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The I of the Tiger 
Tja, als we nou allemaal zo'n vulkaantje in huis hadden, scheelt flink gas...  

Je herkent misschien de vulkaan van de 
posters voor de nieuwe Heterdaadsessie: 
Hete Data. Maar wat je vast niet wist is dat 
ook de poster zelf mede ontworpen is met 
data.  

Er zijn verschillende sites die digitale kunst 
genereren. Je hoeft alleen te beschrijven 
(in woorden) wat je op de afbeelding wilt 
zien en/of beeldmateriaal in te voeren dat 
bewerkt moet worden en de software in de 
cloud doet de rest. Ja, Artificial 
Intelligence... 

Voor dit gebruikte ik NightCafé Studio, zij het met eigen nabewerking. 

Yes, het kan weer! 

Wat was het in juli fantastisch om weer een Heterdaadsessie te begeleiden! 
Karin Piters en haar team zetten een uiterst geslaagde middag neer: meer 
dan 10 sprekers (ik ben de tel alweer kwijt) over een scala aan onderwerpen 
rond Informatiebeheer. Ja, Zoetermeer is goed bezig! 

En nog een first: letterlijk elke presentatie van die sessie is volledig 
weergegeven in het Heterdaad eDossier dat van deze sessie verscheen, van 
de rijkelijk geïllustreerde teksten tot en met links naar alle sheets en 
achtergrondinformatie. Maar liefst 128 pagina's. Het was een mega klus 
maar dan heb je ook wat. En daar ben ik super trots op. :-) 

En uiteraard hebben alle deelnemers dat eDossier ontvangen, gratis. Net 
zoals dat ook met de volgende sessie zal gebeuren. En als je er niet bij was... 
dan kun je dat eDossier alsnog kopen (zie de site). 
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En nu iets heel anders. 

De Wijze Uilen Sociëteit 

Een tijdje terug ben ik geïnterviewd voor Informatie Professional en dat 
dwong me weer eens in de helikopter te stappen en over het vakgebied te 
vliegen. Altijd een bijzondere ervaring. Een van de consequenties was deze 
overdenking: terwijl de roots in archief en bibliotheek voor sommige verse 
informatieprofessionals misschien niet eens bekend zijn, blijven die twee 
oer-invalshoeken essentieel in het vakgebied. In mijn woorden: geheugen 
en radar.  

Dat geheugen is niet alleen een kwestie van verantwoording kunnen geven, 
maar ook stomweg weten wat je hebt gedaan en afgesproken en zelfs wie je 
bent als organisatie. Die radar of ook wel ogen & oren van de organisatie 
zorgt ervoor dat externe signalen op de juiste plek binnenkomen en zo 
nodig in actie worden omgezet. Maar er is een derde component die ik in 
gesprekken binnen allerlei organisaties steeds vaker tegenkom. Die noem ik 
geweten. 

Dat geweten speelt vooral een rol aan de geheugen-kant. Daar had de 
informatiediscipline ooit een soort politierol met het wetboek of een 
directiedecreet in de hand. Maar dat zwaard werd al snel bot. Tegenwoordig 
is diezelfde pro een spin in het web en gaat zij/hij in gesprek, ook met hoger 
management.  

De boodschap is steeds vaker: "Je doet nu dit, maar dat klopt niet met wat 
we voorstaan als organisatie." Dat is niet de rol van de agent maar van de 
coach. En het werkt!  

Wel hoor ik regelmatig zeggen: "You win some, you lose some". En: "Ze 
waren het helemaal met me eens, maar besloten toch anders." Misschien 
ontnuchterend, maar het is zo bemoedigend om te zien dat het vakgebied 
leeft en we weer spelers zijn geworden. Hoe dat komt? Door alle rampen en 
schandalen natuurlijk, maar ook omdat we overgelopen zijn naar de andere 
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kant. We vechten niet meer tegen de barbaren, maar met ze mee. We tillen 
ze op een hoger niveau. En dat lukt! 

Hmmm... toch het netwerk omdopen van Papieren Tijger Netwerk naar 
Wijze Uilen Sociëteit? ;-) 

Hete Data Sessie 

Het begon allemaal met Margreet Zwenne. Margreet is Data Officer bij 
PWN, Waterleidingbedrijf Noord-Holland, maar zoveel meer dan dat. Zo 
staat op haar CV ook bedrijfsarchivaris en ook hoofd Metadata bij de 
Koninklijke Bibliotheek. Zo lang ik haar ken loopt ze voorop bij allerlei 
ontwikkelingen rond het vakgebied, niet alleen qua inzichten maar ook qua 
realisatie. En haar manier van overdragen is letterlijk indrukwekkend.  

Zij was het die ineens met het onderwerp 'Data' kwam toen ik haar 
benaderde als spreker voor de Heterdaadsessie in Zeist. Toen dacht ik nog: 
okeeeee, maar als Margreet het zegt is het vast zinvol. Dus ik gaf haar een 
podium. Dat was begin 2019. En ze maakte haar punt met verve. En ik hield 
haar op de radar. 

In 2021 hernieuwde ik het contact met Henriette Reerink van de Universiteit 
van Amsterdam, eveneens met KB-roots. Zij is Projectmanager Digital 
Services, trouwens ook voor de Hogeschool van Amsterdam, en heeft als 
standplaats de Bibliotheek. Ook zij kwam met een inspirerende case, en ja: 
over data. 

Maar ook in allerlei andere contacten viel steeds vaker het woord 'data'. Het 
ging dan over procesdata tot gegevens in bodycams en van 
onderzoeksdata tot meta data etc. En telkens weer waren er allerlei 
gespecialiseerde partijen die er iets mee van doen hadden van Privacy tot 
Security tot Legal tot... maar bleek dat de informatiediscipline beter in staat 
was om het grote plaatje te zien - wat dat betreft is het woord 
'informatiespecialisme' echt wel achterhaald - en dwars daardoorheen 
spelen zaken als ethiek en het genoemde geweten... 
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Kortom. Er is nu een Heterdaadsessie in de maak over Datagovernance. 
'Data' is natuurlijk al tijden 'hot' maar zoals de afbeelding toont: het stroomt 
nu echt over onze schoenen. Wat moeten we daarmee als 
Informatieprofessionals? Want onze expertise is hard nodig... 

Naast Henriette en Margreet zijn ook Gert-Jan Schotmeijer (Kennisinstituut 
Deltares), Esther Maes (TU Delft) en Rob Everink (DSM) aangehaakt. 
Opmerkelijk genoeg vonden de meeste overheidsorganisaties die ik 
benaderde om ook te spreken het nog even te vroeg. Misschien een 
signaal? 

Enfin, we gaan Ervaringen, Inzichten èn Tips delen :-) 

En deze keer bij Deltares in Delft. Met heel veel dank aan Jolanda Heij die 
haar prachtige faciliteiten ter beschikking stelt. Voor info over de inhoud van 
de sessie verwijs ik naar het hoofdstuk Tijgernootjes. 

Deze Journal 

Ik hou het kort over deze Digitale Tijger Journal. De artikelen spreken voor 
zichzelf. De bijdragen komen van het Rijksmuseum, Nationale Politie, 
Pensioengigant MN, ServicePunt 71 (Shared Service Center Leidse Regio) en 
natuurlijk Gemeente Zoetermeer! 

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 circa 3 x per jaar en 
komen telkens beschikbaar voor alle leden van het Papieren Tijger Netwerk. 
Gratis. 
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(Die sessieverslagen worden steeds uitgebreider, dus soms word je voor 
onderdelen verwezen naar het eDossier waarin ze gepubliceerd zijn.) 

Doel van deze Journals? 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. Implementatie Zaakgericht Werken / Gem. Zoetermeer 
Niels van Gunst is projectleider 
Zaakgericht werken bij Gemeente 
Zoetermeer.  

Hij is ingehuurd van Möbius waar 
hij Management Consultant is en 
tevens Directeur. 

Wat is er gebeurd in het traject Zaakgericht Werken? We wisten al: het 
zaaksysteem zelf is maar twintig procent van het succes. Tachtig procent zit 
echt in de houding en gedrag. 

Maar eerst wat context voordat Niels begint: 

Gemeente Zoetermeer 

Duizend jaar geleden uit het veen getrokken en nu met zo'n 1300 
medewerkers in de top 20 van grootste gemeenten strijdt Zoetermeer net 
als zovele andere organisaties voor verantwoord Informatiebeheer. Met 
visie, ambitie èn accent op Factor Mens, gedreven door de Manager 
Informatiebeheer, Karin Piters.  

Karin is opdrachtgever van Niels en zijn team en is zelf ingehuurd door 
Martijn de Groot, afdelingshoofd Informatie en Automatisering. 

Het belang van digitalisering en informatiebeheer werd al vroeg ingezien, 
maar in de periode 2016/17 was er een incident in het postproces: een 
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poststuk was onvindbaar waardoor iets mis ging en de burgemeester in zijn 
hemd stond. In een klap was informatiebeheer een 'politiek risico dossier' 
geworden. Niemand kon toen bedenken hoe groot de impact daarvan zou 
zijn. Het incident leidde tot heel veel bestuurlijke ophef en... tot 
'oplossingen' waar de organisatie tot vrij recent heel lang last van heeft 
gehad. Daarmee ging de focus helemaal terug naar papier. Dat was een 
hele vervelende periode voor het team en voor de afdeling als het gaat om 
de ontwikkeling van 't vakgebied. 

De destijds gekozen 'oplossing'? Om te voorkomen dat er nooit meer iets 
zoekraakt, is een zaaktype ingekomen post gemaakt. En als je een beetje 
zaakgericht werkt, dan denk je: Wat moet ik nou met een zaaktype 
ingekomen post? Daarmee laat je het principe van zaakgericht werken 
volledig los. Die denkfout speelt nog steeds op plekken in de organisatie. 

De KPI verslagen van de archivaris over deze en andere zaken waren 
duidelijk maar werden genegeerd. Maar, de laatste jaren is een grote 
inhaalslag gaande, zowel rond Informatiebeheer als rond zaakgericht 
werken.  

Het woord is aan Niels, projectleider Zaakgericht Werken. 

Wat is Zaakgericht Werken? 
Je ziet vaak een heel breed beeld als je deze vraag stelt. De ene heeft het 
over processen, de ander heeft het over een uitrol van een zaaksysteem en 
de volgende heeft het over het optimaliseren van IB. En dat is het allemaal 
en dus veel. Hoe moet je dat dan aanvliegen? Daarom is het project 
opgeknipt.  

Hoe het begon 
Ik werd in maart vorig jaar gevraagd als projectleider om het oude 
zaaksysteem uit te zetten en het nieuwe aan te zetten en verder zaakgericht 
werken te implementeren. Top, gaan we doen!  
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Tijdens het eerste gesprek werd gezegd: "Het moet in april uit. Over een 
maand. Ja, dat hebben we beloofd..." Maar dat was onmogelijk. Dat gaan 
we niet redden. Maar wat was wèl realistisch? Toen bleek dat het 
zaaksysteem elke dag twee keer gereboot moest worden, dat er privacy-
issues waren (het draaide op een versie van Microsoft die niet meer 
ondersteund werd) en dat 1 januari een hele harde deadline was. 

 

In een ideale wereld ga je super grondig naar je processen kijken en ga je 
vanuit daar optimaliseren, maar dat was een no go in die context. Toen 
hebben we een knip gelegd en onder ogen gezien dat we op een 4 
stonden of misschien wel lager, maar heel veel winst zouden krijgen door 
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puur van systeem te wisselen, vanwege de gebruikersvriendelijkheid en 
door de privacy en security zaken goed op orde te krijgen.  

Dus de opdracht tot 1 januari 2022 was: zet het oude uit en migreer ook 
alles. En dat is gerealiseerd, een super knappe prestatie van het hele team 
en de hele organisatie. En nu begint het eigenlijk pas. Want nu hebben we 
een nieuw zaak systeem om op voort te borduren en verder door te 
ontwikkelen. En parallel zie je daaronder een traject dat we eerder hebben 
genoemd: er liep al een traject rond procesgericht werken, het 
optimaliseren van processen. Die hebben we parallel laten lopen en die 
hebben we nu samengebracht. Dat is kort de hele context.  

Methodiek 
Hoe zijn we daar mee aan de slag gegaan? De scope afbakening, wat willen 
we, kregen we super scherp. En daar zijn we op gaan sturen. Toen we dat 
helder hadden, keken we naar wat er goed loopt in de organisatie - 
gigantisch veel, alleen weet men het vaak niet van elkaar - en besloten we 
daar op aan te sluiten. Toen gingen we het proces stroomlijnen: Welke 
zaaktypen zitten erin? Zitten daar backoffice applicaties in die we moeten 
koppelen? En we gaan een standaard methodiek uitwerken om daar heel 
procesmatig naar te kijken.  
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Systeemtechnisch de goeie inrichting, goed zorgen dat het goed staat om 
uiteindelijk ook continu de mensen erbij te betrekken, de medewerkers 
erbij te betrekken en zorgen dat die cultuur van dat zaakgericht werken 
meegenomen wordt aan de voorkant. 

Strategie 
Dat is de kapstok en dat is ook het pad wat we met elkaar bewandeld 
hebben. Dus eerst echt alleen een systeemvervanging. Wat betekent dat? 
We hebben het project opgehangen aan drie onderdelen, de drie blokken 
rechtsboven. En voor elk blok hebben we een interne medewerker 
verantwoordelijk gemaakt en die geholpen om aan de slag te gaan. Wij 
hebben aan de achterkant gefaciliteerd. Dat is altijd de filosofie geweest: wij 
als externen zijn er straks niet meer, het moet van Zoetermeer zijn. 

