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The I of the Tiger 

Digitale Platforms... We racen de toekomst in! 

En om dat te onderstrepen houden 
we daar een sessie over, bij 
Provincie Zuid-Holland nog wel! 

Maar er is veel meer in deze 
Journal. Bijvoorbeeld - daar is hij 
weer! - het nieuwe toverwoord 
Artificial Intelligence... 

In de vorige Journal gebruikte ik de 
site NightCafé Studio, een versie 
van DALL-E, om een poster te 
maken voor de Hete Data Sessie.  

Deze keer gebruik ik - je voelt het al aankomen - ChatGPT bij het 
beantwoorden van een prangende vraag over de toekomst: De toekomst 
van archivering en informatiebeheer! 

Maar eerst een blik terug en vooruit: 

Hete Data was een feestje! 

Er werd flink nagepraat tijdens de Tijgerborrel bij Deltares, na afloop van de 
Heterdaadsessie over Datagovernance: 'Hete Data'. De vijf sprekers - van 
DSM, TU Delft, PWN, Universiteit van Amsterdam en Deltares zelf - maakten 
de tongen los. Data en Governance bleek een boeiende combi. :-) 

Het ging onder meer over onderzoeksdata uit adviesprojecten, de opkomst 
en ondergang van een AI-aanpak, de rol van documentmanagement & 
archief, de inzet van een data historian en een methodiek om het 
management de ogen te laten openen. In alle gevallen was er sprake van 
een fascinerende ontdekkingsreis. 
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Trouwens: 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 113 pagina's. Het was weer een mega 
klus maar dan heb je ook wat. :-) 

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). 

Want de volgende sessie staat alweer op stapel: 

Op Heterdaad... Provincie Zuid-Holland! 

Wie kent niet de afbraak van Twitter en de 
hypes rond Metaverse en Fediverse? Of de 
twijfels rond betrouwbaarheid van TikTok, 
Facebook etc? Of het cruciale belang van 
de Newsroom voor - soms hypersnelle - 
communicatie via al hun kanalen? 

Zoals meer organisaties zit Provincie Zuid-
Holland daar bovenop. En ja, ze zijn bereid 
hun Visie en Aanpak met ons te delen, op 
dinsdagmiddag 18 april te Den Haag. Gaaf 
toch?! 

Onderwerpen: 

• Newsroom: Do’s en Don’ts. 
• Social Media: Betrouwbaarheid, Ethiek. 
• Open standaards? Fediverse! Kansen en Risico's. 
• Wordt dan alles virtueel? Metaverse. Visie op de Hype. 
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Zie voor meer informatie hoofdstuk 7. 

De Toekomst van archivering en informatiebeheer? 

Iets heel anders. En nu komen we op het onderwerp AI: 

Selectie en Vernietiging zijn nog steeds belangrijke onderdelen van de 
informatiebeheer discipline, zeker nu privacy en informatiebeveiliging zo 
belangrijk zijn geworden. Maar het blijft een hele operatie. En de gebruikers 
en klanten/burgers willen meer snelheid en betere accuratesse terwijl ook 
de hoeveelheden data èn bronnen groeien en groeien. 

Is dit een doodlopende weg? Worden we niet overspoeld door informatie 
uit teveel bronnen om onszelf nog met het gezicht in de plooi 'governance' 
toe te kunnen dichten? Of gaat AI ons redden? 

Dit is het punt waarop ChatGPT het woord krijgt. Rubriek Tijgernootjes 
bevat een fascinerende conversatie bestaande uit drie etappes: 

1. De mogelijke toegevoegde waarde van 
AI bij informatie governance 

2. De uitdagende optie om helemaal te 
stoppen met document/information 
management en gewoon alles in een 
black box te stoppen, bewaakt door AI 

3. Hand in eigen AI-boezem: beperkingen 
en risico's 

Lees maar. Het is mind blowing met welke 
snelheid en 'zekerheid' de AI antwoordt. Zeer overtuigend. Zie 
Tijgernootjes, Hoofdstuk 6. 

Deze Journal 

Ik hou het verder kort over deze Digitale Tijger Journal. De artikelen spreken 
voor zichzelf. De bijdragen zijn van of gaan over Nationale Politie, Gemeente 
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Zoetermeer, Rijksmuseum, Waterbedrijf PWN, Gemeente Coevorden en 
Pensioengigant MN! 

En natuurlijk is er meer ;-) 

Zoals... een kijkje terug in de tijd 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. 

(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. The Art of Information / Rijksmuseum 

Anne Oechtering, Hoofd Studie- en Leeszaal van 
het Rijksmuseum over de Studie- en Leeszaal, de 
Collectie Informatie en natuurlijk al die 
informatieverzoeken en de behandeling 
daarvan. 

Eerst een beetje context over het Rijksmuseum. 
Niet teveel want in Dossier IV wordt het museum 
uitgebreid belicht.  

Rijksmuseum 

Het Rijksmuseum: wereldwijd misschien wel de beroemdste not-for-profit 
van het toch al roemruchte Koninkrijk der Nederlanden. Denk: Rembrandt 
van Rijn, Vincent van Gogh, Johannes Vermeer... Vaste bewoners van dit zo 
indrukwekkende pand, samen met nog vele, vele andere Echte Hollandse 
(en buitenlandse) Toppers! :-) 

 

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

Het Rijksmuseum krijgt jaarlijks een grote hoeveelheid vragen binnen, 
gesteld door bezoekers, geïnteresseerden, maar ook onderzoekers. Met 
name het aantal Rembrandt-gerelateerde vragen bereikte in het 
Rembrandtjaar weer een piek. ‘Hebben jullie ook romans over Rembrandt?’, 
‘Kan ik voor mijn onderzoek Rembrandts Rattenvanger in de studiezaal 
komen bekijken?, ‘Wanneer is de Nachtwacht voor het laatst gerestaureerd 
en kan ik inzage krijgen in de restauratiedocumentatie?‘ 

Binnen Research Services, de afdeling verantwoordelijk voor alle data en 
informatie over de collectie, zijn de subafdelingen Studie- & Leeszaal en 
Collectie Informatie verantwoordelijk voor de afhandeling van deze en 
andere collectie gerelateerde informatieverzoeken. Hoe stroomlijnen zij 
deze groep vragen die dankzij de toegenomen digitalisering alleen maar 
groter wordt. En waar lopen zij in de afhandeling tegenaan?  

De Afdelingen 

De kerntaken van de subafdeling Collectie Informatie zijn: 
•  Documentatie Beheer van alle objectdocumentatie over de 

collectie  
•  Informatiedienstverlening Collectie gerelateerde in- en externe  
 informatiedienstverlening  

•  Functioneel beheer Verantwoordelijk voor functioneel beheer 
van Adlib (CMS)  

•  Research data management Beheer van onderzoeksdata  

De kerntaken van de subafdeling Studie- & Leeszaal zijn: 
•  Publiekswerking Aanspreekpunt voor onderzoekers die   

gebruik willen maken van de collecties; 
organiseren en begeleiden van workshops  
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•  Informatiedienstverlening Collectie gerelateerde in- en externe 
informatiedienstverlening  

•  Infrastructuur voor de toegang tot collecties 
 Verantwoordelijk voor goede 

studiefaciliteiten  
•  Collectieveiligheid Toezicht op de goede omgang met de 

fysieke collecties  

De vragen 

De vragen komen binnen via verschillende kanalen en bij verschillende 
afdelingen zoals: 
•  info@rijksmuseum.nl 
•  collectieinfo@rijksmuseum.nl 
•  studiezaal@rijksmuseum.nl 
•  beeld@rijksmuseum.nl 
•  contactformulier website 
•  vragen aan de publieksbalie 

Alleen bij de subafdeling Collectie-informatie kwamen in 2018 al 4500 
informatieverzoeken binnen. Hiervan waren er ongeveer 1000 intern, 
bijvoorbeeld vragen gesteld door conservatoren, restauratoren en 
wetenschappelijk medewerkers. Daarnaast waren er ook nog ongeveer 
3500 externe vragen, bijvoorbeeld vanuit collega-instellingen, studenten, 
journalisten, bezoekers van het museum en handelaren. 

De vragen zijn dan ook uiteenlopend van aard. Zo komen er vragen over 
objecten die mensen in eigen bezit hebben (de zogenaamde ‘kunst&kitsch-
vragen’). Maar ook praktische vragen naar aanleiding van ene bezoek aan 
het museum of de studie- en leeszaal of onderzoeksvragen. Ook komen er 
vragen over het aanbieden van (kunst)historische objecten. 

Een voorbeeld (vraag en relevante informatie) staat in de afbeelding 
hieronder. 
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Nog een voorbeeld: 

“Ik doe onderzoek naar het directoraat van Adriaan Pit (1898-1917) en 
zijn verzamelde stukken islamitische kunst. Hoe kan ik inzicht krijgen in 

de herkomst van de ‘oosterse objecten’, aanwezig in de collectie van het 
Rijksmuseum, gekocht of gedoneerd t.t.v. Pit’s directoraat?“  

De afhandeling 

Het voorbeeld betreffende Adriaan Pit geeft meteen ook aan hoeveel 
invalshoeken een enkele vraag kan hebben. 

Mogelijke bronnen bij deze vraag zijn: 
• Jaarverslagen 
• Artikelen 
• Documentatiemappen 
• Archief i.v.m. correspondentie 
• Uitdraai van herkomstgegevens, geregistreerd in Adlib  

Maar een optie is ook het in contact brengen met een conservator. 
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De meeste vragen worden vast naar tevredenheid afgehandeld, maar hier is 
momenteel weinig zicht op. Omdat er weinig zicht is op het soort vragen, de 
hoeveelheid, de afhandeling en dergelijke komt het wel voor dat: 

• vragen vaker beantwoord worden omdat eerdere antwoorden niet zijn 
vastgelegd of gecommuniceerd 

• vragen onderling worden doorgestuurd waardoor er geen zicht is op of ze 
daadwerkelijk beantwoord worden 

• vragers niet weten waar ze aan toe zijn of wat ze kunnen verwachten 

De Aanpak 

Je zag misschien al dat er overlappingen zijn tussen de kerntaken van de 
subafdelingen Collectieinformatie en Studie- en Leeszaal, vooral qua 
informatiedienstverlening. 

 

Het Rijksmuseum wil toe naar een situatie met gezamenlijke principes voor 
de afhandeling van vragen (zoals betrouwbaarheid, afhandeltijd, privacy), 
een intern duidelijke samenwerking en betere standaardinformatie, zoals 
standaard-antwoorden en informatiemiddelen. Het is immers een van de 
kerntaken van zowel de subafdeling Collectie Informatie als de subafdeling 
Studie- en Leeszaal.  
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Daartoe is een aantal interne afspraken gemaakt, voor nu alleen voor 
studiezaal@ van de subafdeling studie- & leeszaal: 

• Wij treden naar buiten als een centraal aanspreekpunt;  
• We maken transparant wat gebruikers van ons kunnen verwachten;  
• Alle aanvragen handelen we op een betrouwbare manier af;  
• De privacy van onze aanvragers en van onze collega’s waarborgen wij;  
• We kennen de juridische en inhoudelijke grenzen van onze 

dienstverlening;  
• We werken efficiënt  

Maar... 

Er kan nog veel verbeterd worden. Zo leven de volgende vragen:  
• Moeten we een vraagregistratiesysteem hebben? 
• Wie is ‘in charge’? 
• Hoever moeten we gaan in het beantwoorden van vragen (hou hierbij in 

het achterhoofd dat het Rijksmuseum ook fungeert als 
onderzoeksinstituut)? 

• Zijn vragen van buiten goed, of is het een teken van slechte 
informatievoorziening? 

Een discussie met vakgenoten uit het Papieren Tijger Netwerk levert een 
aantal reacties op. Om meteen maar met het laatste punt te beginnen: 
Natuurlijk zijn vragen goed. Door vragen kun je je dienstverlening 
verbeteren en krijg je inzicht in wat er leeft bij mensen. :-) 

Vraagregistratiesysteem 

Het besef is breed dat dit een nuttig en goed middel is, mits je het niet 
alleen doet om het registreren. 

Genoemde voordelen zijn: 
• Je kunt de afhandeling van de vraag bijhouden. 
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• Je kunt een eindverantwoordelijke voor de afhandeling van de vraag 
toekennen (die dus de voortgang van de beantwoording in de gaten 
houdt). 

• Je krijgt inzicht in welk soort vragen er gesteld worden. 
• Je kunt zien in welke periode er bepaalde vragen veel terugkomen. Dit 

kan helpen met de informatieverstrekking. Zo zou het kunnen zijn dat je 
rond Prinsjesdag gewoonlijk veel vragen krijgt over de herkomst van 
Prinsjesdag of het ontstaan van de hoedentraditie. Je kunt dan rond die 
tijd een dossier online zetten met informatie hierover. 

• Je kunt een site maken met veel gestelde vragen (FAQ’s). Omdat je weet 
welke vragen veel gesteld worden, kan een ‘standaard’-antwoord 
ontwikkeld worden. Deze is dan ook vastgelegd in het 
vraagregistratiesysteem, waardoor je bij een soortgelijke vraag snel 
antwoord kunt geven. 

Een discussie laait op over hoe ver je moet gaan om een vraag te 
beantwoorden en hoeveel tijd je er in mag of moet steken. Er staat op dit 
moment wel een bepaalde tijd voor het beantwoorden van een vraag, maar 
er zijn geen ‘consequenties’ als die tijd voorbij is. 

Natuurlijk kun je gewone, simpele, reguliere vragen goed, snel en 
vakkundig beantwoorden. Maar hoe ver ga je met echte research-vragen? 
Uit de discussie komt dat je onderzoekers niet per sé een pasklaar antwoord 
hoeft te geven. Je kunt ze ook doorverwijzen naar bronnen of aangeven 
waar en hoe ze de informatie bij het Rijksmuseum (of andere instellingen) 
kunnen vinden en bekijken. 

Handige links 
De links openen in je browser 

• Presentatie Anne 
• Profiel Anne 
• Rijksmuseum: Collecties en Diensten 
• Onderzoek doen in het Rijksmuseum 
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2. Data Governance: Hoe je die ogen opent... / Margreet 
Zwenne 

Margreet Zwenne is Data Officer 
bij Waterbedrijfleiding PWN.  

Dit artikel bevat haar persoonlijke 
ervaringen en meningen. 

Dit is een hoofdstuk uit Heterdaad 
eDossier VII 'Hete Data' over de 
ontdekkingsreis van diverse 
organisaties naar Data 
Governance. 

Intro 

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 is een waterleidingbedrijf dus levert water, maar verwerkt machtig veel 
data, zowel uit de infrastructuur en processen als ter besturing ervan plus 
natuurlijk veel klantendata. En wat is die data dan? Simpelweg 
ondersteunend aan het leveren van water? Of is data over water een 
zelfstandig product? En hoe moet je daar dan mee omgaan?  

Een eerlijk verhaal over tegengestelde belangen, over vallen en opstaan, 
over kansen en bedreigingen, over visie, strategie en de dagelijkse praktijk, 
over weerstand en motivatie, over meedenkend en tegenhoudend, over 
angsten en plezier. En bovenal een verhaal met een open einde. 
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Master data 

Dit is mijn persoonlijke verhaal dus eerst maar eens mijn master data: 

 

Ik ben een near real time kerstkind omdat ik twee dagen voor kerst geboren 
ben. Ik ben Data (Protectie) Officer. Dat betekent dat ik een data officer ben 
voor een waterleidingbedrijf. En ik hou mij bezig met hoe zorgen wij dat wij 
data gedreven of zo iets gaan worden. Maar ik hou er ook toezicht op dat 
wij voldoen aan privacywetgeving. En dat kàn helemaal niet, want men zegt 
'dat zijn twee gescheiden functies'. Daar ben ik het gedeeltelijk wel mee 
eens, maar niet in eerste instantie. Ik vind dat namelijk een ongelooflijk 
mooie combinatie. Want of ik iets doe vanuit bescherming van die 
gegevens of dat ik het doe vanuit het beter beschikbaar stellen van die 
gegevens, het is hetzelfde. Maar ik loop er echt tegenaan, dat kan ik jullie 
verzekeren. Het is lastig, die petten van mij.  

Ik werk bij een waterleidingbedrijf, dus we hebben ook te maken met 
Deltares. En het interessante is dat ik Deltares helemaal niet zo goed kende. 
Nu wel en dat is maar goed ook. Een waterleidingbedrijf heeft maar één 
ding: schoon drinkwater. Dus dat is wat wij doen. Helemaal niet spannend 
toch? Wel dus! Het is best wel spannend, zeker nu met alle problematiek 
waar we tegenaan lopen. Naast het feit dat wij iets doen met schoon 
drinkwater, beheren wij ook onze eigen duingebieden. Maar dat doen wij in 
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feite alleen maar omdat de provincie Noord-Holland zegt: dat moet u doen. 
En dat is ook zo want anders wordt dat 'water regelen' wat lastiger voor ons, 
dus wij hebben zeker een belang. Als wij moeten kiezen, wat doen wij dan? 
Water of beheer van die natuurgebieden? Water. Als wij moeten kiezen dan 
gaat het altijd om water. We hebben maar één ding: er moet water uit die 
kraan komen. That's it. Ook al is dat korte termijn denken, want het een kan 
niet zonder het ander. 

Wij hebben ook nog onze eigen campings en bieden kampeerplekken aan. 
In totaal hebben we ongeveer 800.000 water aansluitingen. We zijn 1 van de 
10 waterbedrijven in Nederland. En 10 is heel veel. Wij zijn het vierde 
waterbedrijf.  

Mijn Informatie attributen 

 

Tot zover wat je aan master data over mij zou kunnen zeggen. Maar dan dit 
(zie afbeelding hierboven). Dit is wat ik ben als mens. Al deze steekwoorden. 
Ik werk bij waterleidingbedrijf. Ik heb ooit een loodgieters cursus gedaan 
omdat ik dacht als die loodgieter het niet goed kan dan kan ik het beter zelf 
gaan doen. Heel slecht idee. Ik ben ontzettend onzeker en introvert. Ik hou 
heel erg van ballet. Ik heb het heel lang zelf gedaan. Ik bak er niks van, maar 
ik vind het wel ontzettend leuk. 
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Nou dat is zo ongeveer Margreet in steekwoorden. Wat ik gedaan heb: ik 
heb deze steekwoorden aan Google gevoerd. En toen kregen we dit: 

 

Gaaf, want dat is wel wat ik wil. Maar het is natuurlijk niet zo want ik zei al: ik 
bak er niks van. Was het maar waar dat ik dit kon zijn. 

