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The I of the Tiger 
Zomer! De natuur is overweldigend mooi. Je blijft plaatjes schieten!  

En uiteraard is de natuur ook overweldigend 
wreed, denk aan al die regen... Maar laten we 
ons maar concentreren op de schoonheid. :-) 

Sinds een tijdje gebruiken we een selectie van 
eigen foto's als 'screensavers' op de TV. Zet je 
een tijdje een film stil en... ineens word je 
verrast met prachtige eigen opnames, 
snapshots uit het recente verleden. Meestal is 
dat een reeks ongerelateerde beelden, maar 
soms niet. Soms is het een panoramafoto en 
wordt die langzaam van links naar rechts 
getoond, als een soort filmpje. Dat zuigt je 
helemaal in het beeld... 

Laat dat nou precies de intentie zijn van deze Digitale Tijger Journal! Nu een 
keertje geen bloemlezing, maar een duik in het diepe. :-) 

In het diepe met Recordsmanagement


Thema: Recordsmanagement. RM is iets dat steeds belangrijker lijkt te worden, 
om allerlei redenen. In elk geval omdat de noodzaak dieper doordringt in de 
organisaties en met name bij management en ICT. (Waar rampen, schandaaltjes 
en vingerwijzingen al niet goed voor zijn :-) Maar ook omdat bijvoorbeeld het te 
bestrijken terrein breder en breder wordt; ging het ooit vooral om digitale 
documenten zoals notities en mailtjes, inmiddels gaat het zelfs over 
berichtenreeksen en losse tekstjes, spraak en video, zoals op social media en sms, 
om maar te zwijgen over Whatsapp, Telegram etc. Niet voor niets is Archivering by 
Design een must aan het worden. 

RM is dus echt een thema om te belichten vanuit verschillende invalshoeken, te 
weten: Nationale Politie, Pensioengigant MN en gespecialiseerd zelfstandig 
adviseur Eric Burger. 
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En... in het diepe met Open Access...


TijgerTalks #3 - 7 september - belooft 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.  

Om je vast in de stemming te brengen is de case bijgesloten van Natalia's 
werkgever: Radboud Universiteit. In die case is ze nog directeur van de 
Universiteitsbibliotheek en vertelt ze over de wondere wereld van de UB's. 

Ook vertel ik in de rubriek Tijgernootjes vast wat meer over Natalia's TijgerTalk. 

Ja, ja, 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... 

En natuurlijk is er meer ;-)

Zoals... een Mystery Organisatie in de rubriek Sentimental Journey :-) 

Je weet: wat je nu leest is een selectie 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 
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voor het Papieren Tijger Netwerk, met name via de bekende Heterdaadsessies. 
Motto: Kennis, op Heterdaad Gesnapt! 

Veel leesplezier! 

Met Tijgergroet, 

P.S.  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. Recordmanagement in de Praktijk / Pensioengigant MN 

Vaak gaat alle aandacht uit naar RM in 
overheidsorganisaties. En het bedrijfsleven dan? 
Nemen ondernemingen het ook serieus? Marcel 
Brok, Business Consultant Informatievoorziening bij 
Pensioen-gigant MN bewijst dat.  

Dat geldt overigens ook voor de MN-aanpak rond de onderwerpen 
Office365, Kennisplatforms in SharePoint Online, Samenwerking over Silo’s 
heen en de Sanering van Schijven, Fileshares en Mailboxen. Daarvoor kun je 
terecht bij Heterdaad eDossier II. :-) 

Maar wie is 'MN'?

MN is een pensioengigant, maar geen pensioenfonds. Het totale vermogen 
van de Nederlandse pensioenfondsen is eind september 2020 1605 miljard 
euro. Van dit totale vermogen is 68% afkomstig van de tien grootste 
Nederlandse pensioenfondsen. De twee metaalfondsen PMT en PME zijn de 
nummer drie en vijf van Nederland. 

Denk je dat al die grote Pensioenfondsen, Verzekeraars, Sociale Partners, 
Brancheorganisaties alles zèlf doen? Nee, dat besteden ze soms uit. De 
allergrootste Nederlandse pensioenuitvoerings-organisatie in de 
marktsector is… MN. Maar niemand kent het. 

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. 

Uiteraard zetelt MN met alle 1000 medewerkers in zo’n modern 
torengebouw nabij Den Haag CS, maar de uitstraling is niet koel en kil, er is 
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juist veel aandacht voor de factoren mens en milieu. Dat merk je ook in de 
persoonlijke contacten. 

Tegelijkertijd is MN zeer pragmatisch en professioneel bezig met 
RecordManagement en Informatiebeheer. Alles centraal denk je? Nee, ook 
hier groeien en bloeien - naast de formele RM applicatie - SharePoint, 
fileshares, netwerkschijven. Al die verschillende processen, gestructureerde 
en ongestructureerde, hebben zo hun eigen wensen, je kent dat wel. :-) 

MN en Recordsmanagement

Marcel Brok, Business Consultant Informatievoorziening, begon in1978 bij 
MN. Toen zag het archief eruit als op de foto. Dit zou zomaar een 
kleurenfoto geweest kunnen zijn. Het archief was in die tijd sowieso grauw 
en grijs qua meubilair en inrichting. Ook was het nog volledig fysiek. 

 

Waar staat het recordmanagement voor? Simpel gezegd: Er moet voldaan 
worden aan de wet: bewaartermijnen en dergelijke. Er wordt een 
waardevolle bijdrage geleverd aan het vindbaar maken van de informatie 
waar de processen op draaien. 
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De basisprincipes zijn dus dat data (datarecords) worden bewaard als deze 
aantoonbaar waardevol zijn voor de organisatie en haar processen of vanuit 
wetgeving bewaard moet worden. Let wel: MN is niet gebonden aan de 
strakke archiefwet die voor overheden geldt omdat het een NV is. Wel houdt 
het zich als financiële dienstverlener aan richtlijnen van De Nederlandse 
Bank.  

Een ander streven bij MN is dat waardeloze data worden vernietigd. De 
vraag is dan natuurlijk wat ‘waardeloze data’ zijn. Je hebt er niets aan als er 
allerlei data worden bewaard waar je in je proces niets aan hebt. 
Recordmanagement draagt ook bij aan de principes van Compliancy 
(voldoen aan wetgeving) en Efficiency (kostenbesparing). Als je de dingen 
die je niet meer nodig hebt allemaal weg doet scheelt dit een hoop 
opslagruimte, zowel qua systemen als back-ups. Bovendien heb je minder 
kans om bij een zoektocht naar de juiste informatie allerlei irrelevante 
informatie vindt. 

Good Practice Informatiebeveiliging 
Er is een belangrijke richtlijn vanuit het De Nederlandse Bank: Good 
Practice Informatiebeveiliging (zie afbeelding). Deze richtlijn helpt om 
recordmanagement op de kaart te krijgen. Het is niet een thema waarvan 
iedereen altijd meteen duidelijk uit kan leggen hoe het bij de organisatie 
werkt als ernaar gevraagd wordt, maar het wordt tegenwoordig wel een 
steeds belangrijker thema. De AVG heeft recordmanagement een nieuwe 
impuls gegeven. Mensen gaan toch nadenken: hoe zit het bij ons met al die 
gegevens? Hebben wij deze wel ontdaan van wat er niet meer hoeft te zijn? 
Is er bij alle verzamelde gegevens wel een doel? 
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In de Good Practices staan items die helpen en die rechtstreeks te maken 
hebben met het recordmanagement. Deze items gaan onder andere over 
eigenaarschap, opslag, bewaartermijnen, vernietigen, datamanagement en 
databeveiliging. 

Vanuit dit kader is recordmanagement een onderdeel geworden van het IV 
Control Framework. Klik hier om de afbeelding te openen. 

 

RM is onderdeel van het IV Control Framework

       

Proces Manage Data
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Als huisvader van de gegevens van derden moet MN het goede voorbeeld 
geven. Het Control Framework is afgestemd op het hebben van een 
recordmanagementbeleid en dat je dit ook aantoonbaar kan uitvoeren. 
Organisaties zijn vaak heel goed in het schrijven van beleid en richtlijnen, 
maar als het gaat om implementatie en naleving, is het wel eens een ander 
verhaal. Voor recordmanagement heeft MN de hele cyclus nu scherp 
ingericht. 

Er is geen moeilijke richtlijn gemaakt. Als je de ISO-normen erbij haalt 
kunnen wel 30 richtlijnen verzonnen worden. Het gaat in de kern om een 
aantal hele basale richtlijnen: 

• Recordmanagement MN voldoet aan wet- en regelgeving. 
• Archieven en records hebben aantoonbaar een eigenaar en een 

beheerder. 
• Archieven en belangrijke (vitale) records zijn met bijbehorende 

eigenschappen vastgelegd in een register. 
• Records zijn betrouwbaar, beschikbaar en beschermd tegen wijziging en 

ongewenste verwijdering. 
• Records worden opgeslagen in een daarvoor bestemd archiefsysteem en 

op een daarvoor aangewezen bedrijfslocatie. 
• Records zijn alleen toegankelijke voor degenen die daartoe geautoriseerd 

zijn en deze informatie nodig hebben voor het uitvoeren van de taken 
conform het “Need to know” principe. 

• Alle records hebben een bewaartermijn en worden na het verstrijken 
daarvan vernietigd. 

• Naleving van de Records Management Richtlijn wordt jaarlijks 
gecontroleerd. 

De Praktijk 
De site is zo simpel mogelijk gehouden. Dus geen workflows en dergelijke. 
Het is een gewone, simpele SharePoint-toepassing. Allereerst een pagina 
waar iedereen toegang toe heeft om kennis te nemen waartoe dit proces op 
aarde is. Hierop ook een aantal handige navigatie-tegels om dingen te 
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vinden, waarbij ook een stukje historie van MN-archieven om het een beetje 
aantrekkelijk te maken. Een procesplaat geeft alle onderdelen aan waar nu 
doorheen gegaan wordt. 

Een heleboel basisdocumenten waar gebruikers wat aan kunnen hebben 
zijn toegankelijk gemaakt via koppelingen. Bijvoorbeeld de waardering van 
archieven: welke waarde heeft een bepaald archief voor de organisatie? 
Hierbij wordt uitgegaan van drie categorieën: 

• Onmisbaarheid voor het proces: Als het cruciaal is voor het proces scoor 
je hierbij bijvoorbeeld een waarde 3. 

• Wettelijke eisen: Als je vernietigingsplicht hebt scoor je hierbij 
bijvoorbeeld een waarde 3. 

• Vertrouwelijkheid: Bij geheimhouding scoor je hierbij bijvoorbeeld een 
waarde 3 

 

Als je niet weet wat je moet beheren heb je een probleem. Het eerste wat 
Marcel ooit gedaan heeft is een inventarisatie maken van alle archieven 
binnen MN. Dit waren er 259. Van deze 259 waren er 161 die het predicaat 
belangrijk hebben gekregen op één van de drie onderdelen (score 3). Op 
die archieven zijn assessments toegepast. De eigenaar wordt dan gevraagd 
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een formulier in te vullen waarop een antwoord geformuleerd wordt op de 
8 richtlijnen. Ook zijn alle records van die archieven gedocumenteerd. 
Belangrijke vitale records zijn met eigenschappen vastgelegd in een lijst. Dit 
is een indicator voor welke gevoelige documenten er in de organisatie zijn. 