 

Dat hebben we ook voor implementatie gedaan, dus we hebben gezorgd 
dat het systeem strak stond rond de zomervakantie. Toen hebben we een 
plan gemaakt om al die zaaktypen daarheen te krijgen, het functioneel in te 
richten en parallel eraan de migratie.  
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Data 
Heel interessante was de data analyse. Het idee was: het hele zaaksysteem 
moet om, dus zo'n 1100 zaaktypen moeten over. Dat redden we toch niet in 
een jaar? Laten we even een stap terugdoen. Toen bleek dat er maar 341 
zaaktypen gebruikt werden. Dat scheelt al wat in je scope. Sommige werden 
maar één keer per jaar gebruikt, die hebben we gewoon buiten de scope 
geplaatst tenzij het echt urgent was. Daar hebben we kritisch naar gekeken. 
En er waren zaaktypes die maar 1-10 keer per jaar gebruikt werden of 3 jaar 
geleden 'een keer'. Toen we dat helemaal hadden afgepeld bleek dat er 
eigenlijk maar 140 ingericht moesten worden. Dat is al iets behapbaarder. 

We hadden heel veel afwijkingen qua zaaktype en daar zijn we mee gestopt 
tenzij er een verdomd goeie reden was. Natuurlijk zijn er gesprekken met 
beleidsmedewerkers geweest die vinden dat hun manier de enige goede 
manier is. Of dat een bepaald proces 'in Zoetermeer heel anders' is. Maar 
elke gemeente moet een vergunning afgeven, heeft dezelfde eisen. En het 
gros werkt met i-navigator. En als er dan bijvoorbeeld door Oekraïne ofzo 
een nieuw zaaktype nodig wordt, dan kan altijd met VHIC worden gekeken 
of dat zaaktype aangemaakt kan worden. 

Veel applicaties zijn eigenlijk al procesmatig volledig ingericht, dus die hoef 
je niet meer in te richten in je zaaksysteem, maar er moet wel een koppeling 
gelegd worden. En de zaaktypen die over die koppeling liepen aan de 
achterkant om de juiste informatie door te sturen, dat gedeelte moest wel 
ingericht worden. Voor vier backoffice applicaties die niet archiefwaardig 
waren hebben we ze vooraan ingericht. Ik zal zo laten zien welke dat waren.  

En de strategie was niet dat alles in het zaaksysteem moet. Applicaties die 
prima kunnen archiveren? Dat hoeft niet in het zaaksysteem. Dit gaat echt 
alleen maar over datgene wat niet in applicaties zit of wat altijd al 
daarbuiten ging.  

Zaakgericht = Zaaksysteem ? 
We kunnen perfect zaakgericht werken zonder een zaaksysteem. Dat is altijd 
de filosofie geweest en dat snappen heel veel mensen vaak niet en zeker 
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ook niet in de organisatie. Daar lopen we nu tegenaan in fase twee: "als je 
geen zaaksysteem hebt hoef je toch niet zaakgericht te werken?" Dus wel, 
alleen kan dat ook perfect met andere vakapplicaties of niet eens met een 
systeem. Daar zijn scherpe gesprekken over gevoerd, ook met het MT en de 
directie: als jullie dit willen dan is dit het startpunt en dan gaan we het op 
deze manier doen en anders gaan we het niet redden.  

Samenwerking 

Tijdens de zomervakantie zijn lopende initiatieven geïnventariseerd om 
eventueel op aan te sluiten. Er waren projecten voor procesgericht werken 
en een technisch project met alle applicaties die liepen. De keuze was: 
onderbrengen in ons project of on hold zetten en er pas in januari mee aan 
de slag. Dus we hebben doelbewust keuzes gemaakt om een aantal 
projecten te killen of een aantal interne projectleiders die op andere 
projecten met raakvlakken zaten in dit project te trekken. Die urgentie 
voelde het MT ook en toen is besloten, ook met I&A, met de stuurgroep die 
we hebben opgezet: dit is topprioriteit #1 het komende jaar. Dus we 
hebben heel goed in beeld gebracht waar het elkaar raakte en zo ja: we 
nemen het op of zetten het on hold. Zonder die keuze had het niet gekund. 
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Proces 

Toen we die keuzes hadden gemaakt hadden we nog maar een half jaar. 
Hoe gaan we dat zo projectmatig mogelijk met elkaar doen? Welk proces 
gaan we daar in volgen?  

 

We hebben een standaard ontwikkeld en een generiek model en besloten 
om op een aantal niveaus één keer keuzes te maken en die door te trekken 
naar het generieke model. Dus elk proces heeft standaard een stuk 
ontvangst, een stuk behandeling of beoordeling en een stuk afronden. Er zit 
een aantal elementen in die de klant raken, die de organisatie raken. En al 
deze blokken hebben we gelijk getrokken per proces: één 
ontvangstbevestiging op één manier, zelfde sjablonen, zelfde 
terugkoppeling, zelfde autorisatiemodel. Gelijk in één keer keuzes gemaakt, 
afgetikt en doorgegaan. En dat heeft ook wel heel erg geholpen: dat je dus 
niet twintig, dertig keer hetzelfde wil. 

Methodiek 
Dus we gingen terug naar de basis: een standaard aanpak. We hebben ook 
belangrijke beleidsmedewerkers en mensen vanuit dienstverlening en 
verschillende invalshoeken erbij betrokken en hebben het uitgerold.  
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Overal gebruikten we dezelfde methodiek: Het altijd vanuit de i-navigator 
uitrollen en de medewerkers erbij betrekken want we bouwden het zelf met 
het team. Dan gingen we testen: elke keer twee mensen uit het team die dat 
moesten doen. Daar liepen we gigantisch tegenaan want het testen voelde 
niet als verantwoordelijkheid. Men leverde het niet op op tijd en dan 
moesten we escaleren richting de manager. Dus het was af en toe echt 
duwen en trekken. 

Escalatie 
Dit speelde zich allemaal af in de maanden november-december. We 
hadden dus te maken met reces en het is dan hartstikke druk. En dan ook 
nog testen en bij trainingen aanwezig zijn... Maar we moesten op 1 januari 
live. En we hadden bij de directie gevraagd en geeist dat de afdelingen 
mensen vrij moesten maken om te testen. En als ze dat niet deden hadden 
we gelijk een escalatie pad.  

We hadden geen tijd om stap voor stap live te gaan, dus zijn met een big 
bang live gegaan. Maar ja, wel semi, want we hebben de methodiek 
toegepast bij een pilot afdeling met acht zaaktypen. We hebben hem zo 
gefinetuned. En toen zijn we hem stap voor stap gaan uitrollen voor alle 
zaaktypen die in de afdelingen zaten waar géén koppeling zat. En het 
spannendste was nog mèt koppeling, want je raadt het al: hij was technisch 
opgeleverd, perfect geregeld door het project, maar we gingen het 
functioneel testen en er klopte niks van. Zaken werden niet doorgeschoten, 
de verkeerde gegevens kwamen door.  

Dat was nog wel stress op het eind omdat processen doorschoven naar 
november. En toen was het 5 voor 12 en op een gegeven moment 1 voor 
12. Gaan we dit wel redden? Maar dat is gelukt. En we hebben dus ook 
goed de mensen kunnen trainen. We hebben expres de trainingen - dat is 
ook echt wel een tip - heel kort op de livegang gezet.  En we zijn live 
gegaan. In een heel korte tijdsbestek  
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Hoe krijg je zo'n project over de bühne? 

Je hoort in het informatiedomein: "Bij ons is informatie een onontdekte 
item, ook bij de directie. We willen datagestuurd, datagericht werken, want 
dat heeft men in den lande gehoord en dat willen wij dus ook. Maar we 
hebben niks. De data is niet op orde." 

Of: "We willen steeds meer. We willen steeds meer informatie delen met die 
burger, maar moeten ook steeds strenger worden in wat we delen aan 
informatie met die burger. We willen naar burgerportaals toe, naar common 
ground, we willen van alles. En dat betekent dat je dus heel zorgvuldig met 
je informatie om moet gaan. Dan is zaakgericht werken een middel, even los 
van de zaaksystemen. De eisen aan informatiebeheer nemen alleen maar 
toe en dan moet je daar wel op een hele goeie goeie manier mee om gaan. 
Zaakgericht werken is daarvoor een middel, daar moet je mee starten. 

Maar hoe krijg je de organisatie zo ver? 

Karin 
Je kunt zeggen dat we het makkelijk hadden omdat het oude systeem aan 
het omvallen was, maar ook als dat niet zo is, is goed zaakgericht werken 
hard nodig. Je moet de directie meekrijgen. Dat betekent vooral vertellen 
waar de risico's liggen, heel duidelijk. En daar helder over communiceren.  

Risico's 
Sluit vooral aan op de dienstverlening die je niet kunt leveren. Je kunt aan je 
inwoners niet vertellen waar hun zaak zit, waaròm besluiten zijn genomen 
die genomen zijn. En je hebt steeds mondiger burgers. Of je krijgt een keer 
een Wob-verzoek en nu WOO-verzoek en iemand vraagt welke informatie je 
hebt van hen en waarom die niet is vernietigd. Er zijn altijd haakjes die je 
kunt vinden om het tastbaar te maken. En hier was het ook zo.  

Kansen 
En omgekeerd: wat levert het de organisatie op? Waar lig je als directie 
wakker van en waar kunnen we dan bij helpen? Welke processen kunnen we 
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goed inrichten, waar kan het zaaksysteem bij helpen: inzicht krijgen, 
werkvoorraden worden beter, veel meer kunnen sturen. Zoek de haakjes om 
dan de toegevoegde waarde te kunnen tonen. 

Onze directie is daar ook gevoelig voor, de directie wil sturingsmateriaal: 
weten wat er binnen komt in een proces, wat de doorlooptijd is, hoe goed 
het gaat. En die sturingsinformatie hebben ze niet bij ons. Dus we hebben 
ook als opdracht een dashboard te maken, want dan kunnen ze met 
managers in gesprek: waarom duurt die uitkeringsprocedure zo lang? Daar 
is een directie gevoelig voor. Terug naar Niels. 

Systeem 

Qua systeem zijn ook belangrijke keuzes gemaakt, zoals wat betreft de 
scope zoals al besproken.  

 

Karin: Er komt geen applaus als je het zaaksysteem vervangt. Het grootste 
succes is als het rustig blijft. Na de overgang was iedereen gewoon aan het 
werk. En dat was het succes. Het applaus moet je zelf aan elkaar geven. 
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Mens en Cultuur 

Het gesprek met de teams om te kijken 'wat is echt nodig' is een van de 
belangrijkste succesfactoren geweest. We hebben het niet over de schutting 
gegooid, het zaaksysteem, ook al voelden sommigen in het begin wel 'help, 
ze komen eraan en ik moet er ineens iets mee!' We hebben ze juist wel erbij 
betrokken en gezegd: of je klaagt of je denkt nu gelijk mee en zegt hoe je 
wil werken. Dan nemen we dat serieus mee.  

 

Dat hebben we in de plannen meegenomen en ook in de uitwerking 
daarvan zijn we alle teams langsgegaan. Ook toen we live gingen is er heel 
veel communicatie geweest, er zijn ook allerlei informatiesessies als follow 
up gedaan in januari. Daar kwamen heel veel punten uit die we nu 
meenemen om verder op door te ontwikkelen.  

We hebben het MT maandelijks, tweewekelijks op de hoogte gehouden. 
Gelukkig ook fysiek toen het eenmaal kon. Het was heel fijn om keuzes met 
elkaar te maken. Er wordt wel gezegd: je moet iets zeker zeven keer 
herhalen voordat het blijft hangen. Hier hadden we het wel iets vaker nodig 
en het is nog steeds niet blijven hangen. Dus we proberen bij steeds meer 
mensen het zaadje te planten waardoor ze snappen wat nodig is 
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Succesfactoren 

Wat we met dit verhaal echt willen meegeven? De meeste dingen zijn al 
genoemd, maar: Ga echt voor dat resultaat. Heb dat continu voor ogen en 
maak daar stappen in. We zijn gigantisch goed in discussiëren, dat hebben 
we ook heel veel gedaan, totdat we zeiden: we gaan het nu gewoon doen.  

 

We hebben het klein gemaakt en geëxperimenteerd. En als het niet werkte 
hebben we het aangepast of gaan we het aanpassen. Dus zeg ook eerlijk 
dat er niet meteen iets komt dat perfect is. Start ergens en ontwikkel dat 
verder door en vertel dat continu zodat mensen dat ook snappen. Doe het 
echt projectmatig - daar zijn allerlei methodieken voor - en doe dat echt met 
de eigen mensen. Laat ze coachen en helpen, maar zorg dat zij voorop staan 
en het succes vieren. Wees duidelijk. Communiceer continu en je krijgt het 
brede draagvlak dat je nodig hebt. 

Waar we tegenaan liepen 

Het was ook niet alleen maar een succes. Er zijn ook echt wel punten blijven 
liggen waar we tegenaan liepen of waar we nu in het tweede fase mee aan 
de slag gaan. Het MT zei wel de urgentie te hebben, maar we zagen soms in 
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het acteren dat ze toch weer een andere kant op gingen. Nu nemen ze weer 
eigenaarschap en daar gaan we de komende periode mee aan de slag.  

