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The I of the Tiger 
Daar zit je dan, achter je bureau, terwijl Europa in brand staat...  

Na de donkere wintermaanden breekt het 
licht door, maar niet alleen dat van de 
lente, ook van de ontploffingen in de 
nieuwsuitzendingen. Het is onmogelijk nu 
iets te doen zonder spanning over al die 
mensen in Oekraïne.   

En het voelt compleet ongepast om een 
nieuwe Journal op de wereld te zetten 
zonder mijn eigen spanning, totale 
onbegrip en emoties te benoemen. 
Verwarring en onzekerheid, elke dag 
opnieuw. Hoe gek kun je zijn als leider... 

En hoe dapper kun je zijn als leider. En als volk. Daar maak ik een diepe 
buiging voor. Aan hen draag ik deze uitgave op.  

Inhoudelijk heeft deze publicatie verder geen verband met de oorlog, maar 
alle maart-opbrengsten van deze Digitale Tijger Journal, Heterdaad 
eDossier IV en TijgerTalks TV gaan voor 100% naar Giro 555 voor Oekraïne. 
Dat betreft alle bestellingen door niet-leden (want voor leden zijn ze gratis). 

 

Extra dimensie


En dan dit: de term Papieren Tijger heeft voor mij een extra dimensie 
gekregen nu de kracht van de sancties onmiskenbaar wordt. Het lijkt soms 
alsof alles in de wereld draait om dingen waar je op kunt kloppen: 
gebouwen, machines, levensmiddelen, gebruiksvoorwerpen (of zoals bij 
oorlog: vliegtuigen, tanks, wapens, voorraden, ammunitie), maar nu weten 
we beter. Informatie, data en met name het eensgezind kanaliseren van de 
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stroom ervan hebben eveneens een enorme uitwerking. Kortom: die 
"krachteloze papierschuivers in Brussel" doen de wereld versteld staan. 

Informatie over het voorspel van Poetin speelde een hoofdrol in de aanloop 
naar de invasie, maar de intensieve uitwisseling en afstemming in de dagen 
daarna blijkt cruciaal. En net zo essentieel: de kracht van data en met name 
het omleiden en stoppen van datastromen - dollars, euros en roebels met 
name. Maar vooral die eensgezindheid, de bereidheid naar elkaar te 
luisteren en gemeenschappelijke belangen centraal te krijgen en daar 
daadkrachtig naar te handelen. 

Juist in deze harde wereld is het essentieel om kennis en informatie te 
delen, soms bijna net zo essentieel als de fysieke wereld waarover het 
allemaal gaat. Onderschat ze niet, die Papieren Tijgers... 

En dit: de term Hotspot was zelden zo van toepassing als op deze situatie. 
Eentje waar de wereld hopelijk veel van leert en aan het registreren waarvan 
vele Papieren Tijgers hun bijdrage zullen leveren. 

Ik hou het kort over deze Digitale Tijger Journal. De artikelen spreken voor 
zichzelf. Dit wil ik nog wel benadrukken: 

TijgerTalks TV...


TijgerTalks TV - 29 maart 2022 - 
is een nieuw concept. Het 
combineert enkele eerdere 
TijgerTalks: sec presentaties van 
20-30 minuten elk, maar zonder 
discussie en dus nog korter en 
krachtiger. 

In de rubriek Tijgernootjes 
vertel ik er wat meer over. Focus 
telkens weer: Visies, Passies en Lessons Learned in het Informatiedomein.  
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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 de laatste sessieverslagen plus 
enkele rubrieken. Digitale Tijger Journals verschijnen 3 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 artikelen als die een aardige inkijk 
geven in de materie.  

Doel? Om inspiratie en kennis te delen rond onderwerpen die zoal in 
sessies langskomen. Trouwens: Kennis en het delen ervan staat al sinds 1998 
centraal voor het Papieren Tijger Netwerk, met name via de bekende 
Heterdaadsessies. Motto: Kennis, op Heterdaad Gesnapt! 

Veel leesplezier! 

Met Tijgergroet, 

P.S.  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. Veel leesplezier! 
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1. Informatieprofessionals in een Agile wereld (MN) 

Russ Herald is Business Consultant SharePoint/
O365 bij Pensioengigant MN. Agile werken is een 
begirip geworden in vele organisaties. Hoe ga je 
daarmee om als Informatieprofessional? Een 
praktische benadering, kort en krachtig! 

Ja, we hebben veel ballen in de lucht als Informatieprofessionals - 
technologie is de grote aanjager ervan - en eentje daarvan is Agile werken. 
Je kunt ook zeggen: juist het omgaan met al die ballen vergt wel dat je zelf 
Agile werkt, want met de oude methoden van werken verzand je. Agile 
houdt in dat de tsunami aan technologische veranderingen organisaties 
ertoe noopt om snel te blijven veranderen. Omdat de hele term Agile een 
beetje is uitgewoond heeft Russ voorkeur voor het begrip Wendbaar 
Werken, zo van: het kan op deze manier, maar anders ook op die. 
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Praktisch bruikbare Principes van Wendbaar Werken (bron: omooc.nl): 

#1. Klant centraal 
In alles wat je organiseert of doet staat de klant centraal. (Dus niet 
bijvoorbeeld een plan, model of systeem zoals ‘recordmanagement’ :-) 
Waarde toevoegen voor de klant, kijken door de ogen van de klant. Let wel 
op, er zijn vaak 2 of meer soorten klanten: de externe maar ook de interne. 
Praktijkgeval op omooc. 

#2. Denk groot en neem kleine stappen 
Start vooral niet blanco. Bereid je voor, maar niet in detail. Wees ambitieus in 
het bepalen van de gewenste richting. Werk daar vervolgens in kleine 
stapjes naartoe door continu te experimenteren, te leren en te verbeteren. 
Praktijkgeval op omooc. 

#3. De organisatie bepaalt 'Wat', de medewerkers 'Hoe' 
Management is kaderstellend (richting, financiën, tijdsbestek etc.) en 
faciliteert, maar bemoeit zich niet met hoe dingen gedaan worden. Dat 
doen medewerkers die de kennis, kunde en ervaring hebben. Soms kun je 
beter de medewerkers rond de tafel zetten dan de teammanagers. Je gaat 
het avontuur aan in plaats van koersen op zekerheid. Praktijkgeval op 
omooc. 

#4. Whole system in the room 
Vroeg betrekken van álle belanghebbenden, dus ook de klant, levert veel 
meer op dan vaak gedacht. Laat iedere stem tellen in plaats van 1 
perspectief te kiezen. In efficiëntie, draagvlak en plezier in verander- en 
verbetertrajecten. Praktijkgeval op omooc. 

Future of Work (IDC)

Russ heeft het over de tsunami aan technologische veranderingen die 
organisaties ertoe noopt om snel te blijven veranderen. Onderzoeksinstituut 
IDC heeft onderzocht hoe organisaties dat zoal doen en in welke richting 
‘werk’ zich ontwikkelt.  
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Enkele conclusies: 

• “Our research shows that almost half of organizations (47%) are putting 
their greatest focus on WorkCulture, and that dedicated funding for 
future of work initiatives originates in the human resources organization 
in almost one-third of those organizations. 

• Just under one-third of organizations are focusing on WorkSpace and 
only 22% are focusing on human-machine collaboration – despite the 
fact that 40% of these companies expect more than a quarter of their 
workforce to be actively using AI in their daily jobs by 2021. 

 

• Our IDC FutureScape: Worldwide Future of Work 2019 Predictions 
forecasts that by 2021, 60% of G2000 companies will have adopted a 
future-workspace model — a flexible, intelligent, collaborative virtual/
physical work environment — to improve employee experience and 
productivity.  

• By 2023, 30% of these companies will generate at least 20% of their 
revenue outside their core industries, using crowdsourcing and agile 
aggregation models to source talent and business capabilities. And by 
2024, 50% of structured repeatable tasks will be automated and 20% of 
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workers in knowledge-intensive tasks will have AI-infused software or 
other digitally connected technology as a ‘coworker.’” 

Gezamenlijke Afspraken

Terugkomend op de Principes van Wendbaar Werken: ‘Grip’ hebben in de 
werkplek van vandaag is dus geen kwestie van details in de vingers hebben, 
maar dat je een aantal gezamenlijke afspraken hebt en daarnaar probeert te 
leven.  

Russ noemt: 
• Je werkt samen voor een doel  
• Je acteert op basis van rollen en verantwoordelijkheden  
• Je laat verantwoordelijkheid bij de eigenaar  

 
Klik hier om de afbeelding te openen. 

Gebeurt dat niet, dan kun je Agile werken wel vergeten. Opmerkelijk is dat 
veel van deze principes relationeel van aard zijn, los van inhoud en techniek. 
Ze hebben sterk te maken met gedrag en de rol die je binnen de 
organisatie vervult. 
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Agile en de Informatieprofessional

Als pijlers voor je rol als Informatieprofessional noemt Russ: 
• Leg de basisprincipes/uitgangspunten vast  
• Werk in etappes modellen uit met de klant  
• Bouw controle op je uitgangspunten in; blijf je bewust: waar ging het ook 

alweer om? Welke consequenties heeft dit voor ons plan? 
• Benoem wat buiten je scope staat en hou het buiten scope. Bij scrum kun 

je alles noteren, je hoeft het niet meteen te doen, maar het staat 
genoteerd. 

Maar ook: 
• Blijf op de hoogte van ontwikkelingen (zoals Project Cortex van Microsoft 

met AI voor kennismanagement) en tast af welke impact die kunnen 
hebben op projecten. 

• Bewaak de mogelijkheden tot integratie tussen informatie en systemen. 
Weet hoe systemen samenwerken, informatie uitwisselen (niet technisch, 
maar logisch) 

• Laat systemen voor je werken: benut de mogelijkheden, zoals die van 
O365, ga niet meteen andere dingen bedenken. 

• Zorg dat klanten zich kunnen ontwikkelen. Laat ze weten dat je daaraan 
wilt meewerken. 
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De Informatieprofessional als Teamspeler

In de praktijk betekent dat voor de Informatieprofessional anno Nu dat het 
een teamplayer is, maar wel eentje die: 
• de eigen grenzen weet te trekken,  
• faciliteert, 
• verbindt, niet alleen informatie maar ook mensen, 
• adviseert, 
• het grotere overzicht houdt. 

Dat is bepaald niet altijd even makkelijk, vooral als je praktisch bent 
ingesteld of van details houdt. Zo moet je een klant leren hoe iets te 
ontwikkelen of uit te voeren, zonder hem of haar het werk uit handen te 
nemen en het zelf te gaan doen… 

Maar, zegt Russ geruststellend: Durf fouten te maken. Leer ervan! 

 

Links 
• Presentatie Russ 
• IDC over the Future of Work 
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Nog wat interessante links over Agile Knowledge Management: 
• Artikel 
• Presentatie Bill Kaplan 

Alle mooc-links 
• Mooc over Wendbaar Werken 
• Praktijkgeval #1. Klant centraal 
• Praktijkgeval #2. Denk groot en neem kleine stappen 
• Praktijkgeval #3. De organisatie bepaalt 'Wat', de medewerkers ‘Hoe' 
• Praktijkgeval #4. Whole system in the room 
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2. Rembrandt & Research Data Management (Rijksmuseum) 

Maarten Heerlien is Hoofd Collectie Informatie 
van het Rijksmuseum. Een job met internationale 
allure, inclusief spreken op internationale 
congressen zoals in Tokyo en... - gewoon in het 
Nederlands - je verhaal delen binnen het 
Papieren Tijger Netwerk. :-) 

Maarten voert ons diep in de wondere wereld die balanceert op het snijpunt 
van historisch erfgoed, kersverse data en metadata en natuurlijk high tech 
research.  

Onderwerp: het onderzoek aan de Nachtwacht, Rembrandts beroemde 
meesterwerk. Maar eerst: wáár werkt hij ook al weer??? 

Rijksmuseum

Het Rijksmuseum: wereldwijd misschien wel de beroemdste not-for-profit 
van het toch al roemruchte Koninkrijk der Nederlanden. Want: welke 
Nederlanders zijn wereldwijd zowat net zo beroemd als Johan Cruijff? 
Precies: Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Johannes Vermeer... 
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En dit zijn nou juist vaste bewoners van dit zo indrukwekkende pand, samen 
met nog vele, vele andere Echte Hollandsche (en buitenlandse) Toppers! :-) 

Maar... achter de schermen speelt nog veel meer. En dan wordt het pas echt 
interessant voor vakgenoten: er ligt een ongekende schat aan informatie 
over de kunst en kunstenaars. Van inventarissen en foto’s tot 
restauratiedocumentatie en onderzoeksdata. Dit beheren, classificeren, 
verrijken, ontsluiten en (her)gebruiken is een fantastische klus. Niet in het 
minst omdat technologie zich razendsnel ontwikkelt. En omdat de hele 
wereld meekijkt... :-) 

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

informatie over de kunst en kunstenaars. 