Een andere belangrijke lijst is wetgeving. Deze is op de site 
gedocumenteerd en wordt één keer per jaar door juridische zaken bekeken 
en ge-updatet. De bevestiging van die update wordt ook weer vastgelegd 
in het archief. Voor alle categorieën records zijn de bewaartermijnen 
vastgelegd met eigenschappen. Deze zijn ook weer gekoppeld aan de 
verschillende stukken wetgeving. Op deze manier heb je het hele landschap 
van recordmanagement in kaart: je weet welke archieven er zijn, het 
wettelijk kader, de bewaartermijnen… alle ingrediënten die je nodig hebt 
om het hele proces in goede banen te leiden.  

 

Klik hier om de afbeelding te openen. 

Assesment 
Jaarlijks wordt een assessment gedaan. Hierbij worden alle beheerders van 
de archieven aangeschreven. Je krijgt niet voor 161 archieven 161 
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assessments terug. Sommige archieven zitten in eenzelfde soort omgeving, 
dan is men met één formulier klaar. Het is de gebruikers, of degenen die het 
assessment invullen, zo simpel mogelijk gemaakt. Zo staan alle archieven 
waar het (voor hen) om gaat al voor ze klaar. De items in de 
recordmanagementrichtlijn zijn opgenomen in de vragen. Dit jaar was er 
ook een gewetensvraag: hebben jullie de acties van je actielijst allemaal 
afgehandeld? De vragen zijn voorgekookt, er hoeft alleen maar een kruisje 
gezet te worden bij datgene wat van toepassing is. Dat maakt het invullen 
van het formulier heel laagdrempelig. Bovendien kunnen ze bij een ‘nee’ 
heel makkelijk een lijst voor zichzelf maken van waar ze aandacht aan 
moeten besteden. 

Het belangrijkste van deze oefening is het vergroten van de awareness van 
de beheerders: we zijn met iets serieus bezig, het is niet afvinken en dan 
weer verder. Er komt discussie over het hoe en waarom. Bovendien bied je 
ze de helpende hand bij het inrichten van hun archief op de juiste locatie. 
De laatste tijd komen er steeds meer verzoeken om van Fileshare naar 
SharePoint te kunnen overstappen. 

Je krijgt door het assessment een beeld over hoe het er in je organisatie 
voor staat. Het gaat hier wel om archieven met een formele status voor MN, 
dus archieven die een wezenlijke bijdrage leveren voor de uitvoering van de 
werkzaamheden. Met beperkte middelen kun je iets heel goeds neerzetten, 
waarbij je ook aan bijvoorbeeld je accountants en opdrachtgevers kunt 
aantonen dat het proces in goede handen is. En die zijn tevreden! 

Links 
• Presentatie Marcel 
• Profiel Marcel 

Misschien nuttig: 
• Clean up the mess before migrating file shares to SharePoint 
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2.Blauwdruk Recordsmanagement / Eric Burger 
Eric Burger, Office 365 Recordsmanagement Expert, 
is zelfstandig, niet afhankelijk van een bedrijf en ook 
niet van Microsoft.  

Hij deelt zijn gedachten over recordmanagement in 
relatie tot Office 365 en SharePoint. Wat zijn de 
belangrijkste vraagstukken? 

Laatst in het nieuws (zie ook op het scherm achter Eric): 

'Appjes bestuurders op te vragen' 
Raad van State 

Wat zegt de Raad van State? We moeten werkgerelateerde sms-berichten en 
whatsapp berichten van bestuurders en ambtenaren ook onder de WOB 
beschikbaar kunnen maken: "Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat 
sms- en WhatsApp-berichten als object onder de huidige documentdefinitie van 
de Wob vallen in die zin dat het gaat om "een schriftelijk stuk of ander materiaal 
dat gegevens bevat". En daarmee gaat ook de deur open voor allerlei andere 
vormen van berichtenverkeer en social media. 

 “Maar dat kan helemaal niet” zullen allerlei opgewonden en wanhopige DIV-
medewerkers en archivarissen zeggen. En natuurlijk is dat ook zo. E-mail 
ontsluiten is al een klus. Dat speelt al vanaf begin jaren ’90 toen Eric bij het 
Nationaal Archief ermee bezig ging. Zelfs nu zie je nog elke dag bij klanten en 
bedrijven dat ze worstelen om dit goed in het archief te krijgen. We weten van e-
mail al meer dan 20 jaar niet zo goed wat we er mee moeten of kunnen doen. En 
dan komt dit er overheen: smsjes en appjes... 

Begin 2019 oordeelde de Centrale Raad van Beroep in een rechtszaak tegen een 
archivaris van een organisatie: de ambtenaar in kwestie had archief vernietigd 
waarvan de digitale kopie niet aan de regels van duurzaamheid voldeed. Het 
strafontslag was terecht, aldus de Raad: baan kwijt èn veroordeeld. Wanneer 
handelen we goed (of goed genoeg) en zijn we compliant? 
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Perfecte Compliancy 

Diverse organisaties lopen vast op die compliancy: “We hebben SharePoint en 
Office365. En nu? We moeten voldoen aan de Archiefwet, aan al die regels. Sinds 
vorig jaar ook aan de AVG. Alles moet 100% compliant zijn, het moet allemaal 
goed zijn”. 

Maar... moet het echt wel allemaal goed zijn? Is dat wel realistisch? Om te 
beginnen: denkwijzen, focus, oplossingen en aanpak zijn toe aan vernieuwing, 
een omslag van oud naar nieuw. Op basis daarvan kunnen we komen tot een 
blauwdruk voor organisaties die met SharePoint en Office365 aan de slag gaan. 

Eerst maar eens de oude denkbeelden. 

 

Veel archivarissen willen 300% perfectie. Ze willen 100% efficiency in de business, 
het moet 100% gebruikersvriendelijk zijn, maar het moet vooral ook allemaal 
100% compliant zijn. En ze denken dat dat allemaal ook gelijk kan. 

Zo wordt over Office 365erg vaak gezegd: “dat voldoet toch helemaal niet aan de 
normen, dat kan toch helemaal niet goed gaan, hoe moet dat dan met onze 
metadata, hoe moet dat dan met TMLO? Als dat allemaal niet kan, dan willen we 
dat ook helemaal niet. We willen alleen maar een DMS dat wel 100% voldoet. Als 
het 100% voldoet, dan kunnen wij tenminste ons werk doen”. 

Maar gaat het dan echt over het belang van archivering, gaat het echt over de 
details waar je uiteindelijk op uit komt als dat laatste vakje gevuld wordt? Zijn we 
wel eerlijk tegenover onszelf? 
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Er zijn heel veel organisaties waar ze een perfect DMS hebben, dat aan alle kanten 
gekeurd en gecertificeerd is, compliant verklaard. Maar het wordt eigenlijk maar 
gebruikt voor misschien 5% van de content die er is. De e-mails komen daar niet 
allemaal in terecht. Ook de documenten op de fileshares niet. Mensen zeggen dat 
dit geen archief is, “dat is iets anders, dat hoort er niet bij”. Het zit niet in het DMS, 
dus kan het ook geen archief zijn.  

We maken onszelf van alles wijs 

Dan komt er ook nog eens de AVG en wordt er een functionaris 
gegevensbescherming benoemd. En dan rijst de vraag: “Office365, dat is toch 
helemaal niet compliant? Hoe ga je daar dan de privacy wél in beschermen? Kan 
dat allemaal wel?” 

 

We gaan de e-mails archiveren en dan hopen we maar dat de organisatie niet op 
het idee komt álle e-mails te gaan archiveren, want dan hebben we extra 
medewerkers nodig om dat allemaal in het systeem te krijgen. Hoewel het aantal 
medewerkers de laatste jaren juist is teruggedrongen gaan sommige organisaties 
- ja, ja - nieuwe medewerkers aannemen om die e-mails in het systeem te krijgen. 
En toch: als alle medewerkers in de organisatie met al hun e-mails komen, moet je 
zo’n beetje dag en nacht doorwerken, en dan heb je nog steeds heel veel wat je 
nooit kunt archiveren. 

Geloven we echt zelf serieus in de realiteit van het 
hanteren van de normen? 
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De vraag is dus ook: geloven we echt zelf serieus in de realiteit van het hanteren 
van de normen? En voor welk belang staan we nu eigenlijk? Gaat het erom die 
norm tot de laatste komma te realiseren en een systeem aan te schaffen dat er 
helemaal aan voldoet, daarmee te gaan werken en dat kleine stukje van 5% 
helemaal perfect in het archief te krijgen? Of hebben we het belang om zoveel 
mogelijk te beschermen en binnen een systeem of omgeving te brengen 
waarmee we zoveel mogelijk kunnen archiveren of kunnen behouden? Dat we 
kunnen zeggen: “dit is privacy-gevoelig, en dat zullen we op één of andere manier 
anders moeten gaan behandelen dan de rest?” Als het in een fileshare zit, of bij 
iemand in de mailbox, kunnen we de bescherming niet bieden. 

Het automatiseren van het archiveren van e-mails in de privémailboxen is ook een 
lastig punt. “Dat kunnen we niet automatiseren, want dan kun je bij mensen in de 
mailbox kijken, en dat is ook weer tegen de privacy, daar mag je niet aan komen”. 
Eigenlijk mag je een heleboel niet, maar moet alles wel. Het is een soort 
onmogelijke opdracht. 

Wat willen we eigenlijk? 

Wat wilden we nu? We wilden beter samenwerken en delen. En we kregen 
Office365 en SharePoint. Beter samenwerken kan niet alleen maar uit een tool 
komen, daarvoor moeten we ook zelf in onze organisatie dingen regelen. We 
moeten meer in contact zijn met andere mensen. Én beter archiveren. De 
oplossing daarvoor was een DMS dat mensen niet willen of kunnen gebruiken, 
maar wel heel compliant is en tof voor de DIV. Hoe dan verder? 
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Oud denken – Nieuw denken  

Eric noemt zichzelf een beetje geradicaliseerd de laatste tijd. Hij is anders gaan 
denken over dingen. We houden onszelf heel snel voor de gek in de wereld van 
de informatievoorziening. We denken dat we dingen beheersbaar kunnen maken, 
terwijl als we om ons heen kijken dingen helemaal niet beheersbaar zijn. Toch 
blijven we dat streven hebben, blijven we ons op een eilandje terugtrekken in een 
systeem dat niemand wil of kan gebruiken en dat heel ver af staat van de 
dagelijkse praktijk. Meer compliance is alleen mogelijk wanneer meer content via 
hetzelfde systeem met intelligente technieken veiliggesteld wordt. We zijn meer 
van techniek afhankelijk, maar we denken dat de mens daar nog heel veel invloed 
op zou moeten hebben. 

Meer compliance is alleen mogelijk wanneer meer content via 
hetzelfde systeem met intelligente technieken veiliggesteld wordt. 

We denken dat 100% compliance mogelijk zou moeten zijn. Niemand doet het, 
niemand wil het, en het kan ook helemaal niet met de hoeveelheden en vooral 
ook met de snelheden waarmee we het allemaal moeten verwerken, maar het 
moet wél kunnen. Het is wél verplicht. “We moeten 100% compliant zijn, en 
anders willen we het niet”. Tja. 