 

En wat de leveranciers betreft: welke zaaksysteem leverancier je ook kiest, 
maak daar goeie afspraken mee. Zorg dat je goeie SLA's hebt, dat je een 
goeie inkoop manager hebt en dat je daar continu mee in gesprek blijft. 
Anders krijg je daar ook echt ruis op de lijn. En dat hebben we best wel vaak 
gehad. Kennis van zaakgericht werken blijft belangrijk. Wat is het 
überhaupt? Daar krijgen nog steeds twintig verschillende antwoorden op. 
Digitaal werken wegens COVID was toch ook wel lastig, maar misschien 
heeft het soms ook wel weer geholpen. 

En nu? 

Het was echt wel een groot project wat we hier binnen Zoetermeer hebben 
gedaan. Maar het gaat nu pas beginnen. We hebben een nieuw systeem. 
Het werkt. Laten we nu kijken hoe we de organisatie, het MT, de directie 
verder kunnen helpen.  

Er liep een programma procesgericht werken en dat is volledig 
geïntegreerd in programma Procesgericht en Zaakgericht werken. De basis 
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is op orde en vanuit daar gaan we de processen allemaal optimaliseren. 
Alle ingrediënten zijn bij elkaar om dat samen te gaan doen! 

 

Links 
• Profiel Niels 
• Presentatie 
• Blog van Niels over Zaakgericht werken 
• Möbius 
• Möbius voor de overheid 

eDossier 
Voor nog veel meer over de case van Zoetermeer zoals  Informatiebeheer 
als Way of Life / Archivering by Design / Verbinden - Team & Organisatie 
meekrijgen / E-depot & Pre-depot  / RecordManagement  / 
Projectenportaal, Teams & SharePoint  / Migratie Zaaksysteem / 
Informatiebeveiliging & Privacy / Adviseren èn Leiden kun je terecht bij: 

Heterdaad eDossier VI: Gemeente Zoetermeer, 128 pagina's 
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2. Informatiebeheer op de Kaart bij Projecten! / Leidse Regio 
Wilco van de Kamp en Peter Rietman zijn 
Adviseurs DIV bij Shared Service Center 
Leidse Regio. Twee mannen met humor en 
doorzettingsvermogen. 

In een tweegesprek presenteren zij door 
hen zelf ontwikkelde hulpmiddelen bij de 
Aanbesteding en Implementatie van 
systemen: de Archiverometer en de 
Afvinklijst.  

Hun doel: professionalisering van de 
archivering. 

Hoe? 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. 

Wilco 

Welkom bij deze TijgerTalk. Wij gaan het met jullie hebben over 
hulpmiddelen die we hebben gemaakt om te adviseren bij aanbesteding en 
implementatie van systemen. Daar hebben we twee dingen voor 
ontwikkeld. De Archiverometer en de Afvinklijst. Mijn naam is Wilco van de 
Kamp. Ik werk als adviseur DIV bij Servicepunt 71 Shared Service Center 
voor de Leidse Regio en mijn collega is Peter Rietman. 

Peter 

Goedendag, ik ben Peter Rietman. Ik ben ook adviseur DIV bij servicepunt71 
van Regio Leiden en ik zit bij het team Informatiebeheer & Archivering. 
Voordat we verder gaan eerst wat definities, zodat duidelijk is waar we het 
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over hebben. Servicepunt 71 is het shared service center van de regio 
Leiden. Daar ondersteunen wij de gemeentes Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude. Al die gemeenten maken gebruik van het zaak 
systeem Join van Decos. 

Wilco 

Waar komen we vandaan? We hebben allemaal situaties achter de rug 
waarin we als DIV onvoldoende werden betrokken. De eerste situatie die we 
eigenlijk wel kennen is dat we gewoon echt niet op tijd betrokken worden. 
Peter. Heb jij een voorbeeld? 

Peter 

Ja. Een voorbeeld is dat je pas een half jaar later, na implementatie van een 
systeem hoort dat het bestaat. 

 

Wilco 

Een tweede situatie die we ook wel eens bij de hand hebben gehad is dat 
dat we wel werden betrokken, maar dat er een situatie ontstond waarbij echt 
werd gezegd nou degene die betaalt... die bepaalt ook wat het wordt. 
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Peter 

Je bedoelt bijvoorbeeld: het systeem is van ons, wij doen ermee wat we 
willen! 

Wilco 

Ja, precies die bedoel ik. Wat we ook vaak zijn tegengekomen is dat er 
wordt gedacht vanuit een oplossing. En dat leidt heel vaak tot een soort ad 
hoc besluiten over een systeem waar iemand heel erg enthousiast over is. 
Maar, Peter, voldoet het dan ook? 

Peter 

Nou, vaak niet. Het wordt vaak heel snel naar binnen gefietst, want het is een 
handig appje of een leuke systeempje dat alles doet wat wat gewenst wordt. 
Maar archivering, vernietiging, daar wordt niet over nagedacht. 

Wilco 

En wat we daarnaast ook nog wel echt zijn tegengekomen is heel simpel dat 
onze afdeling en het belang van archivering niet bekend genoeg waren. 
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Peter 

DIV. DIV. Wat was dat ook alweer? Archivering? Nee, wij moeten door. We 
moeten door. We moeten productie draaien. Archivering kost tijd en geld, 
daar hebben we geen zin in. 

Wilco 

Al die situaties die we geschetst hebben leiden natuurlijk ook tot een aantal 
gevolgen. Belangrijk natuurlijk voor ons is dat dan eigelijk de archivering 
niet op orde is. Dat heeft allerlei consequenties. En daarnaast minstens zo 
belangrijk is dat als er geen goede afstemming is over nieuwe applicaties 
die erbij komen, ook heel veel werkprocessen van DIV, niet goed worden 
ingericht. Soms veel te veel op maat, waardoor je eigenlijk steeds meer 
uitzonderingen krijgt in het registratiewerk bijvoorbeeld of er ontzettend 
veel verschillende varianten bestaan over hoe wij post en archief moeten 
verwerken. 

  
Dat heeft ook een aantal effecten. 't Betekent dat wij situaties hebben waarin 
we heel veel nazorg hebben op de uitvoering, ook bij de uitrol van het 
project, maar ook daarna, als het project is afgelopen. Dat betekent dat we 
situaties hebben waarin we snel oplopende achterstanden hebben in 
digitaal archief, soms papieren archief. En tot slot: dit betekent dat we ook 
situaties hebben waarin je geen adequate archief vernietiging kunt 
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toepassen, omdat je eigenlijk simpelweg niet goed weet in welke database 
welke informatie zit en wanneer je die zou moeten vernietigen. 

Peter 

En waren dus redelijk wat zaken die ervoor zorgden dat wij wat achter de 
feiten aanliepen. Maar gelukkig zijn er ontwikkelingen gestart, een tijd 
geleden,zodat  de taken van de afdelingen die met de 
informatievoorziening te maken hebben professionaliseerden. Er kwam een 
project toetsingscommissie dat zich bezighield met het coördineren van 
projecten die te maken hadden met aanbestedingen van systemen.  

In dit project toetsingscommissies zat de hele I-kolom dus Informatie 
Architecten, Informatie Managers, projectleiding, Applicatie Beheerders, 
Privacy Beveiligers, Informatiebeveiliging, natuurlijk DIV en last but not least 
financien. Verder timmerden wij als DIV ook flink aan de weg. Dankzij de 
AVG en de komende wet open overheid wisten wij ons belang beter voor 
het voetlicht te brengen. En we kregen ook van de leiding support en 
ondersteuning om het goede van de archivering en het nut van de 
archivering verder te propageren.  

Bij de implementatie en de start van projecten voor de implementatie van 
nieuwe applicaties en systemen vroegen wij vaak uit de losse pols, als het 
ons gevraagd werd, waarom iets werd geïntroduceerd of geïmplementeerd 
en wat het systeem doet. Maar het was altijd uit de losse pols. Op een 
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gegeven moment hebben we de vragen die we stelden, verzameld en 
gerubriceerd en in een goede volgorde gezet. Daaruit vloeide de 
Archiverometer zoals wij hem noemen en die wil ik hier graag introduceren.  

De Archiverometer 

De Archiverometer is eigenlijk gewoon een vragenlijst (zie na dit hoofdstuk). 
De belangrijkste vragen die worden daarin gesteld. En als we dat hebben 
afgelopen dat lijstje, dan is de projectleider in ieder geval goed uitgevraagd 
door ons en weten wij wat er ons te wachten staat. De vragenlijst is niet heel 
groot, maar wel voldoende. 

Een vraag bijvoorbeeld: welke werkprocessen worden door het project van 
de implementatie van een nieuw systeem beïnvloed? Heeft het gevolgen 
voor werkprocessen die al bestaan? Bijvoorbeeld ons zaaksysteem JOIN: 
moeten we een nieuwe zaaktype inrichten? En een vraag is vanuit welke 
wettelijke regelgeving een proces gestart wordt, wat weer van invloed is op 
de bewaartermijn bijvoorbeeld.  

Ook willen we weten of er meerdere afdelingen of zelfs de regio betrokken 
is bij de applicatie. Gaat het over een heel kleine applicatie voor een 
afdeling of zelfs drie mensen? Of gaat het over gemeentebrede systemen of 
zelfs een Regiobreed systeem? Dat moeten we weten, want dat heeft 
gevolgen voor archivering. En natuurlijk willen we weten of het nieuwe 
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systeem invloed heeft op de werkzaamheden van DIV. Komen er meer 
postzakken binnen? Komt er meer mail binnen? Bedenk het maar. 

  

En dan: of bestaande informatie - digitaal of papier - wordt beïnvloed door 
het project. Houdt het in dat er meer papier binnenkomt of dat juist minder 
papier binnenkomt? Dat zijn allemaal dingen die willen weten. En een hele 
grote hamvraag is natuurlijk of een nieuwe soort informatie ontstaat. Is het 
een heel nieuw werkproces met nieuwe bewaartermijnen? De nieuwe 
archiveringsvormen? Op welke manier moet het verwerkt worden? Wie gaat 
het allemaal doen? Dat vragen we goed uit. En: zijn het bijvoorbeeld 
exotische zaken die binnenkomen?  
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Een raar bestandsformaat die we in het systeem kwijt moeten? Of dikke 
pakken papier of fax papier? U noemt het maar en het kan gebeuren. 

En al een blik op de toekomst, wet open overheid. We willen graag weten of 
de stukken die binnenkomen of verwerkt worden gepubliceerd moeten 
worden. Na al deze vragen hebben we een goed beeld van wat er gaat 
komen en we hopen dan dat de projectleider ook weet wat het belang is 
van het goed archiveren. 

Wilco 

Om dat gesprek goed te blijven voeren en ook te monitoren gedurende het 
hele project - want het komt er eigenlijk op neer dat je dat gedurende het 
hele project moet blijven doen op bepaalde momenten - hebben we ons 
Afvinklijstje waar alle dingen in staan. Dat is ook weer een lijstje.  

De Afvinklijst 

Daarop staan bijvoorbeeld:  We moeten bepalen het scenario voor migratie 
en conversie. Daar hebben we overigens ook nog een document voor 
waarin drie verschillende scenario's hebben uitgewerkt. Maar dat voert te 
ver voor deze Talk.  
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We moeten kijken naar verwerking in JOIN, ons zaaksysteem. Moet er een 
nieuw zaaktype bijkomen? Moeten er wijzigingen komen? We moeten kijken 
naar de verwerking van onze post en mail. Zijn het klantcontact formulieren? 

Willen we alle processen in het backoffice systeem en in het zaaksysteem 
één op één aan elkaar verbinden? Of moeten we andere keuzes maken 
omdat dat beter werkt? Iets waar wij in onze regio niet zelf rechtstreeks voor 
verantwoordelijk zijn, maar wat wel eigenlijk altijd van belang is. Zeker 
wanneer er meer applicaties een rol spelen.  

 

Echt een vraagstuk is: Hoe gaan we om met de ontvangstbevestigingen? 
Want die kunnen dan bijvoorbeeld vanuit verschillende systemen worden 
verzonden. Maar dat betekent in de praktijk altijd van alles. Ook belangrijk 
voor ons natuurlijk is: Hoe zit het met vernietiging? En: Is er een plan van 
aanpak om het oude systeem af te stoten? En hoe gaan we daarmee om? 

Wilco 

Zo hebben we  er nog een paar meer. Eentje is bekijken of je koppelingen 
uiteindelijk getoetst zijn en of ze akkoord zijn. Dus of die koppeling ook echt 
doen wat we met elkaar hebben afgesproken in het functioneel ontwerp. 
Ook wil je de migratie conversie toetsen. Daarbij hoort ook een officieel 
akkoord bij dat de migratie of conversie goed gelukt is. En tot slot ook echt 
heel erg belangrijk: Zijn er afspraken over de live gang van het systeem, ook 
met DIV. Want het helpt enorm als je met elkaar dat systeem in gebruik 
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neemt op een goeie voorbereide manier. En er kunnen allerlei aspecten 
natuurlijk ook een rol spelen. Soms heb je misschien Floorwalkers nodig of 
wat extra aandacht om de eerste stappen goed te doen. Echt een 
ontzettend belangrijke succesfactor in het voor elkaar krijgen van de 
acceptatie van een nieuw systeem. 

 

Tot zover onze TijgerTalk. Wij hopen dat we jullie geïnspireerd hebben met 
onze kennis en ervaringen over dit onderwerp. En we delen heel graag onze 
gereedschappen met jullie. Dus als je belangstelling hebt, geeft dat vooral 
aan. Dank voor jullie aandacht en tot ziens! 

