, tekeningen, prenten en kaarten)
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9.

Tijgernootjes: Hoezo Pratende Tijgers? TijgerTalks!

Rubriek Tijgernootjes: men neme een appetijtelijk onderwerp uit de informatie–
professie, keure geur en exterieur, zette er stevig de tanden in, krake door tot de
kern en... verkondige onbeschaamd de eigen mening. Met een knipoog ;-)
Auteur: Simon Been
TijgerTalks bieden een virtueel platform voor al die boeiende visies en passies en
lessons learned in dit fascinerende vakgebied, met een knipoog naar de bekende
TEDTalks.

Hoe werkt het ook alweer?
Het start met 1 of 2 presentaties, de Talks. Dan is het tijd voor de Vragensessie en
het Brainboxen.
Iedere deelnemer kan tevoren eigen vraagstukken insturen. In de Vragensessie
geeft een spreker daar reacties op. Vervolgens is er onderlinge discussie in breakout groepjes met elk een eigen onderwerp. Het Brainboxen. Hiervoor komt ieder
in een groepje op basis van tevoren ingediende voorkeuren. Zo mogelijk
koppelen de Talker(s) en/of deelnemers de highlights terug van de verschillende
onderwerpen.

TijgerTalks: Visies, Passies en Lessons Learned in het
Informatiedomein...

Succesvolle Start
Op 9 maart dit jaar deden Alexandra Janssen en Astrid Bakker de aftrap van de
allereerste TijgerTalks. Ziehier voor een transcript van de presentatie van
Alexandra. Het was super geslaagd. Het grootste compliment was dat op een
enkeling na alle deelnemers betrokken bleven, vanaf de eerste presentatie tot en
met de laatste minuten interactie.
Maar dat is ook niet gek. Alexandra en Astrid zetten elk een verhaal neer dat stond
als een huis en hadden de interactie goed voorbereid. Ze wisten immers tevoren
welke vraagstukken de deelnemers hadden ingestuurd.
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Omdat alles behalve de break-outs tevoren opgenomen en met sheets en ander
materiaal dynamisch gemonteerd was, werd de dodelijke saaiheid van veel
digitale sessie voorkomen. Een ander groot voordeel: de sheets en uitgetikte
presentaties konden direct gedeeld worden met de deelnemers.

TijgerTalks #2: DIV/Archief/Informatiebeheer:
Aanpak voor Impact bij IT-Projecten!
Oké, de host moet de volgende keer beter opletten als een deelnemer de
aandacht vraagt, maar daarvoor biedt hij zijn nederige excuses aan. :-)

En toen TijgerTalks #2
Wilco van de Kamp en Peter Rietman waren op 25 mei de sprekers, allebei
Adviseur DIV, Servicepunt71, Regio Leiden e.o.
Hun focus: Zet DIV/Archief/Informatiebeheer op de Kaart bij IT-Projecten!
Tja, hoe vind je als team Informatiebeheer en Archivering aansluiting bij projecten
die grote invloed hebben op de informatiehuishouding? Bijv. bij aanschaf van
nieuwe systemen, uitfasering van bestaande systemen en koppelingen met het
centrale DMS.
In een kort en krachtig tweegesprek presenteerden Wilco en Peter door hen
ontwikkelde hulpmiddelen bij de Aanbesteding en Implementatie van systemen:
de Archiverometer en de Afvinklijst.
Doel: professionalisering van de archivering door een goede aansluiting te
krijgen bij andere (zaak)systemen, de werkprocessen te optimaliseren en te
komen tot een goede migratie en conversie, bij alles rekening houdend met
onderwerpen als AVG, WOO, zaaktypen, bewaartermijnen, archiveringsvormen,
publicatie en vernietiging.
De Archiverometer is een hulpmiddel om voor DIV èn voor de betreffende
projectleider vóór de start van een project helder te krijgen wat doel en werking
zijn van het beoogde systeem en welke bedoelde en onbedoelde consequenties
dat kan hebben op archiveringsgebied.
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monitoren op allerlei relevante gebieden.
Uiteraard kregen de deelnemers deze Tools, net als de sheets en een transcript
van de presentatie. :-)

En nu... TijgerTalks #3: Open Access, maar dan ècht en... HOE!
Over informatie ontsluiten gesproken... Zoveel topklasse content zit verstopt in
academische publicaties. Dure publicaties. Zelfs de universiteit waar de research
gedaan is moet daarvoor fors betalen aan de uitgevers.
'Open Access' ging dat veranderen: gratis en open online toegang tot
wetenschappelijke informatie. Geweldig nieuws voor informatieprofessionals!
Toch loopt het niet zo'n vaart. Natalia Grygierczyk - tot voor kort directeur van de
Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit en nu directeur van Radboud
University Press - vertelt een inside story, inclusief het goede nieuws:
Open Access, maar dan ècht. En... HOE!
Ja, een eerlijke markt van wetenschappelijk publiceren is mogelijk. Natalia bewijst
het en neemt daarvoor zelf het voortouw. En nog wel via de meest ambitieuze
route: Diamond Open Access!
Radboud University Press gaat dit waarmaken:
• Met beperkte nanciële middelen academia publishing sustainable maken
• Change agent worden in de wetenschappelijke publishing business
• Auteurs en redacties ontlasten van administratief en logistiek geregel
• Competente commerciële partijen inschakelen tegen reële prijzen
• Klein qua organisatie, dicht bij de gebruikers en controle over de
gecontracteerde diensten
• Financieel duurzaam op lange termijn: Natalia geeft de cijfers
Haar voorbeeld is OA UCL Press. Maar hoe gaat ze om met al die uitdagingen:
nanciering, organisatie, auteurs, kwaliteit, concurrentie, prestige, etc?
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De Afvinklijst helpt om gedurende het hele project goed te kunnen blijven