 

Waarom laat ik dit zien? Dit is wat ik ben volgens mijzelf. Dit zijn dingen die 
ik kan vinden en die ik ook kan toelichten. Ik had ooit een MG. En ik geef 
presentaties. Ik heb ook ooit geprobeerd mijn huis te verkopen tijdens de 
huizencrisis. Is me niet gelukt. Ok zie je m'n broer, professor dr. Gerrit-Jan 
Zwenne, nogal bekend in de privacy wereld.. 
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Context is King 

Waarom ik dit laat zien is: zonder context zegt het niks. Context is alles. En 
dat is waar mijn verhaal over gaat. Je hebt context nodig om te bepalen 
waar dingen over gaan en waarvoor je het kan gebruiken. 

 

Context is king. En nu wordt het leuk. Ik heb een dochter van zestien en die 
zegt tegen mij: ‘Context Is King? Serieus?‘ En waarom? King is mannelijk en 
tegenwoordig is alles genderneutraal. Dus ik heb gister ongeveer een half 
uur zitten nadenken over hoe maak ik dit toch gender neutraal? Maar 
Context is Royal klinkt gewoon niet lekker. De bottom line: Context is nodig. 
Nog een voorbeeld? Watercoach! 

Bij PWN hebben wij een water coach. Wat is een water coach? Het is een 
zandloper en die plak je op je douchewand. En de bedoeling is natuurlijk 
dat je 5 minuten doucht. Dus ik heb dat gebruikt en ik kon op mijn werk 
zeggen: ‘jongens, ik douche 3 minuten. Makkie.‘ Totdat ik dacht: ja, maar 
wacht effe. Wat meet ik nou eigenlijk?  
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Context is alles en afspraken zijn nodig om te weten wat je aan het meten 
bent. Dus ik zeg thuis: ik zet eerst die douche aan en dan gaat het water 
lopen, want anders is het koud. No way dat ik onder een koude douche ga 
staan! En ik zet de coach pas aan op het moment dat ik ònder die douche 
sta. Dus natuurlijk red ik dan 3 minuten. 

Maar wat willen we meten? Het waterverbruik of het gasverbruik? Of 
misschien beide? Wat was eigenlijk het doel van die water coach? Ik wist het 
helemaal niet, dus ik terug naar mijn werk naar de dame die dat voor ons 
regelt, die water coach. En die zegt tegen mij: ‘ja, ik ga natuurlijk niet onder 
dat koude water staan, dus ik meet alleen maar hoeveel gas ik verbruik.’ 
Ander doel, andere resultaten. 

Bij mij thuis vonden ze dat het ging gelden op het moment dat je de kraan 
aan zet, want dan gaat het gas ook aan. Kortom: Je moet met elkaar 
afspreken wat je wil meten en waarom je dat doet. En op basis daarvan weet 
je wat je datakwaliteit is. Ik hou van dit soort voorbeelden, want voor mij 
maakt dat het heel tastbaar en dan ga ik het snappen. 

PWN 

Wat betreft PWN: Dit is mijn werkdag. Een beetje herkenbaar? Ik hoop maar 
dat ik daar niet alleen in sta. Over het algemeen begin ik redelijk  
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vrolijk. Dan gebeurt er iets bijna elke dag waardoor ik denk: ‘nee, nee, niet 
weer! Ik heb jullie al honderd keer uitgelegd waarom.‘ Dit gebeurt heel 
vaak. Maar ik eindig ook altijd elke dag blij. Dat is ook wel gewoon een doel. 
Ik wil geen dag voorbij laten gaan dat ik er ongelukkig van word, want dat is 
het niet waard. En wat denk je dat ik bedoel met het middelste plaatje? 

Je ziet: context is alles. Voor mij is dit het lichtje in de duisternis. Het komt 
altijd weer goed. Het duurt alleen heel lang. Dat dan weer wel. Ik werk bij 
een waterbedrijf en we hebben maar één doel: water uit de kraan. De rest is 
bijzaak. Het duurt daardoor heel lang als je iets met data wilt bereiken. 

Kortom, dit is ongeveer mijn dag. Ik noem dit inmiddels The Margaret Grief 
Cycle. 

PWN en Data 

Waarom gingen wij bij een waterleidingbedrijf met maar één doel - water uit 
de kraan - iets met data doen? Heel simpel, wij kregen te maken met Office 
365 dus wij gingen naar de cloud met al onze data: de documenten en het 
gestructureerde stuk. Dus ik ben eerst gaan uitzoeken aan welke wetten wij 
moeten voldoen. Nederlandse bedrijven hadden toen nog te maken met de 
Wet bescherming persoonsgegevens en toen - in 2014 - speelde ook de 
meldplicht datalekken, een soort voorbode voor die Algemene Verordening 
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gegevensbescherming. Het enige wat die wetten zeggen is 'heb je data op 
orde'. Meer niet. Dus dat is wat we gingen doen. Data op orde brengen. De 
drijfveer was een wetgeving. De drijfveer was compliant zijn aan je wet. 

 

En net als Henriette kan ik zeggen: in theorie hadden wij alles op orde. Voor 
de wet, in theorie kan ik alles laten zien, dus als er een Autoriteit 
persoonsgegevens bij ons langskomt dan is het aantoonbaar op orde. Maar 
welke kwaliteitseisen hanteren we zelf? Wat ik me realiseerde was: ik weet 
het zelf gewoon niet goed genoeg.  

Dus ik ben een leergang Chief Data Officer gaan doen. Ik heb dat bij outvie 
gedaan. Ik vond het echt geweldig leuk! Dus als iemand nog een training 
wil doen... Dit was echt super goed. 

Maar waar liep ik tegen aan? Dat PWN in al haar plannen zegt: Wij willen 
datagedreven zijn. Alle plannen, van hoog tot laag; strategisch, tactisch, 
operationeel, het zit overal in - wij willen data gedreven zijn - maar ze 
hanteren allemaal een andere definitie. Dit is het moment waarop ik met 
mijn hoofd tegen de muur loop en het even niet weet. Wat wil je dan? En 
wat ga ik dan doen als data officer? Ik had geen idee.  
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Dit gaat ook over: Snappen mensen überhaupt wat data is? Op welke 
niveaus weten wij wat data gedreven is? Waar hebben we dat dan eigenlijk 
nodig? Ik wist: ik moet hier wat mee maar waar begin ik dan? Nou ja, wij zijn 
een waterbedrijf. Wij zeggen dat we een platte organisatie zijn, maar 
eigenlijk zijn we heel erg hiërarchisch. En dat betekent heel simpel: als een 
directie zegt 'gij zult', dan gaat het gebeuren. Als zij daar niet achter staan, 
dan hoef ik helemaal niks meer te doen, want dan ben ik weg. Dus ik ging 
met de directie in gesprek over 'data gedreven': wat is dat toch? 
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Data Ambities 

En zo komen we bij de methodiek uit. Ik ga vertellen over de data ambities 
die ik heb geleerd in die Chief Data Officer training. En daarna behandel ik 
een quiz. Leuke quiz! 

 

Ik noem vier Data ambities, sommigen noemen het strategieën. Voor PWN is 
het een ambitie, een streven. Hierboven de eerste: Data minded. Zo van ik 
heb data en als het beschikbaar is vind ik het goed genoeg. Ik heb wel hier 
en daar de beschrijvingen ingekort om ze op de sheets te laten passen.  
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Ambitie twee is Data gedreven. En dit is de heilige graal voor PWN. 
Kenmerken: 'Het systematisch verzamelen en opslaan van data' en 
'Gebruikers en besluitvormers hebben er toegang toe wanneer nodig'. Het 
allerbelangrijkste waar het hier om gaat is dat besluitvorming is gebaseerd 
op data. En 'beslissingen kunnen worden genomen zonder dat er een mens 
bij betrokken is.' Hou die vast. Mijn bedrijf zegt: dit is wat wij willen. 

Het enige voorbeeld van een datagedreven bedrijf wat ik weet in 
Nederland: de belastingdienst! Waarom? Omdat ze met die toeslagen 
affaire last hebben gehad van de data gedreven houding. Je kunt je 
afvragen of ze het anders hadden kunnen doen. Zij hebben zoveel data over 
mensen. Ze hebben zo'n korte doorlooptijd dat je je kunt afvragen of zij een 
iets anders kunnen dan data gedreven zijn. Ik denk het niet. 

 

De derde: Data informed. Eigenlijk is dit een verdere stap op data 
gedreven. Data informed zegt: natuurlijk gebruiken we veel data voor de 
besluitvorming, maar dat menselijk beoordelingsvermogen blijft altijd 
nodig. Ik vind dit een interessante manier van kijken naar data omdat dit 
over ethiek gaat. En als je het je kan veroorloven zou je dit moeten willen. 
Vind ik. 
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Wat is een voorbeeld van een bedrijf dat Data Informed is? Waar je vast niet 
aan denkt is deze organisatie: nota bene een bedrijf met een commercieel 
belang. Netflix.  

Ik vind dat een gaaf voorbeeld. Netflix kiest er bewust voor om op cruciale 
plekken bij die algoritmes altijd te blijven begrijpen wat ze doen. Die 
algoritmes zijn zelflerend maar Netflix kiest ervoor om dat te kunnen 
begrijpen. Altijd. Mooi dat je dat binnen je commerciële oplossing gewoon 
inbouwt. 

 

En dan als allerlaatste: Data centrisch. Deze is een beetje gek. Het gaat niet 
meer over applicaties, maar het gaat over data. Het zorgt ervoor dat je je 
applicatielandschap kan rationaliseren. Ik zou het wel willen. Naast data 
informed zou dit een mooi streven zijn. Ik denk dat dit heel veel gaat 
oplossen. Waarom Estland dingen wel voor mekaar krijgt, maar wij in 
Europa dat moeilijker vinden heeft met die legacy te maken, dat 
applicatielandschap. 

Overigens, Facebook (Meta) is het voorbeeld van een data centrisch bedrijf. 
Amazon ook. Het maakt een data centrisch bedrijf niet meer uit wat voor 
primaire producten het levert. Deze is voor PWN heel interessant, want PWN 
zegt 'Wij kunnen als enige water leveren, want wij hebben namelijk die 
infrastructuur en niemand heeft die infrastructuur'. Maar ligt er helemaal 
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niemand op de loer? Google wordt een energiebedrijf. Hoezo denk je dan 
dat wij als enige nog dat water kunnen gaan leveren? Als je de data hebt, 
kun je er van alles mee. 

 

Eigenaarschap 

Bij PWN stel ik soms wel de vraag: 'Wie wordt eigenlijk de Uber van onze 
data? Wie wordt eigenlijk de eigenaar van onze data? Blijven we dat zelf of 
gaan we dat uit handen geven?' Als ik dat zeg, heb ik heel vaak ruzie binnen 
PWN, maar het is het maakt het wel heel duidelijk. Waarom Uber? Vanwege 
de eindeloze rit. Uber zei tegen taxibedrijven ergens in een klein 
Amerikaans staatje: 'Geef mij al je data, dan zorg ik dat jouw auto nooit 
meer stil staat. Dus jouw primaire asset wordt optimaal ingezet. Ga ik voor je 
regelen. Geef me wel even al je data.' Maar waarom wilde Uber die data 
eigenlijk hebben? Voor de zelfrijdende auto die Uber ontwikkelde. Dus als 
taxichauffeur was je bezig om je eigen beroep uit te faseren als je die data 
gaf. 
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Zo gaat het nu. Als je veel data hebt, heb je macht. Zo simpel is het. En daar 
moet je je als bedrijf bewust van zijn. Of je trapt erin of je blijft het zelf doen, 
maar dan moet je wel je data op orde hebben. 

Volwassenheid 
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Deze sheet is meer voor naslag. Gebruik hem als je het handig vindt of niet. 
Hij toont een aantal gebieden waarop je naar de data volwassenheid kan 
kijken. Dat kun je weer plotten op die ambities die ik liet zien. 

 

En deze heb ik gebruikt om wat stellingen mee te maken voor de quiz, 
extreme stellingen die uiteindelijk leiden naar de vier data ambities.  

De Quiz 

Onderstaande quiz (in www.kahoot.it) heb ik gespeeld met de directie. Dus 
ik had vijf directieleden bij elkaar en ik heb die extreme stellingen bij ze 
neergelegd. Ik weet niet of ik mensen adviseer om dat ook te doen, want er 
zijn onbedoelde consequenties. De bedoeling is namelijk niet dat 
deelnemers die extreme stellingen gaan analyseren, maar juist dat ze 
durven te kiezen. Want dan snap je vervolgens beter welke ambitie bij je zou 
passen. Wat er in de directie juist gebeurde is dat iedereen inhoudelijk op 
die stellingen inging. 
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Het begint met een vraag: welke data ambitie past er nu bij mij? Kies uit de 
genoemde vier en hou vast wat je gekozen hebt. Ben je data centrisch? Ach, 
ik heb data, ik vind het wel prima zo. Ik hoef er verder niks mee. Of data 
informed, iets met ethiek? Of data gedreven? Of toch data minded? 

En dan komen de stellingen, extremen. Kijk naar elke stelling, lees rustig en 
bedenk waar je voor kiest en... onthou waar je voor kiest. 

Op deze afbeeldingen staat het antwoord er al achter, dus als je het intern 
wilt gebruiken moet je die wel even wegpoetsen. 

Management 

 

Zoals gezegd: erachter zie je nu de ambitie die bij je hoort. Heb je gezegd 
'data wordt nooit een primaire product' dan zit je meer op data minded. 
Data centrisch is als data wel het primaire product wordt. Kies je 'Directie 
heeft een data officer', dan zit je op het data gedreven stuk. En als je data 
ethiek belangrijk vindt dan is het data informed.  
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Organisatie 

Volgende: Wat vind jij?  

 

Maak je keuze. Alle medewerkers zijn data geletterd en dragen data een 
warm hart toe? Of 'Het data team zorgt ervoor dat data kan voorspellen en 
voorschrijven.' 'Data ethiek is een belangrijk onderwerp of data is een 
noodzakelijk kwaad.' 

Let wel. Context is king. Ik heb deze gebruikt bij onze directie en ik had een 
belang. Dat geeft maar aan hoe vooringenomenheid verweven zit in de 
data, de algoritmes, de intelligentie. Het kan niet anders. 

Bij welke ambitie horen deze keuzes? 'Alle medewerkers zijn data 
geletterd' (met nadruk op het woordje Alle) leidt naar de data centrische 
hoek. Als je zegt 'data kan voorspellen en voor schrijven', dan ben je meer 
data gedreven. Als je kiest voor ethiek is het eigenlijk altijd data informed. 
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'Data is een noodzakelijk kwaad' betekent data minded: Je wil wel data 
hebben, maar eigenlijk wil je er ook geen last van hebben. 

Data 

Stelling drie. Wat vind jij?  

 

'De kwaliteit van data is altijd overal aantoonbaar hoog.' Gaat vooral om de 
woordjes altijd en overal. 'De kwaliteit van de data hoeft helemaal niet 
geborgd te zijn, is niet relevant'. 'Datakwaliteit is geborgd in de processen 
en we vertrouwen erop' of 'Datakwaliteit is geborgd, maar de menselijke 
maat blijft belangrijk'.   

Let wel: ik zei het al, het klopt niet helemaal wat er staat. Het ging mij erom 
dat mijn directie in dit geval durfde te kiezen voor die menselijke maat. Dus 
ik heb accenten gelegd in de richting waar ik naartoe wilde. En ze durfden 
wel te kiezen voor de menselijke maat. Ik zei al: PWN is in hart en nieren 
data mijdend, want water is alles, de rest is niet relevant. Daarom was dit wel 
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een interessante, want dit is een verregaande stap op de ladder van data 
volwassenheid.  

Technologie 

Dit is de laatste stelling: 

  

Kies maar: 'Data mag nooit volledig geautomatiseerd leiden tot keuzes.' Of 
'Data geeft invulling aan functionele behoeftes in plaats van applicaties'. 
'Data moet altijd, overal slim en eenvoudig gebruikt gebruikt kunnen 
worden'. Of als laatste 'De applicatie is belangrijker dan de data'.  

Reality check door een deelnemer: 'Bij veel organisaties, vooral bij de 
Rijksoverheid, wordt nog steeds primair uitgegaan van wat de applicatie kan 
betekenen in plaats van de onderliggende informatie en data. Gooi er maar 
een DMS in en klaar.' 
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Wij zeggen binnen PWN in alle plannen 'wij willen datagedreven zijn', maar 
het gedrag en de keuzes zijn al snel gericht op applicaties. Als er een 
functionele vraag gesteld wordt dan kijken wij eerst naar welk tooltje het kan 
gaan oplossen en niet naar welke data bijdraagt aan de oplossing.  

Na al die stellingen en antwoorden is er de laatste vraag: Wat is nu jouw 
keuze? 

Ambitie 

Wat ik zelf het liefste wil zijn met PWN is data centrisch data informed 
worden.  

 

En tot slot... Deze kent iedereen wel. Je kunt van alles doen. Je kunt een 
strategie bedenken, je kunt een ambitie van tevoren met elkaar vaststellen, 
maar als je iets voor elkaar wilt krijgen dan moet je altijd, altijd, altijd met die 
cultuur aan de slag.  

Culture eats strategy for breakfast... 
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Links 
• Profiel Margreet 
• Presentatie 
• Waterleidingbedrijf PWN 
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3. DIV Advies: Leringen uit 1000+ panden / Nationale Politie 

Fred Huijsmans en Michael Chau (afgebeeld), 
ondersteund door Belinda van Delden en Patrick 
Evers. 

Je zou het misschien niet verwachten, maar de 
Nationale Politie is op 1 na de grootste 
vastgoedeigenaar van Nederland. Het bezit 
omvat ruim 200 terreinen en 1000 gebouwen. 
Niet onverwacht is hierover een enorme 

hoeveelheid documenten beschikbaar. De afdeling Huisvesting wil die 
documenten graag onderbrengen in het systeem dat DIV hanteert: 
Documentum. 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 Fred en Michael: 

Documentum 

We hadden het hierboven al over de documenthuishouding van het 
Politiedienstencentrum PDC die aangepakt moet worden in het kader van 
duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Dit project past 
daarbinnen.  
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De DUTO opdracht luidt: 
• De aansluiting van kaders (strategie, beleidsterreinen, wet), architectuur, 

proces en toepassing  
• Toets efficiënt en gestandaardiseerd gebruik van Documentum in een 

productie proeftuin  
• Toets aspecten van duurzame toegankelijkheid van informatie  
• Bepaal een schaalbaar proces  

Een complicatie is dat Documentum een procesgericht systeem is en de 
dossiers die moeten worden ondergebracht objectdossiers zijn. Voor DIV is 
dat een nieuwe situatie. Uiteraard zorgt dit ook voor beperkingen. Zo zijn 
Autocad-documenten te groot en moeten die als pdf worden opgenomen. 
De Cartotheek zelf blijft separaat onder beheer bij Huisvesting. 

