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The I of the Tiger
Corona-Cadeautje nummer twee!
Voordat je het weet ben je vele maanden verder
en is het nog steeds corona-tijd. Hmmm... Ja, er
is gewenning; nee, het went absoluut niet!
Sommige dingen kunnen gelukkig wel weer.
De grote stress lijkt voor de meesten van ons
wel voorbij maar ouderwetse vanzelfsprekendheden als informele gesprekken bij de koffiecorner of... Tijgernootjes kraken op Heterdaadsessies zitten er voorlopig nog niet in. :-(
Het goede nieuws: er wordt hard gewerkt aan
een nieuw concept voor Heterdaadsessies digitaal, maar niet zoals je denkt, veel leuker
en... nòg informatiever!
Plus: er is weer een Digitale Tijger Journal: editie zomer 2020. :-)
Uitgever spelen heeft meer voeten in de aarde dan je zou denken. Vooral als je
het leuk vindt. Dan ga je allerlei dingen doen die niet hoeven, maar je wel
enthousiast maken.
Zoals met Jurgen Egges overleggen over zijn gave strips - ja, gelukt! - of met
recente sprekers of ze misschien ook boeiende artikelen willen schrijven voor de
Journal. Maar vooral ook gaat heel veel tijd zitten in selectie van een
geschakeerde bloemlezing, uitgebreide redactie, actualisering van bepaalde
teksten en toevoeging van relevante en handige links en vooral ook veel passend
beeldmateriaal, deels uit presentaties en eigen fotoreportages, deels van elders.
En voor al dat materiaal geldt dat het op een website moet staan waarvandaan het
makkelijk geplukt kan worden door de lezer. Dus die is er inmiddels ook, inclusief
een 'webwinkeltje': het Papieren Tijger Netloket.
Dat winkeltje was knap weerbarstig. Ja, ja. Dat heb je misschien wel gemerkt.
Technisch haperde het, ook omdat de site 'niet veilig' leek en de provider daar
wel oplossingen voor had, maar dat verpakte in een mix van cryptobabbel en
techjargon. Maar ook omdat er keus is uit 1001 shops en je eigenlijk pas weet wat
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je Programma van Eisen is als je praktijkervaring hebt. Oeps... Wie zou
bijvoorbeeld verwachten dat - als je na een paar weken eindelijk alle mogelijke
instellingen hebt uitgevogeld en ingeregeld - de dealbreker wordt: de
kleuterschool-lay-out van de factuur voor bestellingen? En ja, alles weer op de
schop! Pfffff...
Enfin, mede dankzij alle reacties en tips van leden van het Netwerk ligt er deze
Digitale Tijger Journal, met uniek materiaal over en van:
• Stadsarchief Amsterdam
• Radboud Universiteitsbibliotheek
• Gemeente Zeist
• Vereniging Nederlandse Gemeenten
• ABNAMRO
Plus... een Mystery Organisatie in de rubriek Sentimental Journey :-)
En vergeet vooral niet de gave strip 'De Archivist' van Jurgen!
En in rubriek Tijgernootjes een uitgebreide reactie op het rapport
De informatiehuishouding van het rijk 2030: Future Lab.

Bloemen alom, tijd voor een Bloemlezing ;-)
Je weet: wat je nu leest is een bloemlezing uit vrij actuele sessieverslagen plus
enkele rubrieken. Digitale Tijger Journals verschijnen ca. 4 x per jaar en komen
telkens beschikbaar voor alle leden van het Papieren Tijger Netwerk. Gratis.
Verslagen van de allerlaatste sessies zijn doorgaans een stuk uitgebreider en
leveren langere, diepgravender artikelen op, maar bloemlezingen bevatten ook
kortere als die een aardige inkijk geven in de materie.
Waarom deze bloemlezingen? 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!

Lees je dit als niet-lid? Een korte intro
Papieren Tijger is een spotnaam ontpopt tot erenaam. Een geuzennaam.
Met accent op Tijger!
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Een Papieren Tijger is een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog
voor kansen en technologie, die het oor te luisteren legt bij vakgenoten en de
tanden zet in nieuwe dienstverlening!
Een Heterdaadsessie (pre-corona editie) focust op een aansprekende organisatie
met een spraakmakende case en speelt zich af op… de plaats delict zelf! De
sessie is middagvullend, sterk informatie-intensief en kent een hoog netwerkgehalte. Naast het plenaire programma is vaak sprake van parallelsessies en zo
mogelijk een rondleiding. Heterdaadsessies worden afgesloten met een ludiek
presentje voor de gastorganisatie en een Tijgerborrel met Tijgernootjes. ;-)
En sinds kort verschijnt van elke Heterdaadsessie een Heterdaad eDossier: een
uitgebreid verslag inclusief bijpassende illustraties en links naar de
onderliggende sheets, fotoreportages en andere handige achtergrondinformatie.
Exclusief voor leden en gratis voor deelnemers aan de betreffende sessie.
Digitale Tijger Journals zijn vooral bloemlezingen uit eDossiers, exclusief en gratis
voor leden.
Overigens is het netwerk naast alle zakelijke informatie ook sterk voorstander van
wat luchtigheid en hier en daar een knipoog. Vandaar bijvoorbeeld in dit dossier
de Column Tijgernootjes en de Sentimental Journey.
Zoals ik al schreef: wegens corona ook beschikbaar voor niet leden. Zo brengt het
virus naast alle verwarring en verdriet hopelijk ook een beetje inspiratie...
Veel leesplezier!
Met Tijgergroet,

P.S.

Alle publicaties zijn exclusief voor leden. De Heterdaad eDossiers
vertegenwoordigen elk een waarde van € 95, de Digitale Tijgers € 49.
Maar... ze zijn ook te koop als je geen lid bent, want door aanschaf word je
lid (1e jaar lidmaatschap is inbegrepen in de prijs).

En...

Mocht je zelf ook een interessant artikel hebben dat je met vakgenoten wilt
delen, ik neem het - na redactie - met alle plezier op in een Digitale Tijger
Journal. Uiteraard met bronvermelding!
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De Archivist - Strip van Jurgen Egges
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1. Orde in de Informatiehuishouding / Gemeente Zeist
Dit is een selectie uit het gelijknamige artikel in Heterdaad eDossier II.
Ziehier voor het volledige artikel met de overige 9 pagina's.
Peter van der Linde, Programmamanager
Informatiemanagement, Gemeente Zeist.
Peter beschouwt andere leden van het Papieren Tijger
Netwerk als de 'echte' informatieprofessionals. Zelf is
hij door Gemeente Zeist neergezet als programmamanager. Waarom? Omdat de opdrachtgever heel
nadrukkelijk vond dat het team het werk moest doen:
de mensen van het team informatiemanagement.
Naast het reguliere werk bestaat dit uit het vormgeven
en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma. Peters rol gaat niet zozeer over de
inhoud, maar over hoe hij het aanpakt.
Zijn focus: hoe de wereld verandert en hoe de wereld van de
informatievoorziening verandert. En natuurlijk wat er bij de Gemeente Zeist
speelde, hoe ze dat op hebben gepakt, waar ze nu zijn en hoe ver ze op weg zijn.

De wereld van informatievoorziening verandert
Kijk eens naar een bloem. Vroeger had je als gemeente hele grote blaadjes
(contact met de omgeving) en een kleine kern; denk maar aan een margriet. De
hele bedrijfsvoering zat in de kleine kern en in die kleine kern ruimden we ook de
informatie op. Dit beeld klopt niet meer. Collega’s hebben dat misschien nog wel,
maar Peter denkt dat de werkelijkheid veel meer richting de zonnebloem gaat.
Het hart wordt steeds groter.
De gemeente verandert steeds meer in een grote informatiebak, in een
informatie-verwerkende industrie of club. Alle relaties van de gemeente met de
buitenwereld zijn uiteindelijk alleen maar mutaties in de gegevenshuishouding.
Dit betekent ook dat archiveren, opslaan, toegankelijk maken en ontsluiten niet
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meer ‘erbij’ bungelt, maar dat het je werk is. Het is je werk geworden om dit te
gaan doen. Dit is de kern van hoe het werk verandert.

Dus alle discussies van gemeenteambtenaren over het geen tijd hebben, ander
werk hebben, het nodig hebben van extra mensen, daarop antwoordt Peter: maar
dít ís je werk. Het is je werk om de informatie die er is goed voor anderen op te
slaan. Ook al heb je er niet direct zelf profijt van, ook al is het misschien voor het
nageslacht, ook al is het voor anderen. Het is je werk om die zonnebloem te
vullen. Dus (digitaal) informatiebeheer gaat van bewaren/opslaan en archiveren
naar informeren en regisseren.
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Team
Het team Informatiemanagement telt 7-8 personen. De helft is ‘klassiek DIV’, de
andere helft is van het historisch archief. Het team is zelfstandig, een bewuste
eigen keuze. Enkele tegendraadse beslissingen zijn hierover genomen. Zo is er
geen gemeente-archivaris, maar een publieks-archivaris. Dit omdat ze in Zeist
voor een deel wel geloven dat regelgeving en kaders leidend zijn, maar dat ze wel
hun eigen keuzen mogen maken.
Een tijdje geleden, met het zaaksysteem, werd de overstap gemaakt naar de DIVer 2.0. Vervolgens wordt dat 3.0 en 4.0. Persoonlijk prefereert Peter een
geleidelijke overgang via 2.1, want hij vond 2.0 al een hele stap. Het is een
herwaardering van het vakmanschap. Je ziet bijvoorbeeld dat er veel
ongestructureerde informatie is en dat mensen hier niet uit komen. Wat Zeist
graag wil is dat de ‘ouderwetse’ DIV-er, de DIV-er 2.1, naast mensen gaat zitten en
ze gaat helpen. Dit naast alles wat er aankomt op het gebied van automatisering.

Fundament voor DIV

Tja, heb je liever een hoog niveau of een stevig fundament? Start eerst maar eens
met dat stevige fundament. Maar hoe doe je dat als je huis in het water drijft? Dit
is waar we op dit moment met zijn allen in zitten: we genereren zoveel informatie,
de informatiehuishouding kraakt aan alle kanten, niemand heeft er tijd voor, het is
dweilen met de kraan open… Heien is ook ingewikkeld. We dobberen en moeten
nodig ergens gaan ankeren, of verankeren. Dat is de opgave waar we voor staan.
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Hoe kwamen we in deze situatie als gemeente? We doen al jaren ons best om
zaken goed te archiveren, zowel digitaal als fysiek. Al jaren hebben we
toezichtrapportages en al jaren vindt de Provincie er wat van, en we doen ons
ding. Totdat er ergens commotie ontstond in de Raad omdat raadsleden relevante
informatie niet konden vinden. De Raad en de Rekenkamer vonden elkaar, met als
gevolg een rekenkameronderzoek naar de opslag en ontsluiting van informatie.
Daarvan kwam een rapport uit in maart 2017: "Persoonsgebonden archivering:
Succes of niet? Rekenkameronderzoek naar archivering en vindbaarheid van
gemeentelijke archiefstukken”. Korte conclusie: we hebben het niet op orde. Dat
was niet fijn om te horen. Maar wat wel belangrijk is: er werd geld beschikbaar
gesteld om het in de komende 2-2,5 jaar wél op orde te krijgen. Probleem
opgelost!

Opgelost???
Dat oplossen is niet zo heel erg makkelijk gedaan. Als eerste is een nieuwe
Archiefvisie neergezet (en aan de Raad voorgelegd, inclusief een bijbehorend
uitvoeringsprogramma): wat willen we nu zijn met het archief, hoe zien we onze
manier van informatie-opslag en de informatiehuishouding? Kort gezegd:
“Richtinggevend perspectief op het omgaan met analoge en digitale
overheidsinformatie die de gemeente Zeist nu en in de toekomst ontvangt,
creëert en beheert”.
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Deze Archiefvisie is de ‘stip op de horizon’ waarnaar gestreefd wordt. Peter
gelooft niet zo in het concept van een ‘stip op de horizon’, want de horizon
verandert altijd of er komt een berg. Hij gelooft er wel in ‘op weg’ te zijn. Of je het
uiteindelijk ooit bereikt weet hij niet precies, maar hij gelooft erin dat je goede
stappen moet zetten. Je hebt een goede informatiehuishouding nodig. Je hebt
goede applicaties nodig. Je moet je zaaksysteem goed krijgen. Je moet je
metadata op orde hebben. Ooit begonnen we met stenen tafelen, later vonden
we het papier uit, dat was allemaal redelijk simpel op te slaan. Nu hebben we
digitaal. Dit verandert iets in onze manier van werken en het verandert iets in onze
manier van opslaan.

De veranderingen gaan door
We zien onveranderd: veranderende informatiebehoeften. Vroeger wisselden we
niet zo verschrikkelijk veel uit, nu bouwen we op elkaars informatie voort. De
samenleving wil steeds andere dingen. We willen allemaal leuke, elektronische
formulieren hebben, die we ook voor de eeuwigheid willen opslaan. We hebben
een kader, de Archiefwet. Dat vindt Zeist niet zo leuk, want ze willen een beetje
hun eigen dingen doen, maar daarmee is de wet niet weg. De Provincie is ook niet
weg.
"We moeten iets doen met hoe onze informatiehuishouding in elkaar zit", zegt
Peter. "Wij veranderen, de overheid verandert. Er wordt veel meer van buiten naar
binnen geredeneerd, we willen digitaal worden, we willen een state-of-the-art
overheid worden. We doen alles in ketens, niet eentje van aan elkaar geknoopte
margrietjes, maar eentje van zonnebloemen."

Archiefvisie
En dus, overwegende dat:
• de basis goed, geordend en toegankelijk moet zijn;
• papier digitaal is geworden;
• er andere informatiebehoefte is bij in- en externen;
• we rechten en plichten hebben;
• de organisatie van de overheid verandert en
• we kantelen naar keten-denken
Kiest Zeist voor vindbaar, toegankelijk & duurzaam:
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• Informatie is de grondstof met (toekomst)waarde.
• Overheidsinformatie van Zeist is vindbaar, toegankelijk en duurzaam.
• De toegang tot het geheugen van Zeist is lokaal geborgd.
• De archieffunctie vervult de gemeente Zeist in een netwerk.
• “Ik vorm het geheugen van Zeist”.
Peter: "Hoe ga ik dat dan doen, die Archiefvisie, hoe ga ik die ambitie handen en
voeten geven?"

Realisatie
Belangrijk is dat de gemeente het uitgangspunt omarmt dat informatie de
grondstof met toekomstwaarde is: onze brandstof. We erkennen dit en vinden dat
we dit goed moeten opslaan en goed toegankelijk moeten maken. We vinden ook
dat de medewerker dat zelf moet doen. Hij of zij is verantwoordelijk voor de
archivering. Hij of zij voelt dat niet zo, maar dat vinden we wel met zijn allen.
We willen dat het toegankelijk is, dat het vindbaar is. Dat het voor iedereen, te
allen tijden, op alle manieren, op elke plek, in elke vorm, zichtbaar is. Én, twee
belangrijke zaken: Zeist is trots op het historisch archief, het gemeente-archief, en
wil dat écht zelfstandig houden. Dit is een hele duidelijke historische traditie in
Zeist. Er zijn veel partners waarmee de gemeente van alles probeert te doen voor
de bevolking, de bewoners van Zeist. Er is een actief verenigingsleven. De
gemeente wil zelfstandig blijven. Dat wil niet zeggen dat ze niet willen leren van
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anderen. Ze zijn niet het centrum van het universum, die het allemaal weet. Ze
willen graag van anderen leren.
Het uitvoeringsprogramma bestaat uit vier trajecten (werkpakketten). Bij het plan
gaat het eigenlijk steeds over 3 kernvragen: richten, verrichten, inrichten. De
gemeente Zeist is goed op weg, en komt binnen de gestelde 2 jaar een heel eind.
De trajecten zijn:
1. Doorontwikkeling digitaal werken, digitaal archiveren
2. Analoge en digitale archieven op orde
3. Geheugen van Zeist
4. Naar een nieuwe (andere) organisatie van de archieffunctie van Zeist
Zie voor uitgebreide bespreking van deze 4 Trajecten plus onderwerpen als Visie,
Plan en Toezicht zonder Gemeentearchivaris hier.