TijgerTalks #3: Open Access, maar dan ècht.
En... HOE!
Vast een tipje van de sluier:
• Er is al een hele rij concreet toegezegde publicaties, sommige in vergevorderd
stadium
• Bestaande tijdschriften gaan over naar de RU Press, nieuwe ontstaan
• Peer reviewers voor tijdschrift-artikelen komen met het tijdschrift mee
• Peer reviews voor boeken worden vergoed; nog niemand heeft geweigerd
• Binnen 5 jaar bouwt RUP zijn reputatie. OA UCL Press is dit gelukt binnen een
paar jaar.
Natalia weet van wanten. Erg leuk is ook dat ze vertelt hoe haar carrière-pad
leidde richting Open Access. En wat daar mooi aan is. :-)
Vragensessie: Na de Talk geeft Natalia reacties op speci eke vraagstukken, aan de
hand van jouw eigen tevoren ingestuurde vraagstellingen.
Brainbox: Daarna is er onderlinge discussie in break-out groepjes met elk een
eigen onderwerp; jij komt in een groepje op basis van jouw tevoren ingediende
voorkeuren. Zo mogelijk koppelen de Talker en/of deelnemers plenair de
highlights terug van de verschillende onderwerpen.
Meedoen? Deelname is gratis voor leden van het Papieren Tijger Netwerk.
Geen lid? Voor € 49 ben je lid en doe je gratis mee!

Wat zegt Natalia zelf over haar presentatie?
"Open toegang tot wetenschappelijke resultaten (Open Access) heeft in mijn hele
bibliotheekcarrière op de eerste plaats gestaan, vooral omdat het traditionele
model ontzettend oneerlijk is. Het geld dat aan onderwijs en onderzoek zou
moeten worden besteed gaat naar de commerciële wetenschappelijke uitgevers
die hun eigen portefeuilles en die van hun aandeelhouders vullen.
Het duurt ook verschrikkelijk lang om de verandering van dit systeem voor elkaar
te krijgen.
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Gelukkig is een activistische beweging van ruim 30 jaar geleden nu
doorgedrongen tot alle traditionele niveaus binnen academia en is het een
vanzelfsprekend onderdeel van het universitaire en bibliothecaire bedrijf
geworden.
Mijn presentatie zal gaan over de mogelijkheden op dit terrein die er zijn en
gerealiseerd worden.
Hoewel er voldoende geld zit in het totale systeem van wetenschappelijke
literatuur om de omslag naar open access voor elkaar te krijgen wil je dat er ook
aanzienlijk minder geld daaraan wordt uitgegeven. De meerwaarde is er immers
niet en de prijzen zijn gebaseerd op het monopolistische eigendom van uitgevers
van auteursrechten. Er gaat relatief veel politieke en bestuurlijke aandacht en geld
naar deze omslag maar weinig aan nieuwe alternatieve publicatiekanalen en
-systemen van en door academia. Hoewel een drastische verandering van het
model nodig en mogelijk is.
In mijn presentatie zal ik een schets geven van hoe zo’n nieuw systeem in zijn
geheel wereldwijd kan werken en wat de rol is van de (universiteits-) bibliotheken
daarin. Daarnaast geef ik een illustratie van de invulling daarvan bij de Radboud
University Press (i.o.) in een nationaal samenwerkingsmodel."

Handige links
De links openen in je browser
• TijgerTalks #3, de laatste informatie.
• Aanmelden
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10.Sentimental Journey
We hebben heel wat gave Heterdaadsessies achter de rug. Soms klein maar super
jn zoals bij het Kabinet der Koningin, soms echt méga zoals bij Rijkswaterstaat en
de Nationale Politie. Soms bij organisaties die voor velen onder de radar zaten
(Praktizijnsbibliotheek) en soms bij de wereldvermaarde (Shell Head Quarters).
Soms is één contact voldoende om een spraakmakende organisatie met
aansprekende case te vinden èn bereid te vinden, zoals bij de Koninklijke
Bibliotheek. Doorgaans echter duurt het jaren van contacten onderhouden
voordat de tijd rijp is, zoals bij het Rijksmuseum (10+) en Pensioengigant MN (25!).
Van de laatste jaren zijn er gelukkig foto's. Elke Journal geeft een impressie van
zo'n historische sessie. Waarom? Het is fascinerend om te zien hoe veel er
verandert in het vakgebied, maar ook hoe weinig...

Enig idee waar en wanneer deze was? Dit is een foto van een gepresenteerde
slide. Het antwoord staat op de volgende pagina ;-)
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Tip. De aankondiging had als kop: Kenniscockpits en de inzet van nieuwe media Tips & Tools...

Waar was het nou...?