 

Een ander punt: als mensen maar veranderen, komt het goed met de archivering. 
Een soort mantra die we onszelf voorhouden: “de mensen moeten veranderen en 
ze moeten ermee willen werken. Als we met ze gaan praten, het gaan uitleggen, 
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dan willen ze er wel mee werken”. Dat is natuurlijk helemaal niet waar en dat gaat 
ook nooit gebeuren. De mensen veranderen wel, maar niet zoals we willen.  

Mensen willen makkelijker hun werk doen, mensen willen razendsnel hun werk 
kunnen doen. Ze worden opgejaagd. Als je vandaag een bericht krijgt, moet je op 
hetzelfde moment kunnen reageren. Als je iets langer dan een dag laat liggen is 
het raar, dan gaan mensen erop terugkomen en krijg je nog meer werk. Dus: de 
archivering zal steeds minder van de mensen gaan afhangen. Het zal niet meer 
van de individuele medewerkers af gaan hangen dat iets in het systeem komt. 

Oude focus – Nieuwe focus: risico & belang 

De oude focus was de papieren post, daar waren we heel druk mee. Als we dat 
voor elkaar hadden konden we naar de rest kijken. Als je de fileshares maar buiten 
beschouwing liet viel het allemaal wel mee. En je moest al helemaal niet naar de 
e-mail gaan kijken, dat was deprimerend. We moeten misschien meer gaan 
focussen op risico: waar is het risico-vol om dingen kwijt te raken? Die 
documenten, die stukken, die informatie, die berichtjes, die sms-jes en die app-
jes. Waar zitten die risico’s? Waar doet het het meeste pijn als we dingen niet 
doen? Daar moeten we onze aandacht op vestigen, daar kunnen we onze kennis 
op inzetten. 

Waar zitten de risico’s? 

We doen aan e-mailarchivering, maar hebben dit eigenlijk allang opgegeven, dat 
was al niet meer te redden. De tool is er al sinds de jaren ’90 en we krijgen het 
nog niet voor elkaar dit goed in een digitaal archief te krijgen. Als we dan de 
whatsapp-berichten ook nog moeten gaan doen… De fileshare is geen archief, 
maar zit wel boordevol met stukken. Zolang ze daar blijven, zolang we toestaan 
dat het mag, zolang we de persoonlijke schijf ook goedvinden, zal dit blijven. We 
hebben er geen grip op. Zolang de norm onze focus is, kunnen we alles afwijzen. 
Het gaat echter om het belang! Het belang is dat we ons best moeten doen om 
zoveel mogelijk van wat we tegenkomen veilig te stellen. En als het er niet mag 
zijn of als het beschermd moet worden, moeten we ook op zoveel mogelijk van 
die content onze grip zien te krijgen. 
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Oude oplossingen – Nieuwe oplossingen 

We hadden de locatie met optimale compliance, een gecertificeerd 
archiefsysteem. Vaak een Nederlands product. Maar ook Amerikaanse, Canadese 
of Australische producten, als die maar voldeden aan de norm. Als het maar aan 
de norm(en) voldoet, is het duurzaam. Ja, als het erin komt wel...  

 

Juist met de ongestructureerde documenten en processen is dat het moeilijkste. 
De nieuwe oplossing is, of kan zijn, dat we proberen zoveel mogelijk van de 
ongestructureerde content onder één paraplu te brengen, zodat we in ieder geval 
binnen dat systeem zoveel mogelijk grip kunnen gaan krijgen. Dat het niet ‘buiten’ 
blijft, op de persoonlijke schijven of op een mailserver, waar we geen enkel zicht 
hebben, geen enkele grip, waar we niks kunnen. Of waarop we allerlei regels 
stellen dat we er zelfs niet eens in mogen kijken (“want het is de persoonlijke schijf 
of de e-mail van meneer X of mevrouw Y”). 

Het grootste deel van de content was niet onder compliance te brengen, alleen in 
het DMS. Wat we willen is dat een zo groot mogelijk deel van de content, en zeker 
de ongestructureerde content, ook onder compliance gebracht wordt. Er waren 
veel handmatige handelingen die de eindgebruikers zelf moesten doen, en dat 
verwachten we nog steeds. Vaak wordt gevraagd: “Je hebt veel ervaring met 
SharePoint inrichten: hoeveel velden kan een medewerker nu handmatig 
invullen?” 

"Hoeveel velden kan een medewerker nu handmatig invullen?” 
Een medewerker wil helemaal geen velden invullen! 
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Een medewerker wil helemaal geen velden invullen! Dat is misschien de core-
business van de medewerker die ondersteuning wil bieden, maar andere 
medewerkers willen dit niet. Dat wordt niet beter of makkelijker. Een nieuwe 
oplossing zal heel veel handelingen moeten automatiseren en er moet 
ondersteuning zijn bij de inrichting, er moet kennis zijn. Dáár is onze kennis van 
toepassing. Er moet controle kunnen zijn zodat we weten wat er gebeurt. Dan 
weten we ook of het allemaal goed verloopt, dat we een systeem hebben waarop 
we zicht kunnen houden. Er moet advies zijn. Kunnen de informatiemedewerkers 
dit doen, kunnen die medewerkers mee, kunnen ze de rollen vervullen? Dat rollen 
veranderen is onontkoombaar. 

Een nieuwe oplossing zal heel veel handelingen moeten automatiseren 
en er moet ondersteuning zijn bij de inrichting, er moet kennis zijn. 

Daar moet onze rol op gericht worden. 

Oude aanpak – Nieuwe aanpak 

De oude aanpak is eigenlijk heel ééndimensionaal vanuit ICT en DIV, en heel sterk 
vanuit de compliance gedacht. Ook is deze vaak heel erg eenzijdig bepaald. We 
kijken tegen een gebruiker aan alsof hij of zij van een andere wereld, een andere 
planeet, komt. De andere disciplines komen er niet zo aan te pas. De nieuwe 
aanpak zou moeten zijn: we gaan dit teamgericht doen en we gaan een 
samenwerking aan met verschillende disciplines.  

 

Dit is in praktijk het moeilijkste. Ten eerste hebben de mensen in de business 
geen tijd. Ze zijn letterlijk dag en nacht bezig om de documenten, de e-mails en 
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de berichten te produceren, te verwerken, te lezen. Ze hebben helemaal geen tijd 
voor dit soort veranderingen. Ze willen misschien wel samenwerken en zouden de 
kennis wel willen leveren, maar ze hebben er geen tijd voor. Dit is een bottleneck. 

Dan hebben we nog het “liever één archiefstuk in de hand”. Als we dat maar veilig 
hebben gesteld in dat DMS! Zolang we die 26 velden maar ingevuld hebben bij 
dat stuk, en dat poststuk is ingeschreven, dan hebben we dat toch goed gedaan? 
We kijken een beetje weg van wat er allemaal nog meer is, want we kunnen dat 
helemaal niet handlen. Dus als we de post hebben gedaan, zijn we toch een soort 
van tevreden. Maar we zullen er gewoon naar moeten streven meer grip te krijgen 
op de ongestructureerde content. We moeten proberen de blik zo te verbreden 
dat we niet alleen kijken naar dat éne stukje dat we perfect doen, maar dat we in 
de breedte kijken wat er mogelijk en nodig is. 

“Ja, maar de Archiefwet…”. 

In de oude aanpak hadden we ook een soort van ‘dooddoeners’, zoals “Ja, maar 
de Archiefwet…”. De Archiefwet zegt dat het niet mag, de TMLO moeten we aan 
voldoen, want anders is het niet goed genoeg. Stel dat je een systeem zou 
hebben dat met een query kan zoeken naar een bepaalde term? Bijvoorbeeld 
‘asbest’ en/of ‘saneren’. Je kunt dan alles met die termen erin vastleggen en 
veiligstellen. Maar hoe zit het dan met de samenhang tussen de documenten en 
de context? En met de zaken die wel raakvlak hebben, maar waarin niet die term 
voorkomt? We moeten natuurlijk wel aan dossiervorming doen, er moet ook 
context bij de dossiers zijn. Maar we gaan het niet winnen van de hoeveelheid 
informatie en van de snelheid waarop het op ons af komt. Het is te veel en te 
divers.  

Wat we zouden kunnen doen is werken vanuit het archiveringsbelang. Misschien 
moeten we dan op context wat inleveren. Maar we kunnen zo wel 99% van de 
content die over een bepaald onderwerp gaat allemaal archiveren en vasthouden. 
Dat is wel meer dan die 5% of 10% die vanuit de traditionele aanpak mogelijk was. 
We moeten heel goed nadenken met elkaar over wat de regels zijn. Onze kennis 
zal hierbij heel hard nodig blijven: de organisatie kennen, de regels kennen en 
snappen wat de link is tussen de soorten content die er zijn, het proces wat er is – 
en de regels die je dan moet gaan toepassen. 
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Misschien moeten we dan op context wat inleveren. Maar we kunnen 
zo wel 99% van de content die over een bepaald onderwerp gaat 

allemaal archiveren en vasthouden. Dat is wel meer dan die 5% of 10% 
die vanuit de traditionele aanpak mogelijk was. 

Nu even concreet…  

Wat kan Office365 daar dan aan bijdragen? Dit is een blauwdruk zonder tekening 
of kaart: dit zijn de lijnen waar je je aan hebt te houden. Als je het systeem niet 
gaat neerzetten volgens de lijnen van deze blauwdruk, dan stort het in, gaat het 
fout of mis, als je dit wèl doet is de kans op succes veel groter.  

Vaak wordt Office 365 bij ICT naar binnen gereden. En voordat het archief 
betrokken is, is het er al. Er wordt te vaak gedacht “we gaan in een volgende fase 
wel eens kijken, wat Office 365 allemaal kan en hoe we gaan archiveren”. Dan zijn 
de medewerkers er allang mee aan de slag en is de kans voor een deel verkeken 
om er nog invloed op uit te oefenen. 

 

Blauwdruk RM in het SharePoint tijdperk  

Op basis van het voorgaande komen we op deze uitgangspunten: 
• Denk Office365 breed – niet alleen SharePoint  
• Méér content onder de compliance paraplu van Office365 biedt meer 

bescherming  
• Compliance regel je van bovenaf, vanuit Office365 Compliance Center, niet 

vanuit SharePoint  
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• Microsoft heeft een ‘in-place’ strategie voor compliance  

Maar dan de inrichting: 
• Inrichting doe je scenario gericht, niet vanuit het idee 'one size fits all' 
• Gestructureerde processen? Gestructureerde oplossingen: zaken, dossiers, 

metadata  
• Kort durende bewaring en privacybescherming? Hiervoor verzorgd je in place 

oplossing  
• Langdurige en permanente bewaring? Recordcenter/RMA/e-depot  

En hoe pak je dat aan? 
• Multi disciplinair team voor programma/ project en governance is een absolute 

voorwaarde  
• Governance is geen achteraf gedachte na in productie name, governance start 

bij project  
• Eenzijdige aanpak vanuit ICT en DIV- recordsmanagement is een ‘no go’  
• Grip op ‘voorkant’ is must: Teams- provisioning, site-provisioning  

 

Dat brengt ons op... Metadata. Verplichte, handmatig toe te voegen metadata zijn 
alleen mogelijk in een organisatie... 
• waarvan het management de medewerkers kan en wil verplichten; en/of  
• waar de medewerkers directe baten ondervinden  

Zijn deze voorwaarden afwezig? Dan zit er maar 1 ding op:  
• De beperkingen erkennen en  
• Zorgen voor automatische toekenning waar mogelijk  
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Wat moeten we nu doen? 

