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1. Dit is het eDossier van case… Gemeente Zoetermeer! 

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

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

Een inleiding op de onderdelen van dit eDossier: 

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

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

Migratie zaaksysteem & Procesgericht werken 

Het oude Centric-zaaksysteem voldeed (ècht) niet en moest (snel) worden 
uitgefaseerd, maar dat is geen sinecure. Onder Karins regie werd het oude 
systeem succesvol uitgefaseerd en het nieuwe geïmplementeerd, met alle 
voordelen voor o.a. WOO en de komende WMEBV. En dat in een half jaar 
tijd.… Vervolgens gingen het project vervanging zaaksysteem en het 
programma Proces- en Zaakgericht werken samen optrekken en werd 
Informatiebeheer - lees: Karin - projecteigenaar/opdrachtgever van Proces- 
en Zaakgericht werken. Nog steeds worden flinke stappen gezet. 
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Dat betekent bijvoorbeeld dat een datamigratiestrategie is vastgesteld en 
uitgevoerd richting het Pre-depot of het nieuwe systeem. En dat alle data 
van het oude systeem veilig in de RecordmanagementTool zijn beland, 
toegankelijk via MyLex. Maar ook dat alle gebruikte zaaktypes overgezet zijn 
èn… vakapplicaties alleen worden gekoppeld als er werkelijk toegevoegde 
waarde is. In specifieke gevallen vindt de afhandeling inclusief vernietiging 
volledig in de vakapplicatie plaats, voor de rest wordt het zaaksysteem 
gebruikt voor zaken die daarin volledig worden afgehandeld. Géén 
dubbele opslag en met uitwisseling van statusinformatie. 

Boeiend is dat vervolgens de succesfactoren van dit project in kaart zijn 
gebracht. De projectmatige aanpak. Het brede draagvlak. De onderlinge 
samenwerking. En de resultaatgerichtheid. Onder elk van die punten gaat 
een wereld schuil. Alleen dat maakt dit al een interessante case. Maar er viel 
meer op in de analyse achteraf: Geleerde lessen over de Kennis, het Digitaal 
werken en communiceren, Leiderschap en Eigenaarschap en… de 
afhankelijkheid van Leveranciers. Ook over deze onderwerpen kan Team 
Informatiebeheer een boekje open doen. 

Dit heeft geresulteerd in helder zicht op de benodigdheden voor de alweer 
gestarte fase 2, met name de doorontwikkeling van de zaaktypen en 
procesoptimalisatie. Ook de aanpak hiervan klinkt als een klok, met stevige 
aandacht voor Governance. Niet onbelangrijk is de brede samenstelling van 
de projectorganisatie en de korte lijn naar de directeur, die ook in de 
stuurgroep zit. Het wordt wel duidelijk in de sessie: Informatiebeheer speelt 
een hoofdrol. Interessant blijft: hoe doet ze dat toch? 

Projectenportaal in SharePoint 

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

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

Archivering by Design, Privacy en Security 

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

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

RecordManagement Tool en Pre/E-depots 

Een belangrijk onderdeel van de bewaarstrategie is de Recordmanagement-
Tool, aangeschaft in 2019. Focus: schijven opschonen, structureren en 
beheren. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om sjablonen voor 
mappenstructuren en dossiertypes vast te leggen, metadata aan 
mappenstructuren en documenten toe te kennen, interne audits en 
kwaliteitscontroles uit te voeren of dubbele dossiers en documenten op te 
sporen. Handig bijvoorbeeld voor pre-ingest-werkzaamheden voor e-
depots. 
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De inzet hiervan past in de Zoetermeerse benadering: “Duurzaam beheren 
lukt alleen maar wanneer de voorwaarden voor duurzaam beheer reeds bij 
creatie van de archiefbescheiden worden meegegeven en vereist 
vooruitzien en plannen op zowel technisch als organisatorisch vlak bij de 
inrichting van het applicatie- en informatielandschap en de processen.” 
Oftewel: het sec realiseren van een e-depot in de zin van een technische 
voorziening is niet de oplossing. 