Handige links 

De links openen in je browser 

• Profiel Peter en Wilco 
• Presentatie 
• ServicePunt 71: Shared Service Center Leidse Regio 

De tools: Afvinklijst en Archiverometer vind je in Heterdaad eDossier V met 
daarin ook de bijdrage van Natalia Grygierczyk (Directeur Radboud 
University Press) over Open Access, maar dan ècht en... HOE! En de 
bijdrage van Astrid Bakker, Global Knowledge Manager bij Kerry Taste & 
Nutrition in Luxembourg: Scoren met Kennismanagement. 
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3. Linked Open Data / Rijksmuseum 
Chris Dijkshoorn (zie foto), Hoofd Collectie 
Automatisering van het Rijksmuseum, en Ralph 
Kits, Applicatiebeheerder Onderzoeksdata 
Collectie Automatisering, over Linked Open 
Data bij het Rijksmuseum. 

Eerst een beetje context over het Rijksmuseum. 
Niet teveel want verderop, in de case wordt het 
museum nader belicht.  

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... 

 

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, 
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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 
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. 
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Collectie Automatisering beheert AdLib Museum, Koha (voor de 
bibliotheekcollectie) en de API’s om te linken met andere applicaties.  

Collectie Automatisering telt twee applicatiebeheerders (1 voor het 
collectie-systeem en 1 voor bibliotheeksysteem Koha), een databeheerder 
en Chris als coördinator (voorheen databeheerder). 

Wat zijn de take-aways van dit artikel? 
•  Koester de datadiversiteit, maar met een geschikt abstractieniveau. 
•  Zorg dat data gebruikt wordt! 

Harmonisatie 

Het eerste wat Chris gedaan heeft in zijn nieuwe functie is een missie 
formuleren: 

"Collectie automatisering ontwikkelt en beheert applicaties waarmee 
collectiedata worden gecreëerd en gedeeld. Door middel van 

harmonisatie krijgt deze data meer betekenis en wordt de collectie 
digitaal bereikbaar voor een breed (inter)nationaal publiek.”  

Eén van de belangrijkste termen in deze missie, een term die regelmatig 
terug komt, is harmonisatie. Het doel is dan ook: 

"Interoperabele data, met daarop gestandaardiseerde dataservices, 
gescheiden van gebruikersinterfaces." 

Collectie Automatisering houdt zich namelijk niet bezig met ‘de inhoud’ zelf. 
Zij beheren de applicaties eromheen en zorgen dat de informatie daaruit 
goed bij verschillende gebruikers terecht komt of kan komen. 
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Een groot deel van de collectie en de informatie hierover wordt rechtenvrij 
gepubliceerd, mensen kunnen het gewoon gebruiken. Dat is de luxe van 
erfgoed: van veel informatie en objecten bij het Rijksmuseum zijn de 
copyrights al verlopen. 

Vroeger werd heel veel gefocust op object-metadata. Nu wil het 
Rijksmuseum vooral bredere context over de objecten aanbieden, niet enkel 
een laatje met metadata, maar rijkere verhalen. Daar heb je andere bronnen 
voor nodig. Een goede naam voor wat ze willen gaan doen ontbreekt nog, 
maar waar het om gaat is: al die informatie uit verschillende bronnen en 
silo’s bij elkaar brengen en harmoniseren. Dan kun je een mooi verhaal 
vertellen. De data moeten dus goed met elkaar overweg kunnen en elkaar 
aanvullen (inter-operabel zijn).  

Scheiding van vorm en inhoud 

Hiertoe wil men de informatie en de data scheiden van hoe je het aanbiedt. 
Heel vaak zitten die twee zaken vervlochten. Als mensen dan bezig zijn met 
het bouwen van een website en hierop allerlei informatie zetten, staat veel 
vast in het format. Wil je over vier jaar een andere website bouwen, moet de 
informatie allemaal weer uit de oude website gehaald worden en nagedacht 
worden over hoe je dat in je volgende website gaat doen. Waar ze nu naar 
toe willen is dat de data op een goede manier aangeboden wordt en dat 
iedereen kan bedenken wat voor interface ze daarop willen gaan bouwen. 
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Het harmoniseren van data levert uitdagingen op, met name: 
• Vind een geschikt dataformaat  
• Zorg voor een datamodel met de juiste abstractie  
• Normaliseer gebruikte terminologie  

Dataformaten 

 

Niet iedereen praat bij de koffieautomaat over geschikte dataformats, 
triples, datamodellen, titels en normaliseren. Aan bepaalde informatie wordt 
op een slimme manier een soort ‘technisch’ kenmerk toegevoegd. Een 
illustratie: 

Het schilderij ‘De Nachtwacht’ of ‘Nachtwacht’ krijgt een soort 
achterliggende code of link. Ook de lange titel (“Officieren en andere 
schutters van wijk II in Amsterdam, onder leiding van kapitein Frans 
Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch” ) krijgt deze code of 
link mee, zodat je via de code of link alles kan vinden over dit schilderij.  

Op deze manier kun je ook alles over Rembrandt linken. Hij staat immers 
onder meerder namen bekend: Rembrandt, Rembrandt van Rijn, 
Harmenszoon van Rijn, Rembrandt, 1606-1669, …  
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Als je aan al deze informatie (in dit geval namen) eenzelfde standaard code 
of link toekent, kun je alles over of van Rembrandt vinden via die code of 
link. Als je het dan ook nog eens voor elkaar krijgt dit internationaal af te 
stemmen, heb je een dijk aan informatie via een (technische) code of link. Je 
kunt ook een zoektocht doen in de collectie van Nachtwacht, via Rembrandt, 
naar leerlingen van Rembrandt. Je matcht dus op die link, niet op tekst. 

 

Voor mensen die informatie zoeken, en met name onderzoekers, is dit 
natuurlijk heel erg handig. Niet meer zelf op allerlei manieren zoeken naar 
informatie, maar verwezen worden via een code of link die op de 
achtergrond werkt. Maar je krijgt zelf, als organisatie, ook veel meer inzicht 
over waar welke informatie te vinden is. Op deze manier kan data ook beter 
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en sneller gebruikt worden. En dat is natuurlijk één van de take-home 
messages… 

Diverse data  

Een belangrijk doel is: objecten in ruimere context plaatsen door middel 
van het harmoniseren van data uit verschillende bronnen. 

Complicerend is uiteraard de diversiteit van soorten data. Ter illustratie: 
• Bibliotheek   meerdere kopieën van objecten (werk, expressie, 

manifestatie, item) 
• Museum   meestal unieke objecten, onderscheid object en  

representatie 
• Documentatie hiërarchische structuur, objecten erven informatie over 

(series, mappen) 
• Onderzoek   heterogene data, metadata over datasets 

De keuze van het Rijksmuseum is om in te zetten op Linked Data, 
gebruikmakend van meerdere specialistische datamodellen. De opdracht is: 
raakpunten vinden in de data en met name in de objecten en de 
terminologie. 

Toegepast op Rembrandt wordt gebruik gemaakt van interne vocabulaires 
van de Bibliotheek (Rembrandt, 1606-1669) en de Collectie (Rembrandt van 
Rijn) en van externe vocabulaires van Getty (Rembrandt, Harmensz van Rijn) 
en RKD artists (Rembrandt). Niet verwonderlijk is dat er wel afstemming 
nodig is. 

De gegevens van meer dan een half miljoen objecten zijn inmiddels 
beschikbaar gemaakt voor hergebruik, de meeste met hoge resolutie 
objectfoto. Het Rijksmuseum biedt uiteenlopende ingangen op deze 
dataset, via twee API’s en datadownloads. De set is beschreven in Dublin 
Core, het Europeana Data Model en de LIDO-standaard. 
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Linked.Art 

Een initiatief om tot een bruikbaar datamodel te komen voor collectiedata is 
Linked.Art. Zoals de site zelf beschrijft is dat:  

"a Community working together to create a shared Model based on 
Linked Open Data to describe Art. We then implement that model in 

Software and use it to provide valuable content" 

 

De implementatie van Linked.Art is gaande. Zo wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van een digitale infrastructuur waarmee gebruikers de 
mogelijkheden van Linked Open Data optimaal kunnen benutten. 
Verschillende van de datasets die momenteel worden aangeboden zijn al 
compatibel met het Semantisch Web en alle collectieobjecten zijn voorzien 
van persistente identifiers. 

Linked Open Usable Data (LOUD) 

Linked Open Data krijgt een wat scherpere focus als je 'Usable' toevoegt. 
Zoals het Getty Museum dat toelicht gaat het niet sec om 'alles' te linken, 
maar moet in het oog worden gehouden dat het voor het publiek is. Linked 
Open Data moet bruikbaar zijn voor machines en mensen. 
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Linked Open Usable Data betekent dan: 
1. De juiste abstractie voor het publiek  
2. Weinig hordes om te beginnen  
3. Inzichtelijk door data te bekijken  
4. Documentatie met werkende voorbeelden  
5. Weinig uitzonderingen, veel consistente patronen  

De beginsituatie was nog weerbarstig. Tot dan toe was de focus vooral op 
de data zelf en niet het publiek en was het ook heel lastig om de Linked 
Data te vinden. Niet onbelangrijk: als je alleen de data ziet en niet de 
afbeelding van het object zelf, gaat een belangrijke dimensie verloren. Tot 
dan toe was dat meestal het geval. Zo ook ontbraken goede documentatie 
en werkende voorbeelden veelal. 

Grote stappen 

Uiteraard is en wordt hier hard aan gewerkt. Een voorbeeld van 'hoe vul je 
de niches'? Enkele jaren geleden ontwikkelde het Rijksmuseum samen met 
onder anderen de TU-Delft de Accurator: "a visual tool to get experts in 
domains like birds, ships, castles, etc. involved in annotating art and enrich 
the museums' metadata with expertise that is not available internally." 
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Inmiddels is LOUD onderdeel van de informatiearchitectuur van het 
Museum. Implementatie is een meerjarig project, alleen al vanwege het 
opschonen en verrijken van subsets van collecties en het opschonen van 
controlled vocabularies zodat deze als brug over systemen kunnen 
fungeren. 

Ook biedt Dataservices een eenduidig toegangspunt tot data en zorgt het 
voor het samenvoegen en uitbreiden van documentatie van bestaande 
API’s. Datasets worden aangeboden en de JSON-LD API voor collectiedata. 

Daarmee zijn we terug bij de take-aways: Koester data-diversiteit, met een 
geschikt abstractieniveau en: Zorg dat data gebruikt wordt. 

Ongekende toegang 

Kijk nu op de site van het Rijksmuseum en het aanbod is indrukwekkend, 
zowel visueel als qua ontsluiting en qua diversiteit van soorten objecten.  

 

De bibliografische data over de volledige collectie, inclusief gegevens over 
digitale publicaties en elektronische tijdschriften met daarbij duurzame 
verwijzingen naar de bijbehorende digitale bestanden, worden 
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aangeboden als open dataservice. Deze dataset is toegankelijk via twee 
uitwisselingsprotocollen en in verschillende dataformaten. 

Om datasets zoals de collectiedata en bibliografische data eenduidig te 
beschrijven gebruikt het Rijksmuseum geordende termenlijsten. Deze 
gecontroleerde vocabulaires bevatten gegevens over bijvoorbeeld 
personen, locaties, gebeurtenissen en concepten. Verschillende van de 
vocabulaires zijn als dataset te downloaden. De lijst van Personen en 
Instellingen bevat de basisgegevens van meer dan 125.000 actoren en is 
beschreven in het datamodel van Europeana. In de Rijksmuseum Thesaurus, 
vastgelegd in SKOS, zijn ruim 40.000 locaties, gebeurtenissen en concepten 
beschreven. 

Op de site zie je verder (in het Engels) dat Rijksmuseum Data Services 
toegang geeft tot object metadata, bibliographic data, controlled 
vocabularies en user generated content. 

Handige links 
De links openen in je browser 

• Presentatie Chris 
• Hoe het Rijksmuseum met data omgaat 
• Rijksmuseum Data Services 
• Toegang tot object metadata, bibliographic data, controlled vocabularies 

en user generated content. 
• Dublin Core 
• Het Europeana Data Model 
• De Accurator 
• Linked.Art 
• LOUD door de ogen van Getty Museum, samenwerkingspartner van 

Rijksmuseum 

Zie verder Heterdaad eDossier IV over het Rijksmuseum. 
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4. Office 365. Visie & Praktijk / Pensioengigant MN 
Als Demandmanager O365 is Bas Willemstijn bij 
MN het natuurlijke aanspreekpunt voor de 
business, vooral tijdens deze reis naar de Cloud.  

Dat lijkt misschien een technisch avontuur, maar zijn insteek is: gebruik 
technologie om mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen. En de 
Cloud speelt daarin een belangrijke rol, want mensen willen werken waar 
het ze uitkomt en dat kan dan ook (dat geldt voor kantoorwerk, de primaire 
systemen moeten ze op kantoor gebruiken). Uiteraard zijn er ook andere 
interne factoren die voor de Cloud pleiten. Denk maar aan kostenreductie.  

Maar eerst een stukje context, want Bas werkt bij MN. 

Wie is 'MN'? 

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

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

Het ‘onzichtbare’ MN beheert geheel achter de schermen de pensioenen 
voor zo'n twee miljoen mensen en circa 38.000 werkgevers in de Metaal & 
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Techniek, Metalektro en Maritieme sector. Inclusief die van de Nederlandse 
Pensioenfondsen No 3 en No 5: PMT en PME. 