Een multidisciplinair implementatie- en governance-team samenstellen is een 
absolute voorwaarde. Denk na over de team-rollen en cultuurverschillen. 
Office365 biedt meer mogelijkheden voor compliance, dus hoe eerder alles 
binnen de muren van Office365 zit, hoe meer mogelijkheden er zijn om een 
bepaalde beveiliging of bescherming geautomatiseerd toe te passen. Dus niet: 
het perfecte systeem nastreven voor een klein deel van de content. Iets wat in een 
fileshare blijft staan, omdat het niet in het perfecte systeem past, heeft geen 
bescherming. Recordmanagement en compliance is niet ‘iets voor later’, maar al 
bij de start van het programma van belang. En streef alsjeblieft niet naar 300% 
perfectie... Aan de slag! 

Handige links 
De links openen in je browser 

• Presentatie Eric 
• Blog Eric over SharePoint, Office365, recordsmanagement e.d. 
• Uitspraak Raad van State over archivering van sms'jes en appjes in het kader van 

de WOB 
• Uitspraak Centrale Raad van Beroep over ontslag van archivaris die onterecht 

archief vernietigde 

Misschien ook interessant 
• Archiving by design: Office 365 en archiefvernietiging 
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3. Archiveren vanuit FileShare / Nationale Politie 
Michel Timmer, Adviseur DIV bij de Nationale Politie, 
gaat in op de vraag: Hoe gaan we ervoor zorgen dat 
alle informatie van de netwerkomgevingen naar ons 
toe komt?  

Context

De Nederlandse politie-organisatie kent historisch 
een hands-on organisatiecultuur. Voor snel en 
daadkrachtig schakelen zat je uitstekend bij de 

politie (en ICT-middelen die daarbij helpen waren zeer welkom), maar de 
beleidskant en lange termijn consequenties waren een stuk minder 'hot'. Het zal je 
niet ontgaan zijn: de 10 teams zijn in 2013 gebundeld in een landelijke 
samenwerking van 63.000 medewerkers onder één leiding. Beleid en Duurzaam 
Informatiebeheer worden een must. Een interessant werkterrein voor een DIV! 
Aan de ene kant heb je een enorm vol bord met transitie-vraagstukken, aan de 
andere kant heb je de wind ook goed mee: oog en tijd voor visie en beleid! 

 

DIV zit dus niet stil. Artificial 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 ze mee aan de weg timmeren. O, ja en tegelijkertijd wordt ook 
de DIV-functie zèlf getransformeerd van decentraal en papiergericht naar digitaal 
en onder één landelijke leiding gebracht. En er zijn 10 m/v voor Advies 
toegevoegd. Kortom: er is op DIV-gebied sprake van een forse inhaalslag, maar 
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ook van veel kwaliteit en enthousiasme en... van gebieden waarop ze 
vooroplopen plus een stevige ambitie.  

Indrukwekkend hoor, de operatie die hier gaande is en het bijzondere soort 
organisatie. Vergis je niet: voor sommige documenten - zoals moord- en 
zedenzaken - gelden bewaartermijnen van 80 jaar! 

Niet voor niets is er een adviesteam (10 FTE) in het leven geroepen dat landelijke 
informatievraagstukken oppakt, denk maar aan al die netwerkschijven, projecten 
met archiefaspecten erin en... het vertalen van Beleids- en Uitvoeringskaders voor 
duurzaam informatiebeheer naar de dagelijkse praktijk. De meer operationele 
DIV'ers ervaren uiteraard de bekende omslag richting 'digitaal', niet alleen qua 
werkzaamheden, maar ook qua instelling. Dit blijft altijd een belangrijk en 
kwetsbaar proces waarbij natuurlijk geldt: 'tijdens de verbouwing gaat de verkoop 
gewoon door'. En ja, er is nog heel wat papieren archief weg te werken. Er valt 
intern dus heel wat te adviseren. Michel is één van de adviseurs. 

RM - De uitgangssituatie 

Let wel: het gaat bij Recordsmanagement niet alleen om DIV. Alle verschillende 
disciplines moeten samengebracht worden om te zorgen dat deze tool als 
dienstverlening beschikbaar komt. Het is ook niet alleen de RM-tool, uiteindelijk 
gaat het om het archiveren van informatie op fileshares. Het kan ook gaan om 
informatie die als dynamisch deel in het DMS komt. 

De fileshares zijn ingericht op de organisatie. Er zijn 11/12 eenheden en zo’n 2100 
afdelingen, waar DIV eigenlijk geen toegang toe heeft. De organisatie heeft vrij 
spel met wat ze hebben. Ze hebben echter wel bij DIV aangeklopt met de vraag 
hen te helpen, omdat ze er zelf niet meer uit komen.  

De informatie die op de fileshares staat voldoet niet aan de duurzaamheid. Het is 
opslag, meer niet. Er staat zowel gestructureerde als ongestructureerde informatie 
op.  
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Zo zijn er afdelingen die bijvoorbeeld alle e-mails gewoon op de netwerkschijf 
hebben staan. Hier is momenteel geen grip op. Eigenlijk is dit een situatie die 
voor heel veel, bijna alle organisaties uiterst herkenbaar is. 

 

Hulpvraag 

De organisatie komt met vragen als: 
• Help ons met het structureren van informatie, want we komen er niet meer uit 
• Help ons met het schonen van informatie: wat mogen we wel of niet 

weggooien? 
• Help ons bij het archiveren zelf. 
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Dienstverlening DIV 

Er wordt bij DIV vraaggericht gewerkt. Op het moment dat de klant met een 
probleem aanklopt en om hulp vraagt, is DIV hiervoor beschikbaar. Er wordt dus  
niet pro-actief gewerkt. Dit om te voorkomen dat DIV meteen alles over zich heen 
krijgt. Het wordt dus tactisch aangepakt, ook naar de toekomst toe. Als het DMS 
straks landelijk geïmplementeerd wordt, wordt alles anders… 

Er wordt bij DIV vraaggericht gewerkt. Op het moment dat de klant 
met een probleem aanklopt en om hulp vraagt, is DIV hiervoor 

beschikbaar. Er wordt dus  niet pro-actief gewerkt. Dit om te 
voorkomen dat DIV meteen alles over zich heen krijgt. 

Hoe gaat nu het proces op hoofdlijnen (zie beeld hieronder)? Er komt een verzoek 
vanuit de organisatie. Dit verzoek wordt beoordeeld, waarna er een opdracht gaat 
naar Recordbeheer. Op het moment dat er sprake is van het werken met 
Documentum, wordt er altijd een adviseur gekoppeld aan het traject. Bij een 
opdracht naar Recordbeheer volgt een intakegesprek. In dit gesprek wordt 
informatie opgehaald én gebracht. Daarna volgt een analyse van de RM-tool op 
de informatie. Uiteindelijk moet het leiden tot een opdracht.  

Zonder opdracht wordt door DIV niks gedaan. De opdrachtgever geeft wel of 
geen akkoord voor de opdracht. Ze zijn zélf verantwoordelijk voor de 
informatiehuishouding. 

Met de RM-Tool kan gekeken worden naar dubbele bestanden, te 
lange benamingen, ingepakte sub-bestanden, collectief wijzigen van 
mapnamen. De tool is bedoeld om bredere metadata toe te voegen 

aan de mappen. 
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Bij akkoord wordt er gestart met de uitvoering: eerst opschonen en bewerken, 
vervolgens controleren en opschonen, daarna registreren en overbrengen en 
tenslotte nogmaals controleren. Is alles in orde, volgt migratie naar Documentum. 

De Tool zelf 

Er wordt gewerkt met het RM-Tool, maar er worden ook nog zaken handmatig 
beoordeeld. Er wordt (nog) géén gebruik gemaakt van AI.  
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Met de RM-Tool kan gekeken worden naar dubbele bestanden, te lange 
benamingen, ingepakte sub-bestanden, collectief wijzigen van mapnamen. De 
tool is bedoeld om bredere metadata toe te voegen aan de mappen. De 
metadata komt in een xml-bestand te staan. Met de data en het XML-bestand 
wordt uiteindelijk alle data naar Documentum gemigreerd. Archief = 
Documentum! 

Risico centraal 

Analyseren en bewerken gebeurt op basis van risico. Zo heeft alles wat bewaard 
moet worden een status van hoog risico voor de organisatie. Dit zijn stukken die 
overgebracht moeten worden naar het Nationaal Archief: je moet dus wel iets 
mee. Dan is er data die vernietigd kan worden.  

Deze data zijn in 2-en gesplitst: Data met een hoog afbreukrisico, waarbij 
imagoschade voor de politie kan ontstaan: midden-risico. Dit gaat nog bewerkt 
worden. 

 

Overige data worden niet meer bewerkt, alleen nog 10 jaar bewaard. 
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En wat van belang blijft... 

Waarom doen we het allemaal ook alweer? 

 

Handige links 

De links openen in je browser 
• Presentatie Michel 
• RM Tool (VHIC) 
• Document Management Software: Markt en Top Spelers 
• Profiel Michel 
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https://www.papierentijger.nl/download/5.-rm-tool.pdf
https://www.vhic.nl/producten/rmtool/
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https://www.linkedin.com/in/michel-timmer-07b2a617b/


4. Recordbeheer: Team in Oprichting / Nationale Politie 
Jeannette Heutink (op foto), Recordmanager DIV, en 
Fayette Schothuis, Informatiemedewerker DIV & DIV 
Werkgroep doorontwikkeling Recordmanagement. 

We weten het: van 148 korpsen in 1994 naar 1 
korps. En dat in een periode die in het teken staat 
van de opkomst van o.a. digitalisering en 
cybercrime. Focus: meer slagkracht, efficiency en 
professionaliteit. En wat is de rol van informatie 

daarbij? ‘Informatie is het goud van de organisatie.’  

Niet voor niets is Recordmanagement een structureel onderdeel geworden van 
Landelijk Team DIV in de vorm van Team Recordbeheer. Dat team is opgericht 
begin 2019 en telt nu 22 m/v. Zowel de voortschrijdende digitalisering als de 
nieuwe wet- en regelgeving zoals de AVG helpen het team om zichtbaar te zijn 
binnen de organisatie.  

 

Ook de komst van DTOPS - Digitale Transformatie Opsporing Politie en 
Strafrechtketen - speelt een rol. Per saldo raken netwerkschijven overvol terwijl de 
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groei van papieren archief terugloopt. In plaats van de dozen die men vroeger 
kreeg komen de klanten nu aanzetten met data en applicaties. Samenwerking met 
de processen en ICT wordt steeds belangrijker en gelukkig betrekt de business 
DIV steeds eerder. Dit alles leidt tot allerlei relatief nieuwe vraagstukken. Welke 
apps moeten gesaneerd worden? Wat te doen met al die data?  

 

Recordmanagement! 

Recordmanagement helpt om deze overstap van documenten naar data, 
onderdeel van het strategisch plan, te realiseren. De aanpak bestaat uit een 
basismodule voor heel Team DIV, een ontwikkelgroep met 15-20 deelnemers en 
de RM-opleiding. De opleiding duurt 5 dagen waarin 5 opdrachten moeten 
worden uitgevoerd om ‘ons rugzakje’ te vullen.  