 

Dit is het domein van een groep uiterst gecommitteerde en enthousiaste 
professionals met een zeer breed werkterrein: Research Services. Die 
afdeling is verantwoordelijk voor alle informatie en data van en over de 
collectie binnen het Rijksmuseum. Automatisch denk je: dus Research 
Services = Collectie Informatie? Maar zo simpel is het niet. 

Research Services is veel méér, ook de Studie- en Leeszaal, de Bibliotheek 
administratie, zelfs de Depot Services en Collectie Automatisering. De 
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collectie zelf telt meer dan 1 miljoen objecten, waarvan slechts 8000 in de 
14.500 vierkante meter zaalruimte, jaarlijks bekeken door ruim 2 miljoen 
bezoekers. De rest is opgeslagen of zichtbaar elders. En dan heb je nog een 
half miljoen banden in de Bibliotheek, die ingezien kunnen worden in de 
Studie- & Leeszaal. Collectie Informatie beheert de collectieinformatie (in 
AdLib) en is verantwoordelijk voor het onderzoeksdatabeheer en samen 
met de Studie- & Leeszaal voor de informatiedienstverlening naar buiten. 
Collectie Automatisering beheert AdLib Museum, Koha (voor de 
bibliotheekcollectie) en de API’s om te linken met andere applicaties.  

(En er is nog heel veel meer te zeggen over deze afdelingen binnen het 
Rijksmuseum en vooral de fascinerende projecten en ontwikkelingen 
waaraan ze werken. Daarvoor kun je terecht bij Heterdaad eDossier IV: 
Rijksmuseum, 66 pagina's). 

Operatie Nachtwacht

Operatie Nachtwacht is het grootste en meest omvangrijke onderzoek naar 
Rembrandts meesterwerk ooit. Het doel is om het schilderij optimaal te 
behouden voor de toekomst. Het onderzoek startte in de zomer van 2019 
en vindt plaats voor het oog van het publiek in een speciaal ontworpen 
glazen ruimte. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste en meest 
geavanceerde onderzoekstechnieken. 

 

16 Digitale Tijger - editie #6

https://www.papierentijger.net/edossiers.html#!
https://www.papierentijger.net/edossiers.html#!


Maar eerst dit: het Nachtwacht-onderzoek is baanbrekend en alleen al qua 
inspanning en geleverde data overweldigend in scope, maar het is verre van 
het enige onderzoek binnen het Rijksmuseum. 

In het Rijksmuseum doen 111 medewerkers zelf aan onderzoek (72 vrouw, 
39 man). Denk aan conservatoren, restauratoren, onderzoekers en fellows. 
Ook zijn 54 medewerkers daaraan ondersteunend (35 vrouw, 19 man).  

Onderzoek & Open Science

Van belang is dat objectgebonden onderzoek steeds meer data-driven 
wordt en die onderzoeksdata steeds heterogener is, terwijl het belang van 
vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en (her)bruikbaarheid van 
onderzoeksdata steeds groter wordt (FAIR data). 

Het Rijksmuseum sluit aan bij de wetenschappelijke en internationale 
ambities rond Open Science, als aanjager voor Open Innovation. En dat 
vergt Open Access en Open Data.  

 

Open Science is een transitie die zich wetenschapsbreed en wereldwijd 
voltrekt en 
• grote voordelen biedt voor wetenschappers bij onderzoek, onderwijs en 

valorisatie;  
• de kwaliteit van wetenschapsbeoefening bevordert;  

17 Digitale Tijger - editie #6



• mensen en organisaties in staat stelt om kennis te nemen van onderzoek 
en van onderzoeksgegevens en daaraan bij te dragen;  

• het innovatieve vermogen van Nederland versterkt. 

Strikt genomen hoeft het Rijksmuseum zich hierbij niet aan te sluiten, omdat 
het niet gefinancierd wordt met publieke middelen, maar de kwaliteitseisen 
zijn gewoon ‘good practice’. En bovendien is de hele collectie van alle 
Nederlanders - sterker nog: wereldwijd grensoverschrijdend - en daarmee 
logischerwijs ‘open’.  

Een open vorm van Research Data Management (RDM) bevordert 
samenwerking en hergebruik en... niet onbelangrijk... voor de onderzoekers 
zelf is het eindelijk een vorm van zichtbaarheid en daarmee erkenning.  

Nachtwacht

Daar is hij dan, het ultieme voorbeeld van Research & Data Management: de 
Nachtwacht, verborgen in een glazen kooi... Elke millimeter wordt razend 
nauwkeurig in beeld gebracht, maar het gaat veel verder dan alleen 
‘supergedetailleerde foto’s’. Het zijn ook onder meer Infraroodfoto’s en 
Röntgenfluorescentiescans.  

 

Die analyseren bijvoorbeeld precies welke chemische elementen in de verf 
zitten: Waar heeft Rembrandt welk pigment gebruikt, hoe is de zuuraanval 
gerestaureerd, hoe zien de onderliggende schetsen eruit en ga maar door. 
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Dat wordt allemaal helder. Details tot op 250 micron. Voer voor jarenlange 
studie, belangrijk voor vele generaties. 

Het resultaat: absurde hoeveelheden onderzoeksdata, zelfs van de 
achterzijde, want eind 2021 is hij zelfs van de muur geweest. En wie mag dat 
allemaal een goed plekje geven en beheren, wetend dat dit cruciale 
informatie is op werelderfgoed niveau? Je raadt het al. Je heet als afdeling 
niet voor niets Research Services... 

 

Een laagje dieper

Oké, onderzoek zoals aan de Nachtwacht levert dus ongelooflijk veel data 
op. Maar waarom? Het kost wel erg veel inspanning en natuurlijk is het leuk 
om zo’n prachtig stuk erfgoed onder de loep te leggen, maar er is meer dan 
goudgerande nostalgie: er zijn hele praktische redenen, zowel voor de 
kunstgeschiedenis als voor de conservatie.  

Herkomstonderzoek is van toenemend belang, vooral als een object een tijd 
onder de radar is gebleven: wie zijn door de jaren de rechtmatige 
eigenaars? Oftewel: hoe ‘bezwaard’ is het verleden? Vooral de periode 
’30-’45 is mistig voor veel kunstwerken. Roofkunst gaat echter ook veel 

Ja, ook de achterkant van de nachtwacht is bestudeerd. Met 
shearography, een macro-XRF scanner en... het blote oog!
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verder terug, denk aan het koloniale verleden. Die periode is helaas nog 
veel langer en lastiger door 
schaarsere bronnen. 

Materiaaltechnisch onderzoek 
gebruik makend van methoden en 
technieken ontleend aan de 
natuurwetenschappen geeft inzicht 
in de materiële en chemische 
samenstelling en het maakproces, 
maar belangrijker nog: in de 
degradatieprocessen. En dus: hoe 
preserveer je het object tot de 
eeuwigheid?  

Zie bijvoorbeeld het SCHILDerij 
hiernaast. Prins Frederik Hendrik 
zegevierend te paard, afgebeeld – 
tamelijk uniek - op het schild van een 

Zuid-Amerikaanse reuzenschildpad. Indirect een blijk van Nederland als 
wereldmacht. Hoe preserveer je zoiets? Met DNA-onderzoek is gekeken 
waar de schildpad vandaan komt, met CT-scans hoe de oppervlakte is 
voorbewerkt, etc.  

Veeeeel data dus. Data die van belang blijft, ook in de toekomst. 

Research Data Management

Veel onderzoek gebeurt ook door NICAS: Netherlands Institute for 
Conservation, Art and Science. Dat is een samenwerking tussen 
Rijksmuseum, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Universiteit van 
Amsterdam, TU Delft en NWO. NICAS ontwikkelt o.a. nieuwe methoden, 
technieken en apparatuur voor onderzoek aan en duurzame preservering 
van erfgoed.  
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Trouwens, wat ìs RDM eigenlijk? Je beheert Research Data maar wat is dat 
precies? Er zijn zat definities en die zijn ook nogal uiteenlopend. Het 
Rijksmuseum ziet het zo:  

“Onderzoeksdata zijn ruwe en bewerkte, systematisch vastgelegde 
en gestructureerde gegevens, verzameld of gecreëerd door 
onderzoekers tijdens hun onderzoek aan de collectie van het 
Rijksmuseum, die dienen als bron, waarborg en referentie voor de 
kwaliteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Deze 
data zijn heterogeen van aard en kunnen bestaan uit afbeeldingen, 
teksten, analytische data en andere soorten datasets.”  

 

Data en Formaten

Als je kijkt naar de data zelf, waar die vandaan komt (Adlib Museum, 
OpenText MediaBin, JOIN, Paint Sample Database en... Research Network) 
dan blijkt al snel dat de laatste bron verreweg de grootste is. Research 
Network oftewel ResNet telt momenteel tegen de 17 TB aan datasets 
opgeslagen volgens richtlijnen voor data opslag. Bovendien is er hier 
sprake van een gestage aangroei: alleen al in de eerste 20 maanden vanaf 
begin 2018 was er sprake van een verdubbeling en... het Nachtwacht-
onderzoek is dan nog niet eens meegeteld!  
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Het Nachtwacht-onderzoek bevat een scala aan formaten: Verfmonsters, HR 
Daglichtfotografie, Visible-infrared reflectance imaging spectroscopy, Macro 
X-ray Fluorescence, Optical Coherence Tomography, Synchrotron-
onderzoek, 3D imaging, Shearography. Wow... Complicerend is ook dat 
ResNet maar tot 20 TB gaat en het hele Nachtwacht-project ruim 700 TB 
bedraagt. 

In de paar jaar dat Research Services verantwoordelijk is voor RDM is 
onderzoek gedaan naar huidige en toekomstige behoeften op het gebied 
van onderzoeksdata in het Rijksmuseum door Henk Vanstappen. Dat 
resulteerde in diverse constateringen en oplossingsrichtingen: technisch, 
beleidsmatig en organisatorisch van aard. Opmerkelijk bijvoorbeeld is dat 
ResNet maar liefst 250+ verschillende bestandsformaten telt (waarvan zeer 
vele niet gangbaar) en... er meer data BUITEN ResNet en dus buiten het 
zicht van centraal beheer staan. Er is echt een beheerslaag nodig boven 
ResNet.  

 

(Tja, complexiteit en beheersproblematiek... hoe groot de onderlinge 
verschillen ook zijn, als het gaat om informatie is dit geen onbekend 
verschijnsel voor vele organisaties. :-)  
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Constateringen op technisch vlak 

• Behoefte aan meer en snellere opslagruimte op het ResNet  
• Behoefte aan een beheerslaag bovenop het ResNet voor betere 

contextualisering van de data  
• Meer dan 250 verschillende bestandsformaten op ResNet (Top-5: jpeg, 

tiff, edf, csv, czi)  
• Risico op fouten en gegevensverlies, o.a. doordat niet alle apparatuur aan 

het netwerk kan worden gekoppeld  
• Veel dataduplicatie  
• Behoefte aan infrastructuur om data langdurig vindbaar, toegankelijk, 

interoperabel en (her)bruikbaar te maken  

Constateringen op beleidsmatig vlak 

• Behoefte aan organisatiebrede visie op het beheer van onderzoeksdata 

met daarbij een RDM beleid waarin wordt gedefinieerd wie in welke fase 
van het onderzoek verantwoordelijk is voor welke aspecten van het 
databeheer  

• Behoefte aan een digitale duurzaamheidsstrategie  
• Behoefte aan duidelijkheid met betrekking tot het delen van data  

Constateringen op organisatorisch vlak

• Behoefte aan meer expertise binnen de organisatie op  

gebied van RDM  
• Behoefte aan betere procesbeschrijvingen  
• Open access voor wetenschappelijke publicaties vindt iedereen een goed 

idee, maar over de voorwaarden voor open onderzoeksdata zijn de 
meningen verdeeld  

Toegang...