Verandermanagement 

Er was natuurlijk niet alleen sprake van een gebrekkig zaaksysteem. Er 
speelden ook andere legacy-systemen, onvoldoende zicht op ‘wat zit waar’ 
en zoals te verwachten een traditionele focus op papier, ook qua 
competenties. Dit leidde tot een meervoudige aanpak: van een 
kwaliteitszorgsysteem, nieuwe beheersregelingen en het nieuwe 
zaaksysteem tot de samenwerking met programma procesgericht werken 
en het gemeentebreed versterken van de positie van Informatiebeheer. 
Geen sinecure.  

Oplossingen vallen niet uit de lucht, die vergen commitment van de top en 
goede bemensing. En dus ook het activeren en meekrijgen van bestaande 
menskracht. Hoe doe je dat? Karin vooral met bevlogenheid over het 
vakgebied (en natuurlijk de nodige ervaring en visie…). Zij gaat voor 
verbinding en enthousiasme, niet zozeer voor hiërarchie. 

Over het Team 

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

Het was een feestje, deze Heterdaadsessie bij gemeente Zoetermeer. 
Eindelijk weer eens 'gewoon' kennisdelen ter plekke, op Heterdaad. Maar 
veel belangrijker nog: de deelnemers gaven de middag een vette 8. 

Het regende opmerkingen als: hele interessante sessie, heel goed 
georganiseerd, geen verbeterpunten, wel complimenten voor alle sprekers 
en de onderwerpen die aan de orde zijn geweest... 

Hulde aan het team! 

En terecht: Karin en haar team zetten iets memorabels neer. Maar liefst 14 
sprekers waren in touw plus ondersteuning. Al met al een zaal met tegen de 
60 Tijgers plus drie parallelrondes. Gaaf hè? 

Heerlijk hoe dat ging: hoogwaardige informatie èn menselijkheid alom. En 
dat laatste is ook zo belangrijk. 

Een werkrelatie hoeft geen verstandshuwelijk te zijn, toch? Binnen het 
informatiedomein zijn we allemaal professionals. We hebben functies, taken, 
afspraken et cetera. Maar we zijn ook mensen.  

Samenwerking krijgt een extra dimensie als je de moeite neemt om de 
mens achter de professional in de ogen te kijken en te leren kennen. Een 
positieve benadering - elkaar het ‘Ja-woord’ geven - is niet alleen prettiger, 
maar werkt ook gewoonweg beter, ook als je kritiek hebt of ’Nee’ moet 
verkopen. ;-) 

De case van gemeente Zoetermeer was en is een prachtig voorbeeld van 
die mensgerichte benadering. We hebben dat allemaal gezien en het blijkt 
ook uit de navolgende teksten. De toonzetter: gastvrouw Karin met haar 
bevlogenheid over het vakgebied (en natuurlijk de nodige ervaring en 
visie…). Zij gaat voor verbinding en enthousiasme, niet zozeer voor 
hiërarchie. Chapeau! 
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Links 
Elk volgend hoofdstuk wordt afgesloten met toepasselijke links naar nadere 
informatie.  

Ter illustratie wat links over het Papieren Tijger Netwerk ;-) 

• Actuele stand Heterdaadsessies 
• Komende activiteiten Papieren Tijger Netwerk 
• Andere Heterdaad eDossiers 
• Papieren Tijger site 
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2. Informatiebeheer als Way of Life 

Martijn de Groot is afdelingshoofd 
Informatie en Automatisering bij 
Gemeente Zoetermeer. Hij heeft 
Karin ingehuurd. 

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

Dat ze hun verhaal samen 
presenteren zegt misschien wel 
iets over hun samenwerking. 