Onderdelen zijn: 
• Het 9-vlaks model voor informatiemanagement van Rik MAES 
• Archiving by design (DUTO) 
• Privacy by design (WPG, AVG, archiefwet)  
• Social media 
• NEN 
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• Selectie en waardering  

De opleidingen betreffen onder meer 
• Training Agile & ScrumFoundation  
• RMTool om afdelingsschijven te ontdubbelen 
• DUTO (scan&eisen) applicaties 
• Piramideschrijven  
• Presenteren  

Niet alleen kennis 

Samenwerken is ook iets dat je moet leren. Vooral met ICT omdat die een heel 
andere taal spreken. Ook wordt samengewerkt met Adviseurs: landelijk, zijdelings 
of actief en om mee te brainstormen. Een derde partij wordt gevormd door de 
processen: die adviseren en ondersteunen vergt eveneens samenwerking. Er 
wordt nu genetwerkt met de interne samenwerkingspartners. 

 

Het MT heeft een 14-tal startopdrachten geformuleerd voor Recordbeheer: 
• Vernietigen migratie archief (werkgroep)  
• Veel dossiers worden in D2 nog niet gesloten en/of gearchiveerd. (Landelijk 

PVA)  
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• Verzuimexpert (wet- & regelgeving)  
• Wat te doen met de al bestaande registraties in D2 die verder in het proces bij 

de klant geen vervolg kennen? 
• AVP & Preo archief (data in D2)  
• DWS/AVIM (werkgroep: opstart, aanhaken)  
• RM-Tool (werkgroep)  
• HR: wat gebeurt er met fysieke PD’s na digitaliseren (wet & regelgeving)  
• Applicatie overzicht maken (actieve / gesaneerde)  
• Beschrijvende inventaris (format, NA, landelijk)  
• Webformulieren (welke komen in aanmerking, landelijk)  
• Sociale media & NP (wat is er al geregeld)  
• Verschil werkwijze landelijke processen  
• 12-20-80 wat als dit nieuwe verdeling wordt (geparkeerd)  

Flinke Kluif 

Dit is een aardige kluif en er wordt flink veel gepionierd nu. Dat vergt veel 
overleggen, sparren en informatie inwinnen. Niet te vergeten: de aanpak die 
ontstaat moet uniform worden voor het hele land en met gebruik van 1 format en 
1 gemeenschappelijke taal. Team Recordbeheer is nu echt aan het werk.  
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Belangrijke activiteiten zijn: 
• Saneren applicaties  
• Opschonen netwerkschijven  
• Vernietigen migratiearchief  
• DUTO-proof maken applicaties  
• Klantgesprekken  
• Digitaal vernietigen (best spannend: als je op de knop drukt is het echt weg...) 
• Beschrijvende inventaris (data)  
• Overdragen e-depot (komt nog) 
• Ontwerpen importformats  

Tools en Horizon 

Als hulpmiddelen wordt gebruik gemaakt van de besproken RMTool (voor het 
ontdubbelen en een deel van de registraties), maar ook zelf ontwikkelde 
Factsheets, Handouts, Checklists e.d. Maar ook van Standaardpresentaties, een 
SLA format en een Archiefmap waarin men tussentijds te bewaren dingen plaatst. 

 

Stip aan de horizon voor de RM’ers is dat ze fulltime met RM bezig gaan, een 
operationele scanstraat krijgen, Digitaal kunnen overbrengen naar E-depot, het 
proces databewust wordt, een goede samenwerking ontstaat met het Centraal 
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Digitaal Depot (CDD) en dat er een migratiebutton komt voor het DMS. Kijkend 
naar de uitdagingen van dit nieuwe Team is dat laatste - een goed werkend DMS - 
misschien wel de grootste. Maar evengoed belangrijk zijn de voortschrijdende 
bewustwording, het uniform werken en denken en controle op de data. En dat 
allemaal binnen een organisatie van deze ongekende omvang... 

 

Handige links 
De links openen in je browser 

• Presentatie Jeannette en Fayette 
• Gartner over Open Text Documentum 
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https://www.gartner.com/reviews/market/content-services-platforms/vendor/opentext/product/opentext-documentum


5. Archivering by Design & Duurzaam IB / Nationale Politie 
Myriam van Dorp, Beleidsadviseur Duurzaam 
Informatiebeheer bij de Staf Korpsleiding.  

Het verband tussen Duurzaam Informatiebeheer en 
Archivering by Design is onmiskenbaar. De focus van 
Myriam: het archiefproces gestroomlijnd vormgeven 
vanaf documentcreatie tot en met vernietigen of 
permanent te bewaren. “Archiveren by design is niet 
alleen een technisch proces, maar nadrukkelijk (ook) 

een organisatie- veranderingstraject.”  

En daarmee is direct duidelijk hoe strategisch de rol van haar en haar collega Aart 
van der Kooij is. Zij zitten dan ook als enige DIV’ers in de staf van de Korpsleiding, 
helemaal bovenin het organisatieschema van de Nationale Politie. 

 

Met de eerder genoemde nieuwe structuur is gekozen voor een scheiding tussen 
beleid en uitvoering. Die landelijke beleidsfunctie is nieuw, ook op het gebied van 
Informatievoorziening (IV) en DIV. Als je dan nagaat dat op al die medewerkers er 
maar 2 DIV’ers zijn die op beleidsniveau voor Duurzaam Informatiebeleid strijden 
- Myriam en Aart - dan is helder dat hun tijd en aandacht schaars zijn.  
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De Flirt 

Het geformuleerde DIV Beleid stelt simpelweg: Papieren archieven zijn een 
sterfhuis, de focus is op Digitaal. Maar ook: We zijn klein, dus... Zoek Vrienden. In 
de praktijk betekent dat laatste: zoek verbinding met de Directie 
Informatievoorziening. Een derde strategische keuze is het promoten van 
duurzame toegankelijkheid van informatie.  

Hoe vergroot je de bewustwording van het belang van die duurzame 
toegankelijkheid? Gekozen is om een strategisch communicatieplan te 
ontwikkelen en een toolkit. Essentiële onderdelen daarvan zijn de inzet van 
Storytelling en een film. En zo begon - zoals Myriam dat noemt - de flirt met 
Directie Informatievoorziening... 

De flirt blijkt succesvol. Myriam adviseert met klem: volg een cursus Storytelling! 
De film die ze hebben laten maken toont 2 teams die elkaar bestrijden om een 
dossier van 3 jaar oud compleet te maken. De knelpunten die de teams 
tegenkomen zijn zo herkenbaar voor de medewerkers die er dagelijks mee te 
maken hebben dat vele deuren opengaan.  

 

En dat was wel nodig, want de besluitvorming over “Visie DIV” liep in eerste 
instantie geheel mis. Directie IV beschouwde dat als “ons terrein”. De Storytelling-
aanpak hielp om de relatie tussen DIV en Directie IV duidelijk te maken. Het 
begrippenkader DUTO, duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie, 
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onderstreepte dat DIV en IV dezelfde taal spraken. (Zie ook de paragraaf over 
Gegevensautoriteit.)  

Het gedeeld belang werd steeds helderder, mede doordat de Erfgoedinspectie 
de digitale archieven kwam inspecteren. Formeel valt het 2-persoonsteam nog 
steeds onder Facility Management, maar fysiek zijn ze inmiddels al over naar IV, 
dus de flirt leidt al tot samenwonen. :-) 

Resultaten 

Een belangrijke consequentie van de nieuwe situatie is dat IV zich bij projecten 
veel sneller afvraagt hoe het zit met bewaartermijnen, vernietiging, regelgeving. 

Andere resultaten van de samenwerking: 

• Gezamenlijke visie op Duurzame Toegankelijkheid van Politieinformatie, mede 
n.a.v. deceptie eerdere visie. Vastgesteld door CIO  

• dIV/GA verantwoordelijk voor Normenkader DUTO Politie (GA = 
Gegevensautoriteit) 

• Nieuwe selectielijst, landelijk afgestemd met platform privacyfunctionarissen 
o.l.v. privacy functionaris (GA)  

• Gegevensautoriteit: Privacy & Security by design: nadrukkelijk aandacht voor 
Archiefwet en WPG (Wet politiegegevens); metadatering en archivering 
opgenomen in ‘principes voor omgang met gegevens’  

• Gezamenlijk dilemmagames: Informatieweerbaarheid (weten hoe je met 
informatie omgaat om onveilige situaties te voorkomen) 

• Impactanalyse op de WOO (Wet open overheid) 

Over die Gegevensautoriteit directie IV... 

De Gegevensautoriteit zorgt voor een stabiele en hoogwaardige 
gegevenshuishouding die het gehele politieproces ondersteunt, inclusief 
samenwerking met partners.  

De Gegevensautoriteit stelt kaders en richtlijnen op die ervoor zorgen dat de 
politie (en haar partners) op het juiste moment over de juiste gegevens van 
voldoende kwaliteit beschikt.  

42 Digitale Tijger - Lente 2021



De Gegevensautoriteit:  
• is namens de CIO verantwoordelijk voor de gegevenshuishouding;  
• zorgt dat de gegevenshuishouding zeer stabiel is qua inrichting, en zeer flexibel 

is qua gebruik;  
• stelt normen, kaders en richtlijnen op om de kwaliteit van de gegevens te 

verhogen en houdt toezicht op de naleving daarvan;  
• maakt afspraken binnen de politie over het beschikbaar stellen van gegevens 

en over gegevensuitwisseling met externe partijen. 

Myriam stelt voor de bovenstaande tekst over IV zo te lezen dat het woord 
‘gegevensautoriteit’ overal vervangen wordt door ‘DIV’. En... ineens spreekt 
iedereen dezelfde taal! 

Verantwoordelijkheid 

Kortom: samenwonen is een feit, het huwelijk is gepland. Het DIV beleidsteam 
sluit inmiddels aan bij overleggen en zal t.z.t. formeel worden opgenomen binnen 
IV. Duurzaam Informatiebeheer staat heel stevig op de kaart. IV heeft 
verantwoordelijkheid genomen op verschillende DIV-gebieden en een brede 
afstemming heeft plaatsgevonden. Ook is de link gelegd tussen Privacy & Security 
by Design enerzijds en Archivering by Design anderzijds. 

Tijd voor twee hele grote projecten: DTOPS en de documenthuishouding van het 
Politiedienstencentrum. DTOPS is het programma Digitale Transformatie 
Opsporing Politie en Strafrechtketen waarin de ketenpartners, met de politie, 
gezamenlijk werken om de processtukken in de gehele strafrechtketen (van 
proces-verbaal tot aan straf/maatregel) volledig te digitaliseren, zowel voor de 
informatievoorziening binnen de keten als de informatievoorziening tussen de 
keten en derden. Dat is hard nodig want nu worden jaarlijks 10 miljoen pagina’s 
papier met handtekening aangeleverd bij het Openbaar Ministerie dat vervolgens 
al die papieren gaat... scannen... om ze te kunnen gebruiken :-( 

Archief  Duurzaam Informatiebeheer 

Aanrader van Myriam: “Vervang alsjeblieft het woord ‘Archief’ door ‘Duurzaam 
Informatiebeheer’. En doe dat OVERAL!”  
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Waarom? Omdat iedereen die het woord ‘Archief’ hoort denkt: dat komt aan het 
einde wel. Duurzaam Informatiebeheer regel je meteen, aan de voorkant van het 
proces!  