Ook de volgende vraagstukken waarmee RDM te maken heeft zijn zeer 
herkenbaar:  

• Zijn de bestanden nog bruikbaar over 20-30 jaar?  
• Wat mag iedereen delen?  
• En WIL iedereen wel delen?  
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Dat laatste betreft vooral Open Access van onderzoeksdata.  
Dit gaat neerkomen op: open als het kan, gesloten als het moet.  

En bij delen wordt momenteel nog wel eens een bocht afgesneden 
waardoor bijvoorbeeld een beeld wordt verstrekt maar zonder voldoende 
borging waardoor het op zijn kop in een publicatie verschijnt. 

 

Aanpak

De aanpak is nu:  
• Duurzaam beheer van gehele RD life cycle 
• Meer zichtbaarheid voor onderzoek bij het Rijksmuseum door open 

science 
• Aansluiting op de landelijke en internationale netwerken voor duurzame 

opslag en ontsluiting van onderzoeksdata, gebruikmakend van bestaande 
faciliteiten.  

Zo zijn er verschillende oplossingsrichtingen bepaald en gevolgd, zoals: 
• Een pilot met DANS, het nationale expertisecentrum en repository voor 

onderzoeksdata 

De afgesneden bocht...
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• Een landschapsanalyse van technische oplossingen voor verbetering van 
de interne infrastructuur voor RDM  

• Een Proof of Concept voor borging van datasets in EASY datavault 
(CoreTrustedSeal).  

• Ontwikkeling RDM beleid en procedures  
• Onderzoek naar mogelijkheden open access en open onderzoeksdata  
• Opleiding t.b.v. data support  
• Upgrade ResNet  
• Aanpassing structuur ResNet  
• Communicatie  

Vergeet niet: RDM is een betrekkelijk nieuw vakgebied in onze sector, 
kennisdeling is essentieel!  

Tot slot dit: voor kennisdeling rond cultureel erfgoed is een interessante 
bron de Sharing is Caring site.  

Sharing is Caring is an international conference focused on 
collaboration and sharing in the cultural heritage sector, bringing 
together practitioners, researchers, and users of culture. It was 
initiated by a group of Danish cultural professionals in 2011. The 
main conference takes place in Denmark every two or three years. 

Maarten was een spreker op het Sharing is Caring event in Amsterdam, 
2019. 

Handige links

De links openen in je browser 

• Profiel Maarten 
• Presentatie Maarten (met uitvergrotingen van de illustraties) 
• Website Rijksmuseum 
• Rijks Studio 
• Onderzoek binnen het Rijksmuseum 
• Zelf onderzoek in de Bibliotheek: Research Library & Study Room Prints 

and Drawings 
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• De Rijksmuseum Collecties raadplegen 
• Sharing is Caring 
• Dans en Pilot Dans en Rijksmusuem 
• Operatie Nachtwacht 
• Het fameuze SCHILDerij 
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3. Data is Sexy! (Waterleidingbedrijf Noord Holland) 
Margreet Zwenne, Information & Data Protection 
Officer, Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
(PWN), over waarom Data Sexy en Hot is. En 
waarom ze managen pas Cool is ;-) 

Data is sexy… Hoezo? Gebruikt iemand Marktplaats? Frustrerend! Het is 
vaak zo dat mensen een bieding uitbrengen. Maar als je dan uiteindelijk 
zegt: doe maar, kom maar halen voor die 4 euro, dan komen ze niet 
opdagen of je krijgt het niet verkocht. Daar word je niet blij van. Maar daar is 
een truc voor: zet in al je advertenties, ongeacht wat het is... ‘Sexy’. Dus ‘Sexy 
tafeltje’. Je kunt er om lachen, maar het verkoopt wel! 

Al sinds 2014 is Margreet bezig met data, met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), met wettelijke compliance. Geen leuke 
onderwerpen binnen PWN. Saai. En dat saaie maakt het lastig om het over 
de bühne te krijgen. Je raadt het al: Margreet heeft het vervolgens bij de 
directie gepresenteerd onder de titel ‘Data is Sexy’. Sindsdien is er aandacht, 
sindsdien worden de plannen gelezen. En ze maakt daar dankbaar gebruik 
van. 

Disharmonie

Sexy veroorzaakt een zekere ongemakkelijkheid. Stel je voor, je presenteert 
bij een 4-koppige directie met de bestuurder, dat data sexy is: dat vinden ze 
grappig, dat vinden ze leuk, maar het maakt ze ook ongemakkelijk. Dus de 
directie zei: leuk dat je dat nu gebruikt hebt, nooit meer doen! (Dat heeft 
geholpen, zoals je ziet…). Ze doet het nog steeds, want het werkt! 

En, dat ongemakkelijke zorgt voor een vorm van disharmonie. Disharmonie 
is de rode draad door het hele verhaal rond data.  
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Scepsis over algoritmes

Margreet laat zien wat disharmonie bij haar zelf veroorzaakt. Ze toont wat 
trefwoorden over zichzelf. Wat zou je vinden als je met die trefwoorden op 
Google zou gaan zoeken? Het resultaat is een plaatje van een man (met 
baard) in bad met wijn en wat te eten. Google vindt dus blijkbaar dat zij dat 
is, maar dit is ze niet. Hoe kan dat nou? Is data wel zo slim, zijn de algoritmes 
wel zo slim als we zouden willen? Of... wat voor algoritmes hanteert Google, 
wat weten zij wat wij niet weten? Hmmm... Als functionaris 
gegevensbescherming ben je redelijk paranoia en dus sceptisch over data 
en data-gebruik. Het resultaat hiervan: disharmonie.     
  

            

Dezelfde test maar nu gericht op Waterleidingbedrijf zelf. Het begint met 
zomaar wat beschrijvende woorden over PWN. Met deze woorden levert 
Google: de pagina over de bezoekerscentra van PWN. Wat vinden we van 
het resultaat? Klopt redelijk toch? Maar, het is slechts een heel klein 
gedeelte van wat PWN is. En dit is niet de hele website, het is een heel klein 
gedeelte van de website. Interessant. Als Margreet zelf mag vertellen over 
PWN, dan staat dit centraal: PWN beheert de eigen natuurgebieden om 
ervoor te zorgen dat waterwinning beter, gemakkelijker en goed is. En 
brengt dus water en natuur in harmonie en dat zorgt voor waterlevering. Het 
meest toepasselijke plaatje zou dus eerder zijn: de waterbel, de 
waterwinning van PWN. 
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Conclusie: succesvol gebruik van data heeft meer nodig dan cumulaties van 
data, het heeft misschien ook wel een stukje kennis en ervaring nodig.  

Scepsis over data: de kwaliteit

Margreet is sceptisch over data, en dat is haar bedrijf ook. Ze zijn een 
technisch beheerbedrijf. Alles wat buiten het water winnen om gaat is 
bijzaak, niet relevant, inclusief wat ze allemaal kunnen of willen doen met 
data. Die scepsis is begrijpelijk. Een voorbeeld: De Mol (niet het dier, maar 
de televisieserie :-).  

 

Margreet heeft, zoals velen, voorspeld wie de mol was. Ze heeft zich weken- 
of maandenlang om de tuin laten leiden: ze had het mis! Terwijl ze veel data 
kreeg, zeker op Twitter. Het werd allemaal als een waarheid 
gecommuniceerd. Dat was het niet. De beelden die je ziet op TV zijn 
gemanipuleerd. Maar het waren wel de data waarmee ze het moest doen. 
Ze hebben een algoritme over de Tweets gegooid, en daarmee werd 
voorspeld wie de mol was. Ze hadden het mis! Dus: in hoeverre kun je 
voorspellen met data? 

Data moet dus kwalitatief op orde zijn. In dit geval was dat het niet, maar dat 
was natuurlijk bewust. Scepsis is dus terecht. 

De waterbel: waterwinning van PWN
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Scepsis over data: de resultaten

Nu een voorbeeld waarbij data kwalitatief op orde was, maar het resultaat 
niet zo positief. Margreet rijdt voor PWN in een 100% elektro-auto. Daarmee 
gaat ze van Haarlem naar Andijk, 70 kilometer, zonder oplader. Ze moet nog 
terug. De routeplanner zegt: u moet 70 kilometer rijden. De auto zegt: u 
kunt nog 150 kilometer. Makkie! De rit gaat echter de wind in. Wat gebeurt 
er? De data doet het volgende: de acculading gaat naar beneden, de 
kilometers nauwelijks. Op een gegeven moment wordt de rekensom simpel: 
dit gaat de accu echt niet trekken. Je rijgedrag wordt daar niet beter van. Je 
doet de lampen uit (en levert daarmee veiligheid in). Je doet je 
routeplanner uit. Prompt rijdt Margreet, die zichzelf een 'geografisch debiel' 
noemt, fout… Ze heeft het gered, maar de data, hoe correct ook, hebben 
niet geleid tot een juiste conclusie. 

Ondanks de bevestiging van haar scepsis veranderde toch haar kijk op data: 
Data is wél belangrijk. Je moet er wat mee willen. Als mens, maar als bedrijf 
zeker. Wat leidde tot dit inzicht? 

1: De Nachtwacht

Op dit moment wordt De Nachtwacht live gerestaureerd. (Kijk maar naar het 
vorige artikel in dit dossier.) Gaaf toch?  

 

Dat kan omdat de restaurateurs héél veel data hebben over het schilderij. 
Vooraf aan de restauratie hebben ze allerlei data-analyses gedaan met data-
science-achtige algoritmen en machine-learning-achtige toepassingen. 
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Superslim! Van elke beschadiging van De Nachtwacht is daardoor bekend 
op welke manier en met welk kwastje ze dat moeten herstellen. Wat de 
beste methode is. Daarmee kunnen ze zich veroorloven om dit gewoon live 
te doen. Een briljant voorbeeld van waarvoor je data juist heel mooi kunt 
gebruiken. Ja, data, je kan er wat mee! Voor het Rijksmuseum is het ook een 
nieuwe dienst: live restaureren. 

2: Über, de eindeloze rit

De grote droom van de directeur van Über is de eindeloze rit. Wat houdt dat 
in? Het is een optimaal schema van een Über-auto die steeds een nieuwe 
passagier oppikt en afzet en daardoor altijd blijft rijden. Op basis van 
sensoren, data en algoritmes wordt het kapitaal, de auto, optimaal ingezet. 
Über heeft zelf geen producten, Über maakt gebruik van data en producten 
van andere partijen, om die te vermarkten. Ze hebben tegen de taxi-
chauffeurs in Silicon Valley gezegd: wij gaan jou helpen om die auto, die jij 
hebt, nooit meer stil te laten staan. Daar heb ik wel wat voor nodig, jouw 
data. Van alle ritten die jij maakt, moet jij mij data terug gaan leveren met de 
sensoren die wij in jouw auto plaatsen.  

Alleen... het echte verhaal is niet zozeer het helpen van die taxi-chauffeur. 
Het echte verhaal is dat Über een chauffeurloze, een automatische, auto aan 
het ontwikkelen is. Bye bye taxichauffeur! 

 

Dit leidt tot een belangrijke vraag: Wie wordt de Über van JOUW data?  

Nou ja, chauffeurloos...? :-)
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Experimenteren met data

Kortom: PWN moet iets doen met haar data. En dat geldt voor elke 
organisatie. We moeten niet willen dat een ander de Über van onze data 
wordt, waardoor op een gegeven moment het belangrijkste product door 
een ander geleverd gaat worden. Of dat we geen dienstverlening meer 
hebben omdat een ander dat doet op basis van de data die we letterlijk 
weggeven. Je moet er niet meer over praten, je moet het gewoon gaan 
doen. Je moet gaan experimenteren. Dat vindt Margreet. 

Dan wordt het interessant, want ze heeft te maken met een bedrijf dat daar 
anders over denkt. Een disharmonie waar ze tegenaan loopt. Een 
voorbeeld. Margreet presenteert haar datamanagement-visie bij het 
managementteam van de drinkwatersector, maar haar verhaal landt 
helemaal niet. De verwachtingen van de toehoorders waren geheel anders 
dan ze zelf dacht. Men was niet geïnteresseerd in kansen en bedreigingen, 
maar sec in oplossingen en kosten. 

 

Denken in oplossingen

Haar les: als ze voorbeelden wil noemen over hoe we data kunnen gaan 
inzetten, moet je het hebben over: wij hebben last van de 
klimaatverandering. We hebben een bron, een waterbron: het IJsselmeer. 
Het feit dat het droger was afgelopen zomer heeft ervoor gezorgd dat het 
zoetwatergehalte te laag is. Dat hadden wij met data kunnen voorspellen en 
de oplossingen hadden we voorgeschoteld kunnen krijgen. Dat zijn 
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interessante voorbeelden voor de drinkwatersector, die had ze moeten 
gebruiken. Oftewel: maak als spreker zelf de vertaalslag naar de eigen 
situatie van het management, laat het niet over aan de toehoorders. 