Aandachtspunten bij het project zijn verder de rol van het DIV Team, het 
bewerkstelligen van werkelijk duurzaam informatiebeheer en het feit dat de 
verplichtingen administratie via het opdrachtensysteem Planon moet lopen. 

 

Er is gekozen voor een proeftuin: documenten inzake Asbest. Daarvoor zijn 
meerdere redenen: 
• Het betreft FM brede informatie, niet alleen voor Huisvesting óók voor 

Facilitaire Services  
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• Er is een hoge urgentie vanuit wet- en regelgeving om dit voor elkaar te 
hebben  

• Kaders zijn afgebakend; omvang en scope is inzichtelijk  
• Documenten zijn ‘real life’ beschikbaar  
• Een doel is om sturingsinformatie beschikbaar te krijgen  
• Er is een voorgenomen wetwijziging 2024 inzake Asbest 

Inrichting 

Asbest is een bijzonder vraagstuk. In verband met mogelijke schadeclaims 
moet ook achteraf bekend zijn waar precies asbest in verwerkt was. Binnen 
Huisvesting is 1 medewerker hiervoor volledig verantwoordelijk. Een 
voordeel is dat alle betreffende documenten ‘voorhanden’ zijn en dus alleen 
geregistreerd hoeven te worden. 

De start is het inrichten van Documentum. Uitgangspunt zijn de 
inrichtingsprincipes bronarchitectuur:  
• Documentum voor het creëren van objectdossiers  
• Vastgoedregistratie uit Planon  
• Ontsluiting vanuit Rapportagetool (BVI-BV)  
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De meta-informatie die aan Documentum moet worden toegevoegd bevat 
dus een koppeling met vastgoedregistratie uit Planon, maar o.a. ook het 
soort document en een onderwerp gebaseerd op thema’s uit Sertum. 
Sertum is een soort wikipedia voor huisvesting met daarin wet- en 
regelgeving voor beheerders/eigenaren van vastgoed. De genoemde 
rapportagetool (Cognos) zorgt ervoor dat de chef huisvesting 
sturingsinformatie krijgt en dus gaandeweg ook de voortgang kon zien. 
Daarmee werden punten gescoord. :-) 

De proeftuin is als volgt aangepakt: 
• Training van de gebruikersgroep  
• Werkinstructies opstellen 
• Floorwalkers. Deze helpen als men vastloopt 
• Leesrechten – autorisatie  
• Pitch bij alle betrokkenen door huisvesting zelf 
• Vervolg stappen uitzetten 

Resultaat 

Het resultaat van de proeftuin: een zeer tevreden klant! Alle aan asbest wet- 
en regelgeving gerelateerde documenten zijn geregistreerd.  De 
documentatie is gekoppeld aan 253 eigendomslocatie met bouwjaar vóór 
1996. De informatie is te raadplegen door de beoogde (eind)gebruikers. En 
secundair gebruik van (meta-)informatie is mogelijk door ontsluiting via BVI-
BV. Nu is het tijd voor de eind-evaluatie. Mogelijk is hier en daar wat teveel 
of te weinig ingevoerd. 

Kortom: een werkend digitaal gebouwdossier is gecreëerd en inzicht is 
verkregen over de samenhang rondom duurzame toegankelijkheid van PDC 
informatie.  

Denk daarbij aan:  
• Het systeem Documentum (DUTO)  
• De kaders/richtlijnen  
• Cultuuraspecten  

41 Digitale Tijger - editie #8



• Managementinformatie centraal beschikbaar en toegankelijk  

Conclusies 

Concluderend wordt nu voldaan aan een aantal strategische doelen:  
• Wet- en regelgeving: voorkomen van boetes! 
• Betere managementinformatie (thematisch gestuurd, meta-datering, etc.)  
• Een efficiënte, kwalitatief hoogwaardige én geborgde bedrijfsvoering 

(AO/IC)  
• Informatie dient duurzaam toegankelijk én benaderbaar te zijn  
• Met één Digitaal Gebouwdossier komt de ‘Basis op orde’  

 

Ook is gescoord op structurele punten als: duidelijkheid over (de-)centrale 
inrichting van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op thema 
en uitvoering. En op: inzet van DIV-recordmanagers op het proces. Andere 
conclusies: Documentum is hét DMS voor de Politie voor de lange termijn. 
(Meta-)informatie is te ontsluiten via BVI-BV, geautomatiseerde rapportages 
zijn mogelijk. En: er is grote samenhang met andere (bron) systemen (G-
schijf, Agora, Planon, Outlook). 
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Na asbest zijn liften, brandblussers e.d. aan de beurt, maar deze aanpak zou 
bijvoorbeeld ook kunnen voor wapens en voer/vaartuigen! 

Handige links 
De links openen in je browser 

• Presentatie Fred en Michael 
• Over het Politiedienstencentrum 
• Politievastgoed in de verkoop 
• Eisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie 

(DUTO) 
• Profiel Fred Huijsmans 
• Profiel Michael Chau 

Dit artikel is een hoofdstuk uit Heterdaad eDossier III Nationale Politie. 
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4. Saneren van Schijven en Mailboxen / Pensioengigant MN 

 'Alleen met Goud naar de Cloud' 

Marcel Brok, is Business Consultant 
Informatievoorziening bij MN. 

Dit artikel is een hoofdstuk uit het Heterdaad 
eDossier I: Pensioengigant MN! 

Wildgroei van informatie is misschien geen grote (opslag)kostenpost meer, 
maar wel strijdig met de hygiëne die je als bedrijf binnen je informatie–
huishouding wilt nastreven. Bovendien… de AVG benadrukt het belang 
hiervan nog eens nadrukkelijk. 

Een kenmerk van wildgroei is de grote hoeveelheden persoonlijke 
bestanden. Maar ja, nu kennisdeling op de agenda staat, waarom zou je dan 
iets nog persoonlijk houden? Helaas, medewerkers zijn vrij om hun 
persoonlijke opslagruimte te gebruiken. En zo blijf je aan de gang. 
Eveneens werkt versnipperend dat steeds meer applicaties zelf over 
archieffunctionaliteit beschikken. 
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Er zijn niet veel momenten in een organisatie waarop je de kans krijgt om 
schoon schip te maken en opnieuw te beginnen. De overgang naar O365 
wordt binnen MN gezien als hét moment om dit in een keer goed te doen 
en afscheid te nemen van alles wat er in de loop van de jaren verzameld is. 
Marcel Brok, Business Consultant Informatievoorziening bij MN, zit daar 
bovenop. 

Maar eerst een stukje context, want wie of wat is 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. :-) 

En zo komen we terug bij O365: 

14 Terrabyte naar de Cloud? 

In de loop der jaren is er zo’n 14 terabyte aan informatie verzameld op 
fileshares en persoonlijke omgevingen. Van veel van deze informatie is de 
waarde niet meer te achterhalen. Ook durven mensen er niet meer aan te 
beginnen deze verzamelde informatie te schonen. Er zijn schijven waarvan 
de eigenaar niet meer te vinden is.  

 

• MN maakt een beweging naar de Cloud. Onderdeel hiervan is de werkplek 
en alle bijbehorende bestanden. Het betreffen zowel gedeelde als 
persoonlijke bestanden/documenten. Deze bevinden zich op fileshares 
(afdelingsschijven), persoonlijke schijven en SharePointsites.

• Door zwakke regie is dit in de loop der jaren een aanzienlijke hoeveelheid 
geworden waarbij ook twijfel over de toegevoegde waarde is ontstaan. 

• Mede door aangescherpte AVG is aandacht voor schoning noodzakelijk 
(focus vanuit DNB en accountant). Opgenomen in AVG rapportage aan EC 
als aandachtspunt voor 2020.

• Net als bij een verhuizing is de overgang naar de cloud een logisch moment 
om de “inboedel” eens goed te bekijken en te saneren.

• Hiervoor moet tijd en aandacht gevraagd worden en uit de praktijk blijkt 
dat veel managementaandacht voor adoptie noodzakelijk is om dit te laten 
slagen.

Achtergrond
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Alles bij elkaar moet er met een enorme historie op een goede wijze 
omgegaan worden. Belangrijk is dat ook bij het management hiervoor 
aandacht is. Er wordt te makkelijk gedacht over het opslaan van álle 
informatie op de cloud. Er is dan wel een besparing bereikt, maar in de 
kwaliteit van je informatievoorziening schiet je niks op, want je vindt alleen 
maar meer rommel in de nieuwe omgeving. Daar wil MN paal en perk aan 
stellen. 

Het eerste wat aangepakt wordt, de scope, zijn de persoonlijke 
netwerkschijven. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke schijf en sommige 
daarvan zijn verrassend groot. Dan zijn er nog de SharePointsites on 
premises, de Fileshares en de mailboxen. De mailboxen bevinden zich al in 
de cloud maar moeten nog wel gesaneerd worden. Op termijn gaat 
technisch gezien alles naar de cloud. 

Migratie 

Er zijn 2 migratiescenario’s: 

• As-is 
• Schone lei 

As-is 
Alle data / opslaglocaties 1 op 1 naar de cloud; dit betreft met name de 
technische migratie van opslag bij ATOS naar opslag in Amazon en 
Microsoft Cloud. Dit scenario wil je niet als het gaat om de data. 

Schone lei  
Alleen relevante en waardevolle bestanden naar O365; Betreft de feitelijke 
migratie naar O365. In praktijk is dit het meest toegepaste scenario omdat 
veel bedrijven het zien als een logisch moment en een kans om de 
informatiehuishouding op orde te brengen. De situatie bij MN is immers niet 
uniek. 
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Alles gaat wel mee naar de cloud, maar niet alles gaat mee naar O365. 
Uiteindelijk gaat MN alleen met de relevante informatie de nieuwe wereld 
in. De Fileshares worden gesaneerd door de eigenaren. Hiervoor krijgen ze 
tijd én hulp. Er wordt gedacht aan het inrichten van een Edepot voor alles 
waarvan niet zeker is of het weg kan. Dit wordt dan nog een jaar geparkeerd 
als grote verzameling van shares die mogelijk na een jaar verwijderd kunnen 
worden. Ook worden de data-loss preventie en de retentie-regels ingericht 
om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk geautomatiseerd gemonitord kan 
worden. 

De Praktijk 

De collega’s van Infrastructuur is gevraagd om een uitdraai te maken van 
alle shares die bij hen in beeld zijn. Met een tool (Treesize) kwamen zo’n 700 
schijven boven water. Inmiddels is bekend dat van die 700 schijven maar 
256 in gebruik zijn. Dit is vastgesteld op basis van de datum ‘last modified’. 
Met zo’n lijst kunnen een aantal hele simpele zaken uitgevoerd worden. Zo 
zijn er bijvoorbeeld vernietigingsjaren aan gekoppeld. Zo kunnen 
bijvoorbeeld alle data die meer dan 7 jaar geleden voor het laatst 
‘gemodified’ zijn in 2019 vernietigd worden.  

Voor zover de eigenaren bekend zijn kan er dan nog met hen overlegd 
worden. Er is een mail naar hen gestuurd met de inhoud van de schijf en het 
verzoek ‘er wat van te vinden’ en de vraag of het weg kan. Er zijn mensen die 

• Alleen waardevolle en relevante bestanden worden gemigreerd naar O365.
• Alleen actieve omgevingen die een eigenaar hebben komen voor migratie 

in aanmerking. Indien er geen eigenaar bekend is maar wel gebruikers 
moet er een eigenaar aangesteld worden.

• Fileshares worden voor migratie naar O365 gesaneerd door de eigenaar.
• Achterblijvende bestanden worden of verwijderd of tijdelijk (1 jaar) read-

only gearchiveerd (uitzondering onderkende formele archieven). (E-depot)
• Geen persoonsgegevens van MN klanten en relaties op persoonlijke 

omgevingen (ODfB)
• Het gebruik en beheer van bestanden in O365 wordt gemonitord door 

middel van Data Loss Prevention regels en Retentie regels.

Kortom: We gaan alleen met GOUD naar de CLOUD

Uitgangspunten
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niet eens weten dat ze eigenaar zijn van een bepaalde schijf, wat niet 
verbazingwekkend hoeft te zijn. Vaak is de conclusie dat dit soort schijven 
vrij makkelijk opgedoekt kunnen worden. Dit proces kun je ieder jaar weer 
doorlopen. Er waren ook schijven waar gewoon niks in zat. Deze kun je 
natuurlijk gelijk laten verwijderen. Die vervuiling ben je het eerste kwijt. 

Het is handwerk. Belangrijk is dat de organisatie iemand ermee belast om 
dit te doen. Je kunt natuurlijk zeggen dat je er software voor nodig hebt, 
maar het is ook gewoon een kwestie van doen. Het zal per organisatie 
verschillen hoeveel werk het is. Marcel doet dit tussen de werkzaamheden 
door: hij zet signalen uit en pakt op wat er terugkomt. Je kunt zo’n proces zo 
op een vrij laagdrempelige manier in gang zetten.  

Awareness 

Ook hier gaat het natuurlijk ook om een stukje awareness van mensen die 
eigenaar of beheerder zijn: Heb ik dat ook nog? Even kijken wat ik hiermee 
moet… Sommige shares worden nieuw leven ingeblazen omdat er ineens 
dingen teruggevonden worden waarvan het bestaan niet bekend was. 
Andere dingen kunnen gewoon weggegooid worden. Het gaat op een vrij 
eenvoudige manier. 

Let wel: er wordt een goede administratie bijgehouden. Als schijven ineens 
gemist worden, kun je aantonen dat er door mensen zelf toestemming voor 
gegeven is. Alles wat gedaan wordt met recordmanagement, de afspraken 
die gemaakt worden met juristen, met gebruikers in de organisatie, alle 
uitspraken die daarover komen worden vastgelegd bij RM-beleidszaken, het 
archief van het archief. Dit zijn documenten die ook meteen als record 
worden opgenomen in SharePoint. Hiermee zet je meteen je documenten 
vast voor je archief als bewijs dat de dingen zijn zoals ze moeten zijn. 
Inclusief de e-mails met de bevestigingen van de verwijderingen en de 
afspraken over bewaartermijnen. 
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Het Resultaat 

Met terugwerkende kracht zijn 1.412 userschijven en mailboxen vernietigd 
van medewerkers die uit dienst zijn. Dit ruimt lekker op. Als iemand een jaar 
uit dienst is worden de mailbox en de userschijven verwijderd. Dit ook 
vanwege de AVG. Inmiddels zijn ook 156 Fileshares vernietigd, er zijn 292 
shared mailboxen weg. Als op een SharePoint-site een jaar geen activiteit 
meer is geweest wordt deze ook ter archivering of verwijdering voorgelegd. 

 

Kortom: op een vrij simpele manier kan er gesaneerd worden, zonder al te 
veel ingewikkelde software. 

Links 

• Presentatie Marcel 
• Profiel Marcel 

Misschien nuttig: 
• All about Records Management 
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5. Case… Gemeente Zoetermeer! 

Martijn de Groot is afdelingshoofd 
Informatie en Automatisering bij 
Gemeente Zoetermeer en 
opdrachtgever van Karin. 

Karin Piters is Manager 
Informatiebeheer en 
projecteigenaar/opdrachtgever 
van het gemeentebrede project 
Proces- en Zaakgericht werken. 

Samen presenteren ze (een deel 
van) de case. 

De rest van de case lees je in Heterdaad eDossier VI Zoetermeer. 

We starten met een overview van de complete case en zoomen dan in op 
de presentatie van Martijn en Karin: Informatiebeheer als Way of Life. 

Overview 

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. 

De meeste thema's, boosdoeners en erfenissen zijn wel bekend. Maar de 
aanpak... en de resultaten daarvan... de geleerde lessen en succesfactoren… 
van gemeente Zoetermeer zijn zeer de moeite waard. 

Archivering by design is een prachtig principe, maar heeft vooral een 
‘technische’ connotatie. Zoetermeer gaat graag een stapje verder: 
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informatiebeheer hoort niet alleen in software maar ook tussen de oren, als 
onderdeel van de dagelijkse praktijk. En dat lukt het team Informatiebeheer 
aardig. ;-) 

Kijk maar naar de manier waarop wordt omgegaan met Procesgericht 
werken en de migratie van het zaaksysteem… 

Migratie zaaksysteem & Procesgericht werken 

Het oude Centric-zaaksysteem voldeed (ècht) niet en moest (snel) worden 
uitgefaseerd, maar dat is geen sinecure. Onder Karins regie werd het oude 
systeem succesvol uitgefaseerd en het nieuwe geïmplementeerd, met alle 
voordelen voor o.a. WOO en de komende WMEBV. En dat in een half jaar 
tijd.… Vervolgens gingen het project vervanging zaaksysteem en het 
programma Proces- en Zaakgericht werken samen optrekken en werd 
Informatiebeheer - lees: Karin - projecteigenaar/opdrachtgever van Proces- 
en Zaakgericht werken. Nog steeds worden flinke stappen gezet. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat een datamigratiestrategie is vastgesteld en 
uitgevoerd richting het Pre-depot of het nieuwe systeem. En dat alle data 
van het oude systeem veilig in de RecordmanagementTool zijn beland, 
toegankelijk via MyLex. Maar ook dat alle gebruikte zaaktypes overgezet zijn 
èn… vakapplicaties alleen worden gekoppeld als er werkelijk toegevoegde 
waarde is. In specifieke gevallen vindt de afhandeling inclusief vernietiging 
volledig in de vakapplicatie plaats, voor de rest wordt het zaaksysteem 
gebruikt voor zaken die daarin volledig worden afgehandeld. Géén 
dubbele opslag en met uitwisseling van statusinformatie. 

Boeiend is dat vervolgens de succesfactoren van dit project in kaart zijn 
gebracht. De projectmatige aanpak. Het brede draagvlak. De onderlinge 
samenwerking. En de resultaatgerichtheid. Onder elk van die punten gaat 
een wereld schuil. Alleen dat maakt dit al een interessante case. Maar er viel 
meer op in de analyse achteraf: Geleerde lessen over de Kennis, het Digitaal 
werken en communiceren, Leiderschap en Eigenaarschap en… de 
afhankelijkheid van Leveranciers. Ook over deze onderwerpen kan Team 
Informatiebeheer een boekje open doen. 
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Dit heeft geresulteerd in helder zicht op de benodigdheden voor de alweer 
gestarte fase 2, met name de doorontwikkeling van de zaaktypen en 
procesoptimalisatie. Ook de aanpak hiervan klinkt als een klok, met stevige 
aandacht voor Governance. Niet onbelangrijk is de brede samenstelling van 
de projectorganisatie en de korte lijn naar de directeur, die ook in de 
stuurgroep zit. Het wordt wel duidelijk in de sessie: Informatiebeheer speelt 
een hoofdrol. Interessant blijft: hoe doet ze dat toch? 