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

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

MN en Recordsmanagement 

Waar staat het recordmanagement voor? Simpel gezegd: Er moet voldaan 
worden aan de wet: bewaartermijnen en dergelijke. Er wordt een 
waardevolle bijdrage geleverd aan het vindbaar maken van de informatie 
waar de processen op draaien. 

De basisprincipes zijn dus dat data (datarecords) worden bewaard als deze 
aantoonbaar waardevol zijn voor de organisatie en haar processen of vanuit 
wetgeving bewaard moet worden. Let wel: MN is niet gebonden aan de 
strakke archiefwet die voor overheden geldt omdat het een NV is. Wel houdt 
het zich als financiële dienstverlener aan richtlijnen van De Nederlandse 
Bank.  

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

Terug naar Bas over Office 365 en de reis naar de Cloud... 

 

Interne Factoren die voor O365 pleiten: 
• Klantwensen  
• Samenwerken en kennisdelen  
• Sourcing strategie  
• Wendbaarheid  
• Kostenreductie  
• Lifecycle management  
• Regie organisatie  
• Hogere volwassenheid beveiliging  
• Medewerkerstevredenheid 

Millennials… 
Maar er is ook een hele reeks externe factoren die een rol spelen, zoals de 
audits die opgelegd zijn vanuit wet en regelgeving. En een misschien 
onverwachte: Millennials (ook wel Generatie Y genoemd, kinderen geboren 
tussen 1981 en 2000).  
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Hoe kun je een millennial die is opgegroeid met iPhones, iPads en allerlei 
andere devices en met Whatsapp en de meest uiteenlopende 
berichtenapps een oude laptop in de maag splitsen met daarop email en... 
Windows 7? En toch is dat wat er aanvankelijk gebeurde. Shocking! Office 
365 biedt de Millennials perspectieven. 

Externe factoren: 
• Technologische ontwikkelingen  
• Wet & regelgeving  
• Computercriminaliteit  
• Selfservice  
• ShadowIT  
• Millenials  

 

Strategische Doelen & Infrastructuur 
Maar de stap naar O365 en de Cloud was geen een-tweetje. Realisatie van 
de Strategische Doelen vergde: 
• Herinrichting van de informatievoorziening 
• Substantiële uitbesteding (20% zelf, 80% door partners):  
• Gebruik maken van Cloud voordelen 
• Maatwerk vervangen door pakketoplossingen 
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• “Best of suite” ipv. “Best of breed” 
• Toekomstvast platform voor delen en samenwerken 
• Voldoen aan wet- en regelgeving (denk aan GDPR/AVG).  

 

En dat stelde weer de nodige eisen aan de Technische Architectuur. Zoals: 
• De informatievoorziening voldoet aan wet- en regelgeving;  
• Focus op beperkte set IT tools, technieken en activiteiten;  
• Dubbele functionaliteit en dataredundantie niet toegestaan;  
• Security compliant obv. ISO27001/2;  
• ‘Buy-before-make’;  
• ‘Best of suite’;  
• ‘Het pakket is leidend’;  
• AVG compliant  
• SAAS voor PAAS en IAAS  
• Digitale-interactie-tenzij;  
• LifeCycle management (n-1) 

Dat zijn stuk voor stuk stevige onderwerpen. Kijk maar eens naar de 
overstap van Infrastructuur as a Service naar Platform as a Service en dan 
weer naar Office 365 als Software as a Service. Eerst leverde IV dus vooral 
infrastructuur, nu juist diensten. 
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Microsoft 
En waarom Microsoft? Iedereen is er enorm aan gewend, dat is een groot 
pre. En het is natuurlijk goed aangeschreven, zelfs Leader in Gartner’s Magic 
Quadrant. Het is infrastructuur-onafhankelijk dus je kunt er overal op 
werken. Wat wil je nog meer? 

 

Een overzicht van de argumenten voor Office365: 
• Leader in Gartner’s Magic Quadrant  
• Faciliteert ‘Digitaal gaat voor papier’  
• Faciliteert anyplace, anytime, anydevice  
• Integreert toepassingen en devices  
• Office 365 is ISO27001/2 compliant  
• Faciliteert fileshares data naar Cloud  
• Compliance & beveiligingsmiddelen  
• Redundantie van informatie en tools  
• Samenwerken en kennisdelen is standaard  
• De ‘standaard’ in kantoorautomatisering  
• MN personeel is de software gewend  
• End-user-computing in Excel  

Een hele waslijst met tamelijk overtuigende punten. Toch was niet direct 
iedereen gelukkig. Vooral de Excel-applicaties die afdelingen zelf 
geschreven hadden gaven hick-ups omdat ze niet meteen werkten. 
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InformatieVoorziening koos ervoor om deze interne klanten hierbij te 
helpen, mits die verder zelf de verantwoordelijkheid voor de applicaties 
namen en voor de veiligheid ervan. Een andere groep die inmiddels blij is: 
de externen. Die mochten geen gebruik maken van SharePoint2013, maar 
nu wel van de cloud. 

 

Organisatorische gevolgen 
Al met al schuiven taken en verantwoordelijkheden naar de afdelingen zelf. 
Zo moeten die het rechtenbeheer van de netwerkschijven zelf doen, terwijl 
dat eerst gebeurde door een specifiek team. Hiervoor wordt men wel 
getraind. Ook het schonen van de data tijdens de beweging naar de Cloud 
komt grotendeels bij de afdelingen zelf terecht. En een datalek conform de 
AVG? Ook daarvoor is men zelf verantwoordelijk. En de power users? Die 
moeten zelf hun applicaties bouwen EN beheren. Maar hoe precies moet 
nog nader worden ingevuld. 

Gevolgen voor de organisatie op een rijtje: 
• Beveiligde toegang vanaf elke locatie, vanaf elk device op elk moment  
• Eenvoudig en veilig kunnen samenwerken met internen en externen  
• Zelf de juiste tool voor het juiste werk kiezen  
• Eenvoudiger rechtenbeheer met Office 365 Groups  
• Productiviteit verhogen met nieuwe tools en werkwijzen  
• Data schonen of archiveren in daartoe bestemde oplossingen  

52 Digitale Tijger - editie #7



• Duidelijkheid over de eigenaarschap voor opgeslagen data  
• Geautomatiseerde en aantoonbare compliancy t.a.v. retentiebeleid  
• Power users bouwen zelf oplossingen voor business problemen  

 

Een belangrijke vraag is: Welke gedragsverandering willen we met elkaar 
bereiken? Onvermijdelijk is daaraan gekoppeld een vraag van de 
betrokkenen: ‘What’s in it for me?’ Die voordelen moeten duidelijk zijn. En 
daarvoor moeten de juiste technologieën worden gekozen. Maar hoe 
verkrijgt men de kennis en kunde om deze technologieën in hun voordeel 
te laten werken? Op dit moment wordt die kennis en kunde opgevuld door 
te werken met een externe partij (Wortell). 

En dan…? 
Vergis je niet: werken met de Cloud houdt nooit op. Elk half jaar komt er wel 
iets bij en gaat er iets af. Je moet dus steeds in gesprek blijven met de 
interne klant. Co-creatie ontstaat. Soms ga je samen bouwen, soms moet de 
klant zelf een externe inhuren. Enig maatwerk blijft toegestaan onder 
toezicht van IV als platform-eigenaar. Wat het schonen betreft voordat data 
op de cloud wordt gezet: alleen zakelijke data gaan over. 

Al met al is de Roadmap Agile en dus veranderlijk. Een belangrijke mijlpaal 
is dat de Nederlandse Bank akkoord ging. Er zijn interne gebruikersgroepen 
gestart. Het is van belang om die gebruikers voorzichtig te bewegen 
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richting de gewenste apps. En hoewel erop vertrouwd wordt dat Microsoft 
voldoet aan de gesteld eisen, moet dat natuurlijk wel aangetoond worden. 
Er wordt zelfs rekening gehouden met de optie om weer weg te gaan bij 
Microsoft. ‘We blijven wendbaar’, zegt Bas. 

 

Links 
• Presentatie Bas 

Zie verder Heterdaad eDossier I over Pensioengigant MN. 
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5. Vervanging en Slim Scannen / Nationale Politie 
Arjan Hofman, Coördinator landelijke expertteam 
DIV (zie foto) en Gert Kip, Landelijk adviseur DIV. 
Hun als insteek: meer doen door anders 
organiseren.  

Arjan was teamleider van Eenheid Noord-Nederland en is de laatste anderhalf 
jaar voornamelijk bezig met procesinnovaties en slim scannen. Zijn focus nu: waar 
staan we voor, wat levert het op? Maar eerst wat achtergronden. 

Context 

De Nederlandse politie-organisatie kent historisch een hands-on 
organisatiecultuur. Voor snel en daadkrachtig schakelen zat je uitstekend bij de 
politie (en ICT-middelen die daarbij helpen waren zeer welkom), maar de 
beleidskant en lange termijn consequenties waren een stuk minder 'hot'. Het zal je 
niet ontgaan zijn: de 10 teams zijn in 2013 gebundeld in een landelijke 
samenwerking van 63.000 medewerkers onder één leiding. Beleid en Duurzaam 
Informatiebeheer worden een must. Een interessant werkterrein voor een DIV! 
Aan de ene kant heb je een enorm vol bord met transitie-vraagstukken, aan de 
andere kant heb je de wind ook goed mee: oog en tijd voor visie en beleid! 
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DIV zit dus niet stil. Artificial Intelligence (AI) toepassen op je archief, Storytelling 
als Communicatietool, RecordsManagementTool, Uniformiteit met 1000+ panden, 
Slim scannen van formulieren, Recordmanagement inrichten... zo maar wat 
onderwerpen waar ze mee aan de weg timmeren. O, ja en tegelijkertijd wordt ook 
de DIV-functie zèlf getransformeerd van decentraal en papiergericht naar digitaal 
en onder één landelijke leiding gebracht. En er zijn 10 m/v voor Advies 
toegevoegd. Kortom: er is op DIV-gebied sprake van een forse inhaalslag, maar 
ook van veel kwaliteit en enthousiasme en... van gebieden waarop ze 
vooroplopen plus een stevige ambitie.  

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

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

Terug naar Arjan en Gert en het onderwerp Slim Scannen: 

Waarom 'slim'? 

Een van de voordelen van slim scannen is dat de post, de 
documentstromen, zodanig worden verwerkt dat de business minder 
handmatige handelingen hoeft uit te voeren en daardoor makkelijker 

documenten in het juiste systeem komen. 
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Natuurlijk is er een tooltje, Captiva, maar daar gaat het niet om: je koopt tenslotte 
geen tooltje dat niet werkt. Op de markt is er keuze genoeg. Waar het met name 
om gaat is het vraagstuk vanuit de business. 

 

Waarom deze ‘slim scannen’ technologie? Allereerst is dit een wens vanuit DIV. 
Het is een strategische uitspraak geweest dat men wil stoppen met het handmatig 
registreren van alle documenten die binnenkomen. Elke dag zijn op 10 DIV-
eenheden mensen bezig om de fysieke post die binnenkomt, maar ook de e- 
mails, handmatig te verwerken. Een tweede punt is dat er in de business, bij 
eindgebruikers, documenten digitaal binnenkomen. Dit gaat buiten DIV om. Zij 
slaan het dan zelf op in een systeem en maken zelf dossiers aan. De hoop is dat er 
dan nog iets van archivering bij zit.  

'Daar is DIV toch voor?' 

Op het moment dat er overgegaan wordt op het DIV-systeem, komt vaak de vraag 
van de klant: moet ík nu een dossier aanmaken? Of: moet ík nu metadatering vast 
gaan leggen? (het antwoord is… Ja!) De ervaring leert dat mensen toch snel 
zeggen: daar is DIV toch voor? Waarom moeten wij dat doen? 

Herkenbaar, toch? Een van de voordelen van slim scannen is dat de post, de 
documentstromen, zodanig worden verwerkt dat de business minder handmatige 
handelingen hoeft uit te voeren en daardoor makkelijker documenten in het juiste 
systeem komen.  
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Een voorbeeld: Als je een klacht hebt over de politieorganisatie kun je een 
formulier invullen op de website. Dit komt dan ergens binnen en wordt – nu nog –  
handmatig verwerkt door een DIV-medewerker. Pas daarna gaat het naar de 
klachtencoördinator, waar eerst nog een handmatige handeling plaatsvindt: is het 
wel of geen klacht. Is het wel een klacht, moet er een dossier worden aangemaakt. 

Hoe mooi zou het zijn als (1) het klachtenformulier automatisch binnenkomt, (2) 
rechtstreeks naar de eenheid gaat waar het verwerkt moet gaan worden, (3) waar 
vervolgens de beoordeling plaatsvindt: wel / geen klacht? Voor de business heeft 
dit ook veel voordelen. 

Om een vrij eenvoudig formulier in werking te krijgen naar een 
geautomatiseerd proces is best ingewikkeld. Maar uiteindelijk is het 

gelukt! 

Case: Mobiele Telefoons Uitgifte 

Het gehanteerde pakket is al best lang in huis, maar in oktober 2019 is de eerste 
documentstroom overgegaan op deze technologie: de uitgifteformulieren.  