Bovenop het verslag stond: "Tijgers in de Collegebanken". En je ziet ze zitten!
Rechts Keynote spreker Guus van den Brekel die kort daarna de Publieksprijs
kreeg bij de Informatieprofessional van het Jaar verkiezing, met maar liefst 40%
van de stemmen. Onlangs ontving hij een soort lifetime achievement Award van
de European Association for Health Information and Libraries.
Ja, de plek is de Centrale Medische Bibliotheek van het Universitair Medisch
Centrum Groningen. Datum: donderdag 4 maart 2010.
Normaliter zijn teksten in Digitale Tijger Journals van recente sessies, maar voor
de rubriek Sentimental Journey maken we natuurlijk een uitzondering! Gewoon
omdat het zo gaaf is om te zien hoe snel sommige veranderingen gaan en hoe
traag andere. In dit geval kijken we in de keuken van een echte vooroploper!

Een stukje verslag... (let wel: uit 2010!)
Netvibes blijkt het sleutelwoord. Er kwamen meer dan genoeg andere
onderwerpen aan bod, van Learning Grid tot Toolbox, maar Netvibes steelt de
show. 'Overweldigendʼ is één van de reacties van de deelnemers. Het is
inderdaad een kleine vloedgolf aan mogelijkheden en informatie, maar de
meeste aanwezigen smullen ervan. 'Zeer leerzaam', 'Erg geslaagd' en 'Veel
nieuwe ideeën opgedaan, bedankt' zijn enkele evaluaties.
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Opvallend is de bescheidenheid van de gastorganisatie. Drie uitgesproken
vakmensen - Annalies Koelstra, Guus van den Brekel en Karin Sijtsma - komen aan
het woord, zonder een spoor van naast-de-schoenen-lopen, ondanks de toch wel
opmerkelijke prestaties. Het is geen gelikte show of wervelend entertainment,
maar een inspirerende en informatieve middag, met veel enthousiasme en liefde
voor het (steeds vernieuwende) vak. De kern: praktisch nut voor de klant. Alle
mogelijke wegen worden gezocht en uitgeprobeerd om dat te bieden. Vooral
Guus straalt die bevlogenheid uit om de klant tot nut te zijn, maar het virus lijkt in
de hele Centrale Medische Bibliotheek (CMB) rond te waren...

Bibliotheek als paradepaard
Annalies Koelstra, hoofd van de CMB, bijt het spits af. Zij is de people manager
die de 16 leden van haar team de ruimte geeft om te presteren. Ze introduceert
ons in de wonderlijke en sterk kennis-intensieve wereld van het Universitair
Medisch Centrum Groningen. Studenten, artsen, verpleegkundigen, verschillende
vakgebieden, uiteenlopende locaties en... een sterke digitaliseringscultuur. Niet
lang geleden kwam de student voor een bepaald papieren tijdschrift en zocht hij
'wel even een andere' als het alleen digitaal beschikbaar bleek. Tegenwoordig is
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dat omgekeerd: 'Alleen op papier? Dan ga ik nog even zoeken'. Ja, 95% van de
collectie is inmiddels digitaal. Het aantal papieren tijdschriften leunde 6 jaar
geleden tegen de 1000 aan, nu tegen de 100. Een revolutie zonder enige
weerstand. Sterker nog: de klanten pushen de verandering. Ze zoeken en vinden
een tijdschrift op internet en willen het ook kunnen inzien. Staat het niet online?
Dan is het ook niet belangrijk!
Annalies en haar team hebben duidelijk ingespeeld op de ontwikkelingen, zowel
fysiek als digitaal, zowel organisatorisch als qua collectie. Het helpt natuurlijk dat
publiceren van groot belang is in de universitaire wereld. Het UMCG wil bij de top
50 in de wereld horen en is heel trots op haar 1700 eigen publicaties. De CMB
heeft een goede reputatie en veel goodwill. Annalies begint er in 2000 als interim
manager, na 14 jaar management bij de Bibliotheek van de Faculteit Economie
van de Hanzehogeschool. Vanaf de start bij de CMB heeft ze het plan naar 'online
only' te gaan en dat gebeurt ook: van 850 papieren abonnementen naar
duizenden digitale. Om te beginnen is uitgezocht wat de top-10 was per afdeling.
Die is on-line aangeboden. En zo ging het verder. Het gaat echter niet puur om
die abonnementen. De vraag is: hoe zorg je dat ze aansluiten bij de manier van
werken van al die klanten? Dat betekent je verdiepen in sociale netwerken,
onderwijs etc. Die kennis wordt vertaald in producten en diensten en... wordt
gedeeld, zowel nationaal als internationaal. Vooral Guus van den Brekel is de
spreekbuis met zijn workshops en lezingen over allerlei digitale ontwikkelingen in
heel Europa. Voor deze prestaties krijgt de CMB als team veel waardering en dat
straalt ook weer af op het UMCG. Annalies zal het zelf niet snel zeggen, maar de
Centrale Medische Bibliotheek is een paradepaard van het UMCG.