Wat doet PWN eigenlijk met data-management? Innovatie. Ze hebben de 
implementatie van de AVG gebruikt als een middel om data-management 
te implementeren. Als je het hebt over de AVG, dan heb je het er eigenlijk 
over dat je je data op orde moet hebben. De AVG zegt niet meer dan: zorg 
dat je je data-management ingericht hebt, zorg dat je controle hebt over je 
persoonsgegevens. PWN had een issue met data-management, namelijk 
dat het niet landde binnen het bedrijf.  

AVG als kadootje

Eigenlijk was AVG dus een prachtige kans om datamanagement te 
concretiseren. De implementatie van de AVG betekende eigenlijk: data-
management inrichten op persoonsgegevens. Heel concreet. Klein voor het 
bedrijf.  

Er zijn twee soorten persoonsgegevens: iets over het personeel en iets over 
de klant. Het is makkelijk om daar maatregelen voor te treffen en daar 
oplossingen voor te bedenken. Dat was fase 1. Fase 2 is het breder trekken 
hiervan voor alle data en alle data-domeinen van PWN. Fase 3: we zorgen 
dat de organisatie ermee gaat werken. 

En... het heeft gewerkt! PWN is er nog niet helemaal, maar in theorie zijn ze 
ver gekomen met deze aanpak. Het heeft het concreet gemaakt en heeft 
ervoor gezorgd dat de business er meer gevoel voor gekregen heeft. Zowel 
voor data-management als voor de AVG. Dubbele winst! 

Hier en Nu

Waar staan we nu? AVG was eind 2018 geïmplementeerd, er was een data-
beleid, er was een data-model, er is een visie en een strategie en een road-
map. Dit alles heeft de directie juichend geaccordeerd. Er is dus wat bereikt 
in een technisch bedrijf waar ze het eigenlijk niet interessant vinden. 
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De blauwe bolletjes zeggen waar PWN staat. Dat betekent letterlijk: in 
theorie hebben we het, maar in praktijk moeten we het nog implementeren. 
Mensen moeten er nog mee gaan werken. De sterretjes geven aan waar het 
heen moet. Wat opvalt is dat gekozen wordt voor kwaliteit, niet voor hoog. 

Hiervoor zijn twee afwegingen. In theorie wordt er van uit gegaan dat je 
80% kan halen van het op orde brengen van je data-kwaliteit. De inschatting 
is dat PWN op een laag niveau zit. Dit intern op orde brengen vraagt enorm 
veel van de organisatie. Die impact is te groot. Je kunt je eigen data 
combineren met kwalitatief betere data van andere partijen en zo meeliften 
met die hogere data-kwaliteit. Hoewel die data-kwaliteit superbelangrijk is, 
gaat PWN wachten met het omhoog brengen hiervan. Dit is de theorie. Het 
bedrijf staat op de vooravond van de implementatie van de vier aspecten 
van data. 

Het data-model

De basis van de data van PWN is het data-model (zie hierna). Het data-
model clustert data. Dat data-model is niet de organisatie van PWN, het zijn 
de processen waar data doorheen bewegen. Wat de organisatie gaat doen 
is data-objecten clusteren onder de data-domeinen. Die data-objecten 
krijgen data-eigenaren, deze zitten laag in de organisatie, het zijn geen 
managers. Het zijn intrinsiek gemotiveerde mensen. PWN telt geen 
managers met verregaande inhoudelijke kennis. Voor data-eigenaren zijn 
juist mensen nodig die voor die data kunnen gaan staan, die snappen wat er 

Laag Midden Hoog

Data beleid

Data organisatie

Data classificatie

Data kwaliteit

Datamanagement binnen PWN  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gebeurt als je er bepaalde dingen mee doet, die ervoor vechten dat die 
data kwalitatief op orde komt. Uitgangspunt: kennis is ons fundament. Geen 
kennis zonder data.  

 

Data-gedreven betekent:  
• Data leidt tot besluit 
• Van reactief en volgend naar pro-actief en sturend 
• Keuzes maken op basis van rendement (we gaan data-gedreven dingen 

doen zonder dat we dat onderbouwen met een business-case) 
• Van gefragmenteerd data-gebruik naar integraal PWN en keten data-

gebruik.  

De keten van PWN is breed. Er wordt data gedeeld met waterschappen, met 
gemeentes, met de Belastingdienst, met het UWV, met de SVB, met 
contractors, met aannemers… allemaal in de keten. Het bedrijf is 
terughoudend en levert niet zomaar alles, maar er zijn ook wettelijke 
verplichtingen. 

Kennisborging

PWN heeft te maken met vergrijzing. Al die kennis in de hoofden van de 
mensen moet geborgd worden. Het moet op een of andere manier 
vastgelegd worden in data en systemen. Bovendien wil je niet, als je data-
gedreven aan de slag gaat, dat een andere partij dat voor je gaat doen. De 
keus is gemaakt om te zorgen dat de eigen mensen gaan snappen wat de 

Het PWN 
Datamodel

Klik hier voor afbeelding op ware grootte
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waarde van de data is en dat zij zelf data-science-achtige dingen kunnen 
gaan doen. Daarvoor worden vooralsnog andere partijen ingehuurd maar 
de organisatie zelf gaat dat overnemen: data-scientists inhuren en die 
uitwisselen met andere netbeheerders of bijvoorbeeld met het Kadaster en 
het CBS. Zij leveren de data-scientist aan PWN, en PWN haalt op die manier 
de kennis van data-science binnen. Dit gebeurt met challenges. 

 

Om bij de data-gedreven organisatie te komen moeten stapjes worden 
gezet. Er is inmiddels een directie die het data-team ook toejuicht en er is 
een virtueel overstijgend data-team nodig. Momenteel worden intrinsiek 
gemotiveerde data-eigenaren geworven. Dat is lastig omdat de business er 
nog niet van overtuigd is dat die data zo belangrijk is en ze ook nog niet 
snappen dat ze eigenlijk al heel veel met data doen en dat deze aanpak ze 
daarmee gaat helpen. Er is overzicht van alle data nodig. Bekend is 
inmiddels wel wat er ongeveer aan persoonsgegevens in het bedrijf 
rondgaat. Dat wordt uitgebreid met alle data in heel PWN. Een register: wat 
is er aan data, wat doen we ermee… 

Data-architectuur

Om data-gedreven te kunnen worden is ook een architectuur nodig waar 
het in kan. Dat is een uitdaging op dit moment. Er gaat heel veel data rond. 
Wil je data combineren dan is dat dusdanig veel dat Margreet en haar 
collega's nog niet goed weten hoe dat op te lossen. Als je data-gedreven 
aan de slag gaat, moet je gaan experimenteren. Je moet dingen gaan doen 
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en je hebt er géén geld voor. Je hebt wel geld, maar je gaat niet van te 
voren met een business-case in de hand zeggen: dit gaat ons zoveel kosten. 
Waarvoor gekozen is: snel vaststellen ‘dit levert ons iets op en dit levert niets 
op, hier moeten we mee stoppen’. 

 

PWN doet al heel veel met data, alleen is het bedrijf zich dat dus nog niet 
heel erg bewust. Dat is lastig. Er zijn systemen waarmee dingen allang 
voorspeld worden, bijvoorbeeld over het produceren van drinkwater. Alleen 
herkent men het nog niet als iets wat bij het werk hoort. Er zitten sensoren in 
leidingen, zodat ze weten wanneer de druk te hoog wordt of wanner de 
leidingen misschien vervangen moeten worden. PWN is, net als 
elektriciteitsmaatschappijen, bezig met slimme meters (privacy-gevoelig).  

Scenario's voor data management

PWN gaat data-gedreven en data-management bij elkaar brengen. 
Daarvoor zijn scenario’s bedacht. Data-kwaliteit gaat over het fundament 
van je data, dat is data-management, en dat moet op orde gebracht worden. 
Tot op zekere hoogte. Om dat te kunnen doen wordt gebruik gemaakt van 
data-analyses. 

Wat zijn de scenario’s? 

1. Niks doen. Geen optie 
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2. Renovatie. Wachten tot je droomvilla gebouwd is, deze wordt 
opgeleverd en je erachter komt dat die 20 badkamers niet is wat je wilde. 
Je bent alleen maar bezig geweest met het bouwen van de data-kwaliteit, 
de data-set, die je eigenlijk niet nodig hebt.   
Geen optie, niet doen, niet alleen maar werken aan je data-kwaliteit. 

3. Instortingsgevaar. We gaan helemaal niet werken aan die data-kwaliteit, 
we gaan alleen maar leuke data-science-achtige dingetjes doen met de 
data die we hebben. Je hebt een wolkenkrabber, je fundament is niet in 
orde, dan stort de boel in.  
Niet doen. 

4. Modulaire bouw. Het trapje volgen. Grootste nadeel: impact. Je hebt 
meer resources nodig. Je moet de hele data-organisatie pasklaar 
hebben, anders kunnen we niks. Dit is wat PWN gaat doen en hier zit 
precies de disharmonie die er nu is. 

Het verhaal moet niet zijn: data is belangrijk. Het verhaal moet zijn: ik weet 
waar jouw problematiek zit en ik ga je helpen met de data die we daarvoor 
beschikbaar hebben. 
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Klik hier voor afbeelding op ware grootte

https://www.papierentijger.nl/download/14-scenarios.pdf


Handige links 
De links openen in je browser 

• Presentatie Margreet 
• Profiel Margreet 
• Website PWN 
• Het PWN Datamodel 
• De vier Scenario's 

Misschien nuttig: 
• Bye bye Über chauffeur...  
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https://www.papierentijger.nl/download/margreet-zwenne-data-is-sexy.pdf
https://www.linkedin.com/in/mczwenne/
https://www.pwn.nl
https://www.papierentijger.nl/download/pwn-datamodel.pdf
https://www.papierentijger.nl/download/14-scenarios.pdf
https://www.inverse.com/innovation/tesla-robo-taxi-elon-musk-gives-updated-timeline


5. Collectiedocumentatie & Info-architectuur (Rijksmuseum) 
Caroline Wittop Koning, 
Informatiespecialist 
Collectie Informatie 

Fricke Oosten, 
Informatiespecialist 
Collectie Informatie 

Caroline en Fricke nemen ons mee naar het verleden, het heden en de 
toekomst van collectiedocumentatie bij het Rijksmuseum. Hierbij gaat het 
zowel om de analoge documentatie (het verleden en het heden) als de 
digitale documentatie (toekomst). 

Plaats en Taak


 

Research Services is zoals eerder al aangegeven onder andere 
verantwoordelijk voor alle informatie en data van en over de collectie 
binnen het Rijksmuseum. Kort gezegd is de missie van de afdeling: mensen 
en data met elkaar verbinden. Onder Research Services zijn diverse sub-
afdelingen, waaronder de sub-afdeling Collectie Informatie.  
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De kerntaken van de sub-afdeling Collectie Informatie zijn: verzamelen, 
beheren, verbinden, ontsluiten en bewaren van alle data en informatie.  

 

Documentatie

De drie kernprocessen van deze subafdeling zijn: 
• Informatiebeheer voor de aandachtsgebieden collectiedata, 

documentatie en onderzoeksdata. 
• Functioneel beheer collectie management systeem. 
• Informatiedienstverlening naar interne en externe gebruikers. 

We focussen hier op het aandachtsgebied documentatie. 
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Er wordt bij het Rijksmuseum onderscheid gemaakt tussen twee soorten 
documentatie: 
• Het object, dus de collectie-gerelateerde documentatie 
• Het referentiemateriaal: op thema, op kunstenaar, op tentoonstelling etc 

Er is heel veel materiaal. Zeker 200 meter hiervan is analoog. Een deel 
daarvan bevindt zich (ook) digitaal op Sharepoint. Het grootste gedeelte 
van “digital born” staat op het research netwerk. Er is dus overal van alles 
een beetje. 

Een belangrijke ontwikkeling met betrekking tot documentatie is de switch 
van decentraal naar centraal. In het verleden had elke afdeling zijn eigen 
documentatie - wie kent dit niet? - en er was altijd één documentalist per 
afdeling. 