Iedereen in de politie-organisatie heeft een telefoon gekregen. Daar moest je 
voor tekenen. De reden hiervoor is dat er een app op staat waarmee bekeuringen 
kunnen worden uitgeschreven. Als hier wat mee is, en iemand zegt dat het niet 
klopt, moet herleid kunnen worden wie met welke telefoon dat gedaan heeft.  

Iedereen kreeg dus een nieuwe telefoon, waarvoor een formulier moest worden 
ondertekend met een handmatige handtekening. Uiteindelijk had DIV 40.000 
fysieke formulieren. Deze formulieren werden naar het archief overgebracht en 
zouden handmatig ingevoerd moeten worden. De vraag aan de business werd 
gesteld: hoe mooi zou het zijn als deze formulieren, in deze fase, geautomatiseerd 
in het systeem kunnen? 
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Het uitgifteformulier was niet bij alle 10 eenheden gelijk (bijvoorbeeld blauw, 
oranje en groen, kijk maar op de landkaart hieronder). Als je het geautomatiseerd 
wilt vastleggen, helpt het als er 1 formulier is. Vanuit DIV werd gezegd: wij kunnen 
jullie wel helpen, maar dan moet er wel toegewerkt worden naar 1 formulier. 

 

Gelukt! Het is niet moeilijk. Maar dan heb je 1 formulier (blauw) en worden de 
telefoons uitgedeeld… en dan zeggen bepaalde eenheden: ik vind het toch wel 
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handig als dit of dit erbij zit (mijn oranje of groene kleurtje). Dus er is heel mooi 1 
formulier… maar het is moeilijk om je te houden aan dit formulier.  

Neem bijvoorbeeld het eerste veld: dienstnummer. Er is een dienstnummer én er 
is een personeelsnummer… je voelt al waar dit heen gaat. Kortom: om een vrij 
eenvoudig formulier in werking te krijgen naar een geautomatiseerd proces is 
best ingewikkeld. Maar uiteindelijk is het gelukt. 

Betrokkenheid! 

Wat belangrijk is bij het maken van 1 formulier is dat je de eenheden op tijd 
betrekt bij het proces. Ook moet je ze duidelijk maken wat de consequenties zijn 
als er afgeweken wordt van het formulier. Je moet dus alle partijen betrekken bij 
de voorbereiding. Het is handig als iedereen weet waarom dit gedaan wordt en 
wat het voordeel ervan is. Ook moet je ervoor zorgen dat je zelf ook (als DIV) bij 
alle fases betrokken bent, dus zowel bij de voorbereiding, de realisatie, de 
implementatie als het beheer… want de discussie begint in elke fase weer 
opnieuw. Als je erbij betrokken blijft, en dingen vastlegt, kun je ook aantonen dat 
zaken al besproken en dichtgetimmerd zijn. 

 

En nu? De business moet mee in verandering: in de toekomst naar een 
elektronisch formulier. Je moet kunnen laten zien wat het oplevert. Waar zit de 
winst? Géén nieuw formulier voor laptops: bouw het zo dat op het formulier voor 
de telefoon ook de gegevens voor een laptop kunnen worden ingevuld. Het zou 
nog mooier zijn als er in de toekomst e-formulieren komen. Deze hoef je niet te 
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scannen en kunnen zonder tussenkomst van DIV verwerkt en in het systeem 
geplaatst worden.  

Maar ook het slim scannen is al een hele vooruitgang: in de oude situatie had je 
100 formulieren die in 4 uur verwerkt werden, in de nieuwe situatie kun je 
hetzelfde aantal formulieren in 30 minuten verwerken. 

 

Van 26 korpsen naar 1 nationale politie met verschillende werkwijzen is een 
uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat binnen het werkproces de landelijke afspraken 
gevolgd worden? Je moet het gesprek aangaan met mensen waarvan het werk 
verandert door de automatisering... 

Handige links 

De links openen in je browser 
• Presentatie Arjan en Gert 
• Open Text Intelligent Capture (eerst: Captiva) 
• Profiel Arjan Hofman 
• Profiel Gert Kip 

Zie verder Heterdaad eDossier III Nationale Politie. 
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6. Case Rijksmuseum en Digitaal Erfgoed 

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 gaat in op de achtergrond, de werkzaamheden en uitdagingen 
voor deze betrekkelijk jonge afdeling binnen het Rijksmuseum en hij plaats 
dat in een breder nationaal én internationaal kader. In Heterdaad eDossier 
IV: Rijksmuseum is de volledige case na te lezen, hier richten we ons vooral 
op Digitaal Erfgoed en Collectie Informatie.  

Rijksmuseum 

Het Rijksmuseum is natuurlijk een wereldwijd begrip met een 
ongeëvenaarde collectie. Het trekt jaarlijks  zo'n 1 tot 3 miljoen lopende 
bezoekers waarvan eenderde uit het buitenland. Plus zo'n 6 miljoen digitale 
bezoekers. En toch is het zo bescheiden begonnen en niet eens in 
Amsterdam, maar in Den Haag. Wikipedia (ingekort):  

De kunstverzameling die de stadhouderlijke familie door de eeuwen had 
opgebouwd vormt de basis van de collectie van het Rijksmuseum. Nadat de 
laatste stadhouder het land in 1795 ontvlucht was nam de Bataafse 
Republiek de overgebleven kunstverzameling in beslag. Het grootste deel 
hiervan werd door de Fransen naar Parijs verscheept. Op 19 november 1798 
werd besloten de resterende verzameling, bestaande uit Italiaanse kunst, 
portretten van de Oranjes en vaderlandse rariteiten, onder te brengen in 
een nationaal museum naar Frans voorbeeld. Onder de naam Nationale 
Konst-Gallery opende dit museum op 31 mei 1800 zijn deuren in het 
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eveneens in beslag genomen Huis ten Bosch nabij Den Haag. Toen in 1806 
Lodewijk Napoleon de troon besteeg van het 'Koningrijk Holland', kreeg het 
de naam Koninklijk Museum. 

Ook een leuk weetje: we hebben het wel altijd over Het Rijksmuseum, maar 
er zijn zestien rijksmusea in Nederland.  

Informatie...  

Enfin, erg interessant, maar... achter de schermen 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. 
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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 
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. 

 

Afdeling Collectie Informatie 

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.  

Klik hier voor een vergroting
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Het werkveld van Collectie Documentatie is hiermee ongekend, qua 
breedte (dat miljoen objecten), technologie (van bere oude munten tot 
macro-XRF scans) en diversiteit aan invalshoeken (Informatieverzoeken tot 
en met Linked Data). En ja, de hele planeet kijkt mee. Zo sprak in 2015 
iemand van de interne werkgroep Terminologie over de gevolgde aanpak 
(zie hoofdstuk Terminologie) en in no time stond het wereldwijd in de massa 
media. Iedereen had een mening. Net als bij de latere ophef over de term 
‘Gouden Eeuw’. 

Inderdaad, het Rijksmuseum is ‘global property’. Ook gek dat Maarten 
Informatiespecialist Bas Nederveen elk op internationale congressen 
spreken, bijvoorbeeld Bas in Stockholm, Maarten in Tokyo. 

Projecten 

Een aardig project van Collectie Informatie is de digitalisering van het Rijks 
Prenten Kabinet: registreren, annoteren, digitaliseren en publiceren van 
700.000 tekeningen, prenten en foto’s: 40.000 per jaar. Gereed: 2021.  

Maar ook wordt gedigitaliseerd in het kader van het VOILA project: het hele 
depot met de grotere objecten verhuist van Lelystad naar Amersfoort om 
ook op langere termijn boven zeeniveau uit te komen. Dus moest elk object 
in het depot zijn gecontroleerd, vastgelegd (basisregistratie) en 

65 Digitale Tijger - editie #7



gefotografeerd. Daarna wordt de complete collectie van het Rijksmuseum 
digitaal beschikbaar gesteld aan het publiek. 

 

Onderzoeksdata is een andere, heftige uitdaging... In tegenstelling tot in de 
Universitaire wereld heeft onderzoeksdata in de museale sector nog weinig 
aandacht gehad. Maar de berg is al zo groot, er moet absoluut iets mee. De 
diversiteit aan gebruikte onderzoekstechnieken is opmerkelijk, zie 
hieronder. 

Dus is het Rijksmuseum ermee aan de gang gegaan. Het artikel van Maarten 
over RDM focust hierop. 

 

Klik hier voor vergroting.
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Het Collectieve Geheugen 

Andere aspecten van collectiedatabeheer zijn de monitoring van 
informatiekwaliteit, dataverrijking, functioneel beheer en data management.  

De collectiedata zelf beslaan zo’n 800 meter papier (en een onduidelijke 
hoeveelheid digital born) verdeeld over twee depots en het Noord-Hollands 
Archief.  

Noord-Hollands Archief ? Ja, tot 1995 was het Rijksmuseum van de staat en 
viel het onder de overheidsregels voor de archivering en overbrenging. 
Vandaar de versnippering. Via de Bibliotheekcatalogus is de informatie over 
objecten, kunstenaars en thema’s gedeeltelijk vindbaar en opvraagbaar. Dit 
wordt wel beschouwd als ‘Het Collectieve Geheugen van het Rijksmuseum’. 

Het zou natuurlijk wel zo fijn zijn als alle informatie over de collectie 
eenvoudig vindbaar en bruikbaar was. Bijvoorbeeld in verband met de 
5.000 informatieverzoeken per jaar. Die komen van intern: conservatoren, 
restauratoren, wetenschappers, educatoren, etc. Maar zeker ook van extern: 
museumbezoekers, onderzoekers, studenten, scholieren, “kunst & kitch” 
particulieren, collega- instellingen, etc.  

 

Helaas is er sprake van meerdere silo’s die maar beperkt onderling 
afgestemd zijn. Zo zijn de thesauri nooit op een lijn gebracht, kunnen AdLib 
en het bibliotheeksysteem niet communiceren en is de 
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informatiearchitectuur niet toereikend. Daarom is de ambitie: harmonisering 
van de informatieprocessen om de positie als kennisinstelling (op 
wereldniveau) met betrekking tot de eigen collectie te vergroten. 

 

Uitdagingen 

En dat is best een uitdaging: data en informatie vindbaar, toegankelijk, 
interoperabel en herbruikbaar krijgen.  

Om te beginnen komen er nog 2 silo’s bij: Documentatie en Research Data. 
Verder moet de kwaliteit van de vocabulaires met gebruikte terminologie 
verbeteren, moeten de heterogene informatiebronnen betekenisvolle 
(semantische) integratie ondergaan en moet de informatiearchitectuur 
worden herontwikkeld.  

Ook worden nieuwe tools en informatiediensten ontwikkeld, moet 
dataverrijking plaatsvinden, mogelijk via AI, en het open (research) data 
beleid worden verbreed. 
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Hiertoe vindt heel wat samenwerking plaats. Uiteraard intern en 
interdisciplinair, maar ook in relatie tot actuele wetenschappelijke 
vraagstukken.  

Diverse samenwerkingspartners zijn betrokken zoals de Getty Trust en de 
Koninklijke Bibliotheek qua Erfgoed. Netwerkpartners zijn bv. de Wikimedia 
Foundation, Europeana en Netwerk Digitaal Erfgoed. Academische Partners 
zijn VU Universiteit Leiden en de KNAW.  

 

Overigens, vergis je niet: Het Rijksmuseum liep al in 2013 voorop op Open 
Data gebied. Toen het Museum dat jaar heropende was ‘OPEN’ het grote 
thema. Als een van de allereerste musea stelde men een set 
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collectieinformatie inclusief de beelden als open content beschikbaar, tot en 
met de TIFF files. Om niet en zelfs zonder verplichte bronvermelding. Dat is 
ook nu nog het beleid. De vraag is wel of dat handhaafbaar is als alle 
onderzoeksdata ontsloten wordt. :-) 

Handige links 

De links openen in je browser 

• Presentatie Maarten 
• Profiel Maarten 
• The Rijksmuseum Bulletin: de covers en... de journals... 
• Nieuws over data en onderzoek: E-data & Research 
• Project Making Sense of Illustrated Handwritten Archives 

Zie verder Heterdaad eDossier IV Rijksmuseum. 
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7. Tijgernootjes: Hete Data! 
Ja, er is weer een nieuwe Heterdaadsessie in aantocht. Deze keer met een 
wel heel speciaal onderwerp: Hete Data. Oftewel: Informatiegovernance 
rond data. 

New Kid in Town?

Data is allesbehalve nieuw. Maar het verstand - hoe zit dat nou ècht met 
governance? - komt met de jaren... 

Je weet: al wat de organisatie doet moet verantwoord worden. Het 
organisatiegeheugen, daar hebben we de handen aan vol. Maar 
governance geldt net zo goed voor data als voor documenten. En daar 
schuurt het. Soms wordt onze expertise erkend, soms niet of te weinig. 
 
Denk bijvoorbeeld aan: 
Archive en Delete by Design, AVG, de potentie van Artificial Intelligence, 
Samenwerking rond Privacy, Legal, Inkoop en/of ICT, maar ook Data-ethiek, 
Compliance, Digitale Transparantie, Cloud, SAAS, Standaardisatie, 
betrokkenheid bij Aanbestedingen... 
 
Ja, Governance heeft vele gezichten. En we weten inmiddels: 
informatiebeheer is geen ICT competentie, dat is ons vak. ;-) 

Maar hoe ziet dat eruit, die wereld van data en data governance? Hoe krijg 
je daar grip op? En hoe word je überhaupt een speler als je dat nog 
onvoldoende bent? Kortom: wat zijn ervaringen elders? 
 