Martijn 

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

Belangrijk om te weten is: de afdeling informatie & automatisering is in 2012 
ontstaan uit een grote reorganisatie. Het is een brede afdeling van beleid tot 
uitvoering, van techniek tot ondersteuning van gebruikers tot 
Informatiebeheer. Maar ook functioneel beheer, applicaties, advisering... We 
hebben alles daar bij elkaar zitten en dat informatiebeheer als vakgebied 
daar bij zit, is niet vanzelfsprekend. Ik weet dat het bij heel veel organisaties 
op andere plekken georganiseerd is en dat heeft zo z'n weerslag op hoe er 
wordt omgegaan met dat vakgebied. 
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't Goud van de Toekomst. Toch? 

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

 

In de periode 2016/17 ging een aantal dingen mis in het postproces en dat 
leidde eigenlijk tot heel veel bestuurlijke ophef. Gedoe. Een hele 
vervelende periode voor het team en voor de afdeling als het gaat om de 
ontwikkeling van 't vakgebied. Daarmee ging ook de focus echt helemaal 
naar papier terug en wat daar allemaal anders moest. En... er zijn 
oplossingen verzonnen waar we tot vrij recent heel lang last van hebben 
gehad. Ik noem het even omdat het een externe factor is waar je soms geen 
invloed op hebt die heel erg bepalend is voor hoe je verder komt met je 
vakgebied of niet. Voor ons was dat een echte worsteling. Heel veel last van 
gehad. Dat was ook mede de aanleiding voor een 'reorganisatie' die werd 
doorgevoerd in het team. 

Maar dat staat wel tussen quotes, want ook die reorganisatie had een erg 
papieren karakter. Karin gaat daar verderop wel meer op in. Je ziet dat 
bestuurlijke commotie heel veel impact kan hebben. Het heeft ons echt een 
paar jaar gekost om daar weer doorheen te ploegen, om het onderwerp 
weg te halen uit de sfeer van 'politiek risico dossier'. Want dat is wel wat het 
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vakgebied geworden was in plaats van een kansrijk dossier waarop de 
organisatie stappen vooruit kan maken om grip te krijgen op informatie. Het 
was een hele diepe dip om uit te komen. Een dip waar ik niet bij was, maar 
die ik heb wel meegemaakt omdat ik toen ook in Zoetermeer werkte. En 
eentje waar ik een beetje verdrietig van werd omdat ik wel van 't vak houd.  

Context: uitdagingen 

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

 

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

• Ik loop iedere dag aan tegen een gebrek aan een urgentie voor dit 
vakgebied. We hebben ontzettend veel dingen die belangrijk zijn in de 
gemeente en 't is heel moeilijk om de problematiek van informatiebeheer 
bovenop die agenda te krijgen. Dat is een strijd die we al twee en een half 
jaar voeren, waar we stappen in maken en waar ik echt van zeg: daar ligt 
een uitdaging. Ik ken jouw rol niet, maar zorg als je de rol niet hebt dat je 
mensen gaat verbinden die die rol wèl hebben, die dat voor je kunnen. 
Dit is echt cruciaal.  
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• Een tweede uitdaging - en die is heel frustrerend, maar die moet je heel 
serieus nemen: Mensen snappen het niet. Dat geldt voor mijn hele 
afdeling. IT snapt ook niemand of willen ze niet snappen. Echt oprecht 
snappen wat informatie hier betekent, wat je daarvoor moet doen, hoe je 
dat verder brengt, wat je daar zelf in kan doen als organisatie (en dat dat 
niet iets is dat anderen wel voor mij oplossen)... Men snapt het niet. En dat 
is niet altijd onwil, het toont als onwil, maar heel vaak is het onbegrip. Een 
ingewikkelde kwestie. 

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

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

Wat te doen? 

Dit zijn onderwerpen die heel veel uitdaging vormen, maar ook heel veel 
aandacht hebben gehad en waar wij echt geprobeerd hebben om mee aan 
de slag te gaan om dat beter te krijgen.  