Learning Grid en eigen onderwijs
Tot voor kort gold: als je bij de CMB werkt, ken je de catalogus uit je hoofd, zit je
tussen de boeken en papieren tijdschriften en kan je met moeite een ruimte
vinden om onderwijs te geven. Studenten kunnen terecht tijdens kantooruren,
lopen door rijen met kasten of zitten in een leeszaal.
Die tijd is voorbij. Liefs 95% van de papieren collectie is afgevoerd in containers
(bijna niets kon elders worden ondergebracht). Op de opengevallen plaats staat
nu een volledig geoutilleerde cursusruimte waar workshops en trainingen worden
gegeven aan diverse groepen klanten. Naast het digitaal toegang geven tot
informatie is een uitgebreide set met tools ontwikkeld om de klant zo praktisch
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mogelijk tot nut te zijn. En de openingstijden? Die zijn onlangs opnieuw verruimd:
tot 22.00 uur door de week en van 10.00 tot 22.00 uur in het weekend.

Het doel is: "de klant moet over ons struikelen!"
Hoe zorg je dat studenten een goede leeromgeving hebben; vooral als ze steeds
meer in wisselende combinaties samenwerken? Annalies deed inspiratie op in de
universiteit van Warwick. Daar huisvest de bibliotheek een drietal verdiepingen
met state-of-the-art technologie, een collectie naslagwerken en vooral ook een
zeer relaxte groeps/ studieomgeving die 24 uur per dag open is, 7 dagen per
week. The Learning Grid noemt men dat. De Centrale Medische Bibliotheek in
Groningen heeft dit concept ingevoerd, zij het op bescheidener schaal. Studenten
mogen in de aparte Learning Grid eten en drinken. Er zijn poefs en verrijdbare
bankstellen, verplaatsbare tussenwanden en videoschermen. Groepen richten zelf
hun eigen werkruimte in. En... er is geen toezicht.
Een extra voor de CMB is dat het UMCG een eigen architect heeft. Die heeft het
Learning Grid concept gevisualiseerd in de vormgeving en aankleding. Zoals de
foto's illustreren hebben de studenten er geen enkele moeite mee om de Grid
om te toveren tot hun eigen huis/vergaderruimte.

Web 2.0
"De Web 2.0 technologie biedt ons mogelijkheden om onze dienstverlening bij
onze klant te brengen", zegt Guus van den Brekel, Medisch Informatie Specialist
en Coördinator Elektronische Dienstverlening. Het probleem van digitalisering is
immers de onzichtbaarheid van de bibliotheek. Het risico is groot dat men andere
informatie op internet sneller (of beter of makkelijker) vindt dan de CMB-info
waarvoor wel dure licenties zijn gekocht. Digitalisering stelt vier belangrijke eisen
aan kenniscentra: zichtbaar worden, overkill aan informatie en interfaces
aanpakken, meegaan met de technologie zelf en om leren gaan met de enorme
schaalvergroting die het internet veroorzaakt. Niet voor niets komt nog steeds
80-85 % van de bezoekers van de CMB- site via Google... Het doel is: "de klant
moet over ons struikelen!"
Hoe word je zichtbaar, vindbaar, zoekbaar en bereikbaar? De sleutel ligt in de
manier waarop de klant zijn informatie zoekt. Steeds meer applicaties verschuiven
naar web-based applicaties, waardoor de browser de meest gebruikte zoekoptie
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wordt. En die browser heeft interessante mogelijkheden om vaste klanten te
binden. Daarom richt de CMB zich erop om die ook te bieden. Dat leidde tot het
idee van de Toolbar.

Toolbar als KennisStrip
Google en andere browsers geven de mogelijkheid om een eigen toolbar te
installeren. In feite voeg je daarmee bovenaan je Google-window (onder de
bestaande tools) een balkje of strip met keuzemogelijkheden toe. Guus heeft
speciaal voor de CMB- klantenkring zo'n toolbar ontwikkeld. Die biedt toegang
tot een wereld van relevante kennis en informatie, zoals een hele range van
relevante databases, maar ook tot het Groene Boekje en vertaaltools. Er is zelfs
een zoektool die in meerdere databases tegelijk zoekt (Purple Search).

De browser heeft interessante mogelijkheden om vaste klanten te
binden. Daarom richt de CMB zich erop om die ook te bieden. Dat
leidde tot het idee van de Toolbar.
Andere opties zijn: een vraag stellen aan de bibliothecaris, zien waar in het
complex PC's beschikbaar zijn, relevante RSS-feeds, nieuwe medische dissertaties
van het UMCG, eBooks, medische podcasts et cetera. Het mooie van de toolbar is
bovendien, dat hij altijd in beeld blijft en de gebruiker dus niet zijn work ow hoeft
te onderbreken. En... hij is gratis. De CMB-toolbar blijkt een hit, internationaal
zelfs. Guus wordt door heel Europa uitgenodigd om hem te presenteren. En dat
doet hij ook, soms maandelijks. Niet alleen deelt hij de toolbars overal uit onder
zijn collega's (en aan de aanwezige Papieren Tijgers), hij maakt ze soms ook op
maat. Zo zijn er varianten voor meerdere buitenlandse instituten.
Boeiend is dat ICT in het Groningse universiteitsziekenhuis het niet aan wil om de
toolbar in de standaard browser te zetten. Voor Guus is zo'n obstakel juist een
uitdaging, dat is wel duidelijk ;-) Hoe krijg je al die tools dan toch bij de
gebruiker? Hij probeert van alles en valt uiteindelijk voor Netvibes.