 

Veranderingen

Bij de sluiting van het hoofdgebouw voor de grote verbouwing (2004) 
verhuisden alle verzamelafdelingen naar één verdieping op een centrale 
locatie. Ook alle documentatie werd centraal bij elkaar geplaatst. De 
verzamelafdelingen en de documentatie zaten dicht bij elkaar. Dit zorgde 
voor een snellere communicatie en goed gebruik van de documentatie. 
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Tegelijkertijd verschoof de manier van het verzamelen van materiaal. Er 
werd steeds vaker gelinkt naar digitale informatie of informatie in het 
collectie-management systeem (Adlib). 

In 2013, bij de terugkeer naar het hoofdgebouw, kwam alle documentatie 
onder één afdeling terecht. De informatiespecialisten zaten en zitten nu 
dicht bij het materiaal. De restauratoren en conservatoren voelden echter 
wel enige afstand tot het materiaal, dus er moest iets gebeuren. 

Projecten

In 2019 is begonnen met (onder andere) drie documentatie projecten: 

1. Inventarisatie van de objectdocumentatie 

Er is 200 meter aan analoge hangmappen (dossiers), voorzien van een label 
met objectnummer en titel. In een hangmap kunnen meer objectnummers 
zitten.  

In Excel is alles uitgesplitst: alle objectnummers met daarbij alle categorieën 
of typen documentatie met aantallen. Zo is er een eerste gestructureerd 
overzicht van wat er nu precies is. Door het uitsplitsen kan elk dossier 
gematcht worden met een record in Adlib. 
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2. Inventarisatie van het tunnel-depot 

Naast de inventarisatie van de object-documentatie was er ook behoefte 
aan een inventarisatie van het overige referentie-materiaal. Dat staat (stond) 
in het hoofdgebouw in de tunnel en op de begane grond in depots. Dit was 
onder andere documentatie van het prentenkabinet.  

Wegens herbestemming van de depotruimte en ruimtegebrek is ervoor 
gekozen zoveel mogelijk documentatie her te verpakken in standaard 
Amsterdamse archiefdozen. Zo kon steeds 1 plank per kast toegevoegd 
worden om zo ruimte te creëren. Deels is de documentatie ook al 
gedigitaliseerd (inventarisboeken en -kaarten), waardoor deze kunnen 
worden overgedragen aan het Noord-Hollands archief. Ook is gekeken naar 
welke soort documentatie beter bij een andere afdeling geplaatst kan 
worden. Door standaardisering en digitalisering en overdracht kon veel 
ruimte gewonnen worden. 

 

3. Ontsluiting van analoge objectdossiers en overige documentatie 

Naast de gestructureerde ingang op objectdocumentatie was er in 
Sharepoint wel een globaal overzicht van wat er aan overige documentatie 

44 Digitale Tijger - editie #6



beschikbaar was. Dit was echter alleen maar voor interne medewerkers 
beschikbaar.  

De bedoeling was en is dat dit via bibliotheekcatalogus Koha ook 
beschikbaar en inzichtelijk wordt voor externe bezoekers, bijvoorbeeld van 
de studie- en leeszaal. Daartoe wordt per archiefdoos gekeken wat er in zit 
en of dit openbaar is of niet. Op doosniveau wordt het gecatalogiseerd in 
een bibliotheekrecord. 

 

Toekomstplannen en digitalisering

Waar moet het naar toe met de Documentatie? Een aantal aan te pakken 
problemen is al benoemd: 

• Tot voor kort was de documentatie nog maar heel beperkt ontsloten. 
• Documentatie is te plaatsgebonden: afstand tussen werkplek en object is 

lang niet altijd optimaal. Zo zit een van de belangrijkste 
gebruikersgroepen in Lelystad in het depot. 

• Instroom van nieuwe documentatie: hoe ga je daarmee om? Er is te 
weinig zicht op waar mensen mee bezig zijn. 

• Informatie raakt versnipperd. Het staat in Koha, het DMS of analoog 
opgeslagen en er is nergens een overzicht. 
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Om al deze problemen het hoofd te bieden is begonnen met een project 
om een systeem in te richten waarbij alle documentatie beter 
samengebracht kan worden. Het doel (mission statement) is om alle 
collectiedocumentatie, dus analoog én digitaal, samen te brengen op één 
plek, zodat deze duurzaam kan worden ontsloten, beheerd en beschikbaar 
gesteld aan gebruikers, waar deze ook zitten.  

Eén systeem

Op termijn moet dit systeem geïntegreerd worden in een organisatie-brede 
informatie-architectuur. Hierin worden de documentatie, de collectie-data, 
de onderzoeksdata én de bibliotheek samengebracht. 

 

Bij de start van het project is door automatisering duidelijk meegegeven dat 
er géén nieuwe applicaties mochten worden aangeschaft, tenzij het echt 
niet anders kon. Dat is prima, maar het uitgangspunt is dat de selectie van 
een systeem wordt gebaseerd op een pakket van eisen. Die eisen zijn 
gebaseerd op de werkprocessen. We gaan pas buiten het museum kijken 
als geen van de interne systemen voldoet aan de minimumeisen.  

Na onderzoek was de conclusie dat er 3 potentiële kandidaten in-house 
waren: het archiefsysteem Join, het DMS SharePoint en de beeldbank 
MediaBin. Hierna is een pakket van eisen opgesteld aan de hand van 
interviews met mensen van diverse afdelingen. Hier is gekeken naar de 
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werkprocessen: hoe wordt gezocht, hoe wordt gevonden, waar loopt men 
op vast… Ook is nog eens kritisch gekeken naar de eigen werkprocessen. 

Bij de fase toetsing en selectie vielen 2 systemen af: MediaBin en 
SharePoint. Die voldeden óf niet aan de minimumeisen óf ze vereisten heel 
veel maatwerk om aan de minimumeisen te voldoen. Er is heel bewust de 
keuze gemaakt voor een voorkeur voor standaard boven maatwerk, omdat 
standaard vaak toch stabieler is. Join voldeed aan bijna alle eisen, zeker aan 
de minimumeisen. Bingo! 

Silo's en Informatiearchitectuur

Maar… er is weliswaar individueel goed met allerlei mensen gesproken, 
maar er is ook te weinig met alle koppen bij elkaar gezeten. Terwijl er met 
Decos gesproken werd om technische zaken dicht te timmeren, werd 
ontdekt dat de lange-termijn-visie een beetje uit het oog was geraakt. 

 

Zo was er bedacht dat er een koppeling moest komen tussen Adlib (het 
collectie-managementsysteem) en het DMS, om het systeem zo optimaal 
mogelijk in te richten zodat de gebruikers alles op zoveel mogelijk manieren 
kunnen vinden en ontsluiten. Op deze manier konden de meta-data van de 
objecten uit Adlib getrokken worden, kon je daarop zoeken en de 
bijbehorende documentatie gelijk vinden. Dit vereist een koppeling op het 
laagste niveau tussen twee silo’s.  
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Maar dat type koppelingen is juist onwenselijk omdat die niet optimaal 
werkt. Eigenlijk is er behoefte aan één harmonisatie-laag die alles uit de 
individuele silo’s kan trekken. Er moest dus opnieuw het een en ander 
bekeken worden. Toen alle koppen dezelfde kant op stonden kon verder 
worden gegaan met de selectie: Join. 

 

Implementatie

De voordelen met JOIN zijn: 
• Het is een web-oplossing, dus het is plaatsonafhankelijk toegankelijk. 
• De analoge en digitale documentatie kan erin gezet worden. 
• Elke illustratie heeft een persistente identifier en een link. 
• Er hoeft geen documentatie meer gedoubleerd te worden: je kunt je 

illustratie in zoveel mapjes stoppen als je wilt. 
• Er kan gewerkt worden met een metadata-model. 
• Alle Office-bestanden worden automatisch omgezet naar een duurzaam 

bestandstype. 
• Er is een goede zoekfunctionaliteit. 
• Er is een autorisatie-model, dus je kunt bepaalde informatie alleen voor 

specifieke afdelingen beschikbaar maken (vertrouwelijkheid). 
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• Bonus: het objectboek – een verzameling waarin je allerlei dossiers kunt 
hangen. 

Bij de uitrol is gestart met: 
• Objectdocumentatie  
• Ca. 14250 dossiers  
• Ca. 17500 bestanden  
• Documentatie bij 27000-44000 objecten.  

Na digitalisering van de analoge documentatie komen daar ca. 175.000 
bestanden bij.  

Er zijn verschillende soorten dossiers. Soms is er een dossier over een 
object. Maar er kan ook een dossier zijn over een schenker, waarin 10 
verschillende objecten staan. Je zou dan alles moeten uitpluizen en 
opsplitsen. Wegens de mogelijkheid tot het aanleggen van verzamelingen 
kunnen de dossiers wat vrijer gelaten worden. Als er een dossier is over 10 
objecten, kan het dossier er in zijn geheel ingezet worden. Dit dossier kan 
dan gekoppeld worden aan 10 verschillende verzamelingen. 

Resultaat

Kijk maar eens op de site van het Rijksmuseum: de hoeveelheid beschikbare 
collectie informatie en de aard daarvan zijn indrukwekkend. Mooi resultaat... 
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Handige links

De links openen in je browser 
• Presentatie Caroline en Fricke 
• Profiel Fricke Oosten 
• Profiel Caroline Wittop Koning 
• Onderzoek doen in de Collectie Informatie 
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https://www.papierentijger.nl/download/fricke-caroline-collectiedocumentatie.pdf
https://www.linkedin.com/in/fricke-oosten-62a34b4a/
https://www.linkedin.com/in/caroline-wittop-koning-065185a
https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek/onderzoek-doen


6. Case Nationale Politie: Landelijk Team DIV verandert mee 

Sonja Harmsen, Landelijk Teamchef DIV van de 
Nationale Politie, schetst de uitdagingen van de 
afdeling DIV binnen de stevig veranderende 
politie-organisatie. Zie voor meer informatie 
Heterdaad eDossier III: Nationale Politie (49 p.). 

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 de afdeling DIV van Politie Nederland mee aan 
de weg timmert. O, ja en tegelijkertijd wordt ook de DIV-functie zèlf 
getransformeerd van decentraal en papiergericht naar digitaal en onder 
één landelijke leiding gebracht. En er zijn 10 m/v voor Advies toegevoegd. 

Kortom: er is op DIV-gebied sprake van een forse inhaalslag, maar ook van 
veel kwaliteit en enthousiasme en... van gebieden waarop ze vooroplopen 
plus een stevige ambitie.  
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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! Laten we eens wat nader 
kijken naar enkele interessante onderwerpen... 

Oog en tijd voor visie en beleid

Het oude liedje: 'transitie van papier naar digitaal' en 'hoe krijg je de 
mensen mee?'. Of niet? Nou... bij de Nationale Politie komen daar nog een 
paar dimensies bij: Ja, er was tot voor kort sprake van een sterk 
papiergerichte instelling bij de 180 DIV'ers verspreid over 10 teams in de 
eenheden. En ja, ook zij zijn gewend achteraan te bungelen in het proces 
(ging overigens prima, veel archieven zijn keurig op orde). Maar zo'n beetje 
alles verandert tegelijk: 

De 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 
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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! 

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. 

De - bijzondere - organisatie

Het hele jaar door, 24 uur per dag, zet de politie zich in voor een veiliger 
Nederland. Dit doet zij door (nood)hulp te verlenen en bescherming te 
bieden aan iedereen die dit nodig heeft. Zij ziet toe op de naleving van 
wetgeving en treedt op tegen overtredingen en misdrijven. Criminaliteit 
wordt waar mogelijk voorkomen en bestreden. Op lokaal niveau draagt de 
politie bij aan het bewaken van de openbare orde, onder gezag van de 
burgemeester. Waar het gaat om strafrechtelijke handhaving en opsporing, 
treedt de politie op onder gezag van de officier van justitie. 

Kort geleden telde de Politie nog 26 afzonderlijke regionale korpsen. Nu zijn 
dat 10 eenheden + een Landelijke eenheid + een Politie Dienstencentrum + 
een Staf Korpsleiding. Sinds 1 januari 2013 vormt de politie dus één korps 
met ca. 63.000 medewerkers. Het overgrote deel daarvan houdt zich bezig 
met de politietaken, verdeeld over tien regionale eenheden en de 
Landelijke Eenheid. De regionale eenheden zijn onderverdeeld in districten 
en basisteams. Deze laatste zijn het meest zichtbaar op straat, in hun 
dagelijkse werkzaamheden in de wijk of op het bureau.  