En nu?
Het plan is dus al een heel eind onderweg, maar… vooral het eerste stuk van het
plan, werkpakket 1, is nog niet klaar. Dit staat nog in de voorwas. In termen van het
plan wordt binnenkort aan de Raad gemeld: het gaat heel goed, we hebben het
grosso modo af, het kan geparkeerd worden, maar… in spoor 1 zijn we nog niet
klaar. In het digitaal werken en samenwerken speelt Informatiemanagement wel
een rol, maar… Informatiemanagement maakt onderdeel uit van een veel groter
team Informatievoorziening, met daarin alle informatie-adviseurs en anderen. Als
héél Informatievoorziening moeten we wel een plan hebben over hoe we verder
omgaan met de digitalisering en de digitale archivering.
Het voorstel aan de Raad zal zijn een nieuw programma op te stellen, een nieuw
plan: ‘Duurzaam digitaal samenwerken’. Het belangrijkste woord voor Peter is
hierbij ‘duurzaam’: ervoor zorgen dat op een duurzame manier de
informatiehuishouding verbeterd wordt. Als je niet weet waar je over praat, kun je
geen goede beslissingen nemen.

Handige links
De links openen in je browser
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• Presentatie Peter
• Archiefvisie 2017 - 2020 (Raadsinformatiedossier Zeist)
• Archiefvisie 2017 - 2020 Vindbaar, toegankelijk en duurzaam
(Het visiestuk zelf)
• Het Rekenkamerrapport uit 2017 (groot document)
• Site Gemeente Zeist
• Geheugen van Zeist, site met alles over de geschiedenis van Zeist

Zie voor het volledige artikel het eDossier, incl. 9 hier ontbrekende pagina's zoals:
- Uitgebreide bespreking van de 4 trajecten
- Visie
- Plan: archiefrol bij de drie soorten processen
- Intern toezicht zonder Gemeente-archivaris
Heterdaad eDossier II: Structuur in de Informatiehuishouding
In dit eDossier van 65 pagina's komen bovendien naast Peter
nog 3 andere experts aan het woord. De inhoud:
• Orde in de Informatiehuishouding
• Datamanagement: Data is Sexy!
• Blauwdruk Recordsmanagement: Structuur in het
SharePoint-Tijdperk
• Naar Digitaal en Papierloos Werken
Verschenen zomer 2020. Hier te verkrijgen.
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2. E-mail bewaring / Vereniging Nederlandse Gemeenten
Job Pantjes (foto) van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten, Robbert Jan Hageman van het Nationaal
Archief en Albert van Harling van gemeenten Westland
en Vlaardingen:
Dit artikel telt drie cases, e-mailarchivering in brede zin,
een programma voor e-mail bewaring en een praktisch
voorbeeld van automatisch archiveren van e-mails.
Marktonderzoek (The Radicati Group) schat dat er wereldwijd in 2020 ruim 4
miljard email gebruikers zijn die ruim 300 miljard mails versturen. Oftewel
300.000.000.000. Per dag. Binnen de Rijksoverheid is dat meer dan 1.000.000.000
per jaar.
We starten met e-mailarchivering bij het Rijk: een project (pilot) van Ministerie
Binnenlandse Zaken en het Nationaal Archief, een agentschap van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De naam van het project... 'Pandora'!
E-mail is een belangrijke bron van informatie, denk aan de WOB, Archiefwet,
informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Het probleem is dat de individuele
ambtenaar bepaalt wat ‘archiefwaardig’ is, naar eigen inzicht. Ook is het proces
van opslaan van mail in een DMS vaak onhandig en tijdrovend. E-mail wordt dus
weinig en willekeurig gearchiveerd en er treden grote lacunes op in de
reconstructie van het overheidshandelen op de lange termijn. Hierdoor ontstaan
er (politieke) problemen om bij informatieverzoeken mails terug te vinden. Backups worden oneigenlijk gebruikt als schaduwarchief. Bekende problemen, ook
buiten de Rijksoverheid...

Pandora en 'Oplossingen'
Opties om het email-probleem ‘op te lossen’ zijn:
1. Alle medewerkers verplichten om mails alsnog te archiveren in dossiermapjes
in het DMS.
Probleem is hoe je dit gaat controleren. Bovendien is het een hoop extra werk voor
de medewerkers, die ook bezig moeten zijn met hun ‘eigenlijke’ werk.
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2. Enkele duizenden DIV-medewerkers aantrekken.
Dit is natuurlijk leuk voor werkzoekende DIV-ers, maar kost ontzettend veel geld en
praktisch geregel. Je moet plek hebben om deze DIV-ers te laten werken, de mail
moet voor de DIV-ers beschikbaar zijn om te archiveren et cetera.
3. Alle mail wordt ‘by default’ veilig gesteld in een e-mailarchief en volledig
geïndexeerd. Na X jaar wordt geselecteerd op basis van sleutelfuncties. De rest
wordt vernietigd.
Naar deze laatste optie wordt nu gekeken, middels een pilot. Zie ook de beoogde
richtlijn van Binnenlandse Zaken/OCW.

Klik hier voor een uitvergroting

Voordelen en Aandachtspunten
Voordelen van deze laatste benadering zijn dat de medewerker ontzorgd wordt
en back-ups niet langer bewaard hoeven worden dan nodig voor de
bedrijfsvoering. Bovendien zorgt het voor een stuk transparantie. Er kan semiautomatisch gezocht worden, bijvoorbeeld via keywords en de selectie wordt
vereenvoudigd.
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Er zijn ook aandachtspunten bij deze manier van werken; onder andere het feit
dat er contextinformatie ontbreekt door apart (buiten het DMS) te archiveren. Ook
is openbaarheid bij overbrenging lastig: hoe ga je bij bulkmail bepalen wat wel of
niet openbaar is? Daarnaast bestaat de vraag of één bewaartermijn voor alle mail genoemd wordt 10 jaar - proportioneel is. Tenslotte is privacy nog een belangrijk
punt.
Een grote vraag is of je echt alleen mail van sleutelfunctionarissen langer moet
gaan bewaren (dit staat bekend als de Capstone methodiek). Zo kun je je
afvragen: moet je sec kijken naar functies en schalen, of is ook de mail van
bijvoorbeeld een secretariaat, dus een bepaalde ondersteunende dienst, van
belang?

Capstone
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De Capstone methodiek impliceert een veranderde kijk:
• ‘Ongeacht de inhoud’ in plaats van ‘ongeacht de vorm’
• Je gaat functie-gebonden waarderen in plaats van proces-gebonden
• Selectie vindt plaats per informatiebron in plaats van per proces
• Je gebruikt niet 1 systematiek, maar een combinatie
Kortom: de benadering is minder principieel en juist meer pragmatisch.

Onderzoeksvragen
Pandora leidt tot een aantal belangrijke onderzoeksvragen:
1. Toepassing en gebruiksgemak
Werkt het om in de eerste tien weken privé-mail uit te filteren?
2. Waardering en selectie
Wie zijn als sleutelfunctionarissen aan te merken? De genoemde Capstones.
3. Duurzame toegankelijkheid
Hoe kan het e-mailarchief voor historisch onderzoek het beste worden
ontsloten? Van Exchange tot en met E-depot.
4. Openbaarheid en privacy
In hoeverre kan de mailbox van een sleutelfunctionaris openbaar worden
gemaakt, gezien AVG, Archiefwet?
Er moet in ieder geval anders gekeken worden naar de manier van archiveren.
Hierbij valt te denken aan uitgangspunten en processen rond waardering en
selectie; ordening, toegankelijkheid en inrichting van beheeromgeving (e-depot);
openbaarheid en beschikbaarstelling, enzovoort.

Openbaarheid en Privacy
Wat betreft Openbaarheid en Privacy zijn er natuurlijk de nodige
aandachtspunten. Denk maar aan:
• Het dichthouden van de complete mailbox na overbrenging past niet bij de
uitgangspunten van de Archiefwet (openbaar, tenzij ...)
• Intern beraad is geen grond voor beperking van de openbaarheid onder de
Archiefwet.
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• Een mailbox is een ongestructureerde bulkserie. Hoe ga je bij overbrenging
bepalen wat wel/niet openbaar is? En hoe ga je daar als archiefdienst
dienstverlening op zetten?
• AVG. Dit is sowieso een apart issue
In het onderzoeksprogramma wordt gekeken naar de impact van de nieuwe
methodiek, de aannames worden getoetst in pilots en uiteindelijk zal er een
handreiking voor archiefvorming opgesteld worden.

Barracuda Archiver
Barracuda Archiver is een onderdeel van de VNG pilotstarter. Het is een
programma waarin mail kan worden opgeslagen. Het werkt met een automatische
en veilige opslag en persoonlijke mail kan eenvoudig en snel gezocht en
gevonden worden. Alle bijlagen in mails worden gecomprimeerd vastgelegd. Er is
sprake van een dubbele opslag, want alle mail blijft ook in Outlook staan. Dit
betekent dat als iets op de ene plek verwijderd wordt, het op de andere plek nog
terug te vinden is.
In Barracuda kan op verschillende manieren gezocht worden. Specifieke mail kan
op basis van kenmerken uit de ‘grote bak’ gehaald worden. Ook kunnen
rapporten gemaakt worden, bijvoorbeeld over de aantallen e-mail per gebruiker.
Er staat wel veel mail in deze ‘bak’, zonder beheersregels.
Gemeente Vlaardingen gebruikt de software sinds medio 2014 en heeft data
opgeslagen sinds 2001. In vier jaar tijd was er sprake van 18.000.000
mailberichten, waarvan meer dan 8.000.000 met bijlagen. Daarvan betrof ca. 1
miljoen .doc documenten en een kwart miljoen .pdf.
Van alle berichten was ruim een miljoen bestemd voor/afkomstig van het college
van Burgemeester en Wethouders en ca. 140.000 betreffende de WOB.
De kosten bedroegen:
€ 34.000 Aanschaf
€ 8.000 Onderhoud
€ 24.000 Contract (per jaar)
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Klik hier voor een uitvergroting

Zoeken in Barracuda
Er zijn diverse zoekmogelijkheden:
• Booleaans zoeken
• Tekst in titel van mail en bijlage
• Tekst in de mail
• Tekst in de bijlage
• Naam van de afzender / ontvanger
• Bestandsextensies
• Zoekvragen op te slaan en opnieuw te gebruiken
Er kunnen rapporten gegenereerd worden over aantallen email per gebruiker, de
meest gebruikte schijfruimte per gebruiker, de aantallen zoekopdrachten per
gebruiker, maar ook bijvoorbeeld de omvang binnen een bepaalde policy bv.
‘grof taalgebruik’ .
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Enkele conclusies
Enkele conclusies die inmiddels getrokken zijn met betrekking tot Barracuda:
• Het eigenaarschap is nog onvoldoende duidelijk, dit wordt nu opgepakt door
team Informatiebeheer
• Mail valt nog niet onder de regels van documentmanagement: opslag/beheer/
vernietiging
• Mail is in Verseon (DMS) niet eenvoudig te vinden
• De regel omtrent bewaren is 7 jaar, maar nu verlengd naar 14 jaar. Eerder wordt
nog niet gestructureerd vernietigd
• Er is geen Barracuda-gebruikersoverleg tussen o.a. de 65 gebruikende
gemeenten
• Er is geen ontwikkeling m.b.t. extra automatische metadatering of automatische
koppeling met een DMS
En hoe nu verder…? Het eigenaarschap van de centrale opslag van mail moet
worden ingeregeld. Er moeten afspraken komen over duurzaam/verantwoord
opslaan. Nieuwe techniek moet worden gekozen voor e-mail opslag en het wordt
tijd om aan te sluiten bij de GIBIT voorwaarden.
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Living Lab
Living Lab betreft een pilotstarter uitgevoerd bij Gemeente Den Haag: Het
combineert een functionele e-mailbox met bewaring by design. Dat gebeurt door
het probleem aan te pakken aan de voorkant: de kraan dichtdraaien (of beter,
gezien de aantallen mailtjes: de sluis dicht).
Gezien de enorme aantallen wordt de vraag steeds nijpender: wat is de rol van de
archiefspecialist?
• Beheren?
• Achteraf controleren?
• Ontwerpen?
Gezien het belang is het niet verantwoord om te gokken op gedrag, discipline en
procedures rond E-mailarchivering. Dit leidt tot de noodzaak van automatische
archivering by design.

Ook hier wordt gebruik gemaakt van Capstones
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Begonnen is met het Parkeerproces, maar wel met in het achterhoofd dat het voor
elk willekeurig proces van de gemeente moet kunnen werken, met standaard
toepasbare principes. Uitgangspunten zijn dat het simpel moet zijn, er klein
gedacht moet worden opdat grote stappen kunnen worden gezet, dat
bouwstenen hergebruikt worden en dat elke procent automatische archivering
erbij pure winst is.

Aanpak aan de voorkant
Hoe werkt Living Lab? Het laat e-mail voor je werken door middel van
geautomatiseerde functionele e-mail boxen (FEB). Met die FEB’s kun je direct
doordringen in een domein. Je kunt direct aansluiten op processen in diverse
domeinen. Eigenlijk is het een extra medewerker die zich zo gedraagt. De winst zit
niet alleen in de email-processing, maar ook in de archivering, want je regelt die al
in de ontwerpfase, by design dus.
Welke archiveringsfunctionaliteiten automatiseer je in die ontwerpfase?
• Welke metadata wil ik eruit halen?
• Archivering op type proces en/of document
• Archivistische metadata per proces toekennen
• Bewaartermijnen automatisch toekennen
• Informatie toevoegen aan juiste proces en dossier

Plato en Octobox
Er wordt gebruik gemaakt van Octobox. Met die software kun je gestructureerde
en ongestructureerde mails omtrent parkeervergunningen uitlezen uit een
Functionele E-mail Box (FEB) en de relevante documenten in Plato (DMS/RMA)
plaatsen.
De sheets bevatten o.a. een aantal stroomschema's voor de inrichting van Living
Lab.

Handige links
De links openen in je browser
• Presentatie Job Pantjes
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• Presentatie Albert van Harling
• Wereldwijd e-mail gebruik volgens The Radicati Group
• White Paper on The Capstone Approach and Capstone GRS / National Archives
and Records Administration
• Living Lab E-mail bewaring
• Barracuda Archiver
• Octobox
• Klankbordgroep e-mailarchivering van het Nationaal Archief.
(Je moet je wel als geautoriseerde gebruiker registreren.)
• Mogelijk interessante link over email-archiveringsprojecten.
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3. Geïndustrialiseerde Digitalisering / Stadsarchief
Amsterdam
Net als tien jaar geleden deelt Marc Holtman,
Projectleider Digitalisering en Digitale
Dienstverlening, de voortgang van zijn werk.
Toen werden 15.000 scans per week uitgevoerd,
inmiddels staan er 24 miljoen online, inclusief 40.000
on demand. En het Stadsarchief is hard op weg naar
20.000 per dag met twee leveranciers, 1,5 km
archief, 10 miljoen scans in drie trajecten...
En wat voor een scans. Voorbeelden van het materiaal staan hieronder: bepaald
geen A4-rapportjes met een paperclip eromheen. We kennen allemaal nog de
Duyvis reclame waarin pinda voor pinda wordt gecheckt of die ‘ok’ is. En we
weten dat dat kolder is met die grote aantallen pinda’s. Toch gebeurt het met
scans overal nog wel: een-voor-een controle.
Dat kan niet meer. We moeten anders kijken naar kwaliteit en het proces centraal
stellen, niet sec het product. Dat betekent: heel goed kijken hoe de leveranciers
het precies doen. Zorgen dat het proces stabiel is en de output voorspelbaar. Dat
is de insteek van Stadsarchief Amsterdam.
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Net als de industrie...
In de industrie doet men dat al een eeuw. Zo’n proces is grootschalig,
gestandaardiseerd, schaalbaar en kent continue productie. Oftewel een nuchtere
kijk op kwaliteitsbeheersing: een gestandaardiseerd werkproces met alles wat
geautomatiseerd kan worden daadwerkelijk geautomatiseerd.
Een dergelijk proces moet voldoen aan vier eisen:
1. Geen verlies of (nieuwe) schade aan originelen
2. De reproducties bevatten alle betekenisvolle informatie
3. Alle informatie is gedigitaliseerd, in de originele volgorde
4. De reproducties zijn gekoppeld aan de juiste metadata

Meestal heeft men het over eis 2, maar eis 4 is problematisch en eis 3 het meest
kwetsbare gedeelte. Het gaat niet sec om de scans, juist de infrastructuur is
belangrijk en de naamgeving. Er wordt - geautomatiseerd - gewerkt met
orderbonnen. En... dat gaat nooit fout. Het scanwerk wordt niet gedaan door
image-specialisten, maar door medewerkers die ook in de dienstverlening zitten.
Het archief onderdeel van het werkproces is gestroomlijnd en in hoge mate
geautomatiseerd: alle stappen zo simpel mogelijk houden en routinematig
werken op basis van vaste aantallen in de week.