Netvibes als KennisCockpit
Eigenlijk maak je in Netvibes een persoonlijke pagina op internet. Niets
bijzonders. Of wel? Netvibes heeft een onwaarschijnlijk arsenaal aan hapklare
brokken die je op die pagina kunt plaatsen. Bovendien kun je op eenvoudige
Digitale Tijger - Lente 2021
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wijze daar zo ongeveer alles aan toevoegen wat het internet te bieden heeft. Alles
op 1 pagina. De kunst is dus - zoals die dat al eeuwen is voor bibliotheken - om
een maatwerk selectie te maken uit al dat moois. Dat is precies wat Guus doet
voor de klanten van de Centrale Medische Bibliotheek. En hij voegt daar het
nodige aan toe van eigen hand. Wat Guus bouwt mondt uit in een kenniscockpit:
allerlei onderdelen uit zijn toolbar komen uiteraard op die pagina, maar ook een
ruime schakering aan andere tools en bronnen. De volgende stap is om voor
verschillende doelgroepen verschillende maatwerk-pagina's te maken.
Voorbeelden zie je hier. Het aardige van die pagina's is dat de informatie die erop
staat weer door klanten of afdelingen kan worden geplakt in hun eigen pagina's.
Zo zijn sommige widgets (zo heten die hapklare brokken) meer dan 1000 maal
gedownload. En dagelijks zijn er gemiddeld zo'n 200 gebruikers. Guus toont
diverse - volle - voorbeeldpagina's.
Een rondje langs de deelnemers leert: KennisLAB springt er echt uit als het gaat
om gebruik van de nieuwe Web 2.0 technologieën door kenniscentra. KennisLAB
gebruikt van LinkedIn en Facebook tot Twitter en Yammer. Netvibes blijkt praktisch
ongebruikt bij de deelnemers (1 steekt zijn hand op). De Google-variant iGoogle
is bekender (4 handen), maar volgens Guus lang niet zo gebruiksvriendelijk. De
Centrale Medische Bibliotheek blijkt van al deze markten thuis en is zelfs actief op
Hyves. Relevante informatie (zoals geselecteerde RSS-feeds) wordt automatisch
naar deze sociale netwerken gepusht.
Als je wilt weten hoe je een bibliotheekaccount voor Twitter moet maken, kijk dan
op de blog van Guus. Hij vindt studenten, medewerkers en bedrijven op Twitter
door te zoeken op termen die ze gebruiken in hun tweets, zoals 'UMCG'. Dat leidt
tot inmiddels ruim 200 volgers.
Boeiend is dat veel web 2.0 functionaliteit technisch niet werkt op het
webplatform van de RuG of het contentmanagement systeem van het UMCG. (Uit
de zaal kwamen voorbeelden van organisaties waar de beperkingen groter zijn;
die het gebruik van sociale netwerken of zelfs het hele internet doelbewust
blokkeren, zoals het Ministerie van Defensie.) Guus stoort zich er niet aan. CMB
gebruikt Netvibes om het technische probleem te omzeilen. En hij gaat in april
rustig naar Trondheim om daar aan internationale vakgenoten een workshop te
geven over Virtual research networks: Towards Research 2.0.
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RSS? Of toch...
Guus is zeer enthousiast over RSS: 'een geweldige tool', noemt hij het. Zes
deelnemers geven aan het ook te gebruiken binnen hun dienstverlening. Hij geeft
als voorbeeld het altijd actueel hebben van lijsten met medische dissertaties en
vooral die van het UMCG. Maar niet iedereen is er positief over. Een deelnemer
heeft het over de information overload die RSS veroorzaakt en geeft aan dat ze
het hebben omgezet in e-mail alerts.
Guus herkent dat wel. Hij neemt Dermatologie als voorbeeld, het medisch
specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van de huid. In die vakgroep
is onderzocht wat de behoeften zijn. Het resultaat is dat bepaalde
informatievoorziening gewoon per e-mail gaat, andere in de vorm van RSS-feeds,
weer andere simpelweg verstrekt wordt als lijstjes en het restant door de
gebruikers zelf wordt opgezocht. Hij geeft aan dat deze problematiek al lastig is
voor vakgenoten, laat staan voor de gebruikers. Die hebben dan ook begeleiding
nodig en niet iedereen zal het oppikken.

Competenties
Een conclusie van Annalies is: wat we nu doen is heel anders dan ons
oorspronkelijke vakgebied. 'Ik neem nooit meer iemand aan van de bibliotheek
academie of IDM.' Dat roept meteen een reactie op van Bauke Jousma
(Informatie-adviseur bij Vincis), tot voor kort enthousiast IDM-docent: 'Dit - wat we
vandaag horen - is juist het vakgebied dat IDM studenten leren!' Annalies geeft
toe dat haar laatste IDM-contacten niet recent zijn, maar benadrukt dat het
tegenwoordig vooral gaat om het contact met de klant, de didactische
vaardigheden. Functie-eisen veranderen ingrijpend. Veel huidige collega's, maar
ook veel schoolverlaters, hebben het daar moeilijk mee. Dat is een constatering
die bijvoorbeeld ook op de Heterdaadsessie bij De Nederlandsche Bank is
gedaan.