53 Digitale Tijger - editie #6



De medewerkers die de politietaken ondersteunen – personeelszaken, 
communicatie, financiën, facilitaire zaken, informatiemanagement en ICT – 
zijn hoofdzakelijk ondergebracht in het Politie Dienstencentrum. De 
organisatie wordt aangestuurd door korpschef Erik Akerboom, ondersteund 
door de Staf Korpsleiding. 

 

Wat feitjes: 
• De gemiddelde leeftijd binnen de politieorganisatie is 44,2 
• Eenderde van de politiemedewerkers is vrouw.  
• Het emailverkeer binnen de politie bedraagt meer dan 8 miljoen mailtjes 

per week.  
• En nee, er is nog geen systematiek voor archivering van al die mailtjes, wel 

zijn er richtlijnen van het OM. 

De DIV

De DIV van de Nationale Politie... Het lijkt misschien veel: 200 DIV-
medewerkers. Totdat je je realiseert hoe groot en divers en verspreid hun 
verzorgingsgebied is: 65.000 politiemedewerkers in heel Nederland - 
waarvan 54.000 ‘operationele sterkte’ - die gebruik maken van zo’n 1000 
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applicaties met digitale document/data-opslag en ca. 100 decentrale fysieke 
archieven met papier en microfilm.  

En misschien denk je dat de politie-processen vrij overzichtelijk zijn, dat is 
echter niet zo: er zijn zo’n 500 operationele processen en 600 
bedrijfsvoeringprocessen. Denk bij dat laatste aan processen rond 
Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, 
Communicatie en Huisvesting (PIOFACH).  

Dit plaatst ook de ca. 4.500 medewerkers Informatievoorziening in 
perspectief. Die hebben hun handen vol aan al die applicaties en met name 
BVH, de basisvoorziening voor de politie waarin bijvoorbeeld de aangiftes 
worden verwerkt; Summit, de recherche database; Documentum, de DIV-
applicatie; en Planon en SAP. 

Nu is er één leiding. Beleid en dus ook Duurzaam Informatiebeheer 
worden een must. Een interessant werkterrein voor een DIV! 

De veranderopgave

Landelijk Team DIV bestaat uit 11 regionale teams plus Team Advies en is 
onderdeel van Facility Management.  
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Er is sprake van een forse veranderopgave. Waar de aandacht vroeger lag 
op fysieke registratie en archivering van procesverbalen en het behandelen 
van informatieverzoeken, heeft de klant nu heel andere vragen. Zoals: ‘Hoe 
kunnen we digitaal gaan werken?’ Denk aan het automatisch vastleggen van 
metadata, bij voorkeur eenmalig voor meervoudig gebruik, maar ook het 
werken vanuit een procesapplicatie en het beperken van de toegang tot 
informatie voor degeen die het nodig heeft.  

Dit leidt tot een formele bijstelling van de DIV-kerntaken. Het ondersteunen 
van klanten en hun applicaties ligt nog het dichtste bij de historische taken, 
maar andere kerntaken worden nu: Onderzoek, analyse en innovatie; 
Advisering; Toezicht en Kwaliteit. Dit vergt ook meedenken aan de voorkant 
van de processen en natuurlijk: digitaal archiefbeheer. 

Digitaal Werken

Om dit traject te concretiseren is het ambitieniveau van Digitaal Werken 
vastgelegd: 

2019: Uniformeren van Registraties 
2020: Digitaal Werken 
2022: Digitaal werken in de Keten 
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Dit vergt een structurele samenwerking rond Informatiemanagement met 
directies Informatievoorziening en Operatiën. Evenzeer belangrijk is 
Compliancy met de archiefwet bewerkstelligen en bewaken. Dat laatste 
doet DIV ‘onder water’. De hele operatie van de veranderopgave vergt veel 
aan Ontwikkeling en Opleiding gericht op de medewerkers. Naast 
voorlichting en training zijn er ook tools ontwikkeld zoals een pagina met e-
learning faciliteiten en voortgangsinformatie.  

Zo is er getraind voor Recordsmanagement en zijn via Train de Trainer 
medewerkers opgeleid die anderen moeten ‘aansteken’ met hun gedrag. 
Naast het ontwikkelen van vakkennis en vaardigheden is er ook ruimte voor 
persoonlijke begeleiding. 

 

(En er is nog heel veel meer te zeggen over DIV binnen de Nationale Politie 
en activiteiten daar als Artificial Intelligence toepassen op je archief, 
Storytelling als Communicatietool, RecordsManagementTool, Uniformiteit 
met 1000+ panden, Slim scannen van formulieren, Recordmanagement 
inrichten. Daarvoor kun je terecht bij Heterdaad eDossier III: Nationale Politie, 
49 pagina's). 
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https://www.papierentijger.net/edossiers.html#!


Handige links 
De links openen in je browser 

• Presentatie Sonja 
• Profiel Sonja 
• Website Nationale Politie 
• Politie op Facebook 
• Wat is een cold case? 
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https://www.papierentijger.nl/download/1.-sonja.pdf
https://www.linkedin.com/in/sonja-harmsen-64379a5/
https://www.politie.nl
http://www.facebook.com/politie
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7. Tijgernootjes: TijgerTalks TV! 
TijgerTalks bieden een virtueel platform voor al die boeiende visies en 
passies en lessons learned in dit fascinerende vakgebied.  

Nieuw Concept

TijgerTalks draaien om Visies, Passies en Lessons Learned in het 
Informatiedomein. Een reguliere TijgerTalks 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. 

TijgerTalks TV is een compilatie van eerdere TijgerTalks, sec de presentaties 
en géén vragensessie en discussie. Dus nog korter en krachtiger.  

Dus heb je een TijgerTalk gemist of had je geen zin om mee te doen aan de 
discussie? Dan is TTTV vast iets voor jou.  

Vanaf nu gaat de opbrengst van deze eerste 
TijgerTalks TV voor 100% naar Giro 555 voor Oekraïne. 

TijgerTalks TV #1: 29 maart 2022

De eerste TijgerTalks TV ziet er zo uit: 
• Drie onderwerpen van elk 20 - 30 minuten, ongewijzigd actueel. 
• Je kunt op elk gewenst moment in- en uitstappen. 
• Incl. de sheets, de tools èn het transcript van de presentatie. 
• Makkelijk te delen dus met collega's. 

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

• Scoren als Kennismanager bij Multinational 
   Astrid Bakker, Global Knowledge Manager bij Kerry Taste & Nutrition 
• Zet DIV/Archief op de Kaart bij IT-Projecten 
   Wilco van de Kamp en Peter Rietman, Adviseurs DIV, SSC Leidse Regio 
• Uitgever worden. Open Access en... HOE! 
   Natalia Grygierczyk, Directeur Radboud University Press, Radboud 

Toelichting: 

1. DIV/Archief aan Zet bij Aanbesteding/Implementatie van Systemen

Wilco van de Kamp en Peter Rietman, Adviseurs DIV, Shared Service Center 
Leidse Regio. 

Tja, Informatiebeheer is ‘hot’, maar… 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 
presenteren 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.  
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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. 

De Afvinklijst helpt om gedurende het hele project goed te kunnen blijven 
monitoren op allerlei relevante gebieden. 

Uiteraard krijg een deelnemer beide tools ook. Twee mannen met humor en 
doorzettingsvermogen. :-) 

2. Open Access, maar dan ècht en... HOE!

Natalia Grygierczyk, Directeur Radboud University Press, Radboud 
Universiteit 

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 gaat dat stroef. Maar… een eerlijke 
markt van wetenschappelijk publiceren 
is mogelijk. Natalia - tot voor kort 
directeur van de Universiteitsbibliotheek 
van de Radboud Universiteit en nu 
directeur van Radboud University Press - 
bewijst het en neemt daarvoor zelf het 
voortouw. En nog wel via de meest 
ambitieuze route: Diamond Open 
Access. De inside story. 
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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? Je hoort het. 

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. :-) 

3. Scoren als Kennismanager

Astrid Bakker, Global Knowledge Manager bij Kerry Taste & Nutrition 

Kennismanagement is vaak zo'n ongrijpbaar onderwerp, maar niet als het 
aan Astrid ligt! Voor hoe je moet komen tot heldere inzichten waar qua 
expertise je sterktes en zwaktes liggen als 
bedrijf en waar je moet investeren in die 
expertise - en dat zowel inhoudelijk als 
regionaal als qua markt en qua 
kennisgebied - is haar verhaal meer dan de 
moeite waard.  

Astrid en collega’s hebben de kennisniveaus 
van de hele R&D functie wereldwijd in kaart 
gebracht. Met consequenties! Dus: ergens 
valt iemand uit met high expertise? Hup naar 
Japan! Ook worden nu leertrajecten 
afgesproken met HR. Etc. En niet van een 
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klein clubje, nee van Kerry, met 26.000 medewerkers wereldwijd leider in 
smaak en voeding.  

Veel mensen zijn gelukkig met de resulterende inzichten: de R&D'ers zelf, 
HR en...niet te vergeten het hogere management. 

Enkele onderwerpen: 
• Hoe inventariseer je welke expertise 1000en R&D'ers in huis hebben? 
• Waar zitten de sterktes en zwaktes qua kennis? 
• Hoe is dat verdeeld over landen, markten, divisies, expertises? 
• Hoe organiseer en presenteer je al die data? 
• De toegevoegde waardevan Microsoft Power BI 
• Waar moet je investeren in expertise? 
• Waarop moet Learning & Development zich richten? 
• Hoe geef je duidelijkheid en structuur aan carriëregroei? 

Toegift van het project: een intern Facebook voor experts. :-) 

Lessons Learned rond Expertisemanagement. De Professionaliteit straalt 
ervanaf. Ja, vanuit Luxembourg!   

Uiteraard heb ik bij de sprekers gecheckt of hun presentaties onverminderd 
actueel zijn en gevraagd waar nodig een aanvulling te geven. 

Handige links

De links openen in je browser 

• TijgerTalks TV, de laatste informatie. 
• Aanmelden 
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8.Sentimental Journey 
Weet je nog: ooit waren sessies offline... ;-) 

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 onverwachte organisaties 
(Praktizijnsbibliotheek) en soms bij 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 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. Het is fascinerend om te zien hoe veel er 
verandert in het vakgebied, maar ook hoe weinig. Sentimental Journey #6... 

Enig idee waar en wanneer deze was? Lekker kleurig, hè? Het antwoord 
staat op de volgende pagina ;-) 
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Tip. De aankondiging had als titel: 'Financiële waakhond verklapt zijn trucjes. 
Eerlijk & Transparant' en als kop: 'Award-winnende DIV over tips, trucs en 
valkuilen'. 

En als ik het verslag zo teruglees doen die slogans niet eens recht aan wat 
DIV aan het doen was toen. Hier is echt sprake van een vooroploper in het 
informatiedomein. Wat dacht je bijvoorbeeld van de enorme transitie naar 
SharePoint 2010 als DMS/RMA. In 2012! Niet verwonderlijk dat de zaal 
behoorlijk vol zat bij deze Heterdaadsessie.  

Overigens bleek ter plekke dat die transitie echt minder ver was dan op 
basis van de voorgesprekken was ingeschat. Altijd weer een punt van 
aandacht bij het researchen en aankondigen van sessies... 

Een slogan die tevoren op de site had moeten staan (maar er niet stond) 
was deze: "De AFM valt binnen, Team DIV doet mee!" Hierover verderop 
meer. ;-) 

Context. Het CBS schrijft over die tijd: 
"2012 was, economisch gezien, een zwaar jaar. Het consumentenvertrouwen 
daalde tot een historisch dieptepunt, bedrijven investeerden minder en de 
woningmarkt bleef in mineur.  De economische ontwikkelingen werkten 
door op de arbeidsmarkt. Voor het eerst sinds 1996 zijn meer dan een half 
miljoen mensen werkloos, waarbij zowel jongeren als ouderen worden 
geraakt. De koopkracht daalde voor het derde jaar op rij." 

Waar was het nou...?
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Bovenop het verslag stond: "Verandermanagement Team DIV ". En ja, alle 
deelnemers kregen een rode pet. :-) 

De plek is Autoriteit Financiële Markten. Datum: donderdag 5 juni 2012. 
Gastheer Edwin Driessen! 

Hieronder citeer ik eerst uit de aankondiging en daarna uit het verslag. 
Waarom ook uit de aankondiging? Die is opgesteld aan de hand van 
interviews en gaat doorgaans al ver in op de materie.  