26

Digitale Tijger - Zomer 2020

En de hamvraag: hoe weet je of het goed gaat? Daarvoor zijn vier meetmethoden:
Auditing en (periodieke) evaluatie van het proces, Geautomatiseerde controle op
scans, Beoordeling van productie rapportages en tot slot: Steekproeven.

Meten, meten, meten...
Ten gevolge hiervan is het Stadsarchief gespecialiseerd geworden in het
beoordelen van processen bij leveranciers en het checken op afwijkende data,
maar ook in het zelf scripten omdat dat “super flexibel” maakt. Van elke doos is
bekend hoe hij is binnengekomen, wie eraan gezeten heeft etc. Alle vier de
meetmethoden zijn belangrijk en zeker ook de laatste: steekproeven. Kloppen de
scans qua volledigheid, volgorde, cropping...

Inmiddels gebeurt dit aan de hand van Acceptable Quality Levels (AQL). Dat
betekent dat de steekproefgrootte gaandeweg wordt afgebouwd van 16% naar
1%, uiteraard totdat een afwijking plaatsvindt. En sowieso geldt: bij constatering
van een fout wordt de order verwijderd en geheel opnieuw geleverd.

Verworvenheden
Wat heeft dit alles het Stadsarchief gebracht? Verrassend genoeg niet alleen
kwantiteit, maar ook kwaliteit en de nodige neveneffecten, zoals bij leveranciers.
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De belangrijkste verworvenheden zijn:
• Kwalitatief hoogwaardige aanbestedingen
• Innovatie bij de leveranciers
• Proces is schaalbaar geworden
• Prijs per scan bij de leveranciers gehalveerd
• Aandacht voor alle kwaliteitsaspecten
• Met name volledigheid kwalitatief beter

Aandachtspunten
Er is de afgelopen 10 jaar opnieuw enorm veel geleerd door Marc en zijn team.
Als belangrijke aandachtspunten noemt hij nog:
• De eigen organisatie tijdig meenemen
• Tijd nemen voor opleiding en instructie (“Wat, alleen steekproeven? Doodeng!”)
• Afhankelijkheid van ICT is groot geworden
• En... niet alle leveranciers zijn innovatief

Gelukkig is alles goed gedocumenteerd. Hieronder vind je links naar meerdere
rapportages.
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Links
• Presentatie Marc Holtman
• Stadsarchief Amsterdam
Geïndustrialiseerde Digitalisering
Op deze pagina vind je vier rapporten erover:
• Digitalisering ontrafeld (PDF, 15 MB): beschrijft de technische aspecten van
digitalisering (2006)
• Digitalisering vereenvoudigd (PDF, 3,6 MB): beschrijft het standaard werkproces
voor digitalisering (2007)
• Digitalisering geпndustrialiseerd (PDF, 1,7 MB): beschrijft de uitgangspunten
voor kwaliteitswaarborging (2016)
• Procedure digitalisering (PDF, 232 kB): beschrijft de huidige werkwijze van
digitalisering van het Stadsarchief Amsterdam.

N.B. Dit is een artikel op hoofdlijnen. Digitale Tijger Journals bevatten teksten van
uiteenlopende lengte en diepgang. Artikelen in Heterdaad eDossiers daarentegen
zijn gedetailleerd en uitgebreid en actueel bij verschijning.
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4. Research Data Managen & de Onmisbare Bibliotheek /
Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit
Mijke Jetten is niet alleen Coördinator van het Open
Science team, maar ook al jaren coördinator op het
Research Data Management project - toen nog een
project, intussen onderdeel van de structurele
dienstverlening. En ze is Data Steward (bij Institute for
Management Research). Al met al een uitstekende
kennisbron over RDM binnen de Bibliotheek van de
Radboud Universiteit. :-)
Een universiteit is bij uitstek een organisatie waar gewerkt wordt met enorme
hoeveelheden informatie, door een grote en geschakeerde poel van gebruikers
en met state-of-the art kennis en faciliteiten. Nederlandse universiteiten behoren
bovendien tot de top 2% van de wereld. De Radboud Universiteit (RU) telt zo'n
3000 onderzoekers en docenten en ruim 20.000 studenten. En dat zijn niet alleen
gebruikers van informatie, maar vooral ook produceerders ervan, zowel in de
vorm van publicaties als... de onderliggende research data.
Als data steward zit Mijke middenin het proces met Research Data Management,
niet alleen op de databases, maar ook echt met policy-overzicht. Data Stewards
bewegen eigenlijk mee met de onderzoekers. Daar waar de onderzoekers
behoefte aan hebben beweegt de Data Steward mee naar toe. Ze weten wel van
de ICT, de technische kant, af, maar zitten met name op support.

Research Data Management in de RU-brede context
De rol van het Research Data Management in de RU-brede context is sterk
gekoppeld aan de infrastructuur. RU is een brede universiteit met heel veel
disciplines. Behalve de technische disciplines, die bij de TU Delft, Eindhoven en
Twente zitten, hebben ze bij de RU eigenlijk alle disciplines, alfa’s maar ook
andere. Dit maakt het lastig, maar ook heel spannend. Je moet meebewegen om
het goed te doen.
In 2017 waren er ongeveer 7000 publicaties, waarvan zo’n 4000 vanuit de tweede
en derde geldstroom. Dit zijn externe financiers, zoals bijvoorbeeld de EU of
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(vak)bladen. De universiteit heeft bepaalde eisen, bijvoorbeeld dat al deze
publicaties openbaar zijn. Voor zover dat kan uiteraard, rekening houdend met
bijvoorbeeld de privacy-wet. Ook financiers stellen deze eis, dus om een subsidie
te krijgen moeten data openbaar zijn. Dit betekent nog niet dat de data ook in
Open Access staan. Het kan ook zijn dat alleen de meta-data, de data over de
data, in Open Access komt te staan, omdat er in de publicatie zelf gevoelige
gegevens staan of je geen eigenaar van de data bent. Dus financiers zeggen vaak
dat het Open Access moet zijn. Vanuit het RDM-project wordt dit aangevuld met:
Open Access als het kan, maar gesloten of restricted als het moet.

Sinds 2013 is er beleid aan de RU. Uitgangspunt is dat onderzoeksdata
gearchiveerd moeten worden voor integriteit, reproductie en hergebruik. Dit
moet uiterlijk gebeuren bij de publicatie van het onderzoek. De bewaartermijn is
vervolgens minimaal 10 jaar vanaf de afsluiting van het project. Als data Open
Access beschikbaar worden gesteld is dit voor onbepaalde tijd, de data worden
niet meer teruggehaald. Het RU-beleid wordt per instituut verder in- en
aangevuld. RU centraal zorgt voor de randvoorwaarden, dus de infrastructuur,
maar ook de ondersteuning aan de onderzoekers. En voor de ondersteuning is
met name de UB verantwoordelijk.
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Rondom het beleid is het RDM-project gestart. Hier valt te denken aan de frontoffice bij de UB voor RDM advies en ondersteuning voor onderzoekers (en
studenten), zorg dragen voor de randvoorwaarden / infrastructuur voor dataopslag en -beheer, en het opstellen van een stuurgroep met daarin onderzoekers
en... een lid van het College van Bestuur als voorzitter. Doordat de onderzoekdiscipline zelf in de stuurgroep zit ontstaat een RDM-programma dat aansluit bij
reële behoeften.
In 2014 is met deze projecten begonnen. Een van die projecten voor
infrastructuur ging om big data: de Donders-pilot bij het instituut voor neuroimaging. Dan is er nog het RDS/RIS project voor long tail data. Ook is in 2014 het
idee gelanceerd (en intussen ook uitgevoerd) voor een instellingsbrede Digital
Research Environment (DRE). Deze is door het Radboud UMC opgezet en ook (als
enige) gebruikt.

In 2017 ontstond een nieuwe strategische visie op RDM: “Om de kwaliteit van het
onderzoek”. Er was immers wel heel veel neergezet, maar er waren onderzoekers
die er nog weinig van merkten of mee deden. Ook speelde een rol het nieuwe
doel om in 2020 data bij alle publicaties FAIR gearchiveerd / opgeslagen te
hebben conform wettelijke en ethische vereisten. Dus Findable, Accessible,
Interoperable en Re-usable.
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De pijlers van de strategische RDM visie:
1. Metadata in CRIS, RDM beleid onderzoeksinstituten, promovendi
2. Scriptiedata, in elk geval het registreren en opslaan (maar waar zet je het neer?)
3. RDM systemen voor opslag en beheer (DRE, Donders pilot/DR/RDR, RDS/RIS)
4. Financiën

Betrokkenheid en diversiteit
Deze aanpak telt vele betrokkenen: CvB, SOO, BJZ, CIF, IM, ISC, UB, faculteiten,
onderzoeksinstituten, onderwijsinstituten, data stewards, onderzoekers, docenten.
Wat betreft de infrastructuur is het niet één groot samenhangend geheel.
Iedereen heeft zijn eigen interesses. Het Donders instituut heeft gezegd dat ze
gaan bouwen wat zij willen, omdat zij genoeg geld hebben. Er is echter ook een
onderdeel dat veel minder geld heeft, maar wel beschikt over data die voor vele
onderzoekers van belang zijn.
Tja, zie maar eens naderhand die verschillende systemen aan elkaar te knopen en
de onderzoekers te bewegen niet van één systeem gebruik te maken maar van
drie. Er is nog een slag te slaan met het verbinden van de projecten en het
aanbieden via één portal. (Veel teksten zijn in het engels omdat dat standaardtaal
is binnen de RU.)

Klik hier voor een uitvergroting.
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Overigens: 2020 is natuurlijk niet te redden, maar zo’n stip aan de horizon werkt
wel perfect. Het struikelblok is de Interoperability. FAIR zonder die I moet wel
lukken: FAR. Interoperability veronderstelt namelijk dat je data uit het ene
onderzoek kunt gebruiken in het andere en bij afwijkende terminologie voor min
of meer hetzelfde gegeven is dat gevaarlijk. Kun je ‘mud’ en ‘soil’ over 1 kam
scheren? Nee dus. Heel lastig onderwerp.
Wat betreft het bereik van RDM: dat is wel helder, het zal vooral aanslaan bij de
nieuwe generaties onderzoekers, vooral de PhD’s (Dr’s). En dan vooral in de
kwantitatieve hoek, immers: hoeveel urgentie heeft het om bij Antropologen al de
dozen met aantekeningen die op zolder staan te gaan digitaliseren?
Het financiële stuk is eveneens lastig. Pay per use is een oplossing, maar vooral als
het gaat om hele krachtige berekeningen zoals bij DRE is dat knap duur. Of moet
de onderzoeker zelf betalen, het instituut, de (externe) financier of de Radboud
Universiteit zelf?

Dienstverlening
De Universiteitsbibliotheek wil een One-stop-shop zijn voor ondersteuning rond
de systemen.

Klik hier voor een uitvergroting
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Qua praktische dienstverlening komt dat neer op (edit anno 2020):
Planning research
• Funder and journal requirements
• Data management paragraph
• Data management plan
• Costing data management
Collecting data
• Use of existing data
• Informed consent and ethics committees
• Data privacy
• Data security
Processing data
• Anonymisation, pseudonymisation and personal data
• Storing and sharing data
• Documenting data
• Organising data
Archiving data
• What data should be archived
• Archiving for scientific integrity
• Archiving for reuse
• Archiving non-digital data

Techniek, organisatie en beleid
De realisatie van de One-stop dienstverlening heeft de nodige consequenties qua
techniek, organisatie en beleid.
Technisch
• Integrated, user-friendly interface (do-it-yourself, incl. profiling on the RU profile
pages)
• ‘Register once use any time’ principle
• Registering and uploading publications and data sets at once; including a DMP
tool
• Automatic uploading from and to RIS
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Organisatorisch
• Including support services (RIS servicedesk/RDM servicedesk)
• Cooperation with the national DANS EASY archive (front office back office
model)
Beleidsmatig
• In the CRIS (Current Research Information System) (dat is Metis), incl. reports
• Including data curation, quality check and straightforward ownership policies
• Overview of archived data (FAIR)

Als gebruiker stel je je eigen datamanagementplan op zodra je je onderzoek start.
Vervolgens upload je zelf je dataset en dat datamanagementplan. Interessant is
dat je dan op je eigen RU-profielpagina directe links krijgt naar je eigen
publicaties die in Metis staan en dat de digitale onderzoeksgegevens op DANS
komen voor wereldwijd gebruik door collega-onderzoekers.

Verdere aanpak
Wat betreft de aanpak van RIS/datamanagement is verder gekozen voor het
aanstellen van data stewards (inclusief compliance monitoring) en het opstellen
en uitvoeren van RDM beleid specifiek per instelling, in aanvulling op de
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algemene beleidsrichtlijnen van RU. Die gerichte dienstverlening vindt centraal
plaats (RIS service desk: feedback), met de data stewards als contactpersonen.

Links
• Presentatie Mijke Jetten
• The Important Role of CRIS's for Registering and Archiving Research Data. The
RDS-project at Radboud University (the Netherlands) in Cooperation with Dataarchive DANS
• Infrastructuur Universiteitsbibliotheek
• Services Universiteitsbibliotheek
• Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit
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5. Open Raadsinformatie / Vereniging Nederlandse
Gemeenten
Robert van Dijk, voorzitter van de Stuurgroep Open
Raadsinformatie vraagt zich af: als burger, wat zou jij
zelf willen? Hoe zou Open Raadsinformatie er voor
jou uit moeten zien?
Bijvoorbeeld: Informatie over alle besluiten
betreffende de 300 meter om mijn woning. Of: Wie
heeft wat gestemd op elke motie in de
gemeenteraad?
Tijd om te kijken wat er nodig is om te zorgen dat dergelijke vragen op een goede
manier beantwoord kunnen worden...

Digitaal, maar...
Het punt is dat inmiddels bijna alles digitaal is, tot en met de
bestemmingsplannen. Op papier inzien in het gemeentehuis is niet meer aan de
orde. Helaas zijn al die data niet op dezelfde wijze opgeslagen. Als je wilt weten
“hoe pakt men in de regio het vluchtelingenvraagstuk op?” dan is dat zelfs voor
een beleidsmedewerker lastig omdat die data van verschillende gemeenten
momenteel niet te koppelen zijn. Je moet overal opnieuw inloggen, ook als
journalist. Er is een goudmijn aan data en je wilt die graag ook hergebruiken,
maar je komt er niet bij.
Het is hoog tijd voor een auteursrechtvrij systeem, zonder inloggen, met dezelfde
datasoorten en volledig computerleesbaar. Overigens betekent dat ook het einde
van de PDF’s, want die zijn echt onhandig voor data-analyse.
Aanleidingen hiervoor zijn ontwikkelingen als:
• Haagse Feiten, Digitale Griffie en Actieplan Open Overheid.
• En... bij 1 op de 4 gemeenten is het stemgedrag van raadsleden niet te vinden
en is er geen besluitenlijst online te vinden, noch de notulen
• De meeste gegevens hebben voor raadsinformatie (diverse) externe
leveranciers, terwijl het toch publieke data betreft
• Plus: geen enkele gemeente stelt raadsinformatie beschikbaar als open data.
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En dat terwijl alle Raadsinformatie tezamen de op 1 na grootste databank van
Nederland is. Daar wil je ongecensureerd in kunnen zoeken (in tegenstelling tot
de resultaten die Google je geeft).