Netvibes voor verpleegkundigen
Karin Sijtsma, informatiespecialist bij de CMB, geeft de nodige opleidingen aan
doelgroepen. Eén zo'n groep wordt gevormd door verpleegkundigen. Lastig aan
die categorie is dat ze niet de hele dag achter een PC zitten, maar rondlopen
binnen hun afdeling. Ze komen ook niet of nauwelijks op de Centrale Medische
Bibliotheek, alleen als ze voor (na)scholing materiaal nodig hebben. Dat is heel
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anders dan bij studenten. Toch moet deze doelgroep ook bereikt worden. Een
belangrijk punt is 'Evidence Based Practise': handelingen van verpleegkundigen
moeten tegenwoordig gebaseerd zijn op in literatuur vastgelegde informatie over
doelmatigheid en doeltreffendheid. Daarom heeft de bibliotheek ze echt wat te
bieden. Maar hoe bereik je deze doelgroep?
De bronnen die ze nodig hebben zijn sterk verspreid, databases, websites etc. Het
zou handig zijn als ze gebundeld werden. Netvibes is een handig
ordeningsintrument hiervoor. Een Netvibespagina is nu het uitgangspunt
geworden voor workshops aan deze doelgrop. Het motto is: „Jullie zijn
deskundig. Tips voor websites, patiëntensites? Dan voegen we die toe.” EduCMB
is de openingspagina. Er zijn verschillende tabs, zoals databases algemeen,
catalogus, elektronische tijdschriften. Ook binnen de verpleegkundigen zijn
verschillende doelgroepen, die meer of minder gewend zijn aan het zoeken van
literatuur.
En dan is het tijd voor de Tijgerborrel...

Trouwens...
Als je zelf een tip hebt voor een aansprekende gastorganisatie met een
spraakmakende case en er komt daar een sessie van, dan doe je daar natuurlijk
kosteloos aan mee!
Geef maar een seintje: simon@papierentijger.net
Gaaf toch? :-)
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Over de digitale publicaties
De focus van alle publicaties is de Queeste naar Eye Openers in Informatieland!
Elk telt 40 - 80 pagina’s tekst, illustraties en links naar sheets en achtergrondinformatie.
Er zijn twee soorten:
• Heterdaad eDossiers
• Digitale Tijger Journals
De planningen en indelingen zijn onder voorbehoud.

Heterdaad eDossiers
Deze bevatten uitgebreide en recente artikelen van telkens één organisatie, doorgaans
een gastorganisatie van een Heterdaadsessie.
Sessiedeelnemers krijgen het betreffende eDossier zonder kosten toegestuurd; het
bevat een verslag van veelal 40 - 70 pagina's van zoveel mogelijk sessie-onderdelen,
inclusief illustraties en links naar sheets en achtergrondinformatie.
Voor anderen zijn die eDossiers verkrijgbaar bij het Netwerk à € 95 via deze link of
zaak@papierentijger.net.
Planning:
I.

CASE Pensioengigant MN… Recordsmanagement in de Praktijk / Saneren van
Schijven en Mailboxen / Of ce 365 Visie & Praktijk / Kennisplatform IVy in SharePoint
Online / Mensen Verbinden over Silo’s heen / Informatieprofessional & Grip in een
Agile wereld (44 pagina's, sessie 2020, verschenen lente 2020)