Projectenportaal in SharePoint 

Maar er speelt veel meer bij Zoetermeer. Het Projectenportaal bijvoorbeeld, 
een Projectenomgeving, gebouwd in SharePoint, waarin je kunt archiveren 
en beheren: 

• Teams (de bekende hoofdingang voor digitaal samenwerken) 
• SharePoint (de documentenbak en het archief) 

Dit was hard nodig, want - wie kent het niet? - de informatie was vogelvrij, 
terwijl projectarchivering om allerlei redenen zo belangrijk is. Toen ook nog 
wegens Corona versneld Teams werd uitgerold, groeide de behoefte aan 
iets als een gemeentebreed projectenportaal. En dat is nu gerealiseerd. Bij 
de start van een project wordt gelijk in de portal een projectdossier 
aangemaakt. De metadatering, opgezet en ingericht door Informatiebeheer, 
wordt direct geborgd conform Prince II. Die data gaan mee met de mappen 
en na afloop van het project wordt pas décharge verleend als alles bij 
Informatiebeheer in de archiefomgeving is. 

Archivering by Design, Privacy en Security 

Een bekende hoofdbreker. Hoe krijg je dat goed georganiseerd? Nou… 
soms helpt het om een keer op de juiste plekken knap chagrijnig te zijn als 
er weer ergens een nieuw systeem opduikt dat misschien wel een probleem 
prima oplost, maar nauwelijks rekening houdt met vooral vernietiging, 
privacy en security. Vraag maar aan Team Informatiebeheer. Het effect is 
opmerkelijk. En structureel. 

53 Digitale Tijger - editie #8



Dat geldt nu praktisch over de hele linie: vanuit de helikopter bezien (de 
informatiearchitectuur en de procesbeschrijving) tot aan de voeten op de 
grond (vastlegging van verplichte metadata op de verschillende 
aggregatieniveaus). 

RecordManagement Tool en Pre/E-depots 

Een belangrijk onderdeel van de bewaarstrategie is de Recordmanagement-
Tool, aangeschaft in 2019. Focus: schijven opschonen, structureren en 
beheren. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om sjablonen voor 
mappenstructuren en dossiertypes vast te leggen, metadata aan 
mappenstructuren en documenten toe te kennen, interne audits en 
kwaliteitscontroles uit te voeren of dubbele dossiers en documenten op te 
sporen. Handig bijvoorbeeld voor pre-ingest-werkzaamheden voor e-
depots. 

De inzet hiervan past in de Zoetermeerse benadering: “Duurzaam beheren 
lukt alleen maar wanneer de voorwaarden voor duurzaam beheer reeds bij 
creatie van de archiefbescheiden worden meegegeven en vereist 
vooruitzien en plannen op zowel technisch als organisatorisch vlak bij de 
inrichting van het applicatie- en informatielandschap en de processen.” 
Oftewel: het sec realiseren van een e-depot in de zin van een technische 
voorziening is niet de oplossing. 

Verandermanagement 

Er was natuurlijk niet alleen sprake van een gebrekkig zaaksysteem. Er 
speelden ook andere legacy-systemen, onvoldoende zicht op ‘wat zit waar’ 
en zoals te verwachten een traditionele focus op papier, ook qua 
competenties. Dit leidde tot een meervoudige aanpak: van een 
kwaliteitszorgsysteem, nieuwe beheersregelingen en het nieuwe 
zaaksysteem tot de samenwerking met programma procesgericht werken 
en het gemeentebreed versterken van de positie van Informatiebeheer. 
Geen sinecure.  
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Oplossingen vallen niet uit de lucht, die vergen commitment van de top en 
goede bemensing. En dus ook het activeren en meekrijgen van bestaande 
menskracht. Hoe doe je dat? Karin vooral met bevlogenheid over het 
vakgebied (en natuurlijk de nodige ervaring en visie…). Zij gaat voor 
verbinding en enthousiasme, niet zozeer voor hiërarchie. 

Over het Team 

Team Informatiebeheer verzorgt natuurlijk de inrichting conform wet- en 
regelgeving maar adviseert ook afdelingen bij het implementeren, bewaken 
en verbeteren van de kwaliteit van hun informatiebeheer. Dit betekent 
bijvoorbeeld het inrichten van beheerinstrumenten, zoals een 
ordeningsplan en een kwaliteitsmodel, het toetsen van applicaties op 
beheerfunctionaliteit en het organiseren van trainingen en 
bewustwordingsactiviteiten. Het werkt nauw samen met de vakgebieden 
Informatiebeveiliging en Privacy. Samen vormen ze team IPI. 

Tot zover de overview. Het woord is aan Martijn en Karin: 

Informatiebeheer als Way of Life 

Martijn 

Ik start met dingen die vanuit mijn perspectief zijn gebeurd en misschien 
wat minder op inhoud dan dat je verderop gaat zien. Karin pakt daarna op 
wat er allemaal gebeurd is om te komen waar Zoetermeer nu staat. We 
hopen daarmee een inspirerende start te geven. Ik ontkom er niet aan om 
iets te schetsen over de historie van de afgelopen jaren rondom de afdeling 
I&A, omdat dat heel erg samenhangt met waar we vandaag voor staan en 
waar wij tegenaan gelopen zijn.  

Belangrijk om te weten is: de afdeling informatie & automatisering is in 2012 
ontstaan uit een grote reorganisatie. Het is een brede afdeling van beleid tot 
uitvoering, van techniek tot ondersteuning van gebruikers tot 
Informatiebeheer. Maar ook functioneel beheer, applicaties, advisering... We 
hebben alles daar bij elkaar zitten en dat informatiebeheer als vakgebied 
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daar bij zit, is niet vanzelfsprekend. Ik weet dat het bij heel veel organisaties 
op andere plekken georganiseerd is en dat heeft zo z'n weerslag op hoe er 
wordt omgegaan met dat vakgebied. 

't Goud van de Toekomst. Toch? 

Heel belangrijk: toen wij ontstonden was de gedachte dat door de 
digitalisering bij informatiebeheer "'t goud van de toekomst" lag. Na de 
vorming van de afdeling hebben we daar niet zoveel mee gedaan. Daar was 
wel discussie over, we wilden die stap wel maken, maar we werden 
hinderlijk onderbroken in dat proces door iets geks. 

 

In de periode 2016/17 ging een aantal dingen mis in het postproces en dat 
leidde eigenlijk tot heel veel bestuurlijke ophef. Gedoe. Een hele 
vervelende periode voor het team en voor de afdeling als het gaat om de 
ontwikkeling van 't vakgebied. Daarmee ging ook de focus echt helemaal 
naar papier terug en wat daar allemaal anders moest. En... er zijn 
oplossingen verzonnen waar we tot vrij recent heel lang last van hebben 
gehad. Ik noem het even omdat het een externe factor is waar je soms geen 
invloed op hebt die heel erg bepalend is voor hoe je verder komt met je 
vakgebied of niet. Voor ons was dat een echte worsteling. Heel veel last van 
gehad. Dat was ook mede de aanleiding voor een 'reorganisatie' die werd 
doorgevoerd in het team. 
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Maar dat staat wel tussen quotes, want ook die reorganisatie had een erg 
papieren karakter. Karin gaat daar verderop wel meer op in. Je ziet dat 
bestuurlijke commotie heel veel impact kan hebben. Het heeft ons echt een 
paar jaar gekost om daar weer doorheen te ploegen, om het onderwerp 
weg te halen uit de sfeer van 'politiek risico dossier'. Want dat is wel wat het 
vakgebied geworden was in plaats van een kansrijk dossier waarop de 
organisatie stappen vooruit kan maken om grip te krijgen op informatie. Het 
was een hele diepe dip om uit te komen. Een dip waar ik niet bij was, maar 
die ik heb wel meegemaakt omdat ik toen ook in Zoetermeer werkte. En 
eentje waar ik een beetje verdrietig van werd omdat ik wel van 't vak houd.  

Context: uitdagingen 

Pas in 2020 kregen we de kans - en Karin en ik de kans samen - om te kijken: 
hoe kunnen we nou die stap naar voren weer maken? Kunnen we nu echt 
een paar stappen nemen? Dus dit wil ik meegeven om context te schetsen 
voor het verhaal van Karin. 

 

Ik ben tegen een aantal uitdagingen aangelopen die ik wil delen. Echt 
dingen die ik je op het hart wil drukken als je verder wilt met dit vakgebied: 

• Ik loop iedere dag aan tegen een gebrek aan een urgentie voor dit 
vakgebied. We hebben ontzettend veel dingen die belangrijk zijn in de 
gemeente en 't is heel moeilijk om de problematiek van informatiebeheer 
bovenop die agenda te krijgen. Dat is een strijd die we al twee en een half 
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jaar voeren, waar we stappen in maken en waar ik echt van zeg: daar ligt 
een uitdaging. Ik ken jouw rol niet, maar zorg als je de rol niet hebt dat je 
mensen gaat verbinden die die rol wèl hebben, die dat voor je kunnen. 
Dit is echt cruciaal.  

• Een tweede uitdaging - en die is heel frustrerend, maar die moet je heel 
serieus nemen: Mensen snappen het niet. Dat geldt voor mijn hele 
afdeling. IT snapt ook niemand of willen ze niet snappen. Echt oprecht 
snappen wat informatie hier betekent, wat je daarvoor moet doen, hoe je 
dat verder brengt, wat je daar zelf in kan doen als organisatie (en dat dat 
niet iets is dat anderen wel voor mij oplossen)... Men snapt het niet. En dat 
is niet altijd onwil, het toont als onwil, maar heel vaak is het onbegrip. Een 
ingewikkelde kwestie. 

• Dan komt daar nog bij: de complexe rol van Informatieprofessionals in het 
vakgebied. Het ene moment sta je met je vinger omhoog, omdat iets niet 
mag. En het andere moment wil je iets aanreiken om te helpen. En die 
twee rollen? Best wel moeilijk om die in een week twintig keer te wisselen 
en dan geloofwaardig te blijven. Dus die complexe rol speelt echt mee in 
de uitdaging.  

• En de laatste, niet onbelangrijk: ik heb geen idee hoe het in jouw 
organisatie is, maar ik kom wél tegen dat de positie van Informatiebeheer, 
DIV, archief - ongeacht de naamgeving - niet onmiddellijk de plek is waar 
je direct aan de bestuurstafel zit en meeduwt op de grote onderwerpen 
en waar geld naartoe gaat en de capaciteit en de energie. Dat helpt niet, 
dus daar valt ook iets te doen. 

Wat te doen? 

Dit zijn onderwerpen die heel veel uitdaging vormen, maar ook heel veel 
aandacht hebben gehad en waar wij echt geprobeerd hebben om mee aan 
de slag te gaan om dat beter te krijgen.  
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Maar wat moet je dan doen? Ja, een heleboel natuurlijk. En dat is veel te 
veel om hier helemaal op in te gaan. Maar ik wil wel een paar dingen 
noemen: 

• Wees onbescheiden. Creëer urgentie. Ik ken de meeste mensen uit dit 
vakgebied als veel te bescheiden. Het zit niet echt vaak in hun natuur om 
dat podium te pakken en die stap te zetten, dus om het spannend te 
maken richting bestuur, het spannend te maken richting de directie: 
Zorgen dat ze ècht voelen dat er iets mis kan gaan en niet dan terugslaan 
zoals wij in 2016 beleefden met een proces dat je niet wilt, maar 
terugslaan met middelen en kennis om stappen naar voren te zetten. Dat 
is echt heel belangrijk. 

 

Kun je dat niet zelf? Zoek er dan iemand bij. Wees ook onbescheiden in je 
hulpvraag. Vraag iemand erbij die dat wel voor je kan doen. Karin schopt 
mij gewoon af en toe dat podium op. En af en toe pakt Karin het zelf, dat 
kan ze ook heel goed. In die combinatie kom je verder en huil je ook bij 
elkaar uit als het niet werkt. 

• Maar dat is niet genoeg: bied ook een praktisch en realistisch 
handelingsperspectief. Wij zijn heel goed in het problematiseren van wat 
er niet goed gaat, we zijn minder goed in het bieden van een helpende 
hand: Hoe lossen we het dan wel op? Of we nemen het over en dan 
hebben we meer werk dat we ooit kunnen verstouwen. Dan hebben we 
een volgend probleem. 
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• Maar echt: bied een praktisch toepasbare oplossing, zodat een afdeling 
verder kan of een organisatieonderdeel! Zeg: Ik start nu met de opbouw 
van een toekomstgerichte digitale bewaaroplossing.  

We gaan straks vertellen hoe wij dat hebben gedaan. Dat is niet de 
gouden route, maar het is onze route en we leren daar nog iedere dag in.  

Ga daar mee aan de slag, want dat is onderdeel van datgene wat je kunt 
aanbieden om tot een oplossing te komen. En niet alleen maar 
politieagent spelen en zeggen wat er niet goed gaat. En daar hoort ook 
bij:  

• Ga minder dweilen. Want: als er iets is misgegaan, gaan we daarnaartoe 
en helpen we dweilen. En dan kijken we om en dan is aan de achterkant 
iets anders misgegaan, want er rijden nieuwe systemen binnen, er wordt 
heel veel data gegenereerd, veel meer dan wij bezig zijn goed te maken. 
Dus je wilt heel graag dweilen, maar soms moet je het gewoon toch maar 
even laten stromen. En je aandacht richten op de voorkant van het proces. 
Dat kan op allerlei manieren. Het kan zijn door zaakgericht te gaan 
werken. Etc. Verzin 't, maar probeer aan die voorkant te komen. 

Dat heeft ook een nauwe relatie met die positionering: je komt alleen aan 
die voorkant als je die positie mag pakken, geld, kennis en ruimte krijgt 
om daar stappen in te maken.  

• En een hele flauwe - maar vind ik misschien wel de belangrijkste: Doe 
alles wat nodig is wat je anderen ziet laten liggen. Ik weet zeker dat er heel 
veel dingen gebeuren waarvan je zegt die zouden eigenlijk opgepakt 
moeten worden, maar niemand doet het en wij zijn er niet van. Dan ben je 
er vanaf nu wel van. Pak 'm gewoon, kijk of je er geld voor kan regelen, 
capaciteit voor kan regelen en ga het regelen.  

Wij zijn nu opleidingen aan het organiseren over dingen waarvan ik denk: 
volgens mij moet iemand anders dat doen, maar weet je, niemand doet 't. 
Dus gaan wij het doen. Want we willen dat doel halen. Dus doe gewoon 
alles wat nodig is. Zoek naar de ruimte om dat te doen.  
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Stappen zetten 

Als je op deze manier probeert dat accent te verschuiven, denk ik dat je wat 
steviger in de wedstrijd komt, dat je wat stappen naar voren kan maken. En 
ja, als ik terugkijk: de berg is hoog, maar we zijn in ieder geval bij 't eerste 
basisstation aangekomen. En wat daar cruciaal in is: als je eenmaal bij dat 
eerste basisstation bent, zak je niet meer terug naar beneden.  

Ik ben er echt van overtuigd dat we nu op een plek zijn gekomen 
waarvandaan we niet meer terugzakken naar waar we waren.  

Het is een lange weg hoor, die kennis opbouwen en voordat het gaat leven 
bij andere bloedgroepen. Dat geldt ook voor mij trouwens, want per 1 
januari 2020 stapte ik in en had ik Karin aan m'n bureau. Het heeft echt wel 
effe geduurd voordat ik dacht oké, dit wordt een dossiers waar ik iets mee 
moet gaan doen... Het kost echt wel tijd en vandaar ook: 'houd vol'. Komt 
echt goed. 

Dit is wat ik aan je wil meegeven vanuit mijn perspectief als hoofd van de 
afdeling en als strijder op het podium tussen bestuur en managementteam 
met honderdduizend andere prioriteiten. Karin heeft daar een mooie 
verdieping op. Dus ik geef haar het stokje, want zij heeft het echte 
grondwerk verzet. 

Karin 

Ik startte in Zoetermeer in december 2019. Toen ik hier solliciteerde zat ik 
nog bij de Politie. Mijn toenmalige collega's vroegen: hoe was je gesprek bij 
Zoetermeer? En toen zei ik: "Joh, ze zijn net gereorganiseerd en weet je, ze 
hebben drie scanoperators. Daar schrok ik van." Want wat moet ik nou in 
een speelveld waar we eigenlijk niet zoveel meer te scannen hebben, waar 
van die grote postzakken inmiddels nog maar zo'n (klein) stapeltje post over 
is en ik toch drie scanoperators heb? En waarom heb ik aan de andere kant 
maar 1 recordmanager en 1 adviseur in m'n team?  
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Zo begon ik. Ik zoom nu eerst iets meer in op de situatie van waaruit ik 
startte: over de vacaturetekst Teammanager IB, over de opzet van het team, 
en over het KPI-verslag van onze archivaris/toezichthouder, die al een aantal 
jaren aan de bel trok dat er een aantal dingen niet goed gingen. [KPI: 
Kritieke Prestatie-Indicator.] 

 

Eerst over de vacaturetekst. Dit zijn echt letterlijke quotes uit die vacature 
tekst: "Het team Informatiebeheer is verantwoordelijk voor het post- en 
archiefproces..." En het was ook de doelstelling om het post- en 
archiefproces te verbeteren.  

Focus: papier... 

Er stond niks in over digitaal, over die digitale wereld waarin we ook leven. 
Ook het team was als zodanig samengesteld, met veel aandacht voor de 
papieren wereld. Ik was aangesteld als teammanager, we hadden een 
coördinator informatiebeheer en aan de post- en registratiekant in totaal 
meer dan dertien FTE.  
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Dat waren de mensen die de post en de registratie deden en fysiek stukken 
uit het archief haalden als mensen fysieke archiefstukken vroegen. En aan de 
adviseurs- en record management kant hadden we drie mensen, drie FTE.  

Daar had ik zorgen over. Ik weet nog dat ik - ik sta wel bekend als direct - 
tegen P&O zei, die net die reorganisatie voor elkaar hadden gebokst: Nou 
heb je gereorganiseerd, maar dit is in mijn ogen niet wat je nodig hebt om 
het vakgebied te kunnen uitvoeren. En dat zei ik ook tegen mijn team: 
"Jullie zijn heel hard aan het werk en zien de fysieke post als essentieel en 
dat is deze ook, alleen is dat slechts vijf procent van die totale 
informatiestroom die de organisatie binnenkomt en misschien wel minder. 
De andere 95% is net zo belangrijk en daar doen we nu niets mee."  