Dus...
Wat willen we dan? Al die informatie beschikbaar stellen via 1 portal. Het
Actieplan 2016-2017 en Digitale Agenda 2020 zeggen hierover dat er één
standaard moet komen voor uitwisseling van raadsinformatie als open data op
betrouwbare, herbruikbare en vergelijkbare wijze.
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Dit vergt het nodige overleg tussen gemeenten, provincies en waterschappen.
Een praktijkbeproeving is gestart met 102 gemeenten (helaas met weinig
deelname uit noord en zuid). Uiteraard is standaardisatie een belangrijk
onderwerp. Het gaat dan niet om de naam van het veld, maar wel de inhoud.
Opmerkelijk is dat als ingang is gekozen voor de 10-11 leveranciers. Die werken
allemaal mee om hun systemen hieraan aan te passen. Na de standaardisatie zijn
de volgende stappen: Opschaling en Hergebruik.
Medio 2020 zijn er 140 deelnemende gemeenten en zes provincies. Via een app
zoek je door de openbare vergaderingen, agendapunten, moties en documenten.
Dit wordt gedaan door automatisch uit de bestaande vergadersoftware
(raadsinformatiesystemen) de vergaderingen en documenten te halen en deze
vervolgens middels een API te ontsluiten op een gestandaardiseerde manier.

Apps
Vanuit het actieplan open overheid werkt VNG Realisatie in samenwerking met de
Open State Foundation aan het openstellen van besluitvorming van gemeenten
en provincies als open data. De techniek is gemaakt door Ontola; het
ontwikkelteam achter Argu. De broncode van zowel deze zoekmachine als de
server van Open Raadsinformatie zijn open source beschikbaar op Github. Om
bezoekersstatistieken te verzamelen wordt gebruik gemaakt van Matomo (een
privacy-vriendelijk alternatief voor Google analytics).
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Omdat alle data gratis te gebruiken is zijn er inmiddels meerdere apps die dat
doen, zoals:
• Raadstalk: Bekijk trends in wat gemeenten bespreken.
• WaarOverheid: Open Raadsinformatie op de kaart.
• 1848.nl: Volg thema's die worden besproken en ontvang meldingen.
• Voordat het nieuws was: Zoek stukken van de raad en staten bij het laatste
nieuws
Je kunt zelfs een eigen app ontwikkelen voor deze data.

Maar waar blijft het èchte archief?
Een vraag is wel waar nu het daadwerkelijke archief van de gemeente blijft. De
data wordt wel bij de gemeente zelf opgeslagen, maar de gegevensbak waarin
gezocht wordt is het landelijke magazijn. Bewerkingen daarin maken dat dit
afwijkt van het bronbestand.
Hier ligt nog een interessante discussie te wachten: conform de common ground
benadering die centrale bak puur als doorgeefluik gebruiken OF niets aanpassen
centraal OF aanpassingen ook doorvoeren in het bronbestand OF de landelijke
bak maken tot het officiële archief van alle gemeenten...
Die vraag wat het èchte archief van de gemeente is, blijft ook nu, medio 2020
interessant. Voor wat betreft de archivering van stukken van gemeenten en met
name gemeenteraden zie je twee stromen van data:
De eerste stroom is de gebruikelijke stroom: het eigen (al dan niet regionale)
archief. Maar door open data ontstaat er een tweede stroom van data.
Het zou binnen 1 à 2 jaar zomaar kunnen zijn dat via de Open Raadsinformatie
een tweede databak ontstaat van alle raadsinformatie van de 355 gemeentes.
Je ziet dat bij uitwerking van de Wet Open Overheid het systeem van Open
Raadsinformatie best wel kansrijk is. Ook wordt gekeken naar het onderbrengen
van deze data centraal bij overheid.nl.
Hoe dat in de toekomst qua Archiefwet aangepakt moet worden, is zeker
interessant om uit te zoeken, aldus Robert.
Zelf is hij van mening dat de bronbestanden in het gemeentelijk archief leidend
moeten zijn en de rest volgend. Dat is nu echter niet de werkelijkheid omdat met
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de 355 raadsinformatiesystemen eigen data worden gecreëerd die wel naar de
api Open Raadsinformatie gaan en niet naar het eigen archief.

Links
• Presentatie Robert van Dijk
• Informatiemodel Open Raadsinformatie
• De ongecensureerde zoekmachine
• Raadstalk
• 1848.nl Direct op de hoogte bij politieke ontwikkelingen
• Waaroverheid, de app op basis van data-analyse

N.B. Dit is een artikel op hoofdlijnen. Digitale Tijger Journals bevatten teksten van
uiteenlopende lengte en diepgang. Artikelen in Heterdaad eDossiers daarentegen
zijn gedetailleerd en uitgebreid en actueel bij verschijning. Bovenstaand artikel is
op onderdelen aangevuld met actuele informatie.
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6. Standaardmetadata (zoals TMLO): Wel zo nodig? /
Stadsarchief Amsterdam
Erik Saaman, Adviseur en projectleider digitale
archivering van het Nationaal Archief, vraagt zich
af: Willen we meer of minder standaard metadata?
Al snel blijkt dat dat eigenlijk twee vragen zijn:
Willen we meer of minder metadata?
En: Willen we meer of minder standaarden?
Het blijft een weerbarstige materie...
Wat betreft de standaarden: er zijn standaarden als bewaartermijn en dergelijke,
die voor de gebruiker niet zozeer interessant zijn. Maar er zijn ook standaarden
die meer te maken hebben met wat de gebruiker wil, termen waar je op kunt
zoeken. Deze kun je op een bepaalde manier standaardiseren, maar er blijft altijd
het probleem van hoe de gebruiker of klant zoekt. Of het probleem van
schrijffouten.
Er moet dus ook gekeken worden naar een manier om dit te ondervangen,
bijvoorbeeld door een ‘lerend’ systeem (zoals in Google: bedoelde u soms…),
een zelfcorrigerend systeem, of een thesaurus. Ook is het belangrijk om een
‘open veld’ met aanvullende informatie te hebben, waarin gezocht kan worden.

Overdracht en Samenwerking
Een probleem is dat er metadata (kunnen) verdwijnen bij overdracht. Ze zijn er
dus wel in bijvoorbeeld de raadssystemen, maar niet meer als de documenten
overgebracht zijn naar het archief. Dit is natuurlijk zonde.
Een tweede probleem is het samenwerken van verschillende systemen. Als je
bijvoorbeeld informatie krijgt vanuit bedrijven, vanuit overheden, én vanuit
cliënten, is er vaak sprake van verschillende systemen / standaarden die dan
uiteindelijk op één manier gearchiveerd moeten worden. Dit past lang niet altijd.
Hoe ga je hier mee om?

43

Digitale Tijger - Zomer 2020

Al die standaarden... Is er een standaard standaard?
De vraag is dus: snappen standaarden elkaar en hoe leg je relaties tussen
standaarden? Je zou dan per type informatie kunnen kijken welke standaard van
toepassing is, dit moet je niet zelf verzinnen. Vervolgens kun je TMLO* gebruiken
als grootste gemene deler. De vraag is wel of dit een probleem is van archiveren
of een probleem van het samenvoegen van verschillende werkprocessen.
Eigenlijk zou dit in het werkproces zelf al geregeld moeten worden...
Er zijn heel veel standaarden. Dat klinkt eigenlijk niet als standaard, maar als veel
eilandjes naast elkaar, die allemaal vanuit hun eigen perspectief hun waarde
hebben. Probeer deze in combinatie met elkaar te gebruiken, bijvoorbeeld door
een gedeelde visie op het gebruik van termen te ontwikkelen in de regio. Hierbij
sluit je dan aan bij wat landelijk ook gebeurt, want je hoeft geen nieuwe termen te
verzinnen als er al zoveel beschikbaar is. Het zou echt mooi zijn als de
standaarden elkaar snappen.

Nadelen van standaard metadata
Als je het hebt over standaarden en metadateren heb je het ook over zaken als:
• De administratieve last bij het invoeren. Bijvoorbeeld een standaard lijst van
documenttypen waarin zoveel typen staan dat iedereen maar de eerste kiest,
want dat is het makkelijkst.

• De kosten van het aanpassen van systemen, niet alleen de dms-en, maar ook
andere systemen, bijvoorbeeld die welke te maken hebben met bouwprojecten.
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• Metadata wordt aangetast door mapping. Dit betekent dat je pas bij het er uit
halen van informatie zaken naar standaarden vertaalt. Hierbij heb je altijd het
probleem van nuanceverschillen, sommige zaken zijn niet naar standaarden te
vertalen. Een voorbeeld is het verplichte veld ‘auteur’. Als hierbij alleen gekozen
kan worden voor mensen die een account hebben in het systeem, heb je al een
probleem als een mail of document van een extern persoon komt. Eigenlijk is
het dan dus niet het veld ‘auteur’, maar ‘ontvanger’ of degene die het heeft
ingevoerd. De secretaresses hebben dan dus een enorme productie. ;-)
• Aanvullende metadata past niet in standaarden. Wat doe je met overige
waardevolle metadata die niet in de standaarden past? Als je alles versmalt tot
wat verplicht is, raak je heel veel kwijt.
Het grootste knelpunt lijkt te zitten in de vraag hoe je iets terugvindt, het liefst zo
‘lui’ mogelijk.

Gelukkig zijn er ook voordelen...
Enkele voordelen van standaard metadata:
• Vindbaarheid. Hier heb je niet altijd (standaard) metadata voor nodig – Google
gebruikt metadata bijvoorbeeld om tekst in bepaald veld belangrijker te maken,
zoals titel.
• Interpreteerbaarheid. Hierbij gaat het om het aangeven van betekenis of het in
de context plaatsen van data.
• Betrouwbaarheid. Je kunt standaard metadata per project automatisch
toevoegen, automatisch laten koppelen. Een deel van het werkproces wordt
dan dus automatisch uitgevoerd. Bij zaaksystemen betekent dit bijvoorbeeld dat
je bij de opstart van een formulier aangeeft om welke zaak het gaat. Daardoor
worden er meteen al metadata, die voor alle documenten in die zaak gelden,
toegevoegd.

Alternatief
Eric Saaman heeft ook een alternatieve aanpak:
• Alle bestaande metadata uit het werkproces moeten veilig gesteld worden.
Bijvoorbeeld als het uit een bepaald systeem komt of je weet dat het bij een
bepaald proces hoort.
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• Gebruik slimme technieken voor het zoeken.
• Geen aanvullende verplichte metadata. Dit geld dan alleen voor nieuwe
systemen.
• Niet mappen, koester de verschillen.
• Standaard voor modelleren en uitwisselen metadata: hoe kunnen we eilandjes
laten praten?
• Metadatamodellen onderling relateren.

En wat was TMLO ook alweer?
Voor de goede orde: TMLO staat voor het Toepassingsprofiel Metadatering
Lokale Overheden. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de
uitwisseling van informatie tussen overheden. Decentrale overheden wordt
geadviseerd het TMLO op te nemen in hun referentiearchitectuur en de standaard
te implementeren in hun informatiesystemen.

Of was het toch...? Zie hier. 😂
De overheid legt informatie vast over de informatie die zij beheert. Dat noemen
we metagegevens of metadata. Metadata zijn gegevens die context, inhoud,
structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen
beschrijven.
Met behulp van het TMLO kunnen alle decentrale overheden hun informatie
straks op dezelfde manier metadateren. Dat is een belangrijk hulpmiddel om
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informatieprocessen en –systemen op elkaar te laten aansluiten. Zo wordt gezorgd
voor goede vindbaarheid en duurzame toegankelijkheid van de gemetadateerde
informatie.
Het TMLO is samengesteld door KING (VNG Realisatie) en een groep
deskundigen in opdracht van het programma Archief 2020. In de werkgroep
waren zowel gemeenten als provincies en waterschappen vertegenwoordigd. De
totstandkoming is afgestemd met IPO, UvW en VNG. Het TMLO is een herziene
versie (1.1) van het eerder verschenen Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale
Overheid, dat is ontwikkeld door de Werkgroep Voorbereiding Implementie edepot (WVI) van het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra in elke
provincie.

Links
• Presentatie Erik Saaman
• Kennisplatform Metadata
• Metadata Archiveren / Nationaal Archief
• Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (Programma Archief 2020)
• TMLO volgens AcronymsAndSlang.com :-)

N.B. Dit is een artikel op hoofdlijnen. Digitale Tijger Journals bevatten teksten van
uiteenlopende lengte en diepgang. Artikelen in Heterdaad eDossiers daarentegen
zijn gedetailleerd en uitgebreid en actueel bij verschijning.
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7. Case: Mens, Strategie & Organisatie: Veranderen is Best
Lastig / ABNAMRO
ABNAMRO beheert misschien wel Neerlands grootste
niet-uitbestede bedrijfsarchief - papier, microfilm,
boeken, video, diskettes etc - inclusief een keur aan
historische voorwerpen en… een eigentijdse
kunstcollectie.
Wie daarvoor verantwoordelijk is? Margriet Heijne,
manager Archief, Kunst en Historisch Bezit, geen
alledaagse portefeuille.
Evenmin alledaags: het pand bestaat uit 8 hallen van elk 1.000 vierkante meter
stellingen, vier verdiepingen hoog. Het bedrijfsarchief beslaat 220 km en het
historisch beleidsarchief zo’n 4 kilometer aan dozen, inclusief de circa 2 kilometer
aan bruiklenen aan het Nationaal Archief en andere archiefdiensten.
De collectie van Historisch Bezit bestaat naar schatting uit 150.000 objecten tot en
met kantoormachines, meubilair, apparaten, gevelschilden, maquettes, effecten,
tombstones (!), atlassen & kaarten, prenten, munten, textiel PR-materiaal en
natuurlijk diverse soorten foto- en filmmateriaal.

Uniek materiaal en toch valt het eerder onder historisch meubilair
dan onder kunst: portretten van eerdere bestuurders...
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Het aantal registraties van historische objecten beslaat momenteel ruim 58.000
records, waarvan naar schatting 20.000 stuks negatieven. De archieven – met
name die van Hope & Co en R. Mees & Zoonen - gaan terug tot de achttiende
eeuw. Zo’n driekwart van het historisch archief betreft beleidsdocumenten, maar
ook de bouwzaken bijvoorbeeld zijn erg interessant. Alleen al die tig historische
(ex)bank-panden in Amsterdam…
Het Archiefteam telt ca 10 medewerkers en het team Kunst & Historisch bezit 6
medewerkers, een aantal freelancers en de ondersteuning van 10 vrijwilligers.

Beweging op alle vlakken
De bestaande situatie is echter allesbehalve stabiel. Bepalend is de strategische
omgeving waarbinnen het archief opereert en dus met name de ontwikkelingen
van de bank. Het is aan de manager om het team mee te laten veranderen. En dat
is geen sinecure.
De ontwikkelingen gaan razendsnel. Technologie en Digitalisering stomen maar
door. Er komen steeds nieuwe producten, multi-channel en zo mogelijk helemaal
zonder papier.
ABNAMRO is bepaald niet onbekend met ups en downs, vooral rond de
bankencrisis 2008: in de top 20 van de wereld, opgekocht door de Schotten,
Spanjaarden en Belgen, opsplitsing, dreigend faillissement, nationalisatie, fusie
met Fortis etc.

En deze herrezen financiële grootmacht - nu bijna 20.000 medewerkers - was al
nooit een stilzitter: de geschiedenis toont misschien wel zo’n duizend
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rechtsvoorgangers, van kleine stedelijke bankjes tot grote fusiepartijen als Bank
Mees & Hope. Zelfs de digitaliserings-vloedgolf was geen schok (daarvoor was
microfilm een tijdje de grote hype in de financiële wereld), misschien wel de
heftigheid van de saneringen. Inmiddels bankieren we zelfs via de smartphone en
zijn ‘data’ de nieuwe ‘documenten’ aan het worden. Hoe ga je dan om met je
Archief? Zoals gezegd: nog maar weinig grote bedrijven hebben überhaupt nog
een eigen - niet uitbesteed - archief.

Hoofdkantoor van een van de vele rechtsvoorgangers - de Nederlandsche
Handel-Maatschappij - net als de foto nu ruim een eeuw oud. Dit was tijden lang
domicilie van het ABNAMRO archief en nu... van Stadsarchief Amsterdam.