Handige links 

De links openen in je browser 

• Presentatie Myriam 
• Archivering by Design, inclusief Video (Nationaal Archief) 
• Profiel Myriam 
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https://www.papierentijger.nl/download/3.-duurzaam-informatiebeheer.pdf
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/archiveren-by-design
https://www.linkedin.com/in/myriamvandorp/


6.Case De Wondere Wereld van Universiteitsbibliotheken 
Wie anders kan ons inwijden in die wondere wereld dan 
Natalia Grygierczyk, Directeur Universiteitsbibliotheek 
Radboud Universiteit (Inmiddels directeur van Radboud 
University Press)? 

Waar werk je met state of the art kennis, enorme hoeveelheden informatie en 
gebruikers - duizenden wetenschappers en tienduizenden studenten - bediend 
door professionele archief en bibliotheek diensten? In een universiteit natuurlijk! 

Al die kennis...

Van al die wetenschappelijke kennisbolwerken behoren de Nederlandse 
universiteiten tot de beste 2% van de wereld en de Radboud Universiteit tot de 
eerste 200 van de 18.000. Plus… de bibliotheek van de Radboud Universiteit 
timmert aan de weg met een ambitieus management team.  

Enkele kerncijfers van de Radboud UB: 
• Budget UB: ca € 9.500.000 (excl. ca 3 miljoen aan huisvesting) 
• Katholiek Documentatie Centrum: ca € 1.000.000 
• ca. € 3.200.000 aan tijdschriften kosten 
• 3.000.000 artikelen p/j gedownload uit 13.000 digitale tijdschriften 
• 650 cursussen informatievaardigheden voor ruim 7.000 studenten 
• 5 fysieke bibliotheeklocaties met uitleen 
• 1.900.000 fysieke materialen  = 50 km 
• 62.000 uitleningen per jaar 
• 14.000 actieve leners 

De functies van de universiteitsbibliotheek zijn uitgebreid en in verandering. Van 
oudsher staat centraal het leveren van wetenschappelijke informatie aan de 
‘consumenten’ daarvan: zo’n 3000 onderzoekers en docenten en de ruim 20.000 
studenten. Dat blijft uiteraard, zij het voornamelijk digitaal. De nieuwe diensten 
zijn vooral gefocust op de ‘producent’. 
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Universiteiten produceren enorm veel wetenschappelijke informatie in de vorm 
van boeken, artikelen, proefschriften en wetenschappelijke data. De 
universiteitsbibliotheek ondersteunt deze enorme productie op talrijke manieren. 
Een bibliotheek waar je komt om een boek te lenen bestaat nog steeds maar het 
is slechts een fractie van wat de UB nu doet. 

Universiteiten produceren enorm veel wetenschappelijke informatie in 
de vorm van boeken, artikelen, proefschriften en wetenschappelijke 

data. De universiteitsbibliotheek ondersteunt deze enorme productie 
op talrijke manieren. 

Je vindt daar een duizelingwekkende hoeveelheid wetenschappelijke informatie 
in de vorm van artikelen, proefschriften, data (en ja, wow, zelfs boeken ;-) waarvan 
ook nog eens een enorm aantal zelf geproduceerd wordt. Uiteraard dealen ze 
met vele veranderingen de laatste jaren. Denk aan open Access, inclusief opslag, 
vindbaarheid, hergebruik, juridische aspecten. Of research data management of 
e-learning trainingen informatievaardigheden over auteursrecht, open Access, 
omgaan met data, privacy en het vermijden van plagiaat. Maar ook vraagstukken 
als zichtbaarheid, toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en relevantie van 
archiefmaterialen. Of de licentie materie rond e-books, tijdschriften en 
verrekenings- en verdeelsystemen. Of klussen als het thematisch herclassificeren 
van circa 220.000 boeken. 

Hoofdthema's

Ja, er speelt van alles bij de UB, maar Natalia concentreert zich hieronder op drie 
hoofdthema’s en benadert die van bovenaf. Niet vanuit Radboud sec, maar als 
uitdagingen die voor alle universiteitsbibliotheken gelden.  

Dat zijn: 
• Text en Data Mining 
• Research Data Management 
• Open Access 

Text en Data Mining (TDM)

Technologie en de mogelijkheden daarvan ontwikkelen zich op TDM-gebied heel 
snel de laatste jaren. Een definitie van techopedia.com: 
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‘Text data mining involves combing through a text document or resource to get 
valuable structured information. This requires sophisticated analytical tools that 
process text in order to glean specific keywords or key data points from what are 
considered relatively raw or unstructured formats.’ 

 

Het wordt vooral ingezet in bio-informatica, business-, computerwetenschappen 
en geesteswetenschappen en maakt het beantwoorden van volledig nieuwe 
vragen mogelijk. Een belangrijke factor daarbij is dat computers geen 
fysiologische beperkingen hebben, in tegenstelling tot mensen met hun ogen en 
brein. Computers kunnen in eindeloze hoeveelheden teksten en data zoeken en 
die analyseren en combineren. De obstakels zijn eerder van juridische en 
technische aard. 
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Victorian Jokes

Een mooi voorbeeld betreft de Victorian Jokes, grappen uit de Victoriaanse tijd. Er 
zijn er via TDM ca 1 miljoen verzameld en getagd. Het resultaat: Nieuwe inzichten 
in de cultuur en de samenleving van de negentiende eeuw. Maar ook zijn ze nu 
beschikbaar voor het algemene publiek. Er wordt dus voldaan aan een voor 
universiteiten steeds belangrijker doelstelling: Valorisatie. Dat wil zeggen dat er 
meerwaarde is voor de maatschappij in het algemeen. 

 

Een tweede voorbeeld: 
identificatie van onveilig 
speelgoed in de USA. Miljoenen 
online consumenten reviews zijn 
doorzocht met TDM - handmatig 
is dat ondoenlijk - om te 
onderzoeken of TDM kan helpen 
bij het identificeren en 
rangschikken van 
veiligheidskwesties in online 
beoordelingen van speelgoed. 
Dat leidde o.a. tot het opstellen 
van lijsten met ‘gevaarlijke 
woorden’ (zie hiernaast) en... bij 
een baby knuffelpop werd ontdekt 
dat er brandgevaar was. Ergo: zo’n 
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175.000 poppen teruggehaald. Feitelijk is hier sprake van ‘citizen science’, maar 
dan wel een onbewuste variant. 

 

Lastig hierbij zijn vaak de juridische en technologische barrières: als rechten op 
teksten of data bij uitgevers berusten, bepalen die of en hoe ze gebruik toestaan. 
Om bruikbare toegang tot die informatie voor elkaar te krijgen moet je vaak een 
heel proces doorlopen en dat moet je niet aan de wetenschappers zelf overlaten. 
Dat neemt dus de UB uit handen door directe ondersteuning. Denk daarbij ook 
aan de visualisatie van de gegevens. 

 

Er zijn tevens min of meer technische belemmeringen zoals limieten aan de 
hoeveelheid tijdschriften die je opvraagt. 1 artikel per seconde is nog doenlijk, 
maar 10.000 per week uit een collectie van 11 miljoen (Elsevier) zou jaren vergen. 
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Soms brengen uitgevers boobytraps aan waardoor je in 1x als hele universiteit 
wordt buitengesloten als iets wordt gedaan dat ze niet zint. De verschillen tussen 
uitgevers zijn groot in dit opzicht. UBs vinden: The Right To Read Is The Right To 
Mine. Dat is nog een aardige politieke strijd. 

Rol Universiteitsbibliotheken

De UB's kunnen rollen spelen bij het regelen en oplossen van 
licentiebeperkingen, toegang, eigendom, ondersteuning, onderhoud, 
vindbaarheid en kosten.  

Denk aan: 
• onderzoekers helpen juridische aspecten te verduidelijken,  
• onderhandelen over licenties met uitgevers, 
• gidsen en e-learning tools maken over TDM-tools en –methoden 
• aanbevelen van belangrijke contentbronnen voor TDM 
• helpen bij digitalisering, data-extractie, data-preparatie 
• hulp bij het bewaren van de datasets voor hergebruik, 
• hulp bij open access tot hun data 
• de juiste metadatering voor vindbaarheid.  

En... visualisatie. 

 

Research Data Management (RDM)

Een definitie luidt  
‘Research Data Management is the care and maintenance of the data that is 
produced during the course of a research cycle. It is an integral part of the research 
process and helps to ensure that your data is properly organized, described, 
preserved, and shared.’ (DePaul University) 
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Het is natuurlijk fantastisch als je de data van andere onderzoekers kunt gebruiken 
bij je eigen onderzoek doordat ze toegankelijk zijn opgeslagen. Gelukkig eisen de 
financiers van onderzoeken dat dat gebeurt. Het delen van onderzoeksdata voor 
hergebruik veronderstelt dat data vindbaar (findable), toegankelijk (accessible), 
uitwisselbaar (interoperable) en herbruikbaar (reusable) zijn. Kortom: FAIR. 

 

Zo leidde het analyseren van bestaande antibiotica-data binnen 6 maanden tot 
meer dan 40 nieuwe genen, waarvan ca 10 antibioticaresistent. En het delen van 
data over Malaria leidde tot nieuwe behandeladviezen voor (Afrikaanse) kinderen 
met ondergewicht en daardoor tot lagere mortaliteit. 
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Ook hier kunnen universiteitsbibliotheken een belangrijke rol spelen, ter 
ondersteuning van Research Data Management. 

Denk aan: 
• Doorverwijzing naar de data repositories 
• Advies op auteursrechtelijke en eigendomskwesties 
• Hulp bij metadatering 
• Selectie en training in data management tools 
• Voorbeelden en hulp bij DMP 
• Hulp en advies bij ethische kwesties 
• Hulp bij anonimisering etc en controle op persoonsgegevens.  

Open Access (OA)

Een definitie: 
‘Open access is een brede internationale academische beweging die streeft naar 
vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en 
data. Als iedereen de inhoud kan lezen, downloaden, kopiëren, distribueren, 
printen, indexeren, in het onderwijs gebruiken, ernaar en erin zoeken, of anderszins 
gebruiken binnen de wettelijk geldende afspraken, wordt de publicatie 'open 
access' genoemd. Er zijn dan geen financiële, juridische of technische barrières om 
de informatie te lezen.’ (www.openaccess.nl) 
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OA begon als een soort rebelse beweging in reactie op de disfunctionele markt 
waarin uitgevers mega-winsten maken (30% en stijgend) door aan universiteiten 
materiaal te verkopen dat de wetenschappers aan die universiteiten zelf 
ontwikkeld hebben, maar louter is uitgegeven door die uitgevers.  

 

Universiteitsbesturen doen hun uiterste best om die enorme winsten bij uitgevers 
te veranderen. (Terwijl ze eigenlijk zelf ook het systeem in stand houden.) Het 
nagestreefde model is betaling vooraf i.p.v. achteraf. Daardoor zijn de materialen 
voor de lezer vrij toegankelijk, zonder dat OA iets zegt over copyright (en wat wel/
niet mag met publicatie), over peer review (en dus prestige, wetenschappelijke 
kwaliteit), financiële winst of duurzaamheid.  