En mijn mensen waren zo verschrikkelijk dedicated. Ik hoef ze nooit iets te 
vertellen over wat ze moeten doen. Ik bemoei me eigenlijk ook nauwelijks 
met hun werk. Die post en die postregistratie is altijd af. Er kan hier alles 
gebeuren. Het dak kan eraf gaan, maar mijn mensen staan er. Altijd. En dat 
is misschien ook wel waar je jezelf in herkent of de mensen die je om je 
heen hebt: die post en archiefmensen zijn zo verantwoordelijk voor datgene 
wat ze doen, maar ze overzien niet dat hele speelveld.  

Zaaktype ingekomen post 

Dus toen ik dat zei van die 5 procent, hadden zij zoiets van: "Wij doen dit 
met hart en ziel. Wat sta jij hier nou te vertellen?" Want ze begrepen al vrij 
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snel dat achter mijn verhaal meer zat. Ik ben een interimmanager en bijna 
altijd is de eerste vraag aan een interimmanager (en dus ook aan mij): wat is 
de opdracht die je hebt meegekregen? Oftewel: Wie moet eruit? Er 
ontstond ook angst: daar komt iemand met een ander soort power dan we 
tot nu toe gehad hebben. 

Dit was voor mij best een opgave: Hoe krijg ik nou de juiste mensen op de 
juiste plaats? En hoe krijgen we nou de slag gemaakt naar  
informatiebeheer in de hele breedte van het vakgebied? Martijn  benoemde 
al waar het team een aantal jaren lang mee bezig was geweest:  

Er was een keertje een poststuk kwijtgeraakt, gericht aan de burgemeester. 
Iets over een ingetrokken vergunning en overschreden bezwaartermijnen. 
Het gevolg: de burgemeester stond in z'n hemd. Het feit dat dat ene 
poststuk kwijt was geraakt in de organisatie was daarmee extra pijnlijk en 
werd zo een politiek onderwerp. En zo werd die postkant ook belangrijk en 
werd op een incident ingezoomd en daarop beleid gemaakt. Wat 
gebeurde? Toen zeiden ze: Dat mag nooit meer voorkomen en om te 
voorkomen dat er nooit meer iets zoekraakt, hebben ze 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. 

We hebben nu dus een hele grote dataset hier, ongelooflijk veel stukken, 
van ingekomen post die wij nooit meer kunnen relateren aan de zaak. We 
hebben allemaal ingekomen poststukken waarvan wij niet kunnen zeggen 
bij welke zaak het hoort. Dus je hebt je dossiers nooit compleet. Je hebt je 
aanleiding van je zaak niet op orde. 

En dat blijft heel moeilijk uit te leggen. Niels, Marcel en Charlotte helpen 
ons nu met de implementatie van het nieuwe zaaksysteem en zaakgericht 
werken. Het is nog niet zo heel lang geleden dat wij op de barricade 
stonden toen we het zaaksysteem hadden geïmplementeerd en dat de 
halve organisatie, misschien wel driekwart zei: "Ja, maar jullie hebben geen 
ingekomen post! En nog erger: Jullie hebben geen uitgaande post!" 
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Gedachtefout 

En dan moeten we mensen uitleggen: er is geen zaaktype uitgaande post. 
Er is post die naar aanleiding van de zaak uitgaat en die moet je opslaan bij 
de zaak. Doordat ze die registratie indertijd zo hadden ingericht, hadden we 
aan de postregistratiekant een enorme achterstand in denken en in doen. 
We hebben het er vaak over gehad, ook met de mensen die er zaten: 
Waarom is dan niemand op die barricaden gaan staan? Waarom heeft 
niemand tegen de burgemeester gezegd: Dit kan echt niet! U maakt nu echt 
een denkfout. Maar dan moet je ook durven in een wereld waarin 
informatiebeheer zo ondergewaardeerd wordt.  

Ik heb het voorrecht dat ik bij meerdere organisaties mocht werken binnen 
het vakgebied van informatiebeheer. Medewerkers informatiebeheer/DIV 
zitten vaak letterlijk in de kelder. En vaak is het ook nog een bepaald type 
mens in de zin van consciëntieus, heel, heel hardwerkend, de dingen goed 
willen doen. Dan is het best een hele grote stap naar adviesgerichte 
activiteiten.  

Openheid van zaken 

Leonard Korevaar is als archivaris ook de toezichthouder van 
informatiebeheer. Hij zag natuurlijk wat er gebeurde en had al een aantal 
keren een stevige KPI-rapportage gemaakt. De afbeelding bevat wat zaken 
die in die rapportages stonden. Bij de groene zinsnedes sta ik even stil. 
Bijvoorbeeld: 'de vernietiging van archiefbescheiden wordt niet conform 
wettelijke eisen uitgevoerd.' We liepen - ook aan de fysieke kant - achter. 

We hadden minstens een of twee jaar niet fysiek vernietigd. Digitaal hadden 
we nog nooit iets vernietigd. Dus we hadden gewoon overal data, data, 
informatie, informatie die we niet geclassificeerd hadden. 'De inrichting van 
het' toenmalige 'zaaksysteem hield onvoldoende rekening met archivering.' 
Dit is uit de samenvatting. Niet mis te verstaan. Er staat verderop duidelijk in 
uitgelegd dat je geen zaaktype ingekomen post hebt in het denken van 
zaakgericht werken. Toch was dat eerder nog geen aanleiding om iets aan 
de situatie te veranderen. 
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'Het team informatiebeheer beschikt over onvoldoende middelen en kennis 
en competenties om regie te voeren over informatiestromen binnen de 
gemeente.' We hadden heel veel mensen aan die registratiekant, maar we 
hadden verder eigenlijk nauwelijks mensen. En als je dan die ene adviseur 
bent, ja dan voel je je ook wel een roepende in de woestijn. Je wordt niet 
gehoord. Dat leidt soms tot enorme frustratie. 

En er is meer 

Informatiebeheer bevindt zich teveel aan het einde van de lijn, in het 
"dweilen", het opruimen van dossiers, het samenvoegen van dossiers, maar 
niet aan het begin van de lijn. Niet: welke applicatie rollen we nou binnen en 
kunnen we in die applicatie archiveren? Ik heb het heel vaak gezegd: Die 
kraan moet dicht. Want je kunt niet dweilen als die kraan open blijft staan. 
Daarin hebben we geprobeerd heel veel stappen te zetten. Er was 
gemeentebreed eigenlijk onvoldoende bewustzijn van archivering in het 
belang van de organisatie. Men had ook niet het idee dat het van hen was. 
En voor een heel groot deel is dat verklaarbaar.  

Dat zul je herkennen, waar je ook zit. Kijk maar bij het sociaal domein: dat 
zijn mensen die werken voor de burger en die zijn er om die burger in de 
schuldhulpverlening of aan een baan te helpen. En die vinden archivering 
ballast. Die zeggen: Al die tijd dat ik daarmee bezig ben, kan ik ook een 
burger helpen. Dat is natuurlijk de discussie waar je in zit, maar je moet ze 
uitleggen dat zoeken naar informatie volgens onderzoek tien tot twintig 
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procent van je tijd kost. Dat samen met je collega’s eenzelfde proces op een 
gelijke manier uitvoeren en documentatie op eenzelfde plek opslaan, helpt 
en tijd bespaart. Je kunt informatie beter terugvinden als je met elkaar 
afspreekt dat je het op één plaats bewaart, je kunt dossiers van elkaar 
overnemen. Het is zo belangrijk de collega’s van bijvoorbeeld dat Sociaal 
Domein mee te nemen in de voordelen van goede archivering en van 
zaakgericht werken.  

 

Hier hebben we ook consulenten die hun zaken opslaan in hun eigen 
mailbox en niet in de zaak. Hier hebben we consulenten die mailen naar de 
cliënt, onbeveiligd ook nog helaas. Of die zelfs whatsapp gebruiken. En het 
werd nog erger toen we de Covid-periode ingingen, want toen zat je niet 
meer bij de klant en werkte je ook niet meer hier op het stadhuis.  

[Alleen de mensen van de postkamer waren hier fysiek aanwezig, de rest zat 
thuis. Dat vond ik misschien nog wel het aller lastigst, want het heeft bijna 
anderhalf jaar, twee jaar geduurd voor ik echt fysiek voor het team kon gaan 
staan. Want wat wil je met die verandering? Je wilt ze daarin meenemen. Ik 
vond het heel vervelend dat je dat dan voor zo'n beeldscherm moest doen.] 

Dit zo'n beetje waar Martijn binnenkwam. Hij kan zich de eerste gesprekken 
met Leonard nog heel goed herinneren... 
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Gemiste kans 

Het KPI-verslag werd niet gedeeld met de directie, werd niet gedeeld met 
het College of de Raad. En dat is ook een gemiste kans. Dat hebben we 
inmiddels anders, want dat zijn de mensen die over het geld gaan. Dus je 
moet het wel met ze delen.  

Leonard en ik werken hierin samen. Leonard schrijft het KPI-verslag en zet 
daarin wat niet goed gaat, conform opzet. Ik maak daar een oplegger bij om 
te laten zien wat we beogen te verbeteren als we daartoe de middelen 
hebben/krijgen. Als je samen zegt dat het niet goed gaat en je hebt een 
plan hoe het beter kan dan kun je die zaak wellicht omturnen. 

 

Er was te weinig slagkracht, daadkracht maar ook kennis bij IB. Voor mij 
waren er hardwerkende teammanagers, maar ik ben wel met iets meer 
kennis van vakgebied binnengekomen en dat helpt onwijs. Het helpt onwijs 
als je weet waar het over gaat om die zaken over de bühne te brengen. Je 
hoeft niet de technische details te weten, maar je moet wel kunnen 
uitleggen wat het gevaar is van een niet goed informatiebeheer. 

Ik heb binnen Zoetermeer de situatie rondom informatieopslag vergeleken 
met de belastingtoeslagenaffaire. Ook daar krijgen ze de dossiervorming, 
de informatie binnen één zaak niet meer bij elkaar gevonden. Hier zien we 
ook dat dat lastig is. De informatie staat erg versnipperd op meerdere 
plekken, zoals het zaaksysteem, de vakapplicatie, maar ook het netwerk, 
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SharePoint, e-mail, Whats app etc. Gebruik dat! Elke organisatie heeft dat. 
Dit is wat we overal om ons heen zien in deze tijd: voorbeelden van het niet 
goed beheren van informatie, zoals Mark Rutte die de berichtjes in zijn 
telefoon heeft gewist en heel verontwaardigd is als vakmensen daar 
overheen vallen. Bij ons gaat zo'n bericht direct de IB-app over: Moet je nou 
kijken, daar gaan we weer...  

Gebruik die onderwerpen om in je organisatie te communiceren: 'Dit is dus 
wat je niet wil. Dit is dus vanuit ons vakgebied zoals het niet moet.' Dan 
wordt urgentie tastbaar en beter begrepen en dan kom je ook eerder in dat 
gesprek.  

We zijn aan de slag gegaan op drie hoofdelementen: organisatie, techniek 
en mens.  

 

Mens: duidelijke communicatie 

Ik denk dat het altijd belangrijk is je visie duidelijk neer te zetten, geen 
lulverhaal op te hangen, daar prikken ze echt gewoon doorheen. Vertel de 
weg waar je naartoe gaat, maak die duidelijk, maar geef mensen ook 
perspectief. Ga niet zeggen: 'Dat betekent dus dat jij er niet meer bijhoort.' 
Dus heb individueel aandacht voor je teamleden. Hier in Zoetermeer is de 
hele club intact en als er iemand weggaat, is dat omdat hij/zij met pensioen 
gaat of een andere uitdaging voor zichzelf ziet (binnen of buiten de 
gemeente Zoetermeer). We zetten een transitie neer met iedereen aan 
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boord. En dat betekent ook dat mensen opleidingen kunnen volgen, dat je 
moet investeren, dat we mensen hebben laten coachen. Dat we eigenlijk 
alles uit de kast hebben getrokken. Dit is een fantastische gemeente, want 
dat kan hier. Ik denk dat dat geldt voor de overheid in de breedte. Er kan 
gewoon ongelooflijk veel, maar je moet het wel vragen. En niet één keer. 

Je kunt mensen ook helpen om vragen te stellen, je medewerkers 
begeleiden: Wat wil je? Wat heb je nodig? Welke kant wil je op binnen dit 
beeld? Waar zie je jezelf dan staan? Maar wees ook eerlijk waar jij iemand 
ziet staan. Want niet iedereen maakt een bepaalde transitie naar een senior 
adviseur, want je hebt ook een bepaald analytisch vermogen nodig. Op 
recordmanagementniveau bijvoorbeeld. Het is geen rocket science, ons 
vakgebied, en toch, als je het niet ziet, als je zaakgericht werken niet ziet, 
dan is het best wel een taaie materie. 

 

We hebben heel veel ruimte gegeven om te zoeken naar die eigen rol. En ik 
heb denk ik wel meerdere stijlen van leidinggeven toegepast. Soms duw je, 
soms doe je dat niet. Soms coach je en geef je ruimte en soms laat je 
merken dat het je te langzaam gaat. Dat ligt ook aan wie ik ben. Ik geef heel 
veel van mezelf en ik verwacht daar denk ik ook wel best veel voor terug. 
What you see is what you get.  

En mensen moeten voelen dat je ook voor ze staat, en niet alleen maar zegt 
"dit werk wordt minder", maar ook perspectief biedt. En dat je ook voor ze 
gaat staan als het een keertje lastig is, omdat die burgemeester langskomt 
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en moppert. Dan moet je ook gewoon fair durven zijn en/of aan de 
burgemeester uitleggen dat hij het verkeerd ziet. [Denk aan het eerdere 
voorbeeld over het zoekgeraakte fysieke poststuk.] 

Je kunt dat niet alleen. Ik heb best wel heel veel gevraagd: 'Ik heb dit nodig. 
Ik heb mensen nodig.' We hebben projectleiders op ons vakgebied in huis 
gehaald. We hebben mensen die zijn ingehuurd en ons helpen om die 
transitie te maken. Je hebt mensen nodig en het leuke is dat je dan met 
elkaar dat vak verder kunt brengen en dan wordt de gemeente ook 
interessanter als opdrachtgever.  

Techniek 

We hebben een Pre- en e-Depot ontwikkeld en we hebben een visie op 
bewaarstrategie neergezet. En een projectenportaal.  

 

Ik weet nog dat ik tegen Martijn zei - want de automatiseerders hadden 
natuurlijk allang Teams gezien en wilden het binnenrollen - "Niet zolang we 
niet hebben bedacht hoe we daarin gaan beheren." Twee weken later zaten 
we thuis door Covid. Ja, daar zat ik. Kun je wel zeggen, "we gaan geen 
Teams gebruiken", maar het was onze redding natuurlijk dat we met z'n 
allen nog met elkaar in contact stonden via Teams. Maar dat bracht wel de 
noodzaak om na te denken: "Hoe gaan we daar dan in beheren? En we 
hebben een Projectenportaal neergezet samen met projectleiders en 
projectmensen, waarin we in ieder geval binnen projecten metadateren en 
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een portaal hebben neergezet. Het is een SharePoint omgeving met een 
schil eromheen.  

We hebben een nieuw zaaksysteem geïmplementeerd. Er was een 
programma procesgericht werken met een fantastische doelstelling: We 
gaan elk proces optimaliseren en zaakgericht maken en als we dat gedaan 
hebben dan gaan we daar ook een nieuw zaaksysteem onder zetten. Maar 
ons zaaksysteem hield het niet meer. De mensen bij de post werkten 's 
ochtends heel hard, want na 11 uur moest alles erin staan, want daarna 
hadden was het niet meer werkbaar, daarna draaide het niet meer. Als je er 
dan iets in zocht, dan moest je er tien minuten op zitten wachten voordat er 
iets uitkwam. En we hadden elke dag: "Oh jee, als het maar niet wegvalt". 

Op een gegeven moment ben ik naar Martijn gegaan: "Zo kan het gewoon 
echt niet meer langer." En ik heb gezegd: "Dan ga ik daar aan die lat staan. 
Want wij als IB voelen ons zo erg verbonden en hebben dat zaaksysteem 
ook nodig als basis. We kunnen wel naar onze klanten de boer op gaan met 
mooie informatiebeheerplannen, maar met een niet werkend zaaksysteem 
hebben we maar heel weinig te bieden. Mensen gaan niet met een 
zaaksysteem werken als ze tien minuten moeten wachten voordat ze het stuk 
kunnen ontsluiten dat ze er zelf in hebben gezet. En sterker nog: ik maakte 
zelf ook mijn eigen lijstjes en sloeg die op op het netwerk. Je bent een 
manager, je wil wel resultaat boeken. Dus ik heb een stap naar voren 
gemaakt. Ik ben opdrachtgever geworden van de implementatie van het 
zaaksysteem. We hebben daar specialisten voor ingehuurd, Möbius, en die 
zijn nog bij ons in huis. We hebben een zaak -systeem technisch 
geïmplementeerd en de zaaktypen die er inzaten hebben we overgezet. De 
hele implementatie van dat systeem duurde een half jaar, inclusief migratie. 
We hebben geen nieuwe zaaktypen ingericht. En we hebben de methodiek 
Zaakgericht werken niet geïmplementeerd, want dat is de fase waar we nu 
middenin zitten: Hoe gaan we nou die organisatie zaakgericht laten werken? 

Martijn 

Het was voor mij vanuit mijn rol - en zeker binnen de directie bij ons en 
iedereen in mijn omgeving - helemaal niet logisch om een team 
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Informatiebeheer de leiding te geven in zo'n traject. Dat is niet een 
natuurlijke stap die wij hier normaal gesproken zouden maken. Dus dat is 
ook wat ik bedoelde: je moet zelf op die barricades en die positie pakken 
als je hier het verschil kan maken vanuit je vakgebied. Pak gewoon de lead 
in zo'n project of probeer het in ieder geval. Geef aan dat je dat wil doen, 
want dan krijg je tools in handen en dan krijg je budgetten die je niet eerder 
hebt gehad. Dan kan je echt stappen gaan zetten. Dus die keuze was best 
wel fundamenteel om grip te gaan krijgen vanuit het vak op wat we hier 
proberen te doen. 

Karin 

Voor mij was die keuze heel logisch. We hadden anders nooit die stap 
kunnen maken. En daarbij denk ik als externe: 'Kan het niet een beetje 
sneller?' Eigenaarschap is binnen de gemeente niet een 
vanzelfsprekendheid. Niet omdat we geen goede mensen hebben, maar 
omdat mensen het moeilijk vinden in processen te denken. Dat zien we 
door de hele organisatie heen. Dan moet je mensen wel eens helpen, 
samen processen uittekenen, de informatiestroom erbij in kaart brengen en 
de applicaties die daartoe worden ingezet duiden. Dan krijgt eigenaarschap 
meer richting, over processen, zaaktypen en applicaties.  