Brug tussen Archief en Business
Niet onbelangrijk in al die verschillende uitdagingen en veranderingen binnen de
bank is het slechte imago van banken in het algemeen: wie wil er nog werken, wat
voor type mensen haal je binnen, welke skills heb je nodig, welke
samenwerkingsvaardigheden? Maar ook de aandacht voor verslaglegging van de
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processen; het archief heeft vaak niet de eerste prioriteit. Het zit ver van het hart
van het bedrijf, en dan niet alleen fysiek. Hoe sla je een brug tussen het archief en
de business? Het is opgehangen onder Facility Management maar werkt ook veel
samen met Corporate Communications.
Toch wordt het belang van het archief wel onderkend. Het betreft materiaal dat
privacy gevoelig is en onderhavig is aan audits en risk assessments. Er zijn
belangrijke financiële risico’s zoals door fraude, rechtszaken maar ook
reputatieschade. Dat besef is een belangrijke reden (naast de kosten) dat het niet
is ge-outsourced.
Tevens is het bijzonder lastig voor externe partijen om wijs te worden over die ca.
1000 rechtsvoorgangers van de ABNAMRO, van piepkleine plaatselijke bankjes
tot de hele grote zoals Fortis. Het wel outsourcen op een goede manier zou
misschien wel drie maal zo kostbaar zijn als de huidige werkwijze.
Om focus te geven aan de andere manier van werken zijn sinds de nieuwe Raad
van Bestuur bankbreed één ‘purpose’ en vier richtingen voor de lange termijn
geformuleerd. Alles wat gebeurt moet bijdragen aan deze richtingen. Het is één
verhaal, dat van hoog tot laag kan (en moet) worden uitgedragen.

De vier bankbrede strategische prioriteiten

Agile werken & Consequenties voor het Team
In het kader daarvan is de bank bezig met de omslag naar een Agile manier van
werken. De ICT is natuurlijk een goed voorbeeld. Er wordt niet meer in lange
lijnen gewerkt, waarbij je na anderhalf jaar op een product uit komt dat eigenlijk al
achterhaald is. In plaats daarvan wordt gewerkt met multi-disciplinaire teams, die
in korte ‘sprints’ (van ongeveer 2 weken) een werkend product afleveren. Dit
product is dan het minimale van wat de klant wil, en kan daarna in verdere sprints
nog verbeterd worden. Het team dat aan iets werkt is zelfsturend en... iedereen
heeft zijn eigen expertise, maar kan ook andere zaken oppakken (een
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programmeur kan bijvoorbeeld ook gaan testen). Op deze manier kan snel en
dynamisch ingespeeld worden op veranderende klantwensen en is er een
continue verbetering. De business bepaalt wat de hoogste prioriteit heeft (het
wat), het uitvoerende team bepaalt zelf het hoe.

Agile, Lean, Customer Excellence... het motto is dynamisch
inspelen op klantenwensen. Klik hier voor een vergroting.
Een onderdeel van de aanpak is de groeiscan. Die kijkt naar de
volwassenheidsniveaus van het team en leidt tot aanbevelingen. Een goed
voorbeeld van blijvende veranderingen is de dagstart. De weerstand hiertegen
was groot, aanvankelijk, maar het werkt! Hierin wordt onder andere gekeken naar
de workload deze dag, wie er niet is (ziekte) en hoe dat wordt opgevangen. Bij de
laatste reorganisatie zijn mensen ook geselecteerd op het feit of ze op deze
manier willen en kunnen werken. Natuurlijk zijn hier ook trainingen voor gegeven.
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Er is steeds meer aandacht voor zelfsturing: de manager als coach en de
medewerker die eigen verantwoordelijkheid neemt. Er wordt dus minder gewerkt
met vaste functies en meer gekeken naar rollen en verantwoordelijkheden. Maar
ja, sommige medewerkers horen liever gewoon wat ze moeten doen. Voor
Archief, Kunst en Historisch Bezit is dat een uitdaging, zeker ook binnen het
archief, waar soms de functies op het laagste en de leeftijden op het hoogste
niveau liggen. Maar een andere vraag is... in hoeverre past zelfsturing wel binnen
de strakke kaders van de wet- en regelgeving?

Een van de hulpmiddelen: het team
contract. Klik hier voor een vergroting.

Technologie
Uiteraard haakt het archief graag aan bij de ontwikkelingen op ICT-gebied, ook
om te komen tot robotisering. Denk maar aan al die archiefhandelingen die nu
nog nodig zijn, puur omdat niet alle Nederlanders digitaal bankieren. Nog steeds

53

Digitale Tijger - Zomer 2020

vragen mensen ontbrekende papieren dagafschriften op. En ja, dat tikt aan, want
dat zijn er 100.000-den. En die moeten 1 voor 1 in het archief worden opgezocht,
geprint en verstuurd... Daar zijn echt een paar medewerkers goed druk mee,
eigenlijk niet meer van deze tijd.
Maar ook bij andere technologisch gestuurde ontwikkelingen is het archief
betrokken. Binnen de ABNAMRO is Enterprise Content Management of ECM een
belangrijk onderwerp. Alle content valt hieronder. Aan de Inputzijde gaat het dan
om zaken als Smart Document Capture, Digital Document Exchange en zelfs
Robot Process Automation. En daarbij spelen digitalisering, indexering,
classificering, verrijking etc. uiteraard een cruciale rol. Hoe lastig het ook is om
een leningaanvraag via een smartphone nog een ‘document’ te noemen: zoveel
mogelijk van dergelijke communicatie blijft digitaal en alles moet nog steeds
gearchiveerd worden. Vandaar de betrokkenheid van het archief. Marinja
Ketelslegers, Productowner Document & Records Management (DRM), doet
hierover een boekje open in Digitale Tijger Journal #1.

Kunst
Kunst, de derde speerpunt van Margriet, blijft een bijzondere activiteit. Het is
ondergebracht in een Stichting, voorgezeten door niemand minder dan de CEO
van ABNAMRO. Dat is wel fantastisch. Er is sprake van een museale moderne
collectie met zo’n 5500 werken en... er worden weer aankopen gedaan! Best heel
uniek.

Circl, gebouwd volgens duurzame en circulaire principes.
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Inmiddels wordt gekeken of de drie depots op het gebied van Kunst (2 elders nu)
en Historisch Bezit (louter in Almere nu) samengevoegd kunnen worden op één
locatie. Ook inrichtingen worden gecombineerd. De inrichting van het
splinternieuwe Circl is een mooi voorbeeld hiervan. En er wordt gewerkt aan een
eigen site met beeldbank.

Uitbesteding
Uiteraard is uitbesteding onderzocht, in 2015 voor het laatst. Het was nog te duur!
Het pand staat in Almere en heeft geen last van de Randstedelijke vierkante meter
prijzen. En verder is de werkwijze eenvoudig: de archiefstukken worden door de
bedrijfsafdelingen zelf in dozen gestopt en geregistreerd, de dozen krijgen een
barcode en worden daarop ingeboekt, als het document met de laatste
bewaartermijn verloopt wordt de hele doos vernietigd. Er is nog veel vraag naar
dossiers en met de expertise van het team zijn deze terug te vinden.
Het onderzoek resulteerde in vier scenario’s:
1. Business as usual
2. Kwaliteitsslag
3. Outsourcen in 2018
4. Outsourcen in 2021
De conclusie was om te investeren in de uitvoering van scenario 2: ‘kwaliteitsslag’.
Dit betreft met name de controles en de inhoudelijke vastlegging, maar ook
bijvoorbeeld het opleiden van gebruikers.

Maar... de opgestelde roadmap was voor 3 tot 6 jaar...
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Inmiddels
Een paar jaar later, zomer 2020, is er veel gebeurd. Inclusief outsourcing van het
Bedrijfsarchief. Van die afdeling bleef alleen de recordsmanager, Guido Tol, in
dienst van ABNAMRO. Deze werd tevens contractmanager en Single Point Of
Contact (SPOC) tussen leverancier en bank.
Ook is de samenvoeging van de drie depots op het gebied van Kunst en
Historisch Bezit gerealiseerd op één locatie in Amstelveen vanuit de oude locaties
Almere, Rotterdam en externe opslag bij Crown in Amsterdam
Margriet is nu Product Owner CRM bij ABNAMRO.

Links
• Presentatie Margriet
• Zo werken wij... (sjabloon)
• Over de vele rechtsvoorgangers
• Circl: Circulair paviljoen aan de Zuidas, volgens duurzame en circulaire
principes gebouwd en ingericht met o.a. kunst uit de eigen collectie
• Site van ABNAMRO Kunst en Historie
Andere artikelen over ABNAMRO:
• Enterprise Content Management en Digitale Archivering / Marinja Ketelslegers,
Productowner Document & Records Management ABNAMRO.
Zie: Digitale Tijger Journal #1, Lente 2020
• Archiveren in tijden van Uitbesteding & Digitalisering / Recordsmanager
ABNAMRO Guido Tol.
Zie: Digitale Tijger Journal #3, Herfst 2020
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5.

Harry Potter en het Departement van Buitengewone
Vraagstukken

Rubriek Tijgernootjes: men neme een appetijtelijk onderwerp uit de informatieprofessie,
keure geur en exterieur, zette er stevig de tanden in, krake door tot de kern en...
verkondige onbeschaamd de eigen mening. Met een knipoog ;-)
Auteur: Simon Been
Moet je echt lezen: het Future Lab rapport over de Informatiehuishouding van het Rijk
2030. Inspirerend, maar zonder ruggengraat.
Voordat je een blauwdruk verwacht, het rapport is m.i. vooral bedoeld om vastzittende
ideeën los te schudden en te inspireren tot nieuwe visies. Niet voor niets is daarom een
bedrijf ingeschakeld met de naam 'Reframing Studio' dat over zichzelf zegt: 'Reframing
enables designers to come up with fresh and compelling solutions that act upon a future
world.' De ambitie van het rapport is groot, maar laten we het maar vooral zien als aanzet
tot discussie.
Nou, tijd voor discussie dus! ;-)

Future Lab: de Informatiehuishouding van het Rijk anno 2030
Laat ik dit maar meteen zeggen: ik heb een groot probleem met meningvorming over dit
rapport. Wat erin staat is uiterst interessant en doorwrocht en sprankelend en het voelt
soms alles heiligschennis om er kritisch over te zijn. Bovendien is kritiek vaak zo makkelijk
en al snel zo goedkoop, vooral vanuit je leunstoel. Soms ook is kritiek zinloos omdat je je
beter kunt concentreren op de goudklompjes die er wèl inzitten, al helemaal als het om
vergezichten gaat.
Aan de andere kant: deze rubriek heet niet voor niets TIJGERNOOTJES. De kritische noot
staat centraal, zij het met een knipoog. Bovendien... bezien vanuit de informatieprofessie
verdient dit rapport het ook om stevig aan de tand gevoeld te worden. Lees maar verder!
Het rapport hapt lekker weg, bij vlagen ook als je in het bedrijfsleven werkt, en is puntig
geformuleerd, bepaald niet oubollig of saai. Onderwerpen variëren van 'toekomstige'
ontwikkelingen als cyberspionage, filterbubbels en echokamers en vertrouwde
begrippen als ‘authentiek, integer en betrouwbaar’ tot geopperde functies als
Digiminimalist, Beleidsarcheoloog en Rijksscenarist. Het doel is: verkennen hoe de
informatiehuishouding van het Rijk er onder invloed van maatschappelijke en
technologische veranderingen in de toekomst mogelijk uit zou kunnen zien. De scope is
enorm: van de (informatie)kiem van beleid tot en met aanpassen van de eigen informatie
door een burger. En ja, het woord 'archivering' valt. ;-)
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Al tijdens het lezen zoemden enthousiasme, ongeloof, bewondering en scepsis rond in
mijn hoofd. En laten we vooral de glimlach op mijn gezicht niet vergeten. Een beetje een
wrange glimlach, dat wel. Ik neem je mee langs een persoonlijke selectie van
hoofdpunten.

Big Picture
Eerst maar de bewondering die het rapport bij me oproept: niet vaak zie ik zo'n wijdse
helikoptervisie op het begrip ‘Informatiehuishouding’. Dit kan nog een hele tijd voor
inspiratie zorgen. (En ik denk dat er nog veel meer lezing en bespreking nodig is om
alles echt goed binnen te laten komen.)
De tweede reactie is enthousiasme vanwege de sprankelende, creatieve, onorthodoxe
benadering. Waarom ervaar ik dan ook ongeloof? Omdat de beheersproblematiek
inzake de informatiehuishouding er zo bekaaid af komt en dan ook nog wordt opgeknipt
in deelgebieden en -functies. Scepsis is mijn vierde reactie... omdat het glanzende,
prikkelende bouwwerk en de onderliggende creatieve out-of-the-box concepten een
stevige vertaalslag naar de praktijk behoeven die in deze komende jaren van bezuiniging
ongetwijfeld lastig realiseerbaar zullen zijn.
En dan is er nog die glimlach... Eigenlijk moet ik altijd wel glimlachen als ik aan Harry
Potter denk, die aimabele wizard-pup die zich met allerlei steun en mazzel overal
doorheen tovert. Terwijl ik het Future Lab rapport las, vloog Harry regelmatig langs. Maar
dat lees je hieronder vanzelf wel. :-)

Opmerkelijk
Het is om allerlei redenen een opmerkelijk rapport. Natuurlijk vanwege de gebruikte
methode en het out-of-the-box denkkader - zo wordt niet gestart met een momentopname, maar direct begonnen met 'toekomstige context' - en de opzettelijk
grensverleggende concepten en benamingen. Maar ook omdat er een paar
onverwachte twists optreden tijdens het lezen. Zo verschuift de focus van
informatiehuishouding direct naar informatiehouding. Curieus...
Je gaat je tijdens het lezen afvragen waar alle aspecten gebleven zijn die te maken
hebben met beheer, technologie, wetgeving, soorten informatie/data en andere relatief
structurele onderdelen van de informatiehuishouding. En waar de remedies zijn voor de
geschetste problematische ontwikkelingen rond privacy, archivering, betrouwbaarheid
en (toekomstige) relevantie van informatie e.d. Om maar te zwijgen over consequenties
van wet- en regelgeving. Totdat je je realiseert dat al dergelijke factoren al bij de start zijn
uitgefilterd en uitgerangeerd door de keuze van de onderzoeks- en rapportage-opzet.
Kijk maar:
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Een veelbelovende start
Wat me bijzonder aanspreekt is deel 1, waarin de maatschappelijke, technologische en
organisatorische ontwikkelingen rond overheidsinformatie in kaart worden gebracht. Met
name het gedeelte over de betrouwbaarheid van informatie is helder en herkenbaar.
Een bloemlezing:
• Voor een goed functionerende democratie is betrouwbare informatie van groot
belang. In een tijd van nieuwsbeïnvloeding, filterbubbels en videomanipulatie komt dit
proces onder druk te staan...
• Hypernormaliteit is het fenomeen dat er zoveel verschillende werkelijkheden worden
gepresenteerd, dat de realiteit erin verzuipt...
• Door ontwikkelingen als filterbubbels en echokamers kunnen parallelle werelden
ontstaan. Er ontstaat desintegratie wanneer deze werelden steeds moeilijker met
elkaar verbonden kunnen worden.
En constateringen als:
• Overheden worstelen met de macht van techbedrijven, cybercrime, cyberspionage,
propaganda, cyberpesten en de bescherming van auteursrechten...
• In de 21e eeuw is veiligheid in de digitale wereld even belangrijk als in de fysieke
wereld om ons heen. De Nederlandse overheid en bedrijven zijn regelmatig doelwit
van cyberspionage. Dit vormt een bedreiging voor zowel de economie als de
rechtstaat.
Afgezien van het ‘verzuipen in informatie’ dat al vele jaren gaande is zijn deze tendensen
op macro-niveau waarschijnlijk de heetste hangijzers in het vakgebied: de opmars van
onbetrouwbare informatie en van ‘actoren’ die in toenemende mate daarmee eigen,
schimmige doelen nastreven, tot en met destabilisering van onze democratie. Brrr... Lees
maar eens een Amerikaanse ‘krant’. En vraag privé maar eens rond naar de laatste
complottheorieën. Je zult versteld staan van gedachtengoed en hartstocht. Ja, ook in
nuchter Holland.
Ook is er natuurlijk aandacht voor bijvoorbeeld het opzuigen van ieders ‘digitale
broodkruimels’ waarmee ‘gevoelige informatie’ aan het licht kan komen en de privacy in
gedrang raakt.
Naast deze caveats over belang en betrouwbaarheid van informatie wordt puntig
geattendeerd op knelpunten als ‘filteren en selecteren van informatie als bureaucratische
last’ en ‘onzorgvuldige overarchivering’. Een veelbelovende start!