Maar wat moet je dan doen? Ja, een heleboel natuurlijk. En dat is veel te 
veel om hier helemaal op in te gaan. Maar ik wil wel een paar dingen 
noemen: 

• Wees onbescheiden. Creëer urgentie. Ik ken de meeste 
mensen uit dit vakgebied als veel te bescheiden. Het zit 
niet echt vaak in hun natuur om dat podium te pakken en 
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3. E-depot 

Leonard Korevaar is gemeente-
archivaris bij het stadsarchief van 
Zoetermeer. Het stadsarchief is 
klein, 2,5 m/v en zit gewoon bij de 
DIV collega's. Hij vertelt over het e-
depot dat de afgelopen jaren is 
gerealiseerd: over de aanleiding, 
de keuzes die zijn gemaakt en de 
aanpak, hoe dat zich uiteindelijk 
naar een architectuurplaatje heeft 
vertaald, wat de eerste ervaringen 
met het e-depot zijn en wat er nog 
moet gebeuren.  

Nee, dit is niet een verhaal van een enorm succes, van iets wat helemaal 
geregeld is. Het is nog steeds work in progress, we zijn er nog lang niet.  

De aanleiding 

Wij zagen vanuit het stadsarchief steeds grotere noodzaak om een veilige 
omgeving te hebben om digitale archiefbescheiden neer te kunnen zetten 
en voor publiek te kunnen ontsluiten. 't Was niet zo dat er een enorme 
databerg voor de deur stond, maar ik zie wel - ik heb veel contact met de 
informatiebeheer collega's - dat het archief dat gevormd wordt digitaal is. 
[Er komt nog wel wat post binnen, maar dat is ook vaak uiteindelijk 
vernietigbaar.] Dus uiteindelijk gaat informatiebeheer bij ons als 
stadsarchief op de deur kloppen en dan willen wij er graag op voorbereid 
zijn. Daarnaast is ook het eerste digitale particuliere archiefje al bij ons 
aangemeld -  waarover straks meer - dus ook van die kant komt er digitaal 
archief op ons af.  
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4. Implementatie Zaakgericht Werken 

Niels van Gunst is projectleider 
Zaakgericht werken bij Gemeente 
Zoetermeer.  

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

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

Wat is Zaakgericht Werken? 
Het begint inderdaad met die vraag: Wat is zaakgericht werken? Wat komt 
er bij kijken?  
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5. Archivering by Design, Privacy en Informatiebeveiliging 

Boudewijn de Jong, Senior 
Adviseur Zaakgericht Werken en 
Informatiebeheer, vertelt hoe 
archivering by design in de 
organisatie binnen gemeente 
Zoetermeer is geïntroduceerd. 
Niet de theorie maar de praktijk. 

Privacy en Informatiebeveiliging by 
design komen aan de orde, maar 
archiveren by design heeft de 
overhand.  

   

Wat is Archiving by Design? 

Dit is de definitie die wij hanteren op dit moment: 

 

Die definitie hebben wij geplukt van de werkgroep Archiveren by Design op 
KIA, een nuttige bron om het vakgebied bij te houden. We vullen dat wel op 
een bepaalde manier in, onze focus ligt op de eerste twee rode woorden. 
We kijken met name naar de processen en naar de informatiesystemen. En 
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6. Verbinden - Team en Organisatie Meekrijgen 

Marcel van Trier, Management 
Consultant van Möbius, is sinds 
zomer 2021 bij de gemeente 
Zoetermeer betrokken. Eerst voor 
de implementatie van het nieuwe 
zaaksysteem en nu voor de 
implementatie van zaakgericht 
werken.  
 
Focus: gedrag en change 
management. 

Verandermanagement... Omdat het gaat om zaakgericht werken kijk ik eerst 
naar de succesfactoren daarvan. Als je vraagt wat die zijn, worden wel 
genoemd: de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, het goed aansluiten 
bij de werkprocessen, tevreden klanten, alle relevante informatie in de zaak, 
dat het alleen wordt toegepast waar het ook kan. Zo blijkt al dat er veel 
definities zijn van zaakgericht werken. En je ziet: de aandacht gaat al snel uit 
naar het systeem, terwijl zaakgericht werken veel breder is. 