Niet zo gek toch, om daar een Heterdaadsessie over te organiseren? :-) 

Focus: Ervaringen, Inzichten, Tips en een Methodiek 
Hete Data, 22 november 2022, Delft 
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De kraan is een vulkaan

Dweilen met de kraan open, dat is wat we als informatieprofessionals 
zeggen over documenten. Maar dat is nog niets vergeleken met DATA: de 
enen en nullen stromen als hete lava door ons informatielandschap. Voel je 
de hitte al? De kraan is een vulkaan en hij wordt alleen maar groter… 

Vreemd genoeg negeert vrijwel iedereen de hitte. De vulkaan wordt juist 
opgestookt! Nog meer apps, apparaten en algoritmes! Wat nu, 
informatieprofessional? Kijk je toe? Laat je het over aan ICT? Of aan Privacy 
of Security of…?  

Lossen die het op? Nee, alles draait weer eens om Governance en wie was 
daar ook alweer goed in? ;-) 

Duik eens in die lava en er gaat een wereld voor je open: wat er allemaal 
gebeurt, hoe je er grip op krijgt, wat werkt en niet... 

Vijf machtig interessante organisaties en sprekers staan te trappelen om hun 
ervaringen met je te delen. Gaaf of niet? 

Data in Context

Het nieuwe toverwoord is Digitale Transformatie. Dat grijpt razendsnel om 
zich heen: Processen stroomlijnen. Concurrentievoordelen krijgen. 
Organisatie herontwerpen. Maar er zijn meer invalshoeken: Dashboards 
bouwen. Privacy waarborgen. Nieuwe applicaties. Etc. En de consequenties 
zijn legio. En alles draait om data. 

Data over processen, onderzoek, business intelligence, personeel, maar ook 
van, over en naar klanten, leveranciers, ketenpartners, overheden etc. En 
natuurlijk ook metadata. 

En wat betekent dit voor ons informatiedomein? Opnieuw een enorme 
verbreding. We hebben de email en digitale documenten nog nauwelijks 
onder controle terwijl de whatsappjes en andere ongrijpbare flarden tekst 
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ons om de oren vliegen en allerlei bestaande applicaties vragen om goed 
informatiebeheer. Om over wetgeving maar te zwijgen. En nu dus ook nog 
die hete datagolf... 

Maak je borst maar nat.  

De crux: data zitten overal - in alles dat digitaal is - en betreffen alle 
organisatie- en omgevingsfactoren. Bovenal: ze zijn essentieel voor het 
succes en voortbestaan van organisaties en moeten dus wel goed 
gekanaliseerd worden. En... goed beheerd! 

Het barst van de voorbeelden waar dit raakt aan ons informatiedomein: 
Natuurlijk zijn we zelf ook gebruiker, dus krijgen we onze 'eigen' 
dashboards en dat is fijn, maar dat is nog maar peanuts bij wat er gebeurt 
bij onze interne klanten: Je kunt al onze traditionele aandachtsterreinen 
langslopen - éénduidigheid, kwaliteit, opslag, zoeken en ontsluiten, 
definities, vernietiging... en noem maar op, plus nu natuurlijk bijvoorbeeld 
de privacy en beveiliging en juridische aspecten. 

Simpele voorbeelden: 
• Leveranciers gebruiken schimmige algoritmes 
• Waar worden die data nou ècht opgeslagen? 
• Hoe weet je zeker dat het goed gaat met de vernietiging? 

Het komt dus gewoon weer neer op Regie en Governance in het 
Informatiedomein. 

Maar: is jouw afdeling voorbereid op deze nieuwe golf: hete data? Velen 
niet. En dat terwijl het juist zo raakt aan jouw expertise. Sterker nog: als jij 
hier niet jouw rol in pakt, dan gaat het mis, want niemand kijkt met jouw 
goed geslepen bril. Of... andere afdelingen nemen het 'erbij'. Oef... Dat 
kennen we maar al te goed. ;-) 

Dus: 
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Hoe ziet dat eruit, die wereld van data? Hoe krijg je daar grip op? En hoe 
word je überhaupt een speler? Kortom: wat zijn ervaringen elders?  

Focus van deze sessie

• Welke rol krijgen DATA binnen ons informatiedomein en hoe krijgen we 

ze onder onze Regie?  
• Waarom is dit belangrijk? 
• Waar raakt het mij? 
• Hoe claim ik mijn rol?  

En dus 
• Wat is de uitdaging? 
• Wat zijn valkuilen? 
• Met wie werk ik samen?  
• Wat zijn inzichten en ervaringen elders? 

Op deze middag leer je cases uit allerlei typen organisaties en processen. 
Sommige zitten misschien precies in jouw straatje, maar juist die andere 
kunnen boeiende eye openers bieden. ;-) 

Programma

• Al die Onderzoeksdata uit Adviesprojecten… Beheer! 
• Van Weerstand naar Standaardisatie tot Data Historian. 
• Hoe krijg je die ogen open? Een methodiek. 
• De Rol van Document Management & Archief. 
• De uitdagingen van Datagovernance, een ontdekkingsreis. 

Toelichting: 
 
De Rol van Document Management & Archief 

Technische Universiteit Delft, Esther Maes, Manager Document Management 
& Archive 
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Al wat de organisatie doet moet verantwoord 
worden: de rol van Document Management & 
Archief. Dat geldt dus ook voor de “bronnen en 
bakken” met data! Hoe doe je dat? Esther heeft 
voorbeelden zat en gaat op verzoek hier en daar 
de diepte in.  

Wat bij Esther zoal speelt: 

• Archiefrollen: Iedereen is archivaris @ TU Delft! 
Sommigen wat enthousiaster dan anderen, dus 
begin vooral met mensen die zelf willen en/of 
een probleem hebben. Dat geldt trouwens ook voor de volgende groep 
(ICT, AVG etc.) 

• Aanhaken bij en samenwerken met groepen die nodig zijn om Archiving 
by Design te laten landen: ICT, Privacy Team, Legal, Procurement, Inkoop, 
BIM, FAB, etc. Gebruik de juiste argumenten (ICT enkele opslag 
meervoudig gebruik, AVG bewaartermijnen, etc.) 

• Archiving by Design: Archief haakt aan gedurende gehele proces van 
aanschaf tot einde applicatie: 

• Overzicht applicaties TU Delft met bewaartermijnen 
• Periodieke archiefcheck en vervolgens risk based archiving 
• Delete by design en jaarlijkse vernietigingsronde 
• Bij aanbesteding meenemen van archiefrequirements. Jaarlijkse actie per 

applicatie. 
• 5 opties: simpel (korte bewaartermijn, hoge BIV, vervanging binnen 2 jaar), 

complex (langere bewaartermijn, lage BIV, lange termijn vervangen), niet 
nodig (eeuwig te bewaren), niet mogelijk A (bulk gaat niet- RPA inzet 
pilot), niet mogelijk B (gelinkt met andere systemen moeder/dochter) 

• Uitfasering applicaties: liefst migratie naar nieuwe systeem, zo niet dan 
archiefmap, RPA of in ergste geval in oude applicatie. Op termijn ook 
overdracht NA voor B stukken. 

• Artificiële intelligentie mogelijke oplossing voor email problematiek en 
andere kanalen met persoonlijke opslag. 
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Gaaf is ook dat Esther en haar team tegenwoordig vermeld staan in de 
handreiking archiveren by design als praktijkvoorbeeld. Datzelfde geldt 
voor digitaal vernietigen. Ook is de leerexpeditie archiving by design bij 
haar op bezoek geweest en waren ze onderdeel van het kennisfestival van 
het Nationaal Archief! 

Hoe krijg je die ogen open? Een 
methodiek 

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, 
Margreet Zwenne, Data Officer 

Margreet kent de wereld van document en data 
al lang en van vele kanten (op haar CV o.a. 
bedrijfsarchivaris; hoofd Metadata bij de KB). 
Hoe krijgt zij de ogen open voor wettelijke 
compliance, AVG, data-management, data-ethiek 
etc.? Ze licht haar methodiek toe. 

PWN levert water, maar verwerkt machtig veel data, zowel uit de 
infrastructuur en processen als ter besturing ervan plus natuurlijk veel 
klantendata. Alles rond data. En wat is die data dan? Simpelweg 
ondersteunend aan het leveren van water? Of is data over water een 
zelfstandig product? En wat kun je daar dan mee? Datakampioen Google is 
begonnen met het leveren van elektriciteit. Dat geeft te denken. Als iemand 
anders genoeg data heeft over jouw business, kan hij je dan buitenspel 
zetten? Dit soort vragen lag ten grondslag aan de nieuwe data ambitie voor 
PWN. 

Een eerlijk verhaal over tegengestelde belangen over kosten en baten, over 
vallen en opstaan, over kansen en bedreigingen, over visie, strategie en de 
dagelijkse praktijk, over weerstand en intrinsiek gemotiveerd, over 
meedenkend en tegenhoudend, over angsten en plezier. En bovenal een 
verhaal, met een open einde. Jouw input zou zomaar een waardevolle 
bijdrage kunnen zijn aan het complementeren van dit verhaal. 
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Al die Onderzoeksdata uit Adviesprojecten… Beheer! 

Deltares, Gert-Jan Schotmeijer, Manager Data Strategy en iD-lab 

Als onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied 
van water en ondergrond doet Deltares met 800 
medewerkers talrijke adviesopdrachten 
gebaseerd op geavanceerd onderzoek. 

Deltares’ heeft vele experimentele faciliteiten die 
enorme hoeveelheden data opleveren, zeer 
divers van aard die direct herleidbaar moeten 
zijn. En ze passen mondiale data toe op lokale 
schaal. 

Hoe gaan ze om met die alsmaar groeiende 
data? En hoe zorgen ze ervoor dat de resultaten 
van dat geavanceerde onderzoek traceerbaar zijn 

en blijven? 

Een reis door het data landschap van Deltares welke nog niet op haar 
eindpunt is. 

De uitdagingen van Datagovernance, een ontdekkingsreis 

Universiteit van Amsterdam, Henriette Reerink, 
Projectmanager Digital Services / beleidsadviseur 
(standplaats Bibliotheek UvA/HvA) 

Hoe krijg je als grote, decentrale universiteit waar 
de uiteindelijke zeggenschap bij de afzonderlijke 
faculteiten ligt, greep op je data-ecosysteem 
zodat het beheer(s)baar blijft, gebruiksvriendelijk 
is en wendbaarheid bevordert?  

Aan de hand van een persoonlijke zoektocht de 
afgelopen vier jaar binnen het gebied van de 
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administratieve- / bedrijfs- / grijze data van de UvA passeren verschillende 
thema's de revue, w.o.: datagovernance, de basis op orde (gebruik van 
standaarden en datakwaliteit), data-centrisch ipv applicatie gedreven 
werken en databewustzijn en digital literacy.  

Pasklare afgeronde antwoorden zijn er niet maar de onderwerpen, vragen 
en bijbehorende uitdagingen zullen voor iedereen herkenbaar zijn. 

Van Weerstand naar Standaardisatie tot 
Data Historian 

DSM, Rob Everink, Senior Expert Digital Solutions 
Operations  

Het is net als bij documenten: data uit 
verschillende systemen op elkaar afstemmen is 
een heidens karwei dat start met heel veel 
tegenwerking en dat vele randvoorwaarden kent. 
Hoe krijg je zoiets voorelkaar in zo'n 
krachtenveld? 

Gave inzichten uit een onverwachte hoek. En altijd weer draait het om de 
mens. 

Naast andere intrigerende projecten op dit gebied, zoals AI en de 
Autonome Fabriek, is hij hiermee bezig: de data van ca. 50 fabrieken 
wereldwijd worden gestandaardiseerd en verzameld in een centraal 
systeem met een gevalideerde historian cf Europese regelgeving. 

Enkele topics: 
• Weerstand, politiek, eigenaarschap, Operations/Business vs IT 
• Aanpak, succesvolle argumenten 
• Validatie/kwaliteit, opslag, vernietiging, ontsluiting, digitale transparantie 
• Cloud, SAAS 
• Valkuilen, successen, leringen 
• Tips!!! 
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Handige links 

De links openen in je browser 

• Hete Data Sessie, de laatste informatie. 
• Aanmelden 
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8.Sentimental Journey 
We hebben heel wat gave Heterdaadsessies achter de rug. Soms klein maar 
super fijn zoals bij het Kabinet der Koningin, soms echt méga zoals bij 
Rijkswaterstaat en de Nationale Politie. Soms bij onverwachte organisaties 
(Praktizijnsbibliotheek) en soms bij wereldvermaarde (Shell Headquarters). 

Je weet het misschien inmiddels: 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 #7... 

Enig idee waar en wanneer deze was? Hè, is dit op een sessie? Echt? 
Het antwoord staat op de volgende pagina's ;-) 
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Tip: de belangstelling was zo groot, dat de sessie drie maanden later is 
herhaald. Dat is maar een paar keer gebeurd in de Heterdaadhistorie. 

Nog een tipje van de sluier. Het verslag had als kop: 'Niks geen sterfhuis. 
Alle IDM’ers werken inmiddels op de nieuwe manier...'  

En: 'Gelukkig huwelijk van DM met SharePoint 2013?' Ja, dit was in 2014. 

Of van een opmerking van een deelnemer: “Dit was de eerste SharePoint 
case die ik kans van slagen geef.” Hmmm... 