Dus dat is wat we gedaan hebben. Ik ben nog steeds opdrachtgever van het 
project Proces- en Zaakgericht werken en daarmee van de implementatie 
van zaakgericht werken en best wel trots op het feit dat het binnen de 
gemeente ook de projecten zijn die de hoogte prioriteit krijgen. We hebben 
afgedwongen dat er één project het allerbelangrijkst was binnen de 
gemeente het afgelopen jaar. En nog steeds is het dat, maar dan met focus 
op zaakgericht werken.  

En we hebben goeie mensen aan boord. We hebben recordmanagers die 
goed kunnen migreren, die goed weten wat een metadateringsschema is. 
Je hebt ook gewoon knowhow nodig en als je het niet hebt moet je het 
inkopen. We hebben eisen en wensen toegevoegd bij de inkoop van nieuwe 
applicaties van systemen. We zijn aan de voorkant gaan zitten. We zijn nu op 
zoek naar een nieuwe Squit-omgeving. We mogen meepraten over aan 
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welke eisen dat systeem moet voldoen op ons vakgebied. En we hebben 
onze positie eigenlijk afgedwongen. Ook de directeur zegt: "Karin, ik wil het 
weten als er een applicatie wordt binnengereden waar we niet in kunnen 
beheren." Dan kunnen we aan de bel trekken. Alleen nee zeggen helpt niet, 
dat is ook wat Martijn zegt. Je moet ook zeggen wat je dan wel als oplossing 
hebt. 

Martijn 

Dat is heel moeilijk. En soms lukt het niet en dan is het gewoon klaar, dan 
gaat het toch door. Je lost echt niet alles in een keer op. Maar het gaat erom 
dat je meedoet in die strijd en niet achteraf denkt "oh, dat was weer een 
besluit". Dat is echt zo'n stap! We hebben daar echt een paar keer het 
verschil kunnen maken. 

Karin 

We zijn best wel trots. Inmiddels is het zo dat alle voorstellen van het college 
langs het IPI gaan. IPI is een door ons gestarte samenwerking van 
informatiebeveiliging met privacy en informatiebeheer. We hadden twee 
grote dossiers. Er was een taak van de gemeente geoutsourced naar een 
aparte BV. En toen dachten heel veel mensen, nou dan pakken wij die data 
op van Gemeente Zoetermeer en nemen we die data zo mee naar buiten. 
Ze zeiden wij als informatiebeheer: "Dat werkt zo niet met die data."  

Toen kenden ze ons nog niet zo goed. En vonden ze het maar lastig dat wij 
dat zeiden. Aan Privacy hebben we toen gevraagd of zij zich hierin niet 
herkenden. De data kan ook vanuit AVG-oogpunt niet zomaar naar buiten. 
En ook Security wilde wel iets zeggen over de beveiliging van applicaties en 
data en dus zijn we daar gedrieën in opgetrokken. Zo ook bij het dossier 
rond de Bodycam: 

Dat was een politiek strijd. Het was in Covid-tijd: Boa's moesten met een 
bodycam lopen voor de veiligheid. En wij zaten met die Amerikaanse 
leverancier met ons drieën. En die zei: "Hoezo willen jullie vernietigen? 
Metadatering, die wil je toch helemaal niet vernietigen, die moet je juist 
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bewaren!" Nou ja, in Amerika wellicht, maar in Europa zijn die regels wat 
anders... En dan is het wel fijn als je daar niet alleen zit, maar als je daar 
gewoon met stevige vakgenoten zit. En we hebben op dat moment ook met 
elkaar gezegd: we gaan IPI oprichten. En inmiddels is het zo dat er geen 
voorstel naar het college gaat zonder dat IPI daar een advies op heeft 
gegeven. Nou dat is de kraan dicht draaien. Dat wil niet zeggen dat we nooit 
lekken. Soms moet je je verlies nemen. 

Procedures beschrijven en aanpassen aan de digitale archivering. We 
hebben een digitale procedure voor vernietiging geschreven. Migratie: daar 
zijn we veel strenger naar gaan kijken. We hebben een pre-depot gemaakt. 
We hebben dus eigenlijk al die data uit dat zaaksysteem in dat pre-depot 
gezet. Daarmee is natuurlijk niet alles opgelost. We hebben nog niet alles 
vernietigd en we moeten dat nog allemaal bewerken. Daar hebben we nog 
veel in moeten doen, maar die data staat er en die data is toegankelijk. 

We hebben processen ingericht om zicht te krijgen op de wijzigingen bij 
migraties. En we staan vaak ook bij onze collega's van projecten om 
daarover te praten. De reactie: "Het gaat niet over jullie vakgebied." En dan 
zeggen wij: "Mogen wij dat zelf bepalen?" Want zij zeggen: "Daar hebben 
wij jullie niet bij nodig, want daar zit niks in." Maar er zit toch altijd 
informatie, data in een applicatie? Dus wij zeggen: "Wij bepalen graag zelf 
hoe belangrijk die informatie is en hoe we dat willen migreren. We zijn daar 
graag bij betrokken." 

Organisatie 

Het belang van informatiebeheer moet je breed uitdragen op alle niveaus. 
We zitten bij de wethouder aan tafel. Leonard zit als archivaris en ook als 
toezichthouder bij de wethouder en mag zelf z'n eigen adviezen schrijven, 
ook richting burgemeester, als hij zegt dat ons vakgebied niet akkoord is. 
Maar ook zitten we aan tafel bij de directeur.  
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Ik had dat had nooit gekund zonder Martijn. Want je hebt een 
afdelingshoofd nodig die jou de ruimte geeft om samen op te trekken. Dan 
zit Martijn naast me om bij de directie het verhaal te doen. We hebben 
verschillende middelen van communicatie gezocht, presentaties gemaakt. 
We hebben een hashtag #goedinformatiebeheerloont ontwikkeld en een 
eigen pagina gemaakt op onze intranet pagina. Ik ben een uur radio gaan 
maken (zo'n initiatief binnen de gemeente in die corona tijd: 'radio voor en 
door', gemaakt vanuit het stadhuis). Ik heb het 't hele uur gehad over 
informatiebeheer en collega's daarover laten vertellen. En er moest af en 
toe een plaatje tussendoor. Ik heb jarenlang radio gemaakt bij een lokale 
omroep, maar toen ik daar zat was ik stront nerveus en het was ook aan me 
te horen. Mijn team zei tegen me: "Wat was jij nerveus, wij kennen jou 
helemaal niet zo, want jij bent altijd zo zeker van jezelf en zo van Boem, we 
gaan die kant op!" Ik vond het heel fijn dat ze ook die kant van me zagen. 
Want je je hoeft niet alles te weten. Je mag ook best zeggen dat je dingen 
moeilijk vindt of dat je zoekt naar je naar je stijl van leidinggeven: wat is nou 
het meest belangrijk? Ja, soms sla je daar ook wel de plank in mis. Dat is ook 
gewoon zo. Dat mijn team daarin mijn kwetsbaarheid zag, was goed en 
werkt ook verbindend. 

Samenwerking binnen IPI is al besproken. Eerst kleinschalig en toen wat 
groter en we zijn gevraagd en ongevraagd advies gaan uitbrengen. Daar 
moeten ze soms nog wel eens aan wennen. Nog niet zo heel lang geleden 
bracht Leonard een advies uit waarvan de privacy-coördinator zei: "Dat 
hadden we toch graag anders gewild. Eigenlijk moet hier een stuk 
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vernietigd worden. Die burgemeester heeft er een toezegging in gedaan. 
Dat stuk had je liever niet willen hebben. Politiek gezien is dat lastig." Maar 
ja, wij zeggen: je kunt niet de geschiedenis veranderen. Juristen staan daar 
wat anders in, maar we - Leonard - hebben wel ons eigen advies 
uitgebracht. Soms is het dan wel zo dat mensen een andere besluit nemen, 
maar dan heb je gedaan wat je in je vak kunt doen. 

Team 

Team, hoe ziet mijn team er nu uit? Op het plaatje zie je de verschuiving 
zoals we die nu gemaakt hebben. We hebben nu één scanoperator, want 
scanoperator twee is doorgestroomd naar medewerker IB en scanoperator 
drie gaat nu net met pensioen. Er komt een andere medewerker voor terug, 
maar niet als scanoperator. We hebben vier en een halve medewerker 
informatiebeheer en minder kan niet, want we hebben ook een vier ogen 
principe. Als je aan vervanging wil doen, moet je met meerdere mensen 
scannen, registreren. Dus vanwege vakantie en ziekte is dat wel echt het 
minimum waar we aan zitten.  

 

We hebben mensen die inventaris opmaken, daar hebben we iemand bij 
gezet op inhuur basis. En er is een iemand die doof is (0,5 FTE) die op dit 
moment de ruimte krijgt om binnen de organisatie of buiten de organisatie 
te kijken waar ze aan de slag wil, maar die we ook niet ontslaan. Als iemand 
twintig, dertig jaar bij de gemeente werkt heb je ook gewoon een 
zorgplicht.  
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Maar aan de rechterzijde hebben we nu drie senior adviseurs, twee 
adviseurs informatiebeheer en twee recordmanagers. Eén recordmanager 
zit niet in mijn team maar bij mijn collega Jolanda. Ik zeg: 
"recordsmanagement is het hart van IB, die moet bij IB zitten." Ik denk dat 
we daar best uit gaan komen eerdaags. We hebben nu een 
recordbeheerder, een medewerker informatiebeheer en een senior adviseur 
in te vullen. 

We gingen het zaaksysteem implementeren en daarbij was het logisch als 
functioneel beheer in de lead ging staan van de pijler inrichting. Daar schrok 
functioneel beheer toen nog wat voor terug en daarom hebben we vanuit 
Informatiebeheer die rol ingevuld, Sanae: de stap vooruit. Toen ik hier kwam 
registreerde Sanae en nu is ze projectleider en recordmanager. Zo hard kan 
het hier gaan. En dat is haar eigen verdienste. 

Hieronder staat het plaatje zoals het eruit zou kunnen zien. Je ziet: we zijn er 
nog niet helemaal.  

 

Succesfactoren 

Wat zie ik als succesfactoren? Een heldere visie, gedeeld, gedragen door de 
organisatie. Je kunt niks alleen. Zorg dat je ambassadeurs hebt. Ik heb dat in 
m'n opdrachtgever, maar ook in de directie die geeft ons ongelooflijk veel 
ruimte. Je hebt een stukje doorzettingsvermogen nodig. Je moet ook wel 
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eens doortastend zijn. En ook wel gewoon nee kunnen zeggen. 
Mensgerichtheid is ook heel belangrijk.  

 

Wensen 

We hebben ook nog dingen te wensen: we hebben het vervangingsbesluit 
nog niet gemeentebreed uitgerold. 

 

Informatiebeheerplannen willen we heel graag per proces. Daar zijn we nu 
wel mee bezig en zijn we ook op aan het inhuren. Proces- en zaakgericht 
werken, organisatiebreed: zijn we ook druk mee bezig. En we willen het 
kwaliteitszorgsysteem implementeren. We staan aan de vooravond om het 
kwaliteitszorgsysteem van VHIC in te kopen.  
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Tips 

Tips? Ga stap voor stap: twee stappen voorwaarts, eentje terug of nog 
eentje terug. Frustratie hoort daar soms bij. Uithuilen, zei Martijn al. Zo van: 
"Moet je nou horen, weet je wat er nou gebeurt?"  

 

Heb lange adem. Houd vol. En vooral: zoek ambassadeurs. Zoek mensen 
die voor jou op de barricade gaan staan. 

Blijf herhalen en wees consequent in je verhaal. 

Zie ook hoe het speelveld verbreed is. Hoe wij nu werken met directie, met 
IPI, hoe we de collega's betrekken, dat samenspel. Probeer dat echt te doen, 
want het is zoveel minder zwaar ploegen als je het met een bredere groep 
kunt doen. En je hoeft niet alles zelf op te lossen. Dus dat zou echt een 
advies zijn. We hebben er best wel veel tijd en energie in moeten steken om 
dat voor mekaar te krijgen. 

Handige links 

De links openen in je browser 
• Profiel Martijn 
• Profiel Karin 
• Presentatie 
• Vacatures 

• Fotoreportage Heterdaadsessie 
Zoetermeer 

• Gemeente Zoetermeer 
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6. Tijgernootjes: AI is here, Resistance is Futile! 
We horen de geluiden al decennia. Vooral in de overheidshoek wordt 
organisaties dementie verweten: als het erop aan komt is veel informatie 
niet te vinden.  

Tegelijkertijd neemt de druk op het vakgebied toe, want interne en externe 
gebruikers roepen: hoe moeilijk kan het zijn ('Google kan het toch ook'), het 
moet niet alleen perfect, maar ook nog eens snel-snel ('Google doet dat 
toch ook?') en... het is toch gewoon een IT-probleem ('Google lost dat toch 
ook op')? Oftewel: koop wat meer hard- en software en het probleem is 
foetsie. 

En nu is de grote redder van de mensheid gearriveerd: Artificial Intelligence. 
Dus waar wachten we nog op? Weg die beheerders, leve de AI! 

Het doet me ergens aan denken... 

De Future van archivering en informatiebeheer 

In het Future Lab rapport over de Informatiehuishouding van het Rijk 2030 is 
het hele informatiebeheervraagstuk opgelost met één simpel toverwoord: 
Artificial Intelligence!  

De informatiehuishouding van de toekomst wordt in het rapport 
voorgesteld als een veranderend, complex, samenhangend ecosysteem van 
tools, omgevingen, beroepen en routines. Met grote nadruk op de kant van 
beleidsondersteuning. Maar technologie of structuur of inrichting van 
informatiebeheer... daar is nauwelijks aandacht voor. Alleen valt zo nu en 
dan simpelweg het woord ‘AI’ en... het probleem is opgelost. Dat gaat zo: 
'Alle medewerkers van het Rijk worden ondersteund door AI om hun 
informatie volgens de Nieuwe Standaard te archiveren'. 

En: in 2025 wordt Artificial Intelligence getraind om informatie over grote 
thema’s te filteren en te zoeken naar nieuwe verbanden. 
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Na lezing van dat rapport schreef ik over deze insteek: "Prachtig. Een jaar of 
30 - 40 geleden viel in dat soort penibele situaties het toverwoord 
‘computer’ of ‘automatisering' ;-)"  

Prompt kregen we in die vroege computerjaren de IT-tsaars in hun gouden 
kastelen, aanbeden door managers en directies. Want IT was de toekomst, 
de redder. Hoe lang heeft het wel niet geduurd voordat IT echt een 
bruikbare tool was en we de wilde kracht ervan konden beteugelen? 
(Gezien de governance-problematiek is dat laatste punt nog niet bereikt). 

Maar nu hebben we ChatGPT en zijn vriendjes. En iedereen valt van zijn of 
haar stoel bij de eerste kennismaking. Ik ook. En het Future rapport heeft de 
AI-koning al bij voorbaat gekroond. Dus waar brengt ons dit? 

Artificial Intelligence: Resistance is Futile! 

Tijd om ChatGPT zelf het woord te geven. De fascinerende conversatie 
hieronder bestaat uit drie etappes: 

1. De mogelijke toegevoegde waarde van AI bij informatie governance 
2. De uitdagende optie om helemaal te stoppen met document/information 

management en gewoon alles in een black box te stoppen, bewaakt door 
AI 

3. Hand in eigen AI-boezem: beperkingen en risico's 

Lees maar. Het is mind blowing met welke snelheid en 'zekerheid' de AI 
antwoordt. Zeer overtuigend. 

Terzijde: omdat ChatGPT Nederlandse vragen achter de schermen omzet 
naar het engels en beantwoordt in het engels en dan op je scherm weer 
presenteert naar het Nederlands treden er soms foutieve 
vertaalinterpretaties op. Vandaar dat ik ervoor koos om het gesprek in het 
engels te voeren en daarna te laten vertalen. Dat leidt tot wat houterig 
taalgebruik (you wordt U e.d.)  

V staat voor vraag en A voor antwoord. 
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1. AI en Information Governance

Vraag: Veel organisaties investeren zwaar in documentbeheersystemen en 

personeel om de belangrijke documenten en gegevens te 
selecteren en de rest te verwijderen. Dat betekent dat ze alle 
informatie uit verschillende bronnen moeten verzamelen en 
doorzoeken om te voldoen aan de overheidsbeleidsregels en hun 
eigen beleidsregels. Dat kost veel werk en investeringen. Weet je 
een beter aanpak? 

Antw: A: Een betere aanpak voor documentbeheer en gegevensselectie 
kan het gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen omvatten om 
documenten en gegevens te identificeren en te verwijderen die 
niet nodig zijn. Geautomatiseerde hulpmiddelen kunnen worden 
gebruikt om documenten en gegevens te scannen op 
sleutelwoorden, labels en andere patronen om organisaties te 
helpen snel te identificeren welke informatie relevant is en welke 
moet worden verwijderd. Deze aanpak kan organisaties tijd en geld 
besparen door het verminderen van de noodzaak voor manuele 
documentcontroles. 

 
Schermafbeelding van een deel van de ChatGPT-conversatie. Helaas onleesbaar 
hier (klik hier om te vergroten). 

Vraag: Kan AI een rol spelen in dit proces? 
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Antw: A: Ja, AI kan zeker een rol spelen bij documentbeheer en 
gegevensselectie. AI-algoritmen kunnen worden gebruikt om 
automatisch patronen te identificeren in documenten en gegevens 
en beslissingen te nemen over welke informatie bewaard moet 
worden en welke verwijderd moet worden. AI kan ook worden 
gebruikt om het proces van het verzamelen van informatie uit 
verschillende bronnen en het doorzoeken ervan op naleving van 
beleidsregels te automatiseren. 

Vraag: Zou U in staat zijn om te identificeren welke gegevens verwijderd 
moeten worden vanwege privacy- en beveiligingsbeleidsregels? 

Antw: Ja, AI kan worden gebruikt om te helpen bij het identificeren van 
welke gegevens verwijderd moeten worden op basis van privacy- 
en beveiligingsbeleidsregels. AI-algoritmen kunnen worden 
gebruikt om documenten en gegevens te scannen op 
sleutelwoorden en labels die zijn geassocieerd met privacy- en 
beveiligingsbeleidsregels, en vervolgens de juiste actie te 
ondernemen om de gegevens die niet voldoen aan de 
beleidsregels te verwijderen." 

Uiteraard roept dit nog 1000 vervolgvragen op, maar het punt is duidelijk: 
Ja, AI ziet een rol voor zichzelf bij informatie governance. Veelbelovend. 

Ervan uitgaande dat dit antwoord klopt: punt voor het Future Lab rapport! 