Zaakgericht werken, hoe doe je dat goed? 

Het gaat feitelijk om een samenhangend geheel van 5 punten, 
waarbij we meestal vertrekken vanuit strategie. Zie de afbeelding. En 
eigenlijk vind ik dat je de strategie moet starten met de klantenwens.  

Andere invalshoeken zijn de samenwerking binnen de organisatie, het 
ondersteunen van de processen, het liefst de informatie gebundeld in een 
systeem. Dat laatste hoeft overigens niet per se één systeem te zijn en ook 
niet een geautomatiseerd systeem. Een kaartenbak is ook een systeem. Een 
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7. (Pr)e-depot Strategie 

Yvonne Versteeg, Recordmanager 
bij Gemeente Zoetermeer, over de 
pre-depot strategie van de 
gemeente en hoe ze daartoe 
gekomen zijn. 

Hoe het begon 

We beginnen met een terugblik. In 2016 is het stadsarchief bezig geweest 
om te kijken wat zij konden doen om een e-depot in te regelen. Daar 
kwamen ze eigenlijk weer van terug omdat ze erachter kwamen dat het nog 
allemaal redelijk in de kinderschoenen stond en het moeilijk was om daar al 
een beslissing te gaan nemen over wat te doen.  
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8. Projectenportaal binnen Teams en SharePoint 

Sanae Achalhi is Recordmanager 
bij team Informatiebeheer en 
Famke van Leeuwen is Adviseur 
Informatiebeheer, allebei bij 
Gemeente Zoetermeer.  

Sanae belicht de technologische 
kant van het projectenportaal en 
Famke bespreekt twee 
probleemsituaties. 

Sanae 
Eerst wat achtergrondinformatie over het projectenportaal. Daarna ga ik in 
op de reden voor deze oplossing, de status quo en tot slot de technische 
oplossing en de mogelijkheden daarbinnen.  

Wat is het Projectenportaal en waarom kozen we ervoor? 

Het projectenportaal is een projectenomgeving waarin je kunt archiveren en 
beheren met Teams als het samenwerkingsplatform in de Microsoft 
omgeving en SharePoint als de omgeving waarin je kunt archiveren en 
beheren - dus SharePoint als de documentenbak - en het archief van Office 
365.  

Waarom is er gekozen voor deze oplossing? We wilden een pragmatische 
oplossing die toepasbaar en bruikbaar is voor alle vormen van projecten 
binnen de organisatie. Dus een flexibele oplossing die voor alle domeinen 
werkbaar is en projectarchivering binnen de organisatie verbetert.  
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9. Recordmanagement (Tool) Nu en Straks 

Yvonne Versteeg is 
Recordmanager bij team 
Informatiebeheer van Gemeente 
Zoetermeer.  

Yvonne bespreekt de eerste 
ervaringen met het exporteren en 
het beheer in het pre-depot, en 
met name wat gedaan is met het 
oude zaaksysteem dat is 
gemigreerd naar het pre-depot. 

Eerst behandel ik de voordelen van het pre-depot en het praktijkvoorbeeld 
van de uitfasering van het zaaksysteem en wat lessons learned en 
vervolgstappen die we nog gaan nemen. Plus twee stellingen. 

Wat zijn voordelen van een pre-depot? 

Zodra je een applicatie hebt die je moet gaan uitfaseren of je wilt over naar 
een nieuw systeem, dan kun je allerlei migraties achter elkaar gaan  
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Over de digitale publicaties 
De focus van alle digitale publicaties is: Op Queeste naar Eye Openers in Informatieland!  
Elk telt 40 - 120 pagina’s tekst, illustraties en links naar sheets en achtergrondinformatie.  