Waar de glimlach zijn glans verliest
Maar vergis je niet. Als je denkt dat deze ontwikkelingen in deel 1 een schets vormen van
het vraagstuk, van de uitgangssituatie, zit je ernaast. Deel 1 heet namelijk 'De toekomst
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van informatie' en alle beschrijvingen erin betreffen de 'toekomstige context'. Niet 2020
wordt beschreven, maar 2030. Een geruststelling: er verandert weinig de komende 10
jaar. ;-)
Wat minder leuk is: alle mogelijke inhoudelijke vraagstukken rond informatie en het
beheer daarvan zijn hiermee op hoofdlijnen afgevinkt en afgedaan. De geschetste
problemen worden in latere delen van het rapport niet of nauwelijks geadresseerd.
Verwacht geen oplossingen voor de onbetrouwbaarheid van informatie of zelfs voor
'overarchivering'. Er wordt volstaan met de inventarisatie. Ik was al geruime tijd met het
rapport en dit artikel bezig voordat dit kwartje viel.
Hoe dit rijmt met de introductie van het rapport, ontgaat me. Die stelt pontificaal:
De informatiehuishouding vormt ons collectieve geheugen. Om in deze functies te
kunnen voorzien, moet informatie in een goede, geordende en toegankelijke staat
worden bewaard.
En:
Technologische ontwikkelingen bieden ongekende mogelijkheden om het
functioneren en de dienstverlening van de overheid te verbeteren en te
vernieuwen. Een ordelijke informatiehuishouding is hiervoor een belangrijke
voorwaarde.
Daar is geen woord Grieks bij. Dit rapport gaat over 'informatie in een goede,
geordende en toegankelijke staat' bewaren en een 'ordelijke informatiehuishouding',
gebruikmakend van 'technologische ontwikkelingen'. Toch? Blijkbaar niet.
Na deel 1 komen 'Gewenste Informatiehouding', 'Tools, Omgevingen en Beroepen' en
'Roadmap en Transitiepaden' en hoe praktisch die titels ook ogen, verwacht geen
heldere uitspraken over zaken als beheer, orde of technologie. Opmerkelijk om een
gewenste situatie te zien die zo is losgekoppeld van de inhoudelijke problematiek.

Aandacht voor erfgoed
Het rapport staat natuurlijk vol met prachtige concepten en benamingen, van
scharrelambtenaren (departementoverstijgende netwerkers) en datafilosoof tot digitaal
minimalisme, datazwermen en radicale transparantie. Ook bevat het een andere kijk op
informatie (als grondstof, verhaal of omgangsvorm). En als in deel 2 wordt verkend hoe
het Rijk op het veranderende informatielandschap wil anticiperen is wel degelijk een
paragraaf 'Beleidserfgoed' opgenomen. En die bevat deze teksten:
De uitdaging voor 2030 is hoe het Rijk de schat aan data die beschikbaar is zo
duurzaam kan vastleggen dat komende generaties een zo rijk mogelijk archief tot
hun beschikking hebben.
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Zo is het in 2030 mogelijk om door geavanceerde AI-technologieën en time
machines grote hoeveelheden informatie uit complexe historische datasets
beschikbaar te maken en nieuwe inzichten te genereren. Deze nieuwe manieren
om met informatie om te gaan verandert (sic!) onze relatie tot het verleden. Dit
vergroot de mogelijkheden om archieven aan te wenden om het lerend en
reflecterend vermogen van de samenleving te vergroten.
Niemand kan dus zeggen dat dit onderwerp genegeerd wordt! Oké, er is hier geen
enkele sprake van overheidskeuzes, alleen van technologische ontwikkelingen en
mogelijkheden - en dat in het deel gewenste informatiehouding - maar... het onderwerp
is afgedekt. Ter nadere concretisering wordt een nieuwe functie geopperd:
Als beleidsarcheoloog maak je steeds weer nieuwe doorsneden door het data
erfgoed en reconstrueer je telkens opnieuw de geschiedenis. Je verrijkt zo het
collectieve geheugen. Zo zorg je ervoor dat onze recente en minder recente
geschiedenis bewaard blijft voor komende generaties.

Aandacht voor privacy en archivering
Nee, het complexe krachtenveld rond het informatiemanagement zelf wordt niet
helemaal genegeerd in de gewenste informatiehouding.
Zo wordt dit soort zaken geconstateerd:
• de verschuiving van documenten naar dataverzamelingen,
• de onmogelijkheid om zelfs met geavanceerde zoektechnieken het gehele verhaal uit
slecht gestructureerde en gearchiveerde informatie te achterhalen,
• de noodzaak om orde te scheppen in zowel het bewaren als het vergeten van
informatie,
• het geven van de waardering die ze verdienen aan de competenties die hierbij horen
zoals ordelijkheid en zorgvuldigheid,
• de risico’s als de overheid data niet beschouwd voor wat het is: abstracties van de
werkelijkheid die altijd voorzien moeten zijn van context.
Let wel: dit alles betreft niet meer de 'ontwikkelingen' maar de gewenste
informatiehouding. Gewenst? Persoonlijk lijken het mij eerder organische veranderingen,
risico's, beperkingen en noodzaken dan gewenste situaties.
En wat vind je hiervan:?
Door digitalisering is bijna iedereen binnen het Rijk zelf archivaris geworden.
Of van dit pareltje over het omgaan met de surveillance-maatschappij:
Een reactie die veel burgers op dit fenomeen hebben en zullen hebben is die van
bewuste onnozelheid. Ondertussen zullen andere burgers hun gedrag meer en
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meer aanpassen aan deze continue ‘track & trace’-praktijken. Enerzijds door
diensten te gaan gebruiken die beloven zorgvuldiger om te gaan met hun privacy.
Anderzijds door hun gedrag te censureren en hun digitale voetafdruk te beperken.
Geen remedies. Zelfs geen oplossingsrichtingen. Wel wordt geconstateerd dat het de
taak van de overheid is om de persoonlijke levenssfeer van burgers te beschermen, maar
ook dat dit ‘moeilijk te waarborgen’ is. Echt? That's all? De patiënt vertellen hoe ziek hij is
en dan zeggen dat het 'moeilijk' is?

Toch weer een glimlach
Fascinerend om te lezen zijn de fragmenten in deel 2 of 3 waarin de de materie
weerbarstig wordt. Je voelt dan bijna aankomen dat er wel iets gezegd moet worden
over technologie of structuur. Oh-oh! Zonder nadere invulling valt dan simpelweg het
woord ‘AI’ en... het probleem is opgelost. Je zag het net al in die zin '... is het in 2030
mogelijk om door geavanceerde AI-technologieën...'
Prachtig. Een jaar of 30 - 40 geleden viel in dat soort penibele situaties het woord
‘computer’ of ‘automatisering’. Je weet wel, op die momenten waarop Harry Potter nog
maar één optie heeft en naar zijn toverstok grijpt. ;-)
Met name deze geweldige zinsnede mag zo niet onvermeld blijven:
'Alle medewerkers van het Rijk worden ondersteund door AI om hun informatie
volgens de Nieuwe Standaard te archiveren'.
Nadere uitleg over die AI? Nope. Over de Nieuwe Standaard later iets meer.
Eén caveat voor de auteurs: de charme van Harry Potter bestaat eruit dat hij de eeuwige
underdog is: hij is ècht en blijft je verrassen. Superman daarentegen is perfect en
daarom mettertijd ongeloofwaardig, net als de magische AI-spreuk van Future Lab.
Probleem? AI!!!
O ja, ergens constateert het rapport dat de diversiteit aan systemen binnen het Rijk
noopt tot workarounds om samenwerking en gedeeld informatiebeheer nog enigszins
mogelijk te maken. Hmmm... Voel ik al wat magische energie in de lucht? Waarvoor denk
je dat in het toekomstplaatje wordt gekozen gezien al die diversiteit aan systemen? Voor
nieuwe systemen die de organisaties overstijgen. Een voorbeeld? Voor het
informatiebeheer van het Departement van Buitengewone Vraagstukken. En daar is de
glimlach weer. J.K. Rowling zou hier trots op zijn. Hup Harry!

De zachte kant van de informatiehuishouding
Per saldo kun je stellen dat het Future Lab alles uit de kast heeft gehaald om de ‘zachte
kant’ van het onderwerp aan te pakken. En dat gaat bewonderenswaardig voortvarend.
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Het meest krachtige statement is m.i. de geopperde Datacampus van het Rijk, waar
ambtenaren leren met informatie werken volgens de nieuwste principes. Hierover later
meer. In de aanloop hiernaartoe geeft het rapport aandacht aan het brein en werkritme
van de ambtenaren, het gedrag van burgers, de rol van informatie bij de veranderende
omgang met de burger en een sterkere oriëntatie op de toekomst, het toenemende
netwerkkarakter van het ambtelijke werk en aanpalende onderwerpen. Ook het belang
van ‘op nieuwe manieren met kennis omgaan’ wordt bepleit, zoals het overbrengen van
kennis door beelden, metaforen en verhalende technieken.
Prachtig. Is het verkeerd dan dat die visie-helikopter zo hoog in de lucht blijft hangen en
zo selectief waarneemt? Nee. Natuurlijk gaat het bij de informatiehuishouding van de
overheid primair over de vraag: wie zijn de interne en externe gebruikers en andere
stakeholders en hoe worden die optimaal bediend, met zo min mogelijk frictie. Maar...
maak het wel expliciet als de perceptie selectief is. Ideaalplaatjes zijn prima, maar als je
naar Mars wilt, kun je niet volstaan met ideale kolonies conceptualiseren en en passant
noemen dat er 'een raket' nodig is.
In een 100-pagina's dik toekomstgericht rapport over de Informatiehuishouding van het
Rijk zou je toch iets meer aandacht verwachten voor de nitty gritty van informatiebeheer
en de informatieprofessie.

De informatiehuishouding zonder skelet
Laten we het begrip Infostructuur introduceren en dat losjes definiëren als
een stelsel van stakeholders, beleid, structuur, processen, aansturing, functies en
technologie inzake het genereren, verzamelen, beheren, verwerken en delen van
data en andere informatie. En laten we hier 'wettelijke richtlijnen' niet vergeten.
Als je een informatiehuishouding wilt vormgeven kun je niet naar believen een paar van
die aspecten overslaan.
In feite richt Future Lab zich primair op de onderdelen processen en functies en op
genereren, verzamelen en delen. Onderbelicht blijft daardoor de ruggengraat van de
informatiehuishouding: alles wat te maken heeft met structuur, technologie en beheer. In
dit kader is het tekenend dat het rapport (de introductie) begint over
Informatiehuishouding en na het beschrijven van de ontwikkelingen direct overstapt op
het begrip Informatiehouding. Het huis is verdwenen, alleen de houding is over. Alsof het
project halverwege een andere projectleider kreeg.

De Datacampus
Gelukkig is daar nog de Datacampus. Deze heeft als doel nieuwe werkwijzen en
richtlijnen omtrent het omgaan met informatie te blijven ontwikkelen en te integreren in
het Rijk. Ambtenaren leren er ‘de gewenste Informatiehouding’ en zo ontstaat er
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‘uniformiteit in de omgang met data’. Het begint met verplichte on-boarding, eindigt met
een verplichte campusdag per maand voor elke ambtenaar en tussendoor doe je er
bijvoorbeeld een summerschool. Tijdens de on-boarding-week leer je hoe het Rijk
samenwerkt met data en AI en wat de nieuwste richtlijnen en ontwikkelingen zijn op het
gebied van informatiehuishouding. Elke dag heeft een thema, zoals digiminimalisme,
experimenteren met data of data-ethiek. Veelbelovend!
De Datacampus is opgebouwd uit negen faculteiten welke gebaseerd zijn op de negen
‘informatiehoudingen’ die het rapport beschrijft. Elke faculteit organiseert cursussen,
lessen en lezingen voor ambtenaren. Naast het delen van kennis, zijn de faculteiten ook
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe kennis. Super interessant. Stel je voor
dat elke ambtenaar op die manier getraind wordt om all-round effectief met informatie
om te gaan! Wat een last zou dat wegnemen bij de beheer-poot!
Maar... dat is iets te enthousiast. De Datacampus doet eerder denken aan de interne
University van Apple, waar medewerkers (nou ja, de high potentials) niet alleen de
waarden en normen van het bedrijf leren kennen, maar ook methoden en zienswijzen,
management skills en probleembenaderingen. Alleen is bij de Rijksoverheid de focus
wat zachter. Want wat zijn die negen Informatiehoudingen die het rapport benoemt en
die centraal staan op de Campus? Die lopen uiteen van ‘rationeel reflecteren’ via
’conceptueel reageren’ naar ‘instrumenteel vooruitkijken’. En natuurlijk speelt Informatie
met een hoofdletter daarbij de hoofdrol, maar Beheersaspecten daarvan...? Beheer is
weggedelegeerd naar inspirerende functies als datahoeder, zwermfacilitator en
verhaalhaler. AI doet de rest.
Mijn enthousiasme daalt weer. Aan de andere kant: je mag blij zijn met elke dag dat er
aandacht aan deze materie wordt besteed en natuurlijk zou zo’n campus een geweldige
aanwinst zijn voor de Rijksoverheid. Het is maar hoe je het bekijkt.

De Hal der Beleidslijnen en het Departement van Buitengewone Vraagstukken
Ook boeiend. De Hal der Beleidslijnen is feitelijk een digitale omgeving die wordt
samengesteld door een team van onafhankelijke beleidsbiografen dat nauw samenwerkt
met... ja, daar is hij weer... AI. Dit gezelschap bestudeert de wijze waarop beleid is
gevormd en legt dit op een objectieve, bruikbare manier vast. Voor het inzichtelijk
archiveren van informatie gebruiken zij de zogenaamde Nieuwe Standaard, een
multimediale communicatiesystematiek die uitgaat van menselijke vermogens zoals
leessnelheden en verwerkingsprincipes.
Alle medewerkers van het Rijk worden ondersteund door AI om hun informatie volgens
de Nieuwe Standaard te archiveren, zodat beleidsbiografen de informatie goed kunnen
verwerken. Zo kun je beleidslijnen ervaren middels VR en/of AR.
Kijk, Harry is niet alleen. Daar zijn Ron en Hermelien ook! ;-)
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Het Departement van Buitengewone Vraagstukken zet tijdelijke samenwerkingen op
rond grote thema’s als zeespiegelstijging, biodiversiteit en publieke gezondheid. De
grote hoeveelheid informatie rondom het vraagstuk wordt beheerd, aan elkaar geknoopt
en uitgewisseld in de infosfeer, een afgeschermde digitale omgeving. Hierin wordt
enerzijds informatie toegevoegd door een multidisciplinair team en anderzijds
doorzoekt AI het Rijksarchief en opengestelde databases naar relevante informatie en
verbanden. Ook hier speelt AI een grote rol in de vorm van archiefkruipers.
Bij het volgende concept - Contactpunt Rijksopenheid - zijn het algoritmes die simpele
vragen helpen beantwoorden en heeft de burger toegang tot een visuele weergave van
‘zijn/haar’ data. Na een middagje door dat landschap te hebben gedwaald, begrijpt de
burger het systeem en ‘vertrouwt hij bovendien dat het Rijk voorzichtig en veilig met zijn
data omgaat.’ Bij toverslag.