II. CASE Structuur in de Informatiehuishouding... Experts over: Orde in de
Informatiehuishouding / Data is Hot & Sexy! Maarre... Managen & Beschermen is pas
Cool! / Blauwdruk Recordsmanagement: Structuur in het SharePoint-Tijdperk / Naar
Digitaal en Papierloos Werken (65 pagina's, 2019, verschenen medio 2020)
III. CASE Nationale Politie… Landelijk Team DIV / Cold Cases: DIV en Arti cial
Intelligence / Communicatie van Visie & Strategie / DIV-Advies / Team Recordbeheer /
RecordsManagementTool / Vervanging en Slim Scannen (2019, verschijning 2021)
IV. CASE Rijksmuseum… Rembrandt’s Monsters / Digitaal Erfgoed: Collectie Informatie /
Terminologie / Research Data Management / Linked Open Data / The Art of
Information / Stroomlijning Informatieverzoeken / Collectiedocumentatie &
Informatie-architectuur (2019, verschijning 2021)
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Digitale Tijger Journal
Dit zijn bloemlezingen uit dergelijke sessies met langere en kortere artikelen van 4-7
verschillende organisaties, inclusief illustraties en links naar sheets en
achtergrondinformatie. Ook bevat elke Digitale Tijger Journal een Column en de rubriek
Sentimental Journey: terugblik op een 'oude' Heterdaadsessie en sinds kort de strip 'De
Archivist'. In totaal veelal 50 - 80 pagina's.
Deze digitale Journals worden bij verschijning verstrekt aan leden van het Netwerk.
Gratis...
Gerealiseerd:
AVG & Archivering / Big Data Analytics / Historie is Hip / Nulmeting
Informatiehuishouding / Onderzoek Digitale Duurzaamheid / OCR & Automatische
Metadatering / Bonus… Case Ministerie Binnenlandse Zaken
1. Hotspots / Bibliotheek-R&D / Zaaksysteem OneGov / Fusie & Informatiebeheer /
Aanpak Digitalisering / Digitale Afhandeling van Bedrijfsprocessen / Enterprise
Content Management & Digitale Archivering / Bonus… Case Koninklijke Bibliotheek
(54 pagina's, verschenen lente 2020)
2. Orde in de Informatiehuishouding / E-mail bewaring / Geïndustrialiseerde
Digitalisering / Research Data Managen & de Onmisbare Bibliotheek / Open
Raadsinformatie / Standaardmetadata (zoals TMLO): Wel zo nodig? / Bonus... Case
ABNAMRO: Mens, Strategie & Organisatie: Veranderen is Best Lastig.
(84 pagina's, verschenen zomer 2020)
3. Of ce 365 à la Corona: Best Practices / Archiveren in tijden van Uitbesteding en
Digitalisering / Wegwijs in de Mist van Licenties / Archiveren by Design /
GIBIT / Textdatamining & Information Extraction / Bonus: Case De Doetinchemse
Aanpak: Visie, Transitie en Samenwerking. (78 pagina's, verschenen najaar 2020)
4. DIV uit de Kast / Cold Cases: DIV & Arti cial Intelligence / Kennisplatform IVy in
SP Online / WOB & de Archiefwet aan Diggelen? / Afscheid van de platformgerichte
dienstverlening / Frisse Blik op verouderde Terminologie / Thematische
Herclassi catie / TijgerTalks #3 / Bonus: Het Mooiste Stadsarchief ter Wereld!
(80 pagina's, verschenen lente 2021)
Voor niet-leden zijn Digitale Tijger Journals verkrijgbaar bij het Netwerk door simpelweg
lid te worden via deze link of zaak@papierentijger.net. Kosten: € 49 voor het lopende
kalenderjaar (bij verschijning van deze Journal geldt dat voor 2021).
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Papieren Tijger Netwerk, Heterdaadsessies en Tijgertalks
Het Papieren Tijger Netwerk is opgericht in 1998 en telt zo’n 700 eigenzinnige
Informatieprofessionals (document, content, kennis, data…) met als missie: elkaar scherp
houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en
SharePoint-tijdperk.
Een Papieren Tijger...
... is een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog
voor kansen en technologie, die het oor te luisteren legt bij
anderen en de tanden zet in nieuwe dienstverlening!
Ja, Papieren Tijger is een geuzennaam: een spotnaam ontpopt tot erenaam,
met accent op Tijger.
Het Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies, TijgerTalks en andere
professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken.
En… natuurlijk door
• de Heterdaad eDossiers, gratis uitgebreid verslag voor sessiedeelnemers
• de Digitale Tijger Journals, gratis bloemlezingen met recente Heterdaad-artikelen voor
leden
• De Nieuwsbrief

Heterdaadsessies
Kennis, op Heterdaad gesnapt! Kennis en het delen ervan, dat staat centraal bij de
activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk.
Een Heterdaadsessie is niet gewoon ‘een uitje’ zoals veel bedrijfs–bezoeken zijn, maar
sterk informatie-intensief, met een hoog netwerk-gehalte en natuurlijk… op locatie!
Kenmerken
• Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case.
• Programma: middagvullend en maatwerk, afgestemd op de organisatie en op de
vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen.
• Sprekers: van enkelen tot 20+. Naast het plenaire programma is vaak sprake van
parallelsessies en zo mogelijk een rondleiding.
• Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel. ;-)
• Van elke sessie verschijnt een fotoreportage en een kort verslag op de site.
• Het uitgebreide verslag krijgen de deelnemers achteraf in het betreffende eDossier,
samen met links naar de sheets en andere relevante achtergrond-informatie.
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Een greep uit de inmiddels 50+ sessies
ABNAMRO
AFM
Belastingdienst
CBS
De Nederlandsche Bank
Deltares
DOK Delft
Erasmusuniversiteit
Gemeente Doetinchem
Gemeente Rijswijk
Gemeente Zeist
Gemeente Zwolle
Haags Gemeentearchief
Havenbedrijf Rotterdam
ING
Kabinet der Koningin
KIT / TropenInstituut
Koninklijke Bibliotheek

Ministerie Binnenlandse Zaken
Ministerie Buitenlandse Zaken
MN
Nationale Politie
Praktizijnsbibliotheek
PWN
Rabobank
Radbouduniversiteit
Rijksmuseum
Rijkswaterstaat
Shell Headquarters
Stadsarchief Amsterdam
TU Delft Library
Univ. Medisch Centrum Groningen
UWV
VNG
VNO-NCW/MKB-Nederland
Ymere