Context. Het CBS schrijft over die tijd: 
"De Nederlandse economie klimt in 2014 voorzichtig uit het dal. De 
bedrijvigheid, de export en de werkgelegenheid groeien en ook de 
woningmarkt trekt weer aan. Met het nog wel fragiele herstel lijkt aan een 
uitzonderlijk lange periode van economische neergang een einde te zijn 
gekomen. 

Maar nog niet op alle vlakken gaat het goed. Zo ligt de omvang van onze 
economie nog 2 procent onder het niveau van 2008, waar die van veel 
omringende landen hier al boven ligt. Ook is de werkloosheid maar liefst 
twee maal zo hoog als in 2008. Bovendien is de langdurige werkloosheid en 
het aantal mensen met bijstand of WW verder gestegen." 

Waar was het nou...? 

Iedereen kreeg een eendje! En ja, die serieuze mannen rechts houden een 
oogje in het zeil. Soms zelfs letterlijk. :-) 
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De plek is Havenbedrijf Rotterdam. Datum: dinsdag 4 november 2014. 
Gastheer Henk de Lauré, Coördinator Informatievoorziening en 
Documentmanagement! 

Voor een sfeerimpressie nog een paar plaatjes... 

Locatie, hè? En gastheer Henk had nog iets bijzonders georganiseerd: 

Precies: in de theepauze konden we allemaal een patrouilleboot op. :-) 
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Maar het was natuurlijk ook gewoon 'aan de slag'. Uit het verslag:  

Serious Business 

We zitten nog maar net of de duizenden hectares en vierkante kilometers 
vliegen ons om de oren. Maasvlakte. Tweede Maasvlakte. Eemshaven. 
Waalhaven. Europoort. Botlek. Spoorlijnen, pijpleidingen, wegennetwerk en 
natuurlijk water, heel veel water, bij voorkeur zo diep mogelijk. De grote 
intercontinentale scheepvaart. Ga zo maar door. Dit Havenbedrijf is wel 
serious business. En ook op wereldniveau. Frans van Keulen, manager 
Hospitality & Events, laat een forse indruk achter. 

De grootste en diepste schepen van de wereld kunnen niet terecht in 
Hamburg of Antwerpen, maar wel in Rotterdam. Denk bijvoorbeeld aan 23 
meter diep, 380 meter lang en 68 meter breed. En wat dacht je van een 
schip van 124 meter breed? Er zijn er zelfs waar 18.000 containers op 
kunnen. Eén dagje omvaren of juist tijdwinst scheelt zo’n reder al snel 
anderhalve ton. Ja, big business. Hoe onderhoudt je kademuren die 25 
meter de diepte in gaan, hoe hou je de doorgang open, hoe begeleidt je 
het scheepvaartverkeer...? En ook hoe plan je dit alles vele jaren tevoren? En 
hoe beweeg je de politiek om te zorgen dat het achterland aansluit qua 
infrastructuur?  

Heftige operaties met een lange historie en miljardeninvesteringen. En een 
niet onbelangrijke papierwinkel... 
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Huwelijksaanzoek 

Al in 2003 is IDM bezig met een documentair structuurplan en eDocs. 
Inkomende en uitgaande post wordt gescand en er wordt gestart met de 
opbouw van een digitaal archief naast het fysieke. Op dat moment is het 
gebruik beperkt tot de secretariaten en IDM zelf. In 2010 krijgt eDocs een 
upgrade en een webclient. Nu kunnen via het intranet alle medewerkers van 
het Havenbedrijf erbij. Helaas lukt het niet om ze zelf aan het zoeken te 
krijgen. De structuur is niet prettig en IDM stond niet voldoende op de kaart. 
eDocs is een traditioneel DMS en RMS en ‘tè diep ingestoken’ voor 
eindgebruikers. Wel worden de personeelsdossiers toegevoegd, samen 
met HR. 

Het Havenbedrijf kent een exponentiële groei van het aantal documenten. 
Inmiddels zijn er 5 miljoen digitale documenten (fileservers, archief en 
thuisweb) en het papieren archief groeit ook nog steeds. 20% hiervan valt 
onder de archiefwet. Deze stelt eisen aan de bewaring. 
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Ook de gebruikers stellen zo hun eisen en met name:  
• Documenten goed kunnen beheren en ze gemakkelijk terug kunnen 

vinden, met betrouwbaar versiebeheer 
• Documenten op een veilige manier met in- en externe partijen delen en 

samen bewerken.   
• Documenten rechtstreeks vanuit een bedrijfsapplicatie kunnen openen.  

Document Management moet aan die toenemende eisen voldoen. Daarom 
werkt het Havenbedrijf stapsgewijs toe naar een situatie waarin 
documentmanagement binnen de organisatie leidt tot: beschikbare en 
betrouwbare digitale documenten.  

Uiteraard heeft IDM dan wel zo zijn ideeën, maar die krijgen weinig steun. In 
2012 klopt ineens IV (de ICT afdeling) aan. Document management heeft 
prioriteit #1 gekregen. Er moet een business case komen. Al snel komt er 
een interim manager voor IDM met als doel het DM project te trekken. 
Enne... SharePoint is al in huis, dus dat moet het worden... Dat idee wordt 
niet door IDM omhelst. SharePoint 2007 dat al operationeel is voor 
bijvoorbeeld de teamsites, heeft zo zijn beperkingen. Hetzelfde geldt voor 
SharePoint 2010. Het verandert pas als een demo van SharePoint 2013 met 
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eConnect wordt bijgewoond bij Ettu. Nu gaat IDM om. De visie is nu helder: 
SP 2013 on premise (niet in de cloud) met RMS en RMA. Maar... SharePoint 
2013 vergt een overstap naar Windows 7. Dat leidt tot de nodige vertraging. 
In plaats van eind 2014 gaat pas eind maart 2015 iedereen over. 

Planning en Aanpak 

Voordat het zover is, worden de genoemde gebruikerswensen in kaart 
gebracht. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer dan dat. Zoals hieronder op 
het schema staat is er een stevige projectaanpak, zo licht Inge Bouts toe. Zij 
is functioneel beheerder DMS. 

Zo is er een project Clean Up voor het opschonen van het papieren archief. 
Dat zou gebeuren door een groep IDM’ers die - zo was ingeschat - de 
transitie naar de nieuwe wijze van werken niet zouden meemaken. Die 
aanpak is geschrapt, er komt geen sterfhuisconstructie. En wat blijkt? 
Inmiddels werken eigenlijk alle betrokkenen al op de nieuwe manier. Dus lijkt 
nu iedereen mee te kunnen doen! De vraag is ook of IDM wel met veel 
minder mensen toekan, in de nabije toekomst. Integendeel, lijkt het. De 
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Clean Up operatie is uiteraard wel doorgegaan. Van de 22 
paternosterkasten zijn er nog 3 over, maar in het hele bedrijf staan natuurlijk 
nog kasten met papieren stukken. 

 

Het deelproject Full Digital focust op zaakgericht werken en wordt samen 
met de business aangepakt. Momenteel draaien de acceptatietests, want 
alle afdelingsprocessen zijn gebouwd. De uitrol geschiedt afdelingsgewijs, 
niet in één keer. De procesbeschrijvingen zijn gebaseerd op de bestaande 
situatie, niet op procesverbetering (dat is een volgend project). Interessant 
zijn de vele overeenkomsten tussen processen. Belangrijk is dat men leert 
afdelingsoverschrijdend te werken.  

Er is een goedgekeurd Handboek Vervanging. Er is officieel toestemming 
papieren exemplaren te vervangen door digitale. Na 3 maanden kan 
vernietigd worden, maar dat gebeurt nog niet! Daarmee wordt gewacht tot 
eind november 2014 de migratie van eDocs naar SP volledig geslaagd is. 
Voor de zekerheid... Gelukkig heeft eDocs geen belangrijke koppelingen 
met andere applicaties, dus de conversie is te doen. Naast het DMS is er ook 
een RMA, dat is een kopie van het DMS met alle goedgekeurde 
documenten. Wat daar staat is niet meer bewerkbaar. 
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Project Change is de rode draad voor het hele project. Hierbij is Dino4 
ingeschakeld, gespecialiseerd in dit soort verandertrajecten, inclusief 
zaakgericht werken, adviesvaardigheden leren etc. Er zijn de nodige acties 
gevoerd met posters en eendjes, bijeenkomsten, praatjes bij MT’s etc. 

 

Het Havenbedrijf, een beetje verstopt achter het Hotel New York (het 
voormalige directiegebouw van de fameuze Holland-Amerika Lijn). 

Niet onbelangrijk 

Er worden na de presentaties heel wat vragen gesteld. Bijvoorbeeld: 
Waarom Ettu? Zijn er ook andere leveranciers onderzocht? Jazeker. Het 
hardwarebeheer was uitbesteed aan KPN, maar dat is voor het hele netwerk 
overgegaan naar Fujitsu. En Fujitsu schuift zijn voorkeursleverancier 
Avanade naar voren die ook de rest van SharePoint beheert. Echter... Ettu 
maakt met eConnect de beste indruk. Uiteraard zijn voor de afweging de 
gebruikerseisen in kaart gebracht, moonsessies gehouden. Dit waren lastige 
gesprekken, omdat gebruikers niet gewend zijn te denken vanuit processen 
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of zaken. Toch is het gelukt. Alleen krijgen gebruikers tijdens de maand die 
per proces is uitgetrokken voor het bouwen vaak voortschrijdend inzicht. En 
ook in de praktijksituatie worden nog wel wat aanpassingen verwacht. 
Gelukkig is het systeem erg flexibel. 

Een belangrijke tip is dan ook:  

Laat de toekomstige gebruikers al véél eerder het systeem zien, niet pas in 
de bouwfase. 

En zo komt er nog veel en veel meer aan de orde. In de parallelsessies gaat 
Henk verder in op de manier waarop hij het Postproces ‘LEAN’ heeft 
gemaakt en geeft Inge een Live Demo van het DMS. Jochem van Abel, 
medewerker IDM, belicht de Aanpak van de documentprocessen en 
bespreekt onder meer enkele gebruikte documenten (die staan op de 
pagina ‘presentaties’). 

Een saillant punt is nog dat de netwerkschijven 1 maand na de overgang 
naar het nieuwe DMS worden bevroren. Ze kunnen nog wel geraadpleegd 
worden (tot nader orde), maar niet meer aangevuld... 

En vanwege de grote belangstelling: op 10 februari 2015 wordt de sessie 
herhaald! 

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 - 100+ 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 - 100 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. 

Verschenen: 

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.  (Sessie 2020, verschenen lente 2020, 44 pagina's) 

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.  (2019, verschenen medio 2020, 65 pagina's) 

III. CASE Nationale Politie…  Landelijk Team DIV / Cold Cases: DIV en Artificial 
Intelligence / Communicatie van Visie & Strategie / DIV-Advies / Team Recordbeheer / 
RecordsManagementTool / Vervanging en Slim Scannen.  (2019, verschenen 2021, 49 
pagina's) 

IV. CASE Rijksmuseum…  Rembrandt’s Monsters / Digitaal Erfgoed: Collectie Informatie / 
Terminologie / Research Data Management / Linked Open Data / The Art of 
Information / Stroomlijning Informatieverzoeken / Collectiedocumentatie & 
Informatie-architectuur.  (2019, verschenen 2022, 65 pagina's) 
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V. TijgerTalks TV... SSC Leidse Regio, Radboud University Press, Kerry Taste & Nutrition: 
Zet DIV & Informatiebeheer op de Kaart bij IT-Projecten / Uitgever worden: Open 
Access en... HOE! / Scoren als Kennismanager bij Multinational. (2022, 66 pagina's) 

VI. CASE Gemeente Zoetermeer...  Informatiebeheer als Way of Life / Archivering by 
Design / Verbinden - Team & Organisatie meekrijgen / E-depot & Pre-depot / 
RecordManagement  / Projectenportaal, Teams & SharePoint / Zaakgericht werken / 
Migratie Zaaksysteem / Informatiebeveiliging & Privacy • Adviseren èn Leiden (2022, 
128 pagina's) 

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... 

Verschenen: 

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. 
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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–
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) 

7. Informatiebeheer op de Kaart bij Projecten  / Implementatie Zaakgericht Werken / 
Linked Open Data / Office 365: Visie & Praktijk / Vervanging en Slim Scannen / Hete 
Data! / Sentimental Journey / Bronnen: Gemeente Zoetermeer / Rijksmuseum / 
Nationale Politie / Pensioengigant MN / Shared Service Center Leidse Regio / Bonus: 
Case Rijksmuseum en Digitaal Erfgoed! (97 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 Zoetermeer 
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: 
• Gemeente Zoetermeer, juli 2022 
• Nationale Politie, oktober 2019 
• Pensioengigant MN, februari 2020 
• Rijksmuseum, september 2019 
• TijgerTalks 2, mei 2021 
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Wat betreft de tijdsfactor... 
De praktijk leert dat organisaties sterk verschillen in tempo van verandering. En, 
sommige inzichten zijn vrij tijdloos. Daarom is besloten om relevante artikelen ook op te 
nemen als ze wat minder recent zijn. Sommige artikelen zijn aangevuld met recente 
informatie.  

Voor de eerste Digitale Tijger Journals wordt geput uit Heterdaadsessies van 1 - 3 jaar 
geleden. De verslaglegging was toen soms vrij beknopt. Naarmate de reeks vordert, 
worden de artikelen uitgebreider, gedetailleerder èn actueler. :-)  

Dit geldt uiteraard niet voor de Heterdaad eDossiers. Elk Heterdaad eDossier met 
ingang van eDossier V verschijnt 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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