De informatiehuishouding van de toekomst
De informatiehuishouding van de toekomst wordt voorgesteld als een veranderend,
complex, samenhangend ecosysteem van tools, omgevingen, beroepen en routines. We
zitten in het rapport inmiddels op het Transitiepad, dus in de realisatiefase, dus nu wordt
het spannend. Er wordt een knipoog gegeven naar Agile en gepleit voor vroeg
experimenteren met hoop op briljante mislukkingen.
Het ontwikkelen van kennis en competenties wordt gestimuleerd. Ook wordt gepleit
voor verhalende beleidslijnen om complexe materie te kunnen uitleggen via een nieuw
vakgebied ‘beleidsbiografie’. Dit vakgebied kan bijdragen aan het collectieve geheugen
van de samenleving. Als je benieuwd bent hoe, wordt geruststellend opgemerkt:
De wijze waarop de huidige archieven tot stand komen zijn (sic!) nog altijd sterk
gebaseerd op een schriftcultuur. In de digitale werkelijkheid bestaan archieven
potentieel uit een grote rijkheid aan bronnen.
Ligt het aan mij of lijkt dit eerder de uitgangssituatie anno 2020 dan de
'informatiehuishouding van de toekomst'? Deze quote wordt concreter:
‘Beleidsbiografen vormen een onafhankelijk afdeling. De afdeling voert de Nieuwe
Standaard in. Medewerkers van het Rijk zullen vanaf nu moeten archiveren volgens
deze systematiek.’
Vertel! Vertel! Conform planning wordt in datzelfde jaar (2025) Artificial Intelligence
getraind om informatie over grote thema’s te filteren en te zoeken naar nieuwe
verbanden. Kijk, dit is een stap in de goede richting.
Ook worden coalities en samenwerkingen geadviseerd zoals tussen partijen als
Rijksarchief (archiefkennis), Algemene Rekenkamer (doorrekenen), SCP (toekomstkennis)
en Ministerie van Defensie (innovatief).
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Kietelende ideeën zijn bijvoorbeeld nog:
De Metahub die de metadata van een proces, project of een bestand naar de voorgrond
brengt. Hij bevat verwijzingen naar bronnen, verschillende versies, betrokken
medewerkers, of het moederbestand. Maar ook de maandelijkse AI-huishoudster. Deze
scant de data van de ambtenaar en geeft suggesties hoe een klein deel hiervan
geherstructureerd kan worden, zodat deze beter vindbaar is en dubbele data kan
worden opgeruimd.
En het Schaduwarchief, een archief dat door burgers wordt gemaakt en onderhouden,
als laag die bovenop het nationaal archief ligt en naar stukken in het archief verwijst.
Tot slot is er die kleine alinea, verstopt in Appendix A, getiteld ‘idee 3 / omgeving /
dataschool’. De tekst over deze dataschool luidt simpelweg:
Het gebruik van vervuilde of slecht onderhouden data kan tot grote problemen
leiden. Door elke nieuwe ambtenaar te leren vanuit de gewenste
informatiehouding om te gaan met informatie ontstaan er nieuwe normen.
Daarnaast zijn er steeds weer nieuwe competenties nodig om mee te kunnen in
het bewegende informatielandschap. Dataschool is een plek waar ambtenaren
met informatie leren werken volgens de nieuwste principes. De school doet de
onboarding voor nieuwe medewerkers maar is ook open voor gevestigde
ambtenaren.
Daar stokte bij mij het lezen: is dit een foutje? Is dit de Data Campus weer, maar dan
onder de naam ‘dataschool’? Hmmm... De insteek is anders: niet ‘houding’ of ‘ethiek’ of
'filosofie', maar banale zaken als vervuilde of slechte onderhouden data. Het lijkt dus
meer beheer-gericht. Toch gaat het om ‘het leren werken met informatie’. Onduidelijk.
Mocht het toch weer om de Data Campus gaan, dan is het een slordigheid. Mocht het
een andere ‘school’ zijn, meer gericht op informatiebeheer, dan is het heugelijk nieuws.
En opmerkelijk om het verstopt in de bijlagen te vinden.
En natuurlijk staat er nog veel en veel meer in het Future Lab rapport...

De laatste noot
Misschien spreekt de formulering van de opdrachtgever, Marjan Hammersma,
secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wel
boekdelen. Dit staat in het voorwoord pal onder de noodzaak 'dat data- en
informatieprocessen goed zijn ingericht en aan wettelijke richtlijnen voldoen':
'Het rapport geeft inzicht in de manieren waarop de overheid informatie gebruikt,
nu en in de toekomst.'
Kernwoord: 'gebruikt'.
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6. Sentimental Journey
We hebben heel wat gave Heterdaadsessies achter de rug. Soms klein maar super
fijn zoals bij het Kabinet der Koningin, soms echt méga zoals bij Rijkswaterstaat (2
sessies met samen zo'n 125 deelnemers) en de Nationale Politie (70+ deelnemers,
20+ sprekers...).
Elke sessie heeft een hele historie, soms is één contact voldoende om een
spraakmakende organisatie met een aansprekende case te vinden èn bereid te
vinden, zoals bij Gemeente Den Haag en de Koninklijke Bibliotheek. Doorgaans
echter duurt het jaren van contacten onderhouden voordat de tijd rijp is, zoals bij
het Rijksmuseum (10+ jaar) en Pensioengigant MN (25!).
Van de laatste jaren zijn er gelukkig digitale foto's. Elke Journal geeft een
impressie van zo'n historische sessie. Enig idee waar en wanneer deze was? Het
antwoord staat op de volgende pagina ;-)

Tip: Centraal stond Overleven in zwaar weer... Maar ook: digitale innovatie,
dienstverlenings-overeenkomsten, erfgoed uitdragen en koloniaal verleden...
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Waar was dit toch...?

Nog een tip: het grootste gebouw van Amsterdam... En misschien ken je het logo!
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Wat een grandeur hè? Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), maart 2012.
KIT begon in 1864 als Koloniaal Museum en groeide gestaag. Er was en is nogal
wat koloniale historie tenslotte! Voor Nederland vervulde het een rol als forum-,
ontmoetings- en traininingsfunctie en liet het mensen via onder andere het
Tropenmuseum en het Tropentheater kennismaken met culturen uit de gehele
wereld. Bij het KIT werkten op de top in 2007 nog ongeveer 375 mensen.
Uiterst boeiend was de KIT Library. Deze ontwikkelde zich in 100 jaar tot een van
de grootste wetenschappelijke bibliotheken van Europa inzake
ontwikkelingssamenwerking en koloniale geschiedenis met ruim een miljoen
documenten, inclusief foto's,
boeken, tijdschriften, artikelen,
landkaarten. Fysiek en digitaal.
Niet alleen daarom gingen we
erheen, ook vanwege de
innovatieve dienstverlening door
afdeling Information & Library
Services (ILS). Een paar
voorbeelden: Hoe zet je een
online community op? De rol van
research-supervisors. Training advanced internet searching. Facebook gebruiken
als leermiddel voor Library Research and Technology. Maar ook: Consultancy,
trainingen en ontwerp rond informatiemanagement; Collecties, portals, dossiers
ontwikkelen en onderhouden; Conversies, literatuuronderzoek, alert-service,
insourcing, noem maar op…

Helaas
Misschien weet je het nog: In 2011 kondigde de overheid aan de subsidie voor
het KIT vanuit het ministerie van buitenlandse zaken te stoppen. De subsidie
bedroeg 50% van de inkomsten. Het was alle hens aan dek.
De sessie was op 27 maart 2012 en concentreerde zich op de bibliotheek. De
hoopvolle naam van de sessie was: Koninklijk Instituut voor de Tropen keert het tij!
De sessie was super, maar helaas liep het anders af voor KIT, ondanks alle goede
moed en plannen. En al heel snel ook. Een paar maanden na de sessie werd het
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Tropentheater gesloten. In augustus 2013 sloot ook de KIT-bibliotheek haar
deuren. Het deel van de collectie van voor 1950 werd volgens Wikipedia als
koloniaal erfgoed eigendom van de staat in bruikleen gegeven aan de
Universiteitsbibliotheek Leiden (cultureel erfgoed, kaarten & atlassen, pre-1950
boeken, en gedigitaliseerde collecties). Naar de Bibliotheca Alexandrina gingen
ca. 400.000 boeken van na 1950. Het Tropenmuseum werd organisatorisch
onafhankelijk gemaakt van het instituut en werd in 2014 onderdeel van het
Nationaal Museum van Wereldculturen.
Het resterende KIT is "een Nederlands multidisciplinair kennisinstituut voor
internationale, economische en interculturele samenwerking, waarbij de
ontwikkeling van praktisch toepasbare kennis vooropstaat."

Een stukje verslag... (let wel: uit 2012!)
Normaliter zijn teksten in Digitale Tijger Journals van redelijk recente sessies, maar
voor de rubriek Sentimental Journey maken we natuurlijk een uitzondering!
Gewoon omdat het zo gaaf is om te zien hoe snel sommige veranderingen gaan
en hoe traag andere. En hoe vreemd het soms kan lopen, zoals in dit geval.
Je ziet het al meteen als je het pand nadert: dit is iets bijzonders. De koloniale stijl
ademt je tegemoet. Je ruikt al bijna de tabak en kruidnagels. Dan loop je de trap
op, ga je door de voordeuren en sta je in een hoge marmeren hal met warme
kleuren en oud-Hollandse grandeur zover je kunt zien. Ja, dat is KIT, het Koninklijk
Instituut voor de Tropen...
KIT is een nationaal pronkstuk,
terecht Koninklijk. Alleen KIT is al
voldoende reden waarom langs
de snelweg een bord
‘Amsterdam Werelderfgoed’ ons
welkom heet. Eenmaal een
verdieping boven de entree, in
het domein van de bibliotheek,
ontmoet je een bijzondere mix
van uniek koloniaal erfgoed,
Opening 'Instituutsgebouw' in 1926 door koningin
Wilhelmina
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Hollandse handelsgeest. Het kennisdomein wordt niet alleen ontsloten, maar op
alle mogelijke manieren geëxploiteerd. Dat betreft het historische erfgoed zelf,
dienstverlening rond de actuele problematieken van de betreffende werelddelen
èn de expertise rond informatievoorziening op deze terreinen.

KIT op de kaart
In de leeszaal neemt Hans van Hartevelt, directeur van KIT-ILS (Information &
Library Services) het woord. Zo nu en dan is zijn onderhuidse spanning voelbaar,
vooral als hij aangeeft hoeveel tijd en energie er telkens weer nodig was om de
subsidiegever jaar-in jaar-uit tevreden te stellen. Hij presenteert een
indrukwekkende lijst met adviesbureaus die inmiddels door BuZa op het KIT zijn
afgestuurd en er onderzoek hebben verricht, aanbevelingen hebben gedaan en
gecheckt hebben of de aanbevelingen van de vorige wel zijn opgevolgd. De min
of meer vaste conclusie: KIT werkt doelmatig, met gemiddelde kosten en...
bovengemiddelde kwaliteit. Uiteraard heeft KIT ook geleerd van deze adviezen.
Boeiend is vooral wat de opdrachtgever - BuZa - met de lovende conclusies doet:
de subsidie stoppen. Overigens... KPMG adviseerde de opdrachtgever in 2010
nog om de financiering van het KIT te verhogen.
In 1910 kreeg KIT de opdracht:
studie van de toenmalige koloniën
en bevordering van industrie en
nijverheid aldaar. Dat gaat dus veel
verder dan beheer van het erfgoed;
de actualiteit staat centraal. Wat is
KIT nu, anno 2012? Onafhankelijk
kennis- en expertisecentrum voor
internationale en interculturele
samenwerking. Focus: duurzame
ontwikkeling en armoedebestrijding,
cultuurbehoud en -uitwisseling en interesse en steun hiervoor in Nederland
krijgen. Hoe? Door onderzoek, onderwijs, advies en voorlichting. Dit gebeurt in
maar liefst 60 landen en op allerlei manieren.
Natuurlijk kennen we het Tropen Museum en het Tropen Theater met 200.000
bezoekers per jaar, maar het KIT doet veel meer: biomedisch onderzoek
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bijvoorbeeld en het is de enige niet-universiteit waar je een master degree
Gezondheidswetenschappen kunt
halen. Er wordt samengewerkt met
diverse bedrijven, van Unilever
(gemberteelt in Senegal) tot een
Urker Tonijnvisserij (productie van
een pepersoort in Mozambique die
olifanten van de weilanden houdt).
Ook heeft KIT een investeringsfonds
(o.a. in biobrandstof in Mali), een
uitgeverij, een hotel en natuurlijk ILS:
Information & Library Services. Het
werkterrein lijkt nauwelijks te
bevatten.

Wat een pand, hè? Ja, dat blauw-grijze is allemaal
KIT, zelfs de hoogbouw linksonder (KIT Hotel)

Information & Library Services
ILS startte in 1752 als de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De ILSbibliotheek is inmiddels één van de grootste in Europa over ontwikkelingslanden.
De meer dan 10 kilometer met ca. 1.000.000 banden bevat o.a.:
• 350.000 boeken (oudste uit 1569)
• 25.000 tijdschriften
• 25.000 kaarten
• 3.300 – 3.800 e-journals
• 35.000 e-books
• 11.000 e-maps
Maar... ILS verzorgt ook up-to-date informatievoorziening naar bibliotheken in
ontwikkelingslanden en ontwikkelt voor alle informatieprofessionals in die
geografische regio portals en web-dossiers. Verder werkt het hands-on aan
internationale samenwerking, capaciteitsversterking en co-producties. Innovatie is
een sleutelwoord. Zo wordt een spel gebruikt om professionals te leren systemen
voor gezondheidszorg op te zetten en een systeem ontwikkeld waarbij een
microscoop die verbonden is met een mobiele telefoon op afstand een diagnose
kan stellen. Hans geeft aan hoe trots hij is op de informatievoorziening in
ontwikkelingslanden.
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Om dit alles te realiseren heeft ILS 50
medewerkers in vaste dienst, plus
enkele inhuurkrachten. De begroting
anno 2012 is 3,8 miljoen
outputfinanciering en 1 miljoen via de
markt. De marktbenadering richt zich
op bestaande projecten, de 250
bibliotheken en nieuwe projecten,
maar bijvoorbeeld ook op lobbywerk
voor coördinatie binnen het
Nederlandse ontwikkelingsveld.
Hiertoe wordt geïnvesteerd in ‘marktdenken’ bij de medewerkers, worden de
grenzen van het ‘informatiewerk’ steeds verder opgerekt en wordt nieuwe
deskundigheid gerekruteerd. Uiteraard zijn dat ook verworvenheden. De nieuwe
financiering leidt tot vraaggestuurd denken en een algemene verzakelijking. Er is
meer focus op resultaat, kwaliteit en management op afstand. Maar toch... Nu valt
zelfs de outputfinanciering weg.
Ongelooflijk wrang, dat terwijl deze mensen vol inzet doorwerken, de
dominostenen beginnen te vallen. Per 1 april sluit de bibliotheek van het
TropenMuseum (de wetenschappelijke bibliotheek van het KIT blijft wel open). Per
1 januari sluit het TropenTheater. Dat zijn nog maar de eerste maatregelen die
bekend zijn geworden. Nog vele dominostenen zullen volgen, naar verwachting.
Het is nauwelijks voor te stellen wat er met alle collecties gaat gebeuren en met al
die actuele expertise als het zo doorgaat.