Zie voor nadere informatie over Heterdaadsessies:
www.papierentijger.net

TijgerTalks
Bij TijgerTalks staan nou eens niet de organisaties centraal maar de vakgenoten zelf,
Tijgers die - virtueel - een aansprekend verhaal presenteren binnen het
informatiedomein. Sommigen omdat ze tegendraads zijn of pleiten voor hun passies of
ideeën, maar anderen ook gewoon om kennis en resultaten te delen.
Er zijn zoveel soorten en maten van functies in dit fascinerende vakgebied, zoveel visies
en passies en lessons learned... De TijgerTalks bieden daaraan een platform, met een
knipoog naar de bekende TEDTalks. En de deelnemers krijgen een kans om geboeid en
geïnspireerd te worden èn om vervolgens in discussie te gaan aan de hand van hun
eigen vraagstellingen. Een gaaf scala aan sprekers begint zich te verzamelen: gemeente
en industrie, universiteit en nutsbedrijf, dienstverlening en rijksoverheid...
Zie voor nadere informatie over TijgerTalks:
www.papierentijger.net
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Organisatie Papieren Tijger Netwerk
Het Netwerk is een netwerk, geen seminar-organisator en dus geen duiventil ;-)
Om het netwerk-karakter te beschermen moet je lid zijn als je wilt deelnemen aan
sessies. Sessies en publicaties zijn dan ook exclusief voor leden. Maarrr... doorgaans als
je je aanmeldt voor een sessie of publicatie is 1 jaar lidmaatschap in de prijs inbegrepen.
Organisator van het Netwerk is drs. Simon Been. Ooit adviseerde hij ministeries,
provincies en gemeenten en organisaties als Shell, Aon, ING, Akzo op het gebied van
document- en kennismanagement samen met zijn team vanuit Kopter Kennisgroep
(Consultancy, Media en Seminars).
In die tijd was hij ook al dol op het bundelen van kennis in publicaties zoals het
Handboek Documentmanagement, de Leergang Management van het Document/
Kenniscentrum en de Dossierreeks Document Management. Maar dat was allemaal
papier en heel lang geleden, vóór zijn burn-out.
Nu focust hij op het Papieren Tijger Netwerk en sinds kort weer op... dossiers en zo. ;-)

Lidmaatschap
Je kunt individueel lid zijn van het Papieren Tijger Netwerk of als hele organisatie.
• Individueel lid: alleen jij persoonlijk geniet de lidmaatschapsvoordelen. Naar keuze
gaat de factuur naar je bedrijfs- of naar je privé-adres.
• Bedrijfslidmaatschap: alle medewerkers van de organisatie genieten de voordelen van
het lidmaatschap.
Beide lidmaatschappen zijn zakelijk en lopen per kalenderjaar. Je krijgt naar verwachting
12x per jaar een attendering op Heterdaadsessies, publicaties of andere activiteiten.
Bij een bedrijfslidmaatschap kunnen bijvoorbeeld de ene keer 4 medewerkers naar een
Heterdaadsessie gaan en de andere keer 1, telkens tegen ledenprijzen. Het
bedrijfslidmaatschap voorkomt tevens dat de organisatie jaarlijks moet kijken welke
persoon wel/geen lid wordt of blijft èn bespaart aanzienlijk.
Als privé persoon lid worden kàn (via individueel lidmaatschap), maar vergeet dan niet
dat er BTW bij komt.
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Géén lid?
Bestel als niet-lid een Heterdaad eDossier of Digitale Tijger Journal en je bent
automatisch lid. Het lidmaatschapsbedrag voor dat lopende jaar is daarmee voldaan.
Prijzen hieronder.
Schrijf je je als niet-lid in voor een Heterdaadsessie, dan word je automatisch individueel
lid. Het eerste jaar zit dan in je sessieprijs berekend middels een kleine opslag.
Werkzoekenden kunnen beroep doen op het werkzoekendentarief voor een sessie. Let
op: je wordt wel gewoon individueel lid.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en geldt voor minstens 1
jaar. Het wordt automatisch telkens met 1 jaar verlengd tot schriftelijke wederopzegging
vóór 1 november. Met het aangaan van het lidmaatschap verbindt het lid de eigen
organisatie tot het nakomen van de verplichtingen (vooral het betalen van de facturen ;-)

Prijzen
Individueel lidmaatschap: € 85.
Bedrijfslidmaatschap: € 198.
Heterdaadsessie: € 159 (lid), € 209 (niet-lid wordt meteen lid), € 99 (idem werkzoekende)
Heterdaad eDossier: € 95 (gratis voor betalende deelnemers aan die sessie).
Digitale Tijger Journal: € 49 (gratis als lid in verschijningsjaar).
Nu individueel lid worden kan voor € 49 hier of via een mailtje (zaak@papierentijger.net).
Alle bedragen in deze publicatie zijn ex BTW en gelden voor 2021. Transacties zijn
zakelijk, op naam van de organisatie en dus BTW-plichtig.

Over dit dossier
De artikelen zijn gebaseerd op deze sessies:
• TijgerTalks #1, maart 2021
• Universiteitsbibliotheek Radbouduniversiteit, oktober 2018
• Nationale Politie, oktober 2019
• Stadsarchief Amsterdam, september 2017
• Ministerie Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, april 2018
• Pensioengigant MN, februari 2020
• Rijksmuseum, september 2019
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Wat betreft de tijdsfactor...
De praktijk leert dat organisaties sterk verschillen in tempo van verandering. En,
sommige inzichten zijn vrij tijdloos. Daarom is besloten om relevante artikelen ook op te
nemen als ze wat minder recent zijn. Sommige artikelen zijn aangevuld met recente
informatie.
Voor de eerste Digitale Tijger Journals wordt geput uit Heterdaadsessies van 1 - 3 jaar
geleden. De verslaglegging was toen soms vrij beknopt. Naarmate de reeks vordert,
worden de artikelen uitgebreider, gedetailleerder èn actueler. :-)
Dit geldt uiteraard niet voor de Heterdaad eDossiers. Elk Heterdaad eDossier met
ingang van eDossier V verschijnt een paar weken na de betreffende Heterdaadsessie en
is dus actueel bij verschijning. Daarmee vormen zij de meest uitgebreide en
gedetailleerde reeks.
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