 

53 Digitale Tijger - Lente 2021



"Daarnaast maken enkele grote uitgevers via het gesloten 
abonnementenmodel enorme winsten met publiek gefinancierd 

onderzoek, terwijl onderzoekers hun artikelen ook nog eens gratis 
aanleveren en het meeste werk verrichten. Om een idee te geven: de 

winstmarges van Elsevier, ’s werelds grootste wetenschappelijke 
uitgever, zijn met 37 procent vergelijkbaar met die van Apple (39 

procent). Bestuursvoorzitters van wetenschappelijke uitgevers behoren 
tot de best betaalde ter wereld."  

(Uit Follow The Money van 12 juli 2017)  

Flippen

Dit AO model bereiken kan bijvoorbeeld door: 
• juridisch rekken (de mogelijkheden van de auteurswet verkennen) 
• flippen (de € 7,6 miljard per jaar tevoren betalen i.p.v. achteraf) 
• opschudden (onder meer door rebelse initiatieven zoals LingOA) 

 
  
Wat betreft het flippen: in Nederlands is een OA big deal afgesloten met als 
hoofdpunten: 
• Toegang voor de hele wereld: artikelen van alle NL corresponding authors OA 
• Toegang voor Nederland: voor de deelnemende universiteiten toegang tot de 

tijdschriften 
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En dan is er nog het opschudden via onder meer rebelse initiatieven en 
gebruikmaking van de marktwerking. 

Rebelse initiatieven

Een rebels initiatief is bijvoorbeeld LingOA 
• 4 taalkundige tijdschriften vertrokken bij hun commerciële uitgevers 
• Fair, full OA: auteursrechten bij de auteur, CC-BY, rechten op de titel bij de 

redactie 
• Als voorbeeld voor anderen: de assets van het tijdschrift zijn de mensen 

Een andere vorm van opschudding is gebruik maken van de marktwerking: 
nieuwe uitgevers & publishing platforms 
• Nieuwe business modellen 
• Vaak als start-ups begonnen vanuit de universiteiten 
• Relatie tussen de kosten en diensten > relatief lage kosten 
• Vaak fair OA 
• Voorbeelden: Ubiquity Press, PeerJ, OLH, Knowledge Unlatched 

Ook van belang zijn bestuurlijke discussies over nieuwe methoden van 
onderzoeksbeoordelingen. 

En, bij het opschudden is ook "plan S" erg interessant. Dat houdt in:  
‘After 1 January 2020 scientific publications on the results from research funded by 
public grants provided by national and European research councils and funding 
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bodies, must be published in compliant Open Access Journals or on compliant 
Open Access Platforms.’ (scienceeurope.org) 

Ja, ja, er komt beweging in. Zie natuurlijk ook TijgerTalks #3. Dan zie je hoe Natalia 
van haar woorden daden maakt! 

Handige links 

De links openen in je browser 

• Presentatie Natalia 
• Profiel Natalia 
• "Wetenschappelijke uitgevers nog steeds schatrijk dankzij publiek geld" 
• TijgerTalks #3: Open Access - Maar dan ècht. En... hoe! 
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7. 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 break-
out groepjes met elk een eigen onderwerp. Het Brainboxen. Hiervoor komt ieder 
in een groepje op basis van tevoren ingediende voorkeuren. Mits er voldoende 
voorkeuren zijn. 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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De Afvinklijst helpt om gedurende het hele project goed te kunnen blijven 
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 financiële 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: 
financiering, organisatie, auteurs, kwaliteit, concurrentie, prestige, etc?  
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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 specifieke 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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8.Sentimental Journey 
We hebben heel wat gave Heterdaadsessies achter de rug. Soms klein maar super 
fijn 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 Headquarters). 

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. Sentimental Journey #5... 

Enig idee waar en wanneer deze was? Wat een sfeertje, hè? Het antwoord staat op 
de volgende pagina ;-) 
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Tip. De aankondiging had als titel: 'Techniek en Innovatie in een Boekenwereld 
zonder Boeken' en als kop: 'Modernste Bibliotheek ter Wereld...' 

Opmerkelijk hoezeer het verslag van toen nog steeds boeiend is! 

Waar was het nou...?


 
Bovenop het verslag stond: "Afscheid van een echte Tijger". En daar rechts staat 
hij, Eppo van Nispen tot Sevenaer. (Linkerfoto van eyeonorbit) 

Eppo van Nispen tot Sevenaer... Je weet wel, de bibliotheekdirecteur 
die in de Volkskrant zegt: ‘Ik lees in principe geen boeken’ en prompt 

wordt benoemd tot directeur van de Stichting Collectieve Propaganda 
van het Nederlandse Boek. 

Wat wil je worden met jouw team en afdeling: overlever van de nieuwste 
bezuiniging of... de modernste op je vakgebied (ter wereld)? De beste van 
Nederland? De leukste? De snelst groeiende? En dat in een jaar of drie? Echt, dat 
kan. Eppo heeft het bewezen met DOK Library Concept Center. Van “een 
bibliotheek” in 3 jaar naar “The Most Modern Library in the World” (The Shifted 
Librarian) en vervolgens officieel De Beste Bibliotheek van Nederland.  

Ja, de plek is DOK Delft. Datum: donderdag 20 mei 2010. 

Normaliter zijn teksten in Digitale Tijger Journals van recente sessies, maar voor 
de rubriek Sentimental Journey maken we natuurlijk een uitzondering! Gewoon 

63 Digitale Tijger - Lente 2021

https://www.linkedin.com/in/eppo-van-nispen-tot-sevenaer-a4b3953/
https://www.eyeonorbit.com/2017/04/nieuwe-plannen-voor-de-gasthuislaan-dok.html
http://theshiftedlibrarian.com/archives/2008/03/19/visiting-the-most-modern-library-in-the-world.html
https://www.boekendingen.nl/wp-nieuws/?p=4095


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! 

Over DOK en Eppo (uit de aankondiging)

DOK heeft al heel wat prijzen weggesleept. Niet mis bijvoorbeeld is hun positie bij 
de The 25 Most Modern Libraries in the World: met stip bovenaan qua 
technologie en innovatie. En het aantal bezoekers blijft groeien... 

DOK past diverse eye openers en rake details toe. Van de sms die je welkom heet 
als je binnenstapt tot de verse sappen in het café. En de games, RFID, design 
styling, multitouch tafel en de trefwoorden in lekentaal. Maar dat is niet de kern. 
Wat dan wel? Wat veroorzaakt de ‘wow factor’?  

DOK denkt groots en buiten de kaders. Centraal staan de mensen en de verhalen, 
niet de boeken en al helemaal niet allerlei regels, gebruiksaanwijzingen en 
vaktaal. ‘Een moderne bibliotheek is een mediabedrijf’: op alle mogelijke 
manieren toegang geven tot ‘verhalen’, ook games, films, kunst, congressen en 
onderwijs. Een plek worden waar mensen thuis komen in een hectische wereld.  

En... DOK kruipt in de huid van de doelgroepen en weet zelfs meer van ze dan de 
modernste supermarkt. DOK interviewt zelf mensen voor kennisdeling en brengt 
ze onderling in contact. Voel je al de link met overheid en bedrijfsleven? Wil je dat 
niet live ervaren? 

Niemand minder dan directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer is onze gastheer. 
Je weet wel, de bibliotheekdirecteur die in de Volkskrant zegt: ‘Ik lees in principe 
geen boeken’ en prompt wordt benoemd tot directeur van de Stichting 
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Wat? Ja, BOEK! Per 1 juni 
2010 is hij weg bij DOK, sterker nog: onze Heterdaadsessie is zijn laatste werkdag!  

Een stukje verslag... (let wel: uit 2010!)

‘De hartelijkste bibliotheek van de wereld...’ Dat is de nieuwe missie van DOK. ‘En 
dat is een primeur’, zegt Eppo, ‘niemand weet het nog’. 

Maarre... Eppo... Dat zijn jullie toch al? Hartelijk, menselijk, flexibel... Je spoedige 
opvolger Margot, voelde zich al tijdens haar kennismaking ‘thuis’. Ja, vertoeven bij 
DOK is goed. Alles lijkt er te kunnen. Niemand schrikt ergens van. Plotseling 
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catering nodig voor 25 man? Even de Kunstuitleen ombouwen tot 
presentatieruimte? De laptop valt uit tijdens een filmpje? Geen stress, gewoon 
oplossen en de sfeer blijft even gemoedelijk. ‘Vergeet dat streven naar perfectie’, 
zegt Eppo. Bibliothecarissen willen alles perfect. ‘Loslaten!’ 

Perfectie 

En daarmee zitten we meteen in de kern van Eppo’s betoog. Eppo van Nispen tot 
Sevenaer is directeur van DOK en de man die vers uit de oproepwereld DOK 
opstuwde tot in de hoogste regionen. Ja, op wereldniveau. Hij gaf zich 5 jaar om 
DOK de Modernste bibliotheek van de wereld te maken en het lukte in de helft. 
En nu is DOK ook nog Beste van Nederland. Dat vindt Eppo duidelijk prettig, 
maar... geen moment hoor je hem opscheppen. Hij propageert groots denken, 
maar blijft zelf bijna nederig. Het gaat hem blijkbaar niet om roem of geld. Hij wil 
graag de wereld wat beter achterlaten, zo zegt hij tussen neus en lippen door. 
DOK gaf hem een prachtige kans. Kijk maar rond en je ziet de toekomst. En na 
deze 5 jaar gaat hij vertrekken. Maar eerst nog zijn laatste publieke optreden, zijn 
laatste presentatie, zijn laatste rondleiding door DOK als directeur. Speciaal voor 
het Papieren Tijger Netwerk. En vol overgave! 
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‘Loslaten’ zegt Eppo dus en toont een filmpje. We zien twee basketball teams en 
worden gevraagd op te letten hoe vaak het witte team de bal overspeelt. Na het 
antwoord zien we de tekst: ‘But... did you see the moonwalking bear?’ Uhhh, nee. 
Volgens Eppo komt dat omdat we van alles over het hoofd zien, waneer we te 
gefocust zijn, te veel bezig zijn met streven naar perfectie. Ja, daar zit heel wat in. 
Hoewel... het kon ook iets te maken hebben met de lichtval in de Kunstuitleen. 
Maar goed, dat perfectieoordeel laten we nu los, net als over de verlate koffie! ;-) 

Eppo over perfectie: dingen mogen misgaan. ‘8 van de 10 dingen gaan mis’, bij 
DOK. Dat is niet erg. Alleen: ‘beloof niet wat je niet kunt waarmaken’. Ook dat ging 
in het begin mis, maar... DOK lijkt een echte lerende organisatie. Leren van 
proberen en fouten maken en bijstellen. Een voordeel is wel, dat DOK veel 
samenwerkt. 

Inside Out en Outside In 

Er is niet zoveel te vinden op internet over de vele projecten van DOK, maar de 
voorbeelden die en passant genoemd worden, doen je hoofd tollen. De TU Delft 
is een vaste samenwerkingspartner waarmee veel projecten worden gedaan. En 
als DOK een project niet kan oppakken, maar het wel heel graag wil, doet de TU 
dat soms voor ze en omgekeerd. Zo krijgt DOK de knapste koppen van Nederland 
tot zijn beschikking, inclusief afstudeerders. De unieke software voor de 
Multitouch tafel is een goed voorbeeld van deze Outside In-benadering. Koen 
Rotteveel is daarin een sleutelfiguur, afstudeerder van de TU. 