Maar we zijn er nog niet. Als AI het werk kan doen op willekeurig welk 
moment, waarom dan niet achteraf? Dat scheelt allerlei gedoe: 

2. Waarom dan niet alles in 'n black box stoppen, bewaakt door AI?

Je zou willen dat het kan: stoppen met selecteren en vernietigen. 'Gewoon' 
alles bewaren en de AI als poortwachter erop zetten. Want een belangrijke 
reden waarom op dit moment zelden volstaan kan worden met een puur 
technische oplossing is de enorme hoeveelheid aan informatie, rijp en 
groen doorelkaar. 
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Selectie en Vernietiging zijn altijd belangrijke onderdelen geweest van de 
informatiebeheer discipline en nog steeds. En bepaalde traditionele 
redenen daarvoor zijn ongewijzigd, zoals sneller tot de kern komen bij 
zoekvragen, lagere opslagkosten e.d. En tegelijkertijd is de huidige situatie 
toch heel anders. Want opslagkosten dalen drastisch met de ontwikkeling in 
de hardware. Het vinden van naalden in de hooiberg gaat langzamerhand 
ook beter door de ontwikkeling in de software (al is daar nog een hele weg 
te gaan).  

Nee, de voornaamste redenen waarom de aandacht voor vernietiging 
tegenwoordig zo groot is en zelfs op directieagenda's staat, zijn privacy en 
informatiebeveiliging. 

En dus is er een heel circus opgetuigd om te zorgen dat de wildgroei van 
opslaglocaties wordt beteugeld, onwillige medewerkers toch rekening 
houden met archiefregels, nieuwe systemen voldoen aan archiving by 
design protocollen en noem maar op. Bij sommige organisaties gaat dat 
bewonderenswaardig goed, bij andere blijft misschien 90% vogelvrij. Of 
meer.  

En vervolgens moet er doorgaans nog geselecteerd en vernietigd worden. 
Uiteraard hebben we het hierbij over de traditionele kanalen: interne 
documenten en (e)mail. Andere digitale platforms zoals WhatsApp, Twitter, 
Facebook en LinkedIn doen daarin zelden mee. Laat staan nieuwere en hele 
nieuwe zoals Telegram, Signal, Mastodon en vele anderen.  

Is dit een doodlopende weg? Worden we niet overspoeld door informatie 
uit teveel bronnen om onszelf nog met het gezicht in de plooi 'governance' 
toe te kunnen dichten?  

"Laat AI dat oplossen!" Dat moet toch een enorm uitdagende gedachte zijn 
voor directies nu eenmaal Koning AI geboren is en zijn troon en kroon 
zoekt? 

Wat vindt ChatGPT daarvan? 
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Vraag: In dat geval: zou het niet eenvoudiger zijn om te stoppen met het 
beheren, selecteren en verwijderen van documenten en informatie 
en in plaats daarvan alles te verzamelen in een gesloten zwarte 
doos en alleen selecties te maken als iemand iets probeert op te 
halen? Dan kan je beslissen welk document of welke informatie 
verborgen moet blijven en welke aan deze persoon gepresenteerd 
kan worden. 

Antw: Die aanpak heeft zeker zijn voordelen, omdat het eenvoudiger is 
om alle gegevens op één plek te beheren en te bewaren. Het kan 
echter ook leiden tot beveiligings- en privacyproblemen, omdat er 
geen manier is om er zeker van te zijn dat alle gegevens veilig en 
privé zijn. Bovendien kan het moeilijk zijn om bepaalde gegevens 
te benaderen wanneer dat nodig is. Om deze redenen is het vaak 
beter om documenten en informatie te beheren, selecteren en 
verwijderen om ervoor te zorgen dat de gegevens veilig en privé 
zijn. 

Vraag: U waarschuwt voor beveiligings- en privacyproblemen wanneer 
alles op één plek wordt opgeslagen. Is dat vanwege risico's met 
betrekking tot hardware of bouwwerkzaamheden? Omdat je veilig 
software kan beheren, kan dat toch niet? 

Antw: Ja, er zijn risico's verbonden aan het opslaan van gegevens op één 
plek, zowel vanuit een hardware- als een softwareperspectief. Zelfs 
als de softwarekant veilig is, kunnen er nog steeds 
hardwarekwetsbaarheden bestaan, waardoor het moeilijk is om er 
zeker van te zijn dat de gegevens privé en veilig worden 
gehouden. Bovendien kan het moeilijk zijn om bepaalde gegevens 
te benaderen wanneer dat nodig is, omdat alles op één plek is 
opgeslagen. 

Hmmm... hardwarekwetsbaarheden... Zou dat een zelfverzekerde 
dienstverlener tegenhouden om een Data Fort Knox op te zetten? En zou 
dat organisaties tegenhouden om daar al hun data te dumpen? 
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Toch maar iets dieper graven: 

3. Hand in eigen AI-boezem: beperkingen en risico's

Vraag: Waarom zou de toegang beperkt of problematisch zijn? We hebben 

het over particuliere of overheidsorganisaties, niet over de hele 
wereld. 

Antw: Toegang kan beperkt of problematisch zijn wanneer gegevens op 
één plaats worden opgeslagen omdat het geconcentreerd is in één 
locatie. Dit kan het moeilijk maken om de gegevens te benaderen 
wanneer nodig is, vooral voor grote organisaties waar meerdere 
teams of afdelingen toegang moeten hebben tot dezelfde 
gegevens. Daarnaast moeten er beveiligingsmaatregelen worden 
genomen om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde 
toegang of wijziging. 

Vraag: Dus dit zijn softwareproblemen?  

Antw: Nee, de risico's die gepaard gaan met het opslaan van gegevens 
op één plek zijn niet noodzakelijk alleen softwaregerelateerd. Zoals 
eerder vermeld, kunnen hardwarekwetsbaarheden nog steeds 
bestaan, en het is belangrijk dat er maatregelen worden genomen 
om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of 
vervalsing. Bovendien kan ook de fysieke infrastructuur van de 
locatie een factor zijn, zoals het hebben van het juiste type 
koelsystemen of firewalls. 

Vraag: Je zegt: "AI kan worden gebruikt om te helpen identificeren welke 
gegevens moeten worden verwijderd op basis van privacy- en 
beveiligingsbeleid. AI-algoritmen kunnen worden gebruikt om 
documenten en gegevens te scannen op sleutelwoorden en labels 
die zijn geassocieerd met privacy- en beveiligingsbeleid, en 
vervolgens gepaste actie te ondernemen om de gegevens die niet 
voldoen aan de beleidsregels te verwijderen." Hoe goed zou dat 
werken?  
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Antw: Het hangt af van de nauwkeurigheid en effectiviteit van het AI-
algoritme. AI-algoritmes kunnen zo ontworpen worden dat ze zeer 
nauwkeurig zijn, maar het is belangrijk om potentiële valse 
positieven en negatieven in overweging te nemen wanneer u 
afhankelijk bent van het algoritme. Bovendien kan de 
nauwkeurigheid van het algoritme verbeterd worden met extra 
training en gegevens. Over het algemeen kan AI een nuttig 
hulpmiddel zijn om te helpen bij het identificeren welke gegevens 
moeten worden verwijderd op basis van privacy- en 
beveiligingsbeleid, maar het is belangrijk om er zeker van te zijn 
dat deze correct wordt geïmplementeerd en gebruikt." 

Ah, beide voeten staan weer op de vloer: koning AI vertrouwt zichzelf nog 
niet helemaal. Dat wil zeggen: vertrouwt zijn leermeesters en trainers niet 
voldoende. Ons dus. ;-) 

Dit heeft ook consequenties voor mijn initiële oordeel 'veelbelovend'. 
Misschien moet het Future Lab hier nog maar een keer over 
brainstormen. :-) 

Nawoord

Het was altijd al een aandachtspunt: wie heeft deze tekst gemaakt, 
geredigeerd etc en dat hebben we nu redelijk onder controle, maar hoe 
gaat dat in het AI-tijdperk? De rol van AI-input wordt overduidelijk een stuk 
groter dan die van het oude orakel: Google. 

Als ik ze niet stuk voor stuk had opgeslagen had ik niet eens zelf kunnen 
reproduceren welke vragen en antwoorden in de bovenstaande conversatie 
zaten. Zelfs bij social media kun je de conversatie nog terugkijken (tenzij je 
berichten wist uiteraard), maar hier verdwijnt alles als je een volgende 
conversatie start.  

Het speelveld is weer vergroot, misschien zelfs verplaatst... 

88 Digitale Tijger - editie #8



7. Op Heterdaad Provincie Zuid-Holland: Digitale Platforms! 

Ja, er is weer een nieuwe Heterdaadsessie 
in aantocht. Bij Provincie Zuid-Holland nog 
wel. Deze keer met als onderwerp: Digitale 
Platforms. 

Hieronder nadere informatie over de 
sessie, gebaseerd op een recent 
voorgesprek met de sprekers! 

Waarom over Digitale Platforms? 

We kunnen zo heerlijk introvert zijn in ons vakgebied en vergeten (of willen 
vergeten ;-) dat alles draait om de buitenwereld, met name de 
informatieuitwisseling met burgers en klanten. Zonder dat geen organisatie. 
Het is de spil van de informatiehuishouding. 

Die informatie-uitwisseling evolueert. En rap. Tijd voor een heroriëntatie: 

Wie kent niet de afbraak van Twitter en de hype rond Metaverse? Of de 
twijfels rond betrouwbaarheid van TikTok, Facebook etc? Of het cruciale 
belang van de Newsroom voor - soms hypersnelle - communicatie via al hun 
kanalen? 

Ja, het is juist de externe communicatie die informatie essentieel maakt. En 
de daarvoor onontbeerlijke digitale platforms transformeren soms sneller 
dan het licht. En daar moet je wat mee als organisatie, want het is serious 
business, die informatie-uitwisseling. Maar wat? 
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Provincie Zuid-Holland deelt hun Visie en Aanpak, dus daar gaan we heen: 

Op Heterdaad, Provincie Zuid-Holland: Digitale Platforms 
18 april te Den Haag 

Een tipje van de sluier 

De Newsroom van de Provincie communiceert via meerdere kanalen. Wat 
zijn Do’s en Don’ts? En hoe zit het met de Privacy en Betrouwbaarheid van 
die kanalen? En wat betekent het als een vertrouwd kanaal plaats maakt 
voor een los verband, een Fediverse, zoals Twitters opvolger Mastadon? En 
hoe zit het met die Metaverse hype? Negeren en achterlopen is geen optie. 

Ook dit hoort bij de informatiehuishouding.  

Digitale Platforms 

Wat komt er zoal aan de orde? 
• Welke ontwikkelingen zijn relevant? 
• Wat zijn kansen en risico's?  
• Wat zijn do's en don'ts?  
• Hoe zit het met privacy, betrouwbaarheid en ethiek? 
• Wat is de visie? Wat is de aanpak? 

Onderwerpen als: 
• Newsroom en directe communicatie met de buitenwereld 
• Social Media en Ethiek 
• Open standaards als Fediverse 
• Virtual reality, augmented reality, Metaverse 

Verder is er een Paneldiscussie en extra ruimte voor interactie en onderling 
contact. 
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De gastorganisatie 

Het Provinciehuis van Zuid-Holland... Alleen al voor het pand zou je 
komen. :-) 

Renovatie? Verbluffend! Modern en stijlvol. Kom wat eerder en loop vooral 
rond. Zie beneden je de splinternieuwe Statenzaal via de grote glazen 
panelen. Ervaar hoe echt zonlicht via het dak veel ruimtes verlicht. En neem 
natuurlijk plaats in de gedurfde Evenementenhal waarin we met ons allen 
de presentaties volgen met plafond-tot-vloer powerpoint-projecties. Wow! 

Wie spreken er? 

Sprekers 

• Marieke van Buijtene, Coördinator Newsroom 
• Maartje Stevens, Online Adviseur 
• Guido Scheuerman, Innovation Officer 
• Tristan Grevenbroek, Projectleider Metaverse 
• Paneldiscussie 

Geweldig toch, die functie van Tristan? Ik zei het toch: dit is serious 
business... 

[En: Sessiedeelnemers krijgen het complete verslag van de sessie helemaal 
gratis toegestuurd als eDossier... Voor niet-deelnemers is dat los te koop] 

En zoals altijd: je kunt tevoren jouw vraagstukken inbrengen. De sprekers 
gebruiken die bij de voorbereiding.  

Plus natuurlijk: 

• Ontvangst met broodjes 
• Netwerkborrel inclusief Tijgernootjes 
• Grrrrratis het eDossier!!! 
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Aanmelden voor de sessie (en voorintekenen op het eDossier) kan gewoon 
op de site: www.papierentijger.net 

Nog wat toelichting: 

Newsroom 

Marieke van Buijtene, Coördinator Newsroom 

De Provincie werkt met een Newsroom. 
Woordvoerders, online specialisten, media-
analisten, webcare en ContactCentrum hebben 
nauw contact over wat er speelt in de 
buitenwereld: directe communicatie via de 
kanalen, snel anticiperen voor een goede 
dienstverlening en dialoog. Cruciale informatie-
uitwisseling. 

Wat zijn de Do’s en Don’ts: wat werkt wel en niet? Hoor aansprekende 
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Of het nou gaat om woningbouw, 
energietransitie, asielzoekers, stikstof, ganzen, omgekeerde vlaggen of 
maaibeleid. Het devies: #elkedagbeter, leren van de opgedane ervaringen. 
Leer mee! :-) 

De newsroom is een waar zenuwcentrum: een persbericht verkeerd 
opgepakt door de media? Verkeerde framing van de Provincie? Melding van 
een incident? Reageren! Duidelijk maar genuanceerd, afgewogen. Allerlei 
disciplines zijn hierbij betrokken, inclusief de woordvoerders maar ook zijn 
de lijntjes naar de beleidsmedewerkers kort. Dit alles vergt constante 
monitoring van de buitenwereld, van social media tot kranten, en 
communicatie via diverse - doorgaans digitale - platforms... 
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Social media en Ethiek 

Maartje Stevens, Online Adviseur 

Facebook, Instagram, TikTok, Twitter: miljoenen 
mensen maken er dagelijks gebruik van en dus 
zijn dit aantrekkelijke communicatiekanalen voor 
de Provincie om doelgroepen te bereiken.  

Maar hoe zit het met privacy, hoe betrouwbaar zijn deze platformen? En hoe 
ga je daarmee om als overheidsorganisatie?  

Ethiek wordt een steeds belangrijker onderdeel van de 
communicatiemiddelen die je kiest. Maartje vertelt hoe de provincie Zuid-
Holland hiermee omgaat. 

Want de Provincie is niet zomaar een organisatie die wil communiceren, 
maar heeft ook eigen en wettelijke normen en een communicatiestrategie.  

Zo is er moreel beraad geweest over TikTok, en keuzes. Ook worden er 
stappen gezet richting Mastodon. En dat gebeurt niet in een vacuüm, maar 
bijvoorbeeld ook in overleg op Rijks- en EU-niveau. 

De consequenties zijn ook groot. Er wordt niet zomaar besloten ‘de stekker 
gaat uit Facebook’, maar er wordt bijvoorbeeld geen Facebook pixel 
gebruikt. En interessant: wat gebeurt er als het Twitter-archief uit de lucht 
gaat? Het zit het met soevereiniteit van data? 

 

Open standaards? Fediverse! 

Guido Scheuerman, Innovation Officer 

De Fediverse is een netwerk van servers voor 
webpublicaties, zoals sociale netwerken, 
blogs en websites. Let op: een netwerk, het 
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eigenaarschap is vaak decentraal belegd. Niet bij één partij. Voorbeeld: 
Mastodon, door velen beschouwd als opvolger van Twitter. 

Toch voelt het als één geheel want de software draait op 
communicatieprotocollen met een open standaard. Zo kun je gewoon tekst 
en andere media plaatsen of berichten van anderen volgen.  

Wat zijn de kansen en risico’s? Wat kan het ons bieden? 

Het blijft interessant dat een Provincie zich hiermee bezighoudt, maar 
vreemd is het niet: je wilt publieke waarden uitstralen. En kan dat nog op 
Twitter bijvoorbeeld? Mastodon is echt in beeld. 

Maar Fediverse als Netwerk van Netwerken heeft nog veel meer potentie 
voor allerlei regionale en landelijke samenwerkingsprojecten, zeker op het 
gebied van Innovatie, zoals Campus Zuid-Holland. 

Metaverse: visie op de hype 

Tristan Grevenbroek, projectleider Metaverse 

Metaverse… wie heeft er niet van gehoord? Het 
is 3D. Het is een virtuele wereld naast de fysieke 
wereld. Een uitbreiding van de werkelijkheid, 
waarbij gebruikers zich kunnen verplaatsen en 
interacteren met andere gebruikers en virtuele 
objecten 

Ja… dan praten we over virtual (VR) en augmented reality (AR). Een 
compleet nieuwe wereld met nieuwe digitale ervaringen? Of toch een 
hype? Hoe fascinerend ook, er zijn meer vragen dan antwoorden.  

Gelukkig heeft de Provincie een visie. :-) 
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En nee, dat is niet gek. Als een Metaverse een digitale afspiegeling van de 
werkelijkheid is, dan is het een ‘digital twin’ en daar zit de wereld eigenlijk al 
vol mee, ook Provincies.  

Denk aan al die data over gebiedsinrichting: over elke m2 is al zoveel 
digitaal opgeslagen, van bouwwerken en hun functies tot leidingen en 
ondergrond. 

Hoe boeiend is het niet om heel beeldend relaties te visualiseren tussen 
dergelijke feiten en sociale verschijnselen? Of trends? En daarover met 
burgers in interactie te gaan? Wat is de impact van een extra woonwijk? Etc. 
Een interessant beleidsinstrument! 

Handige links 

De links openen in je browser 

• Heterdaadsessie Provincie Zuid-Holland, de laatste informatie. 
• Aanmelden 
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8. Sentimental Journey 

Dit is de plek om een klassieker in het zonnetje te zetten, een hoogtepunt in 
de historie van het Netwerk. Doorgaans is het een roemrijke 
Heterdaadsessie, maar deze keer... iets heel anders. :-) 

Uit sentimentele overwegingen is de oude site (digitalespin) nog steeds in 
de lucht en daaruit viste ik een aantal kijkjes in het verleden van het Netwerk 
in de vorm van een paar columns. Eigenlijk waren het blogs of opiniestukjes. 

 
Bovenaan de laatste column voordat de site stopte. 