Uit de aankondiging

"DIV Lean & Mean? Overstappen op RM binnen SharePoint? Procesgericht 
werken? Judge proof dossiers? Integriteit door een informatieplattegrond 
(DSP/ZTC)? Tweets en andere social media registreren? Organisatiebreed 
eenheid in dossiervorming? En dat met DIV aan het stuur! Verander–
management? De DIV van AFM weet er alles van.  

Nooit hadden we er meer behoefte aan: eerlijke en transparante financiële 
markten. Dat vergt héél wat onderzoek. Onze steun en toeverlaat hiervoor? 
De 500 speurneuzen van AFM die op misbruik jagen en de financiële 
dienstverleners verbeteren. Helden. Maar hoe regelt die AFM dat het intern 
zelf kwalitatief in orde is? Hoe weet je met 3,6 miljoen documenten zeker 
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dat je het juiste dossier hebt, in de juiste versie? En welke dossiers er 
raakvlakken mee hebben? Digitaliseren, metadateren en in het juiste dossier 
zetten wat er binnenkomt. Om maar wat te noemen. DIV is hiermee een 
kernactiviteit van de AFM.  

DIV in the driving seat  

Digitalisering begon in 2003. In 2008 verhuist DIV van IT naar het Facilitair 
Bedrijf. In 2010 bereikt Edwin Driessen en zijn 13-koppige team 
organisatiebrede éénheid in de dossiervorming. Het jaar erna verdienen ze 
een landelijke Kwaliteitsaward. DIV staat nu op de kaart en krijgt het project 
"Openheid van Zaken" goedgekeurd. Ook dit raakt de hele organisatie en 
DIV is de organisatiebrede projectleider!  

2012: LiveLink wordt uitgefaseerd en recordsmanagement gaat via 
SharePoint. Een informatieplattegrond wordt geïntroduceerd (DSP) en 
AFM'ers gaan hun eigen metadata toevoegen. DIV wil opleider, coördinator, 
adviseur worden en... werkt aan een nieuwe organisatievorm.  

Niet mis, dit alles. “AFM onderscheidt zich door een zeer gestructureerde 
aanpak”, oordeelt de jury van de Mailprofs Kwaliteitsaward 2011, “waarbij 
goed aansluiting is gezocht bij ontwikkelingen in de rest van de organisatie, 
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waardoor ook het topmanagement het veranderplan actief ondersteunt.” 
Op papier klinkt dat mooi, maar hoe is dat in de praktijk? Nou... het is AFM-
directeur Gerben Everts zelf die ons inwijdt in de spannende praktijk van de 
toezichthouder, evenals de manager Integriteitstoezicht Lieselotte Koksma 
(en natuurlijk Edwin en zijn collega’s). Dat commitment van de top lijkt dus 
werkelijk meer dan alleen mooie woorden...  

Het project Openheid van Zaken leidt tot een nieuwe mappenstructuur 
die zorgt voor vereenvoudiging en éénduidigheid in LiveLink, maar vooral 
ook voor een transitie naar SharePoint 2010 als DMS en RMA. Dat geldt voor 
toezichthouders, afdelingen en personal workspaces. Metadata spelen een 
belangrijke rol bij ongestructureerde documenten, de informatie–
plattegrond fungeert tevens als ‘taxonomie’: de bron voor AFM-brede 
toepassing van metadata, afkomstig uit een Documentair StructuurPlan 
(DSP) en een ZaakTypeCatalogus (ZTC).  

AFM is een professionele organisatie met intelligente kenniswerkers. Team 
DIV speelt hierop in. Hoe ziet dat krachtenveld eruit?  

1. Maatschappelijke ontwikkelingen  

We leven in een maatschappij waarin informatie elke dag aan belang wint 
en steeds meer informatie beschikbaar is. We verwachten dat informatie 24 
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uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk is. Daarnaast verwachten we de 
juiste informatie snel en eenvoudig te kunnen vinden, waarbij deze ook nog 
eens optimaal uitwisselbaar moet zijn. Juist omdat informatie zo belangrijk 
is, willen medewerkers van de AFM er snel over beschikken op een moment 
dat zij zelf kiezen. Informatie zal ook meer en meer uit sociale netwerken 
naar ons toekomen. Als er bovendien iets is wat de economische crisis heeft 
laten zien, is de constatering dat er nog veel te winnen is op het gebied van 
samenwerking met betrekking tot het delen van informatie.  

2. Team Documentaire Informatievoorziening bij de AFM  

Team DIV bestaat bij de AFM uit dertien personen. De afgelopen jaren heeft 
zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die de samenstelling en taken 
van DIV hebben beïnvloed. Zo verhuisde het team in 2008 van de afdeling 
Informatisering naar Facilitair Bedrijf, zijn er door dossiervormingsprojecten 
meer beheerstaken ontstaan, en is de fysieke poststroom afgenomen door 
een flinke uitbreiding van digitale loketfuncties. De verwachting is dat de 
komende jaren onder meer Het Nieuwe Werken en de verdergaande 
digitalisering de rol en taken van DIV verder zullen definiëren.  

3. Ontwikkelingen binnen de AFM  

Binnen de AFM houden toezichtafdelingen en directe toezicht–
ondersteuning zich steeds vaker bezig met bedrijfsvoeringactiviteiten. 
Initiatieven met betrekking tot kennismanagement zijn hier een voorbeeld 
van. De AFM is een kennisintensieve organisatie waar kennis en toegang tot 
kennis een eerste levensbehoefte is. Het groeiende belang van informatie 
betekent ook dat de rol en taken van DIV in een organisatie belangrijker 
wordt. Bij elke processtap is informatie nodig. Daardoor zal de expertise van 
het team naar verwachting veel meer gebruikt gaan worden bij het inrichten 
van het primaire proces en verandert de rol binnen de organisatie van 
reactief (het in ontvangst nemen van afgedane documenten en het op 
verzoek leveren van dossiers) naar steeds meer proactief (adviserend in de 
richting van de informatiehuishouding). Dit betekent dat DIV veel dichter 
tegen de business zal aankruipen om de behoeften in de 
informatievoorziening in te vullen." 
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Uit het verslag

"Niet te geloven, het is net voetbal! De Autoriteit Financiële Markten stelt 
maar liefst 11 manschappen (m/v) op bij de Heterdaadsessie van 5 juni, van 
directeur Gerben Everts en twee toezichthouders tot Edwin Driessen 
(manager DIV) en 7 van zijn teamleden. Organisatorisch is dat een hele 
uitdaging, omdat iedereen een eigen verhaal vertelt, maar dat werd 
opgelost door korte duo-presentaties en parallelle sessies. De beloning? 
Namens het Netwerk overhandigt Simon Edwin een echte voetbal (nou, ja... 
van chocolade) als symbool van het vertoonde teamspel. 

Ruim een uur eerder: diezelfde Edwin moet met lede ogen concluderen dat 
zijn praatje over ‘Hoe verdien je een Mailprofs kwaliteitsaward’ qua 
belangstelling volledig ondersneeuwt door de andere parallelsessie: 
Informatieplattegrond. Jammer, Edwin, volgende keer beter. De Award is 
binnen en er zijn nog uitdagingen genoeg, zoals diezelfde 
Informatieplattegrond.  

De belangrijkste uitdaging is echter de enorme transitie naar SharePoint 
2010 als DMS/RMA. Het leek er even op dat DIV daar al verder mee was, 
maar feitelijk zijn de voorbereidingen nog in volle gang. En daar worden we 
na enkele intro’s over AFM volledig in ondergedompeld: we krijgen erg veel 
informatie over de aanpak. Ik vermoed dat de sheets, nog veel 
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geraadpleegd zullen worden, vanwege de grote hoeveelheid nuttige 
details. 

Toezicht betekent: digitale dossiers delen 

Gerben Everts, lid van de AFM Managementgroep, opent het formele 
gedeelte van de sessie, nadat Marc Beckmann ons heeft leren jongleren met 
een rode AFM-pet. 520 medewerkers telt de AFM en die produceren heel 
wat documenten, van onderzoeksverslagen en publieke uitlatingen tot 
boetebesluiten, rekeningen en zelfs aanmaningen. (Owww, wie zou het 
aandurven om een boete van de AFM niet te betalen?) Zelfs de declaraties 
van bestuurders moeten publiekelijk worden verantwoord. Was dat hotel in 
Londen van die vroegere directeur echt nodig?  

Van alle informatie is ook bij de AFM 85 % ongestructureerd. Dossiers zijn 
“essentieel” en van te voren is het nooit duidelijk waar een dossier eindigt. 
Misschien blijkt het wel een “smoking gun” in een belangrijke procedure. 
Kortom: DIV is een cruciale schakel en... “digitaal is leidend”. Men moet 
elkaars dossiers kunnen zien en Het Nieuwe Werken vereist ook digitaal 
gebruik (alleen bepaalde groepen zijn afgescheiden door ‘Chinese Walls’). 

Dat leidde tot twee grote projecten: “Dossiervorming” en “Orde in Zaken”. 
Dat laatste loopt tot medio 2013 en is “enorm groot, complex en kostbaar”. 
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Het lastige van zo’n project is dat de kosten in te schatten zijn, aldus de heer 
Everts, maar de baten lastig in geld uit te drukken. Soms kun je alleen 
achteraf, als er iets misgaat, zien hoe belangrijk het is om administratieve 
zaken goed voor elkaar te hebben, zoals de geschiedenis rond de financiële 
crisis ons leert. Toegang tot informatie is voor de AFM essentieel en 
hetzelfde geldt voor selectie en terugvindbaarheid. De foutenkans moet zo 
klein mogelijk zijn. En: AFM zet in op Social Media. 

Maar dat is niet genoeg. De AFM gaat verder op het digitale spoor: 
informatie in de Cloud plaatsen bijvoorbeeld om delen op locatie 
makkelijker te maken, maar ook: informatieoverload voorkomen en inzetten 
op Business Intelligence. Niet onbelangrijk is dat de door de AFM 
gecontroleerde spelers zelf ook de informatievoorziening naar een hoog 
niveau brengen en beschikken over enorme hoeveelheden informatie die 
door de toezichthouders gescreend moeten kunnen worden. 

De heer Everts geeft de indruk intern graag over A-spelers te beschikken, 
ook op informatieterrein. Hij refereert niet toevallig aan de KwaliteitsAward 
voor DIV en laat een subtiele hint vallen: “Nog meer DIV Awards?” ;-) 

De AFM valt binnen 
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Misschien las je het in het NRC (of de illustratie hierboven): de AFM viel 
binnen tijdens een seminar van vermogensbeheerder Van Renynghe de 
Voxvrie.  

En ja hoor: die “ernstig kijkende, kalende jongeman” is bij navraag niemand 
anders dan Jorn van Breukelen, de AFM’er die samen met Anita Lee - 
eveneens toezichthouder - op dit moment de Heterdaadsessie toespreekt. 
Ik bedenk nu dat Anita misschien de eveneens aanwezige vrouwelijke 
AFM’er was. Niet gevraagd, dus dan zul je het nooit horen... 

De genoemde Belg blijkt al eerder vanwege oplichting, valsheid in geschrift 
en misbruik van vertrouwen veroordeeld tot dertig maanden 
gevangenisstraf, waarvan vijftien “effectief”, en tweeduizend euro boete. 
Nee, ook hierover vertellen Jorn en Anita niets meer dan in het 
krantenartikel staat. Dat is hun geheimhoudingsplicht. Immers: de afdeling 
Integriteitstoezicht opereert conform strikte wetten. 

Soms vallen ze kantoorruimtes binnen, met de politie en IT-specialisten. Alle 
data en documenten moeten netjes gescand en gearchiveerd worden, met 
heldere benamingen. Ook het binnen de termijnen blijven is een must. 
Team DIV speelt hierbij een sleutelrol. Hiervoor is daar één aanspreekpunt 
ingesteld. 

DIV: 2008 - 2012 

Team DIV was onderdeel van de afdeling Informatisering, maar dreigde 
daar ondergesneeuwd te raken en verhuisde in 2008 naar het Facilitair 
Bedrijf. 13 DIV’ers bedienen 520 AFM’ers. Het team kenmerkt zich door een 
mix van leeftijden (van 26 tot 62), ervaringen en kennis. Andere kenmerken 
zoals samenwerking en betrokkenheid blijken wel uit de inzet tijdens deze 
sessie. De verdeling is: 5 medewerkers, 3 senioren, 2 functioneel 
beheerders, 2 informatiespecialisten en 1 manager. 