  
De Multitouch tafel 
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Minder bekend is dat dergelijke DOK-concepten ook worden verkocht aan andere 
bibliotheken en organisaties. En dat DOK ook adviezen uitbrengt. Dat gebeurt in 
Nederland, maar vooral internationaal. “Ver buiten Nederland.” Dat levert weer 
nieuwe knowhow, goodwill en inkomsten op. Ook gek dat er niet bezuinigd wordt 
op DOK... En passant komen wat voorbeelden langs. Een project met RFID 
waardoor je een boek bijna willekeurig kunt wegzetten, omdat je het toch wel 
terugvindt: wie het opvraagt wordt rechtstreeks naar het betreffende vak 
gestuurd. Een organisatie uit Singapore investeerde hier een miljoen in, maar het 
project liep vast op praktische technische problemen met antennes. Gelukkig 
scoren de nodige andere projecten wel.  

Tanku is een mooi voorbeeld van Inside Out: eigen ontwikkelingen naar buiten 
brengen. Bezoekers van UGame ULearn hebben al een voorproefje gehad. Nu 
worden ze ook toegepast in een project met Schiphol voor een Airport City 
Library: apparaten waar je eBooks en luisterboeken vanaf kunt laden. De Tanku’s 
kwamen binnen tijdens de rondleiding. Dus als je gaat inchecken voor je 
volgende vlucht en een tijdschrift wilt kopen... heb je een alternatief voor op je 
mobiel of laptop. Zie ook hier. Hoezo is het digitale boek in opmars? 

Trends volgens Eppo 

Het eBook is er en het papieren boek verdwijnt. ‘Punt.’ De top 5 van boeken in 
Japan bestaat uit eBoeken die gelezen worden op mobieltjes. En... digitaal kent 
geen 2e hands.  

Zoeken wordt steeds makkelijker. De meest gebruikte zoekmachine is YouTube! 
Let op de nieuwkomers, zoals Wolfram Alpha. Probeer ze uit. Weet wat er aan zit te 
komen! 

Geodata worden steeds meer van belang. 

Netwerken is een enorme trend, ongeacht wat de koningin erover zegt. ‘Ik heb 
haar hoog’, zegt Eppo, maar hij begrijpt niet dat ze er bang voor lijkt te zijn. 
Nederland kent 9 miljoen Hyvers en Facebook wordt soms meer gebruikt dan 
Google. 

Visueel wint van tekst. Tekst is voor de hersenen ook onprettig. Ze zijn gek op 
plaatjes. 
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Informatie... we bieden het allemaal aan.  

Digitale drempel? Over 10 jaar is elk oudje digitaal. Het gaat zo snel. Het 
mobieltje is de mannelijke handtas. Jef Bezos van Amazon: ‘in 2050 is er geen 
papier meer in onze magazijnen’. Voor kinderen is digitaal normaal. Die hoeven 
een schilderij niet meer ‘echt’ te zien, alleen 3D beelden nog. En ook 3D wordt nu 
digitaal. ‘Ga naar Avatar! Zie waar de wereld heengaat.’ 

Toekomst 

Over 3D gesproken... Eppo laat een filmpje zien over augmented reality. Iemand 
bladert in een boek over architectuur en zet dan een speciale bril op. Die voegt 
visueel een extra laag toe, waardoor de lezer de gebouwen in 3D ziet en extra 
informatie kan oproepen. Augmented reality voegt informatie toe aan de 
‘normale’ realiteit. Dat is de toekomst.  

Ja, we zaten gewoon in de Kunstuitleen! 
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Hier en nu (in 2010) 

Je weet vast wat Eppo zegt over de bibliotheekwereld: “de OB is de grootste 
‘club’ van Nederland. De helft van de huishoudens is lid.” De bezoekers zijn vooral 
vrouwen, maar... inmiddels vinden mannen het hier - bij DOK - niet meer saai. Alle 
leeftijden en kleuren komen hier. De OB is ook het best bezochte publieke 
instituut ter wereld. In Amsterdam bijvoorbeeld 7000 per dag. Het is het enige 
communicatiekanaal van de overheid binnen het publieke domein met zoveel 
mensenstromen (terwijl de communicatie niet over overheidsinformatie gaat). 

En hoe organiseert hij zijn eigen organisatie van 100 man (40 FTE)? Nee, niet 
volgens Front-office / Back-office, maar dat lag ook voor de hand. Nee, volgens de 
5 W’s... 

De 5 W's 
• Waarden - oftewel content: boeken, kunst, muziek etc. 
• Winkel: plaatsing in de schappen, kosten e.d. 
• Werving: Marketing en PR, een grote club 
• Wetenschap: innovatie, conceptontwikkeling 
• WDMZ: wat dies meer zij, zoals automatisering 

Vijf jaar geleden (2005) 

IKEA heeft wereldwijd vele filialen, maar één vestiging waar alle nieuwe producten 
worden getest. Uitgerekend in Delft. Het IKEA Concept Center. Waarom is dat er 
niet voor bibliotheken, terwijl er toch miljoenen mensen in bibliotheken werken 
en er miljarden euro’s in omgaan? Ongelooflijk dat een veel kleinere organisatie - 
Google - dominant aan het worden is. Daarom startte DOK het Library Concept 
Center. 

Daartoe werkt DOK met vele andere partijen samen. TU Delft is al genoemd, maar 
ook leveranciers als Dell, Microsoft en Apple zijn voorbeelden. Maar ook met een 
toonaangevende architect: Zaha Hadid, een van de 100 meest invloedrijke 
vrouwen en genoteerd in de Time 100 van 2010. Want: vertel een architect dat je 
een bibliotheek wilt bouwen en het gaat helemaal mis, aldus Eppo. Ze gaan uit 
van oude verwachtingen. 

Dat past niet bij DOK. “FTS” is een van de pijlers onder Eppo’s aanpak:  
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“F#€k the system” (ik schrijf het maar niet voluit, omdat ik niet weet of Google ons 
dan op een zwarte lijst plaatst ;-) 

Zo zijn er nog 4 F’s. Nee, Eppo is wars van onnadenkend het gebruikelijke pad 
vervolgen. Lees maar: 

FTS 

DOK kent geen regels. Je mag overal koffie drinken. Er zijn geen camera’s of 
bewakers. Traditionele boekenkasten staan er niet. Stilte wordt niet gevraagd... 

Waarom? Stel dat een boek van 15 euro wordt gestolen. Wat kost de bewaking 
wel niet? 

Stel dat er koffie over een boek gaat. Gebeurt dat thuis niet, als het is uitgeleend? 

De boekenkasten zijn zelf ontworpen. 10x zo goedkoop, van MDF. Eppo: Nee, er 
ligt geen plank bovenop. “Als er stof op de boeken valt, is dat onze eigen schuld. 
Dan klopt de boekencollectie niet.” 

Het is aardig om te zien dat niet alle deelnemers mee gaan in deze 
gedachtengang. Er komen heel wat “maar”tjes langs. Toch lopen we inmiddels al 
met de koffiebekers in de hand achter Eppo aan, voor de rondleiding. ;-) 

‘En hoe krijg je nou je medewerkers mee? Als ze niet digitaal willen?’ Dat is een 
vraag uit de discussie. “Niet iedereen hoeft mee te veranderen”, zegt Eppo. “Laat 
ze in hun waarde, maar zorg wel voor koene ridders en ridderinnen die het wel 
doen.” En op een ander moment geeft hij aan dat er veel is geautomatiseerd bij 
DOK. Het ‘domme werk’ is  uit handen genomen. ICT is een belangrijk goed bij 
DOK. Er wordt veel tijd en energie in gestoken, maar het is ook een aanjager van 
ontwikkelingen. En systeembeheer... daar doet DOK niet aan. Iemand geeft het 
voorbeeld dat koffie verboden moet blijven omdat systeembeheer dat nu 
eenmaal wil. Daar heeft Eppo grote moeite mee. Beheerders zijn niet populair bij 
hem. Systemen moeten doen wat jij wilt als manager, niet omgekeerd. Ineens 
vraagt hij wie onder een afdeling Facility Management valt. Een paar handen gaan 
omhoog. “Schande”, zegt hij en heeft het dan over het belang van informatie... 

Bijna onopgemerkt is Margot Nicolaes erbij komen zitten, Eppo’s opvolgster. Kijk 
maar hier. Daar zie je ook via welke campagne ze is geworven. Ze is uiteraard een 
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heel andere persoon dan Eppo, maar... ze lijkt tegelijkertijd een vergelijkbare 
zachte toegankelijkheid te hebben. Geen dikdoenerij. En ze komt ook uit de 
programmamakershoek bij de omroep. Boeiend, ook dit kijkje in de bibliotheek-
toekomst. Maar dan nu op management-gebied. 

Oma mimi 

Eppo’s presentatie zit vol videofragmentjes. De moonwalking bear is al genoemd, 
maar er zijn er meer, zoals de Fatman, het meisje met de iPad en oma Mimi. 
Eppo's oma Mimi is 102 geworden en wordt rond haar 100e door Eppo 
geïnterviewd met als thema Mediawijsheid. Ze vertelt over grote technologische 
ontwikkelingen die ze heeft meegemaakt, zoals auto en grammofoon. En dan over 
digitalisering. Oma Mimi speelt kaartspelletjes achter haar laptop en mailt de hele 
wereld over. Een mobiel heeft ze niet nodig, dat laat ze aan haar dochter over (van 
78). Een prachtig mens, blijkbaar is dat erfelijk... 

Trouwens... 

Als je zelf in het hier en nu 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 / Office 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 Artificial 
Intelligence / Communicatie van Visie & Strategie / DIV-Advies / Team Recordbeheer / 
RecordsManagementTool / Vervanging en Slim Scannen (2019, verschenen 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. Office 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 & Artificial Intelligence / Kennisplatform IVy in   
SP Online / WOB & de Archiefwet aan Diggelen? / Afscheid van de platformgerichte 
dienstverlening / Frisse Blik op verouderde Terminologie / Thematische 
Herclassificatie / TijgerTalks #3 / Bonus: Het Mooiste Stadsarchief ter Wereld!   
(80 pagina's, verschenen lente 2021) 

5. Recordsmanagement Special: Blauwdruk Recordsmanagement • 
Recordsmanagement in de Praktijk • Record beheer: Team in oprichting  
• RecordsManagementTool • Duurzaam Informatiebeheer & Archivering by Design • 
TijgerTalks #3 • Bonus: De Wondere Wereld van de Universiteitsbibliotheken! (79 
pagina's, zomer 2021) 
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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.  

Het echte werk wordt natuurlijk gedaan door alle leden en vooral de sprekers en teams 
van gastorganisaties die TijgerTalks en andere presentaties geven en Heterdaadsessies 
organiseren of artikelen schrijven. Vanuit de netwerk-organisatie wordt dit gestimuleerd, 
aangestuurd en ondersteund door Betty (fotografie en assistentie), Ruby (administratie 
en secretariaat), Simon (organisatie) en soms Anneke (verslaglegging). 

Organisator Simon Been (drs) adviseerde ooit organisaties als Binnenlandse Zaken, Shell, 
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 vastleggen en 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... publicaties 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. 
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Als privé persoon lid worden kàn (via individueel lidmaatschap), maar vergeet dan niet 
dat er BTW bij komt. 

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: 
• Structuur in de Informatiehuishouding, maart 2019 
• Universiteitsbibliotheek Radbouduniversiteit, oktober 2018 
• Nationale Politie, oktober 2019 
• Pensioengigant MN, februari 2020 
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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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