Ja, dat was voor de hegemonie van Facebook, Twitter, LinkedIn en al hun 
vriendjes op het gebied van tijdsgebonden meningen en andere teksten. 
Ergens wel jammer dat alles nu zo vluchtig is geworden, er gaat heel veel 
verloren aan interessant materiaal dat zo mooi de tijdgeest illustreert, zowel 
op maatschappelijk als op organisatorisch en zelfs persoonlijk niveau. 
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De onderstaande teksten betreffen de eerste jaren van site van het Papieren 
Tijger Netwerk. Tot die tijd verliep de attendering vooral via... papier. :-) 

Opmerkelijk is dat dit nog niet eens zo lang geleden is: de site startte in 
2009. Een reden daarvoor is dat ik ervaring had met het uitbesteden van 
site-ontwerp en tegen de beperkingen daarvan was opgelopen. Ik wilde het 
dan ook zelf doen. En ik was nog aan het bijkomen van een burn-out. (Ja, 
dat krijg je als je alles zelf wilt doen ;-) 

En toen alles eenmaal liep heb ik het jaren volgehouden die column. Totdat 
ik doorhad dat het echt tijd was voor een nieuwe site. Vanwege het 
oubollige uiterlijk èn omdat de software die ik ervoor gebruikte - Apple's 
iWeb - al jaren niet meer ondersteund werd. En... ik voelde niet meer de 
ambitie om alle onderdelen van de site in de lucht te houden. Inclusief de 
columns. :-) 

Waarom deze greep uit het Netwerk-verleden? Omdat dit jaar het Netwerk 
25 jaar bestaat. Ook in een volgende Journal zal ik daar nog een keer bij 
stilstaan. Maar dan graaf ik nog dieper. 

De columns 

In de kantlijn naast elke blog stond vermeld: 

Papieren Tijgers, Digitale Spinnen, we zijn erg druk allemaal. 
Bezige baasjes, hoor, die document- en kennisprofessionals... 
Soms is het even tijd voor ietsje meer afstand, een knipoog, 
bezinning op het alledaagse. 

Voilà de Column! Elke Digitale Spin bevat een nieuwe column 
van Simon Been of een gastcolumnist. 
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En over de columnist: 

Simon Been richtte in 1997 het Papieren Tijger 
Netwerk op en knabbelt graag op een Tijgernootje 
of -oortje. Zijn profiel staat in de rubriek Mens 
achter de Tijger. 

De Column is een rubriek waar Papieren Tijgers hun 
licht kunnen laten schijnen over iets actueels, maar 
dan met een beetje afstand en een knipoog. 

Uiteraard streven we naar een paar leuke, vaste columnisten, maar er 
is altijd ruimte voor extra’s. Stuur je Column met een bijpassende 
foto of illustratie naar redactie@papierentijger.net. 

De eerste blogs 

Deze verscheen op 11 juni 2009 ter gelegenheid van de start van de toen 
nieuwe site. Die site was tamelijk ambitieus, inclusief nieuwtjes op het 
vakgebied. En ik was in een uitbundige bui. ;-) 

Digitale Spin 

Ik ben geboren met Tijgeroren 

Acht poten en ogen van vuur 

Die door het web kunnen rennen en ademloos scannen 

Als een held op een groots avontuur 

Mijn docent Nederlands begon zijn allereerste les met de 
beginregels van Iris, van Jacques Perk. Dik een generatie later begin 
ik de digitale nieuwsbrief van het vernieuwde Papieren Tijger 
Netwerk met een variant erop. OK, met iets minder brille. Sorry, 
Jacques, ik liet me even meesleuren ;-)         
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Papieren Tijgers zijn net zo digitaal als elke andere professional. 
Tenminste, zo lijkt dat. In werkelijkheid zit dat wat gecompliceerder, 
namelijk: in elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin... 

We kunnen wel doen alsof het niet zo is, maar dat digitale gen is 
ergens in ons lijf verzeild geraakt. Jouw lijf, mijn lijf... Aangeboren, 
aangewaaid, aangeleerd of onder dwang geïnjecteerd. En nu 
kunnen we niet meer zonder. Verstoppen helpt niet meer. Laten we 
dan maar uit de kast komen! 

Een prachtig gezicht trouwens: een Papieren Tijger die zich ontpopt 
tot Digitale Spin... En dat niet midden in de nacht, als de maan vol is, 
maar gewoon overdag, ergens in de lunchpauze, tijdens de 
wandeling over de afdeling. Zo loop je nog in het archief of de 
bibliotheek en zo navigeer je door een virtuele wereld, als gids voor 
al diegenen die digitaal hun vrouwtje en mannetje staan, maar 
helaas de essentiële instincten van een Papieren Tijger ontberen. 
Arme zielen... 

We zijn net als Dr Jekyll and Mr Hyde: onze Papieren Tijger en onze 
Digitale Spin zijn tot elkaar veroordeeld. Kunnen geen stap meer 
doen zonder de ander. Gelukkig is er een belangrijk verschil met die 
twee uit het boek: onze beide zijden kennen elkaar. Goede en 
minder goede karaktereigenschappen leven in een prettige 
harmonie en strijden samen voor de goede zaak. Ja toch? Toch? 

Of word je wel eens badend in het zweet wakker terwijl de maan 
hoog staat? Niet in je vertrouwde warme nestje, maar ergens tussen 
de muren van een verlate ruïne, in een gigantisch web, met iets 
ondefinieerbaars dat knarst tussen je kaken... 

Nee, het is in mijn ogen eerder omgekeerd. Papieren Tijger en 
Digitale Spin zorgen voor een verregaande staat van perfectie. Het 
lijkt wel alsof ze volledig complementair zijn en gezamenlijk alleen 
maar goede eigenschappen opleveren. Het ultieme bewijs hiervoor 
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was de verkiezing Informatieprofessional van het Jaar (helaas is de 
verkiezing gestopt...). 

Ik bladerde wel eens door de profielen van de genomineerden en 
de winnaars. De perfectie straalde eraf. Dat waren nog eens 
rolmodellen, echte TijgerSpinnen. Jacques Perk kan trots op ons zijn: 
we zijn allemaal geboren uit zonnegloren! 

;-) 

Simon 

Erg leuk vind ik deze van gastcolumnist Helga Dietrich, van 5 oktober 2009. 
Zij was toen Manager Business Information Centre bij Yakult: 

Eenpits, vierpits of vijfpits? 

Eenpitter, wie heeft die term eigenlijk ooit bedacht? 
Het is een aanduiding van mijn bestaan als 
informatie professional in een grote organisatie, die 
mij niet zo erg aangenaam in de oren klinkt. Hij 
roept eerder de associatie in me op van ‘in je eigen 
sop gaar koken’, ongeacht wat er om me heen 
gebeurt. 

Even maar ‘googlen’ brengt mij ook niet dichter bij een definitie. 
Vertaalwoordenboeken naar het Engels of Duits kennen zelfs die 
term niet.  

Maar wacht, de eenpitter doet mij wel denken aan mijn eerste 
eenpitkooktoestel op mijn studentenkamer, waarmee ik ooit - met 
een beetje van dit en een beetje van dat en dan nog even een 
scheutje van dit erbij – heerlijk pittige eenpansgerechten fabriceerde 
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en mijn vrienden op een overheerlijk diner met een glaasje 
Lambrusco erbij trakteerde. 

Tja, en wat doe je als eenpitter, om niet almaar in je eigen sop gaar te 
koken, maar juist wel met behulp van andere geuren, kleuren en 
nieuwe ingrediënten je kookkunsten op een hoger plan te tillen en 
ze voor je gasten, collega’s of gebruikers zo aantrekkelijk te maken, 
dat ze weer komen? 

Jaren geleden kreeg ik een heel interessant idee aangereikt. Altijd 
geïnteresseerd in verschillende denkwijzen en disciplines kwam ik 
op allerlei plekken mensen van uiteenlopende pluimages tegen. En 
op een dag vormden wij een groepje dat steeds met elkaar in 
discussie was, een intervisiegroep.  

Intervisie? Nooit van gehoord binnen mijn eigen beroepsgroep. Dat 
is toch iets voor de softe sector, voor psychologen, pedagogen, 
coaches, enz.! Kan ik daar ook iets mee? Ja, hoor, mijn 
intervisiegroep – bestaand uit inderdaad een andragoloog, een 
coach, én ook een natuurkundige/system engineer, een 
informatieprofessional - bestaat inmiddels al meer dan 8 jaar. Sinds 
kort hebben we er een nieuw lid bij, een schoonheidsspecialist die 
zich aan het heroriënteren is. Erg leuk, onze maandelijkse 
bijeenkomsten, waar we een inspirerende werkvorm voor ontwikkeld 
hebben.  

Elke keer brengt een persoon zijn nieuwe eenpansgerecht mee: een 
casus over een interessante of moeilijke situatie in je eigen werk en 
beroepsontwikkeling, waarmee je aan het worstelen bent. Je laat de 
anderen proeven. Angstvallig wacht je op hun reacties, wat ze ervan 
vinden. En dan begint het: de één vindt het nog te vaal smaken, de 
ander mist de jus en de derde zegt, de combinatie klopt niet 
helemaal. Oeps, daar ga je dan met je iets door elkaar gehutselde 
gerecht weer naar huis, maar wel met de bemoedigende woorden 
van herkenning en “ga door” in je oren. Gelukkig!  
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Tja, en zo koken we inmiddels met 5 pitten en dienen we maandelijks 
heerlijke gerechten op, vergezeld van een heerlijk glaasje “echte” 
wijn! Hiermee ‘aangesterkt’ gaat ieder weer zijns weegs en fungeert 
als een spin in het web in zijn eigen omgeving! 

Met een hartelijke groet,  

Helga Dietrich 

  

Of deze van 9 december 2009: 

Kennis Katalysator 

‘Kennis moet je niet verkopen. Kennis moet je weggeven. Gratis. 
Geef het weg aan zoveel mogelijk mensen. Het kost je niets en je 
krijgt geheid wat terug dat voor jou van waarde is.’ 

Nee, dat heb ik niet zelf bedacht. Martijn Aslander verkondigt dit - en 
nog veel meer - al een aantal jaren. En ja... dat doet hij gratis. (Anders 
klopte zijn verhaal niet, natuurlijk ;-) 

Gisteravond hoorde en zag ik hem spreken in 
Amersfoort, voor een volle zaal. Het was 
georganiseerd door Happinez, en voor de 
liefhebber: ja, Inez was er ook. (Wow, ik voel me 
even net zo’n Story-journalist - als dat blad nog 
bestaat, tenminste). 

Twist: gratis en rechtstreeks 

De oude hiërarchische structuren gaan vallen, informatie is de 
nieuwe geldsoort, éénpitters of zzp’ers verdringen de loonwerkers... 
die verhalen kennen we wel. Martijn geeft er een extra twist aan, twee 
twists zelfs: gratis en rechtstreeks. 
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Davied van Berlo (de man achter Ambtenaar 2.0 en IP’er van het jaar 
2009) gebruikt hij als voorbeeld: kennis over hoe kunnen we de 
overheid verbeteren wordt niet via de geijkte kanalen topdown 
verspreid, maar via internet/networking door één bezielde 
ambtenaar vergaard en gedeeld. Gratis. En rechtstreeks. En wat krijgt 
hij terug? Aanvullende tips en ideeën! En die verspreidt hij weer. Etc. 

Daarom zegt Martijn: ‘Ik ben een groot deel van de dag op zoek naar 
relevante kennis en die geef ik weg.’ Het bewijs: kijk op zijn co-
productie Lifehacking. Hij geeft ook jaarlijks meer dan 100 
presentaties, gratis. Als de organisatie die hem uitnodigt iets wil 
terugdoen, suggereert hij iets waar ze zelf goed in zijn en waar ze 
veel van hebben: bijvoorbeeld ‘boeken’ als hij voor een uitgever 
spreekt, maar ook ‘mobieltjes’ bij een telecombedrijf. Die geeft hij 
weer weg aan anderen in zijn netwerk die vervolgens weer met iets 
anders komen. Soms natuurlijk iets dat hij zelf kan gebruiken. Hij leeft 
ervan, nu 6 jaar.  

So what? Moet ik voor niks gaan werken? ;-) 

Martijn is eigenlijk een Papieren Tijger en Digitale Spin, net als jij en 
ik. Hij is een kenniswerker en vooral ook kennisdienstverlener. Zijn 
kennissystemen zijn o.a. Twitter, LinkedIn, blogs en de sites waarmee 
hij zijn pdf’s en filmpjes verspreid (gratis, uiteraard). Zo deelt hij wat 
hij weet - en wil weten. Razendsnel. 

Heb je ooit gedacht: Twitter, Google, wiki’s e.d. zijn mijn 
concurrenten? Kenniswerkers kunnen nu zonder mij? Ik moet me 
concentreren op de grote systemen en op de geordende document- 
en kennisstromen om te overleven? Nee, ik zie dat anders. 

Ik zie Martijn eigenlijk vooral als een katalysator. Een opschudder. Hij 
zegt ook: ‘Sta ik voor zo’n groep medewerkers van een bedrijf te 
vertellen over social networking... is er eentje die alles weet over 
Twitter, een ander over LinkedIn, weer een ander over RSS. Waarom 
delen ze dat niet, intern?’ Iemand moet ze opschudden, blijkbaar. 
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Iets voor jou, beste lezer? Je hebt een ongelooflijk arsenaal aan 
social networking instrument tot je beschikking. Gratis! 

De post moet verwerkt worden, documenten gemanaged, artikelen 
opgevraagd, het intranet onderhouden, maar... ooit staat op jouw 
visitekaartje: Kennis Katalysator! 

Simon 

Oké, deze voorspelling kwam niet echt uit... Wat ik in die column niet 
opschreef en me nog zeer helder op het netvlies staat is hoe bloednerveus 
die schouwburgdirecteur was op de avond van Martijns gratis presentatie. 
Martijn had hem blijkbaar overtuigd dat hij ruimschoots betaald zou worden 
door de giften van de bezoekers. Dus toen iedereen de zaal verliet stond 
die arme directeur in het midden met een grote schaal in zijn handen om 
donaties van de bezoekers in ontvangst te nemen. Met het zweet op zijn 
voorhoofd.  

(Nee, Martijn doet het natuurlijk niet helemaal voor niks. Hij krijgt dat geld 
niet, maar wel een avond om gratis klanten te trekken op een sjieke 
locatie. ;-) 

Tot slot nog deze, ook van Helga, 11 februari 2010: 

Infobesitas 

Vroeger leed ik onder informatiestress, vandaag noemen ze het 
“infobesitas”.  

Ik raak verstopt door al die informatie, die ik dagelijks moet 
verwerken. Ze komt maar van alle kanten binnen en moet zo snel 
mogelijk weer in een nieuw jasje naar allerlei kanten verspreid 
worden.  

En ik? Mijn spijsvertering slaat op hol. De filter werkt niet meer. Wat 
moet ik doen? Op dieet? Maar welke dan? Crash of langzaam 
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afbouwen, of misschien een reinigingskuur? 
Het laatste lijkt me wel het beste. Maar hoe 
pak ik dat aan? Wie helpt me erbij? Even maar 
informeren bij collega’s, die aan dezelfde 
kwaal lijden. Zijn die er, en waar? 

Een ding weet ik wel zeker; dat heb ik al vaker 
gehoord: minder is meer. Dus ik ga mijn filter 
op een andere plek neerzetten, namelijk bij 
het begin van deze hele 
informatievoedselketen. Ik zorg ervoor, dat er 
helemaal niet zo veel naar binnen komt, dat 
verteerd dient te worden, en óf naar 

verstopping óf naar diarree dreigt te leiden. Ik kies vooraf de 
bronnen en kanalen, waar ik bewust de informatie vandaan haal, ga 
die rustig verteren en verspreiden…. en slank af! 

Je ziet: eindelijk een column die hout snijdt. Dankjewel Helga! 

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 
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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) 

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) 

VII.CASE HETE DATA... Experts over: De Rol van Document Management & 
Archief / Van Weerstand naar Standaardisatie tot Data Historian / Hoe open je 
die ogen? Een methodiek / Al die data uit Adviesprojecten… Beheer! ? 
Ontdekkingsreis langs Datagovernance (2022, 113 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... 
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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. 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) 
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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) 

8. The Art of Information / Data Governance: hoe je die ogen opent! / DIV Advies: 
Leringen uit 1000+ panden / Saneren van Schijven en mailboxen / Digitale 
Platforms! / Tijgernootjes: AI is here! / Sentimental Journey / Bronnen:  
Rijksmuseum / Nationale Politie / Pensioengigant MN / Margreet Zwenne (PWN) 
/ Bonus: Case Gemeente Zoetermeer: Informatiebeheer als Way of Life! (115 
pagina's, 2023) 

Gratis voor leden. Voor niet-leden zijn Digitale Tijger Journals verkrijgbaar bij het 
Netwerk door simpelweg lid te worden via zaak@papierentijger.net. Kosten: € 75 
voor het lopende kalenderjaar (bij verschijning van deze Journal geldt dat voor 
2023). 
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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!  
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

Als privé persoon lid worden kàn (via individueel lidmaatschap), maar vergeet dan 
niet dat er BTW bij komt. 
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Géén lid? 

Bestel als niet-lid een Heterdaad eDossier of Digitale Tijger Journal en je bent 
automatisch lid. Het lidmaatschapsbedrag voor dat lopende jaar is daarmee 
voldaan. Prijzen hieronder. 

Schrijf je je als niet-lid in voor een Heterdaadsessie, dan word je automatisch 
individueel lid. Het eerste jaar zit dan in je sessieprijs berekend middels een kleine 
opslag.  

Werkzoekenden kunnen beroep doen op het werkzoekendentarief voor een 
sessie. Let op: je wordt wel gewoon individueel lid. 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en geldt voor 
minstens 1 jaar. Het wordt automatisch telkens met 1 jaar verlengd tot schriftelijke 
wederopzegging vóór 1 november. Met het aangaan van het lidmaatschap 
verbindt het lid de eigen organisatie tot het nakomen van de  verplichtingen 
(vooral het betalen van de facturen ;-) 

Prijzen 2023 

Individueel lidmaatschap: € 95. 
Bedrijfslidmaatschap: € 225. 
Heterdaadsessie: € 175 (lid), € 250 (niet-lid, wordt meteen lid), € 99 
(werkzoekende) 
Heterdaad eDossier: € 95 (gratis voor betalende deelnemers aan die sessie). 
Digitale Tijger Journal: € 75 (gratis als lid in verschijningsjaar). 
Nu individueel lid worden kan voor € 75 hier of via een mailtje 
(zaak@papierentijger.net). 
Alle bedragen in deze publicatie zijn ex BTW en gelden voor 2023. Transacties zijn 
zakelijk, op naam van de organisatie en dus BTW-plichtig. 
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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 4, januari 2022* 
• 'Hete Data' over Datagovernance, 22 november 2022 

* Deze TijgerTalks is nooit uitgezonden. 

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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