Edwin schetst samen met Lianne van der Laan de ontwikkelingen: het 
project Dossiervorming start in 2009, en in 2010 krijgt DIV het functioneel 
beheer van LiveLink. De Externe Bronnen waren nog bij Informatisering 
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achtergebleven, maar komen in 2011 ook naar DIV. Inmiddels heeft het 
AFM-brede project Dossiervorming gezorgd voor heldere afspraken en 
standaardisering, vastgelegd in een handboek. Dan is het tijd voor het 
mega-project ‘Orde in Zaken’ dat verderop aan bod komt. Recent nieuws is 
dat scan-activiteiten zijn overgedragen aan de servicedesk (waar bijv. de 
reservering van vergaderruimten plaats vindt).  

Inkomende post wordt direct gescand en full-text geïndexeerd met Kofax, 
automatisch geplaatst in LiveLink en digitaal via een workflow de organisatie 
ingestuurd. Zo worden ook de email, de faxen en de aanvragen bij het 
digitaal loket vastgelegd; Outlook stuurt die automatisch door. LiveLink 
bevat verder alle toetsingsdossiers, afdelingsmappen. LiveLink kent een 
webbased DMS met een uitgebreide mappenstructuur, toegankelijk voor de 
betrokken afdelingen. 

Documenten worden aangemaakt met een documentgenerator die o.a. 
tekstbouwstenen bevat: WhiteOffice. Uitgaande post wordt ook gescand en 
de resulterende pdf-versie overschrijft de digitale versie. De meta-data 
beheert DIV, maar de compleetheid van het dossier is de 
verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. En elke medewerker is zelf 
verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van digitale documenten (ook 
email) in het dossier. 
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Verder verzorgt DIV de post (in/uit), de bodedienst (2x per dag), de interne 
klantvragen en de gebruikersondersteuning. Selectie, waardering en 
vernietiging, maar ook functioneel beheer en advies zijn DIV-taken, evenals 
het opstellen van archiefvoorschriften en -regelingen en advisering. Omdat 
DIV per afdeling werkafspraken heeft, is duidelijk hoe post gemetadateerd 
moet worden en welke post wel/niet gescand moet worden. 

Orde in Zaken 

Het project Orde in Zaken heeft vooral tot taak tot een gebruiksvriendelijker 
DMS te komen, een RMA, een nieuwe documentgenerator en een 
informatieplattegrond. Essentieel daarbij is de onvrede met LiveLink en 
WhiteOffice bij groepen gebruikers en... het ‘Microsoft tenzij’ beleid. Naast 
de genoemde items zijn er de volgende deelprojecten: SharePoint DMS/
RMA, LiveLink uitfaseren, Beheerorganisatie en een viertal implementatie–
projecten voor ZaakGericht Werken. 

Een hele klus, dus. De taxonomie van metadata velden en de centrale 
zoekfunctie zullen sterk leunen op de beoogde informatieplattegrond. De 
zoekfunctie zal niet alleen SharePoint maar ook resterende LiveLink-
archieven ontsluiten en zo zullen er meerdere koppelingen met (andere) 
toepassingen en platformen zijn, zoals met de workflows. Veertig bestaande 
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koppelvlakken moeten verhangen worden. Ja, ja. Ook daar komt een Plan 
van Aanpak voor. 

 

De Informatieplattegrond  

Lianne van der Laan en Alie Smit nemen ons bij de hand. Waarom een 
informatieplattegrond en wat is het? Een informatieplattegrond is een 
informatieblauwdruk met daarin een overzicht van de informatie 
(documenten en andere informatieobjecten) die vrijkomt in de organisatie 
als werkprocessen worden uitgevoerd. De informatieplattegrond bevat 
informatie die het mogelijk maakt de structuur, toegankelijkheid, integriteit, 
behandeling en verwerking van deze informatie (vooraf) te organiseren.  

Daartoe neemt de informatieplattegrond de gegevens op die voortkomen 
uit het Documentaire StructuurPlan (DSP) en de ZaakTypenCatalogus (ZTC) 
en zet hij ze in een voor de gehele organisatie geldende generieke en 
herkenbare vorm. De informatieplattegrond vormt daarmee de bron voor 
de AFM-brede toepassing van metadata en het toegankelijk houden en 
beheren van de informatie. 

Dit moet o.a. leiden tot een overkoepelende taxonomie. Ook worden Views 
in SharePoint erop gebaseerd, evenals overzichten met te vernietigen of 
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over te dragen documenten. Dit betekent dat de informatieplattegrond het 
fundament wordt van de hele DMS/RMA operatie. 

 

Gelukkig bieden de verschillende voorvaderen (DSP, ZTC etc) al veel 
houvast: Het DMS bijvoorbeeld bevat drie domeinen: Beleid, Uitvoering en 
Bedrijfsvoering. Per domein zijn diverse taken belegd die uit het DMS en de 
zaaktypecatalogus komen en er zijn (sub)processen, zaaktypen en 
documenttypen. Daarmee zijn de meeste structuurgegevens bekend, al 
moeten ze nog wel geharmoniseerd en toekomstvast gemaakt worden. 
Harmonisatie is van belang omdat dezelfde externe organisatie onder 
verschillende soorten toezicht kan vallen en zaken toch eenvoudig 
gekoppeld moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een afwijzing voor een 
vergunningaanvraag koppelen aan het bezwaar daarop). Ook moet dit de 
transparantie bevorderen voor de onder toezicht staande instelling zelf. 

Bovendien zijn er nog allerlei soorten gegevens die relevant zijn, omdat ze 
bijvoorbeeld de levenscyclus ondersteunen, het beheer vereenvoudigen, 
de mogelijkheid bieden de toegankelijkheid gericht te waarborgen, een 
bestandsoverzicht opleveren. En natuurlijk de metadata die nodig zijn om 
gegevens in een van te voren bedachte (virtuele) presentatievorm te laten 
zien. Zo zijn workflowgegevens en behandel/beheergegevens relevant. 
Denk qua workflow bijvoorbeeld aan statustype, procesfase, samenhang 

77 Digitale Tijger - editie #6



met andere documenten, resultaattype. De mate van vertrouwelijkheid is 
een voor de hand liggend item, evenals de selectiegrondslag. 

Enfin, de sky lijkt de limit. Het is goed om te horen dat er ook relativerende 
opmerkingen worden gemaakt: er moeten keuzes worden gemaakt in het 
ambitieniveau en de fasering... 

 

Het kenmerkende van een informatieplattegrond is dat de gebruiker er 
weinig mee te maken heeft. Het is een beheertool voor team DIV. Zo 
verlopen de indexering en bijvoorbeeld de metadatering van de 
Documentgenerator via een koppeling met de Informatieplattegrond. Het 
idee is om straks in SharePoint geen mappenstructuur meer te creëren zoals 
dit in Livelink wel het geval is. Medewerkers zullen straks in SharePoint hun 
informatie zien via ‘views’ gebaseerd op metadata die uit de 
informatieplattegrond komt.  

Tot slot is het de bedoeling een Enterprise Search Engine aan te schaffen 
die niet alleen het DMS maar ook schijven en andere applicaties kan 
doorzoeken. Enterprise Search gaat nog beter werken als informatie 
gemetadateerd wordt. Ook hiervoor is het dus van belang dat de 
informatieplattegrond wordt ingericht en beheerd. 
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LiveLink en SharePoint 

De huidige toepassing van LiveLink is uit zijn voegen gegroeid. Zo is de 
rechtenstructuur niet goed meer en de mappenstructuur te uitgebreid. 
Informatie is moeilijk terug te vinden en het beheer is lastig. Dat is helder, 
maar waarom dan LiveLink uitfaseren? Volgens een vragensteller kan 
LiveLink wat SharePoint kan en is het soms zelfs beter. Waarom dan voor 
SharePoint kiezen en niet ‘gewoon’ LiveLink opnieuw inrichten?  

Het antwoord: Bij de afweging om het compleet opnieuw in te richten of 
een alternatief te kiezen, speelde sterk mee dat de AFM liever investeert in 1 
platform, dan in 2. En SharePoint (2007) was al binnengekomen voor 
intranet, projectensites en afdelingssites, evenals Office. Bovendien was er 
het beleid ‘Microsoft tenzij’. Het werd dus SharePoint 2010. Ook omdat het 
DMS daarin volwassen en gebruiksvriendelijk is, met goede 
zoekmogelijkheden. Plus de goede Recordsmanagement mogelijkheden. 

De uitfasering van LiveLink moet 2-3 jaar duren, te beginnen met 
opschoning door achterstallig onderhoud uit te voeren. Dan is helder welke 
documenten (inclusief metadata) gemigreerd moeten worden, met een nog 
te kiezen migratietool. Het restant  wordt in een apart deel van SharePoint 
gezet en delen ervan kunnen later alsnog actief gemaakt worden. Lopende 
dossiers gaan allemaal direct over naar SharePoint. 
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Momenteel werkt de AFM dus al met SharePoint 2007. Die toepassingen 
migreren naar 2010 en daar komen o.a. DMS en RMA bij. Doel is dat de 
documentlevensloop en het zaakgericht werken volledig ondersteund 
worden. Het DMS zorgt voor de documentbeheer functies en het RMA voor 
het archiveren van records. 

 

Tot slot 

Met al deze vernieuwingen zal ook Team DIV meeveranderen. Er ontstaan 
andere taken en rollen en onderzocht gaat worden waar deze belegd 
moeten worden in de AFM. Ook hier is een deelproject voor; dat moet 
leiden tot een visiedocument en een opleidings- en ontwikkelplan. 

Het was een mooie wedstrijd van coach Edwin & Co! Niet voor niets kregen 
ze naast de enorme chocoladebal ook een doos met bonbons 
(voetbalschoenen, fluitjes en ballen) en Edwin nog een klein doosje met een 
scheidsrechtersfluit van pure chocolade. 
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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 

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. 

Gerealiseerd: 

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 (49 pagina's, 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 (65 pagina's, 2019, verschenen 2022) 
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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. 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… Bronnen: Universiteit Leiden / 
ABNAMRO / Ministerie BZK / Gemeente Doetinchem / Vereniging Nederlandse 
Gemeenten. 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? / Bronnen: 
Radboud Universiteitsbibliotheek / Stadsarchief Amsterdam /  Gemeente Zeist / 
Vereniging Nederlandse Gemeenten. 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 / Bronnen: Radboud Universiteit / 
Koninklijke Bibliotheek / ABN AMRO / Eric Burger / Gemeente Doetinchem / Ver. 
Nederlandse Gemeenten. 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 / Bronnen: Radboud Universiteit / Nationale Politie / 
Gemeente Coevorden / Ministerie BZK / Pensioengigant MN / Rijksmuseum. Bonus: 
Het Mooiste Stadsarchief ter Wereld!  (80 pagina's, verschenen 2021) 

5. Recordsmanagement Special: Blauwdruk Recordsmanagement / Records–
management in de Praktijk / Record beheer: Team in oprichting / Records–
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ManagementTool / Duurzaam Informatiebeheer & Archivering by Design / TijgerTalks 
#3 / Bronnen: Nationale Politie / Eric Burger / Pensioengigant MN / Radboud 
Universiteit. Bonus: De Wondere Wereld van de Universiteitsbibliotheken!  (79 
pagina's, 2021) 

6. Research Data Management & Rembrandt  / Collectiedocumentatie & 
Informatiearchitectuur / Data is Sexy en Hot, maar Data Managen is pas Cool! /  
Informatieprofessionals in een Agile wereld / TijgerTalks TV! Bronnen: Rijksmuseum / 
Pensioengigant MN / Nutsbedrijf PWN / Radboud University Press / Bonus: Case 
Nationale Politie: Landelijk Team DIV verandert mee!  (89 pagina's, 2022) 

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 2022). 
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Papieren Tijger Netwerk, Heterdaadsessies en TijgerTalks 
Het Papieren Tijger Netwerk is opgericht in 1998 en telt zo’n 500 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 2022. 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 
• Nationale Politie, oktober 2019 
• Pensioengigant MN, februari 2020 
• Rijksmuseum, september 2019 

88 Digitale Tijger - editie #6

http://www.papierentijger.net/netloket.html
mailto:zaak@papierentijger.net


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 enkele weken na de betreffende sessie en is dus 
actueel bij verschijning. Daarmee vormen zij de meest uitgebreide en gedetailleerde 
reeks. 
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