Informatieproducten
Hetty Verhagen, onze gastvrouw vandaag, belicht kort het werkterrein van de
afdeling waarvan zij het hoofd is: Informatieproducten.
Belangrijke informatieproducten van KIT-ILS zijn:
• Dossiers
• Search4DEV
• Exchange magazine
• Informatieportals
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Al deze informatieproducten zijn vooralsnog gratis. Bovendien doet de afdeling
literatuuronderzoek.
Dossiers. Rond expertisegebieden van KIT worden dossiers geschreven en
samengesteld. Dat gebeurt door informatiespecialisten van ILS, samen met
inhoudelijke experts van elders binnen het KIT. Deze dossiers zijn online
beschikbaar en bevatten naast KIT-expertise ook een gids naar geselecteerde
kerndocumenten en links. Elke informatieportal heeft één of meerdere dossiers.
Search4DEV. De afdeling Informatieproducten beheert en publiceert een online
repository voor internationale (ontwikkelings)samenwerking, genaamd
Search4DEV. Inmiddels participeren in deze repository ca. 40 organisaties, die
zo’n 2.500 documenten hebben ingebracht. In 2012 wordt gestreefd naar
vergroting van het aantal participanten en in 2013 naar uitbreiding van de
functionaliteit en lay-out.
Exchange magazine. Exchange is een magazine over HIV/Aids, sexuality and
gender. Het verschijnt in een Engelstalige en een Portugeestalige versie, zowel in
hardcopy als digitaal.
Informatieportals. Hetty’s afdeling ontwikkelde en beheert inmiddels een twaalftal
informatieportals: databases met informatie over een bepaald onderwerp. Ook
hier is de informatie afkomstig uit andere KIT-afdelingen in vooral de
onderzoekshoek, maar ook bij het Museum en Theater. De uitzondering is de
portal Librarianship in the South die sec een productie is van de afdeling. Deze
bevat informatie over het zuiden, maar ook vakgerichte informatie voor
informatiespecialisten aldaar. Dat
laatste is ook voor onze eigen
vakgenoten relevant. Centraal op
de pagina staat het zoekscherm dat
toegang geeft tot de database met
full text documenten, websites,
trainingsmateriaal èn een lijst met
externe databases. Met de term
‘het zuiden’ worden de landen
aangeduid waar het KIT actief is.
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Recente gebruikscijfers (2011) van 9 portals geven een totaal van 50.000
downloads aan. Twitter en Facebook spelen een belangrijke rol in het verspreiden
van en attenderen op nieuws uit de portals. Uiteraard is abonneren via email ook
een optie. Verspreiding via Google+ is nog experimenteel. Ook is per portal een
YouTube kanaal geopend met relevante filmpjes.
In 2011 zijn voor één van de twaalf portals 675 tweets verzonden naar 1375
followers. Dat leverde 2821 clicks op en 428 retweets. Dat betekent 4,2 bezoeken
per tweet; succesvol in Twittertermen. De 428 retweets zijn interessant omdat
daarmee anderen ambassadeur zijn voor de informatie; gemiddeld gebeurt dat
bij 60% van de tweets.

Internationale projecten
Binnen KIT-Information & Library Services vinden ook de nodige internationale
projecten plaats onder de regie van Harry Heemskerk, hoofd Information
Research & Advisory Services. Dit startte in opdracht van het ministerie van
Buitenlandse Zaken: de opgedane kennis daar toepassen waar het van belang is
voor ontwikkelingsprocessen, maar inmiddels geschiedt het ook voor andere
opdrachtgevers, zoals Unesco, Unicef, de Wereldbank en de Associatie van
Afrikaanse Universiteiten.
Bij deze projecten draait het vooral om training en advisering op het raakvlak van
informatievoorziening en ontwikkelingssamenwerking. De vier full-time
consultants werken inmiddels voor 50% niet meer op overheidsbudget. De
beperkte capaciteit noopt tot concentratie van de aandacht. Dat geldt voor de
regio’s - de laatste jaren vooral Ghana en Mozambique - en voor de thema’s:
Open Access (inspelen op de opkomst van Open Acces repositories), Information
literacy (helpen om informatievaardigheden in het universitaire curriculum te laten
opnemen), harde automatisering en digitalisering van erfgoed (bij voorkeur
gericht op gemeenschappelijk cultureel erfgoed, zoals in Ghana waar Nederland
actief was in goud- en slavenhandel). Er wordt vooral veel samengewerkt met
universiteitsbibliotheken om kennisachterstand weg te werken door een brug te
slaan naar de Nederlandse kennis.
ICT is een rode draad door deze projecten en feitelijk ook binnen heel KIT. Als
consequentie speelt Information Research & Advisory Services een KIT-brede rol
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als ICT-experts onder de noemer ICT for Development. Zo wordt het ontwikkelen
van websites van Afrikaanse partners begeleid.
Jaarlijks kiest het KIT 10 projecten uit die tot omzetverhoging moeten leiden.
Ieder kan een project aandragen, mits voldoende onderbouwd. Enkele van de
eerste projecten is een instituuts-brede zoekmachine voor op de website, maar
voor nieuwe projecten zijn de omzettargets leidend. Juist die omzet valt vaak
tegen, mede omdat het lijnmanagement buiten de projectorganisatie staat en zich
daardoor niet zo verantwoordelijk voelen voor de nieuwe activiteiten binnen hun
afdeling.
Tilly Minné, hoofd KIT Bibliotheek, vertelt nog dat KIT voorop liep in het
toekennen van Geo-data aan kaarten, waardoor je met de zoekmachine op een
plaats kunt klikken en zo alle kaarten voorgeschoteld krijgt waar die plaats op
staat, ongeacht de schrijfwijze van de plaats.

Het gebouw
Het immens grote pand zit vol opmerkelijke details met elk hun eigen betekenis,
van kleine versieringen in een verscholen wenteltrap tot de symboliek achter de
kunstwerken. Maar ook in het grote toont het pand zich opmerkelijk. De OudHollandse grandeur druipt er van af. Het meest indrukwekkend aan dit historische
pand is zelfs: dat het helemaal niet ‘historisch’ is!
Dat wil zeggen: het lijkt ‘koloniaal’, maar dat is opzettelijk gezichtsbedrog. Het is
gebouwd in de twintiger jaren van de 20e eeuw; ja... in recessietijd. Een
prestigeobject, het grootste gebouw
van de stad, gefundeerd op 6111
heipalen. Het telt een tiental
prachtige zalen en overal decoraties
die verwijzen naar verschillende
wereldculturen en de Nederlandse
koloniale geschiedenis. Niet alleen
de bouw en omvang zijn
indrukwekkend, ook de ligging in
Beatrijs (met krullen) leidt ons door de
catacomben.
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opende het, 9 oktober 1926 en sindsdien is er sprake van koninklijke
bescherming. De huidige beschermvrouwe is Prinses Máxima. Uiteraard is het
pand inmiddels een rijksmonument.
Nog wat saillante details: terwijl de bezetter een deel van het instituut als kantoor
had, zaten in de kelders onderduikers verstopt en werden er zelfs verzetskranten
gedrukt. Een overblijfsel van de oorlogsjaren dook later op: Duitse teksten tegen
een balk in het bibliotheekgedeelte. Misschien minder verwacht: de Canadese
bevrijders legerden in het pand, direct na de oorlog en vernielden in korte tijd
meer dan de Duitsers in al die jaren hadden gedaan.
Maar... hoe zit het met al die rijke informatiebronnen van het KIT, die uitgebreide
verzamelingen? Ja, we zien de ornamenten in de leeszaal zelf en lopen door de
afdelingen, maar voordat we het weten sluipen we weer door kelders om achter
een verborgen deur weer boven te komen.

De blik op de toekomst
Opmerkelijk is vooral hoe bevlogen dit team van mensen is; totaal verschillende
personen met tezamen een brede schakering aan aandachtsgebieden en
expertises. En dat terwijl de klok doortikt. Petje af voor die inzet. Want bij KIT gaat
het zeker over terugblikken, dat zit in het DNA, maar vooral ook over de actualiteit
en de toekomst. Nog maar een paar maanden geleden beschikte de
staatssecretaris over hun lot, nog maar enkele maanden te gaan en het uur U
breekt aan. Hoe ga je voort met een gehalveerde begroting?
Op 4 april 2012 is een rechtszaak tegen BuZa gepland. Onbehoorlijk bestuur. De
eerste sluiting is dan een feit: de bibliotheek van het TropenMuseum. Het zou toch
te gek zijn als de enige vijand die dit roemruchte instituut kan vellen van binnenuit
komt?

Het Team van de KIT-sessie
• Hans van Hartevelt, directeur van KIT-ILS
• Gastvrouw Hetty Verhagen, hoofd Informatieproducten
• Harry Heemskerk, hoofd Information Research & Advisory Services
• Tilly Minné, hoofd KIT Bibliotheek
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• Rondleiders Beatrijs Tilkema en Yvonne

Links
• KIT historie (Wikipedia)
• KIT nu
• Presentatie Hans van Hartevelt
• Presentatie Hetty Verhagen

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

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

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

II. CASE Structuur in de Informatiehuishouding... Experts over: Orde in de
Informatiehuishouding / Data is Hot & Sexy! Maarre... Managen & Beschermen is pas
Cool! / Blauwdruk Recordsmanagement: Structuur in het SharePoint-Tijdperk / Naar
Digitaal en Papierloos Werken (65 pagina's, 2019, verschenen medio 2020)
III. CASE Nationale Politie… Landelijk Team DIV / Cold Cases: DIV en Artificial
Intelligence / Communicatie van Visie & Strategie / DIV-Advies / Team Recordbeheer /
RecordsManagementTool / Vervanging en Slim Scannen (2019, verschijning 2020)
IV. CASE Rijksmuseum… Rembrandt’s Monsters / Digitaal Erfgoed: Collectie Informatie /
Terminologie / Research Data Management / Linked Open Data / The Art of
Information / Stroomlijning Informatieverzoeken / Collectiedocumentatie &
Informatie-architectuur (2019, verschijning 2020)
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Digitale Tijger Journal
Dit zijn bloemlezingen uit dergelijke sessies met langere en kortere artikelen van 4-7
verschillende organisaties, inclusief illustraties en links naar sheets en
achtergrondinformatie. Ook bevat elke Digitale Tijger Journal een Column en de rubriek
Sentimental Journey: terugblik op een 'oude' Heterdaadsessie en sinds kort de strip 'De
Archivist'. In totaal veelal 50 - 80 pagina's.
Deze digitale Journals worden bij verschijning verstrekt aan leden van het Netwerk.
Gratis...
Planning:
AVG & Archivering / Big Data Analytics / Historie is Hip / Nulmeting
Informatiehuishouding / Onderzoek Digitale Duurzaamheid / OCR & Automatische
Metadatering / Bonus… Case Ministerie Binnenlandse Zaken
1. Hotspots / Bibliotheek-R&D / Zaaksysteem OneGov / Fusie & Informatiebeheer /
Aanpak Digitalisering / Digitale Afhandeling van Bedrijfsprocessen / Enterprise
Content Management & Digitale Archivering / Bonus… Case Koninklijke Bibliotheek
(54 pagina's, verschenen lente 2020)
2. Orde in de Informatiehuishouding / E-mail bewaring / Geïndustrialiseerde
Digitalisering / Research Data Managen & de Onmisbare Bibliotheek / Open
Raadsinformatie / Standaardmetadata (zoals TMLO): Wel zo nodig? / Bonus... Case
ABNAMRO: Mens, Strategie & Organisatie: Veranderen is Best Lastig.
(84 pagina's, verschenen zomer 2020)
Voor niet-leden zijn Digitale Tijger Journals verkrijgbaar bij het Netwerk à € 49 via deze
link of zaak@papierentijger.net. Let wel: je wordt dan automatisch lid (zonder kosten voor
het lopende jaar).
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Papieren Tijger Netwerk en Heterdaadsessies
Het Papieren Tijger Netwerk is opgericht in 1998 en telt zo’n 700 eigenzinnige
Informatieprofessionals (document, content, kennis, data…) met als missie: elkaar scherp
houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en
SharePoint-tijdperk.
Een Papieren Tijger...
... is een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog
voor kansen en technologie, die het oor te luisteren legt bij
anderen en de tanden zet in nieuwe dienstverlening!
Ja, Papieren Tijger is een geuzennaam: een spotnaam ontpopt tot erenaam,
met accent op Tijger.
Het Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies 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 pre-corona Heterdaadsessie is niet gewoon ‘een uitje’ zoals veel bedrijfsbezoeken
zijn, maar sterk informatie-intensief, met hoog netwerk-gehalte en… op locatie!
Kenmerken
• Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case.
• Programma: middagvullend en maatwerk, afgestemd op de organisatie en op de
vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen.
• Sprekers: van enkelen tot 20+. Naast het plenaire programma is vaak sprake van
parallelsessies en zo mogelijk een rondleiding.
• Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel. ;-)
• Van elke sessie verschijnt een fotoreportage en een kort verslag op de site.
• Het uitgebreide verslag krijgen de deelnemers achteraf in het betreffende eDossier,
samen met links naar de sheets en andere relevante achtergrond-informatie.
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Uiteraard wordt achter de schermen hard gewerkt aan een corona-proof concept voor
Heterdaadsessies - digitaal, maar niet zoals je denkt, veel leuker en... nòg informatiever!
Voor actuele sessies: kijk hier!

Een greep uit de inmiddels 50+ sessies
ABNAMRO
AFM
Belastingdienst
CBS
De Nederlandsche Bank
Deltares
DOK Delft
Erasmusuniversiteit
Gemeente Doetinchem
Gemeente Rijswijk
Gemeente Zeist
Gemeente Zwolle
Haags Gemeentearchief
Havenbedrijf Rotterdam
ING
Kabinet der Koningin
KIT / TropenInstituut
Koninklijke Bibliotheek

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

Zie voor nadere informatie over Heterdaadsessies:
www.digitalespin.nl (onze nieuwsbrief)
www.papierentijger.net

Organisatie Papieren Tijger Netwerk
Het Netwerk is een netwerk, geen onpersoonlijk congresbureau of mediabedrijf en ook
zeker geen duiventil ;-)
Om het netwerk-karakter te beschermen moet je lid zijn als je wilt deelnemen aan
sessies. Sessies en publicaties zijn dan ook exclusief voor leden. Maarrr... doorgaans als
je je aanmeldt voor een sessie of publicatie is 1 jaar lidmaatschap in de prijs inbegrepen.
Organisator van het Netwerk is drs. Simon Been. Ooit adviseerde hij ministeries,
provincies en gemeenten en organisaties als Shell, Aon, ING, Akzo op het gebied van
document- en kennismanagement samen met zijn team vanuit Kopter Kennisgroep
(Consultancy, Media en Seminars).
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In die tijd was hij ook al dol op het bundelen van kennis in publicaties zoals het
Handboek Documentmanagement, de Leergang Management van het Document/
Kenniscentrum en de Dossierreeks Document Management. Maar dat was allemaal
papier en heel lang geleden, vóór zijn burn-out.
Nu focust hij op het Papieren Tijger Netwerk en sinds kort zelfs weer op... dossiers en
zo. ;-)

Lidmaatschap
Je kunt individueel lid zijn van het Papieren Tijger Netwerk of als hele organisatie.
• Individueel lid: alleen jij persoonlijk geniet de lidmaatschapsvoordelen. Naar keuze
gaat de factuur naar je bedrijfs- of naar je privé-adres.
• Bedrijfslidmaatschap: alle medewerkers van de organisatie genieten de voordelen van
het lidmaatschap.
Beide lidmaatschappen zijn zakelijk en lopen per kalenderjaar. Je krijgt naar verwachting
12x per jaar een attendering op Heterdaadsessies, publicaties of andere activiteiten.
Bij een bedrijfslidmaatschap kunnen bijvoorbeeld de ene keer 4 medewerkers naar een
Heterdaadsessie gaan en de andere keer 1, telkens tegen ledenprijzen. Het
bedrijfslidmaatschap voorkomt tevens dat de organisatie jaarlijks moet kijken welke
persoon wel/geen lid wordt of blijft èn bespaart aanzienlijk.
Als privé persoon lid worden kàn (via individueel lidmaatschap), maar vergeet dan niet
dat er BTW bij komt.

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 ;-)
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Prijzen
Individueel lidmaatschap: € 85.
Bedrijfslidmaatschap: € 198.
Heterdaadsessie: € 159 (lid), € 209 (niet-lid wordt meteen lid), € 99 (idem werkzoekende)
Heterdaad eDossier: € 95 (gratis voor betalende deelnemers aan die sessie).
Digitale Tijger Journal: € 49 (gratis als lid in verschijningsjaar).
Nu individueel lid worden kan voor € 49 hier of via een mailtje (zaak@papierentijger.net).
Alle bedragen in deze publicatie zijn ex BTW en gelden voor 2020.

Over dit dossier
De artikelen zijn gebaseerd op deze Heterdaadsessies:
• Orde in de Informatiehuishouding - Gemeente Zeist - 21 maart 2019
• E-mail bewaring - VNG - 27 maart 2018
• Geïndustrialiseerde Digitalisering - Stadsarchief Amsterdam - 31 oktober 2017
• Research Data Managen - Radboud Universiteit - 2 oktober 2018
• Open Raadsinformatie - VNG - 27 maart 2018
• Standaardmetadata (zoals TMLO) - Stadsarchief Amsterdam - 31 oktober 2017
• Case: Veranderen is Best Lastig - ABNAMRO - 21 september 2017

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 verschijnt
een paar weken na de betreffende Heterdaadsessie en is dus actueel bij verschijning.
Daarmee vormen zij de meest uitgebreide en gedetailleerde reeks.
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