Er zijn twee soorten: 
• Heterdaad eDossiers 
• Digitale Tijger Journals 

De publicaties zijn niet bedoeld voor verdere verspreiding. Tegen aparte condities is 
interne publicatie zoals op een intranet mogelijk. 

Heterdaad eDossiers  
Deze bevatten uitgebreide en recente artikelen van telkens één organisatie, doorgaans 
een gastorganisatie van een Heterdaadsessie.  

Sessiedeelnemers krijgen het betreffende eDossier zonder kosten toegestuurd; het 
bevat een verslag van veelal 40 - 100 pagina's van zoveel mogelijk sessie-onderdelen, 
inclusief illustraties en links naar sheets en achtergrondinformatie.  

Voor anderen zijn die eDossiers verkrijgbaar bij het Netwerk à € 95 elk hier of via 
zaak@papierentijger.net. ISSN 2773-2282. 

Verschenen: 

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

II. CASE Structuur in de Informatiehuishouding... Experts over: Orde in de 
Informatiehuishouding / Data is Hot & Sexy! Maarre... Managen & Beschermen is pas 
Cool! / Blauwdruk Recordsmanagement: Structuur in het SharePoint-Tijdperk / Naar 
Digitaal en Papierloos Werken.  (2019, verschenen medio 2020, 65 pagina's) 

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

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

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

Digitale Tijger Journal  
Dit zijn bloemlezingen uit dergelijke sessies met langere en kortere artikelen van ca. 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. 

Deze digitale Journals worden bij verschijning verstrekt aan leden van het Netwerk.  
ISSN: 2773-2290 

Gerealiseerd: 

AVG & Archivering / Big Data Analytics / Historie is Hip / Nulmeting 
Informatiehuishouding / Onderzoek Digitale Duurzaamheid / OCR & Automatische 
Metadatering / Bonus… Case Ministerie Binnenlandse Zaken 

1. Hotspots / Bibliotheek-R&D / Zaaksysteem OneGov / Fusie & Informatiebeheer / 
Aanpak Digitalisering / Digitale Afhandeling van Bedrijfsprocessen / Enterprise 
Content Management & Digitale Archivering / Bonus… Bronnen: Universiteit Leiden / 
ABNAMRO / Ministerie BZK / Gemeente Doetinchem / Vereniging Nederlandse 
Gemeenten. Bonus: Case Koninklijke Bibliotheek (54 pagina's, verschenen lente 2020) 

2. Orde in de Informatiehuishouding / E-mail bewaring / Geïndustrialiseerde 
Digitalisering / Research Data Managen & de Onmisbare Bibliotheek / Open 
Raadsinformatie / Standaardmetadata (zoals TMLO): Wel zo nodig? / Bronnen: 
Radboud Universiteitsbibliotheek / Stadsarchief Amsterdam /  Gemeente Zeist / 
Vereniging Nederlandse Gemeenten. Bonus... Case ABNAMRO: Mens, Strategie & 
Organisatie: Veranderen is Best Lastig.  (84 pagina's, verschenen zomer 2020) 

3. Office 365 à la Corona: Best Practices / Archiveren in tijden van Uitbesteding en 
Digitalisering / Wegwijs in de Mist van Licenties / Archiveren by Design / 
GIBIT / Textdatamining & Information Extraction / Bronnen: Radboud Universiteit / 
Koninklijke Bibliotheek / ABN AMRO / Eric Burger / Gemeente Doetinchem / Ver. 
Nederlandse Gemeenten. Bonus: Case De Doetinchemse Aanpak: Visie, Transitie en 
Samenwerking. (78 pagina's, verschenen najaar 2020) 
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4. DIV uit de Kast / Cold Cases: DIV & Artificial Intelligence / Kennisplatform IVy in   
SP Online / WOB & de Archiefwet aan Diggelen? / Afscheid van de platformgerichte 
dienstverlening / Frisse Blik op verouderde Terminologie / Thematische 
Herclassificatie / TijgerTalks #3 / Bronnen: Radboud Universiteit / Nationale Politie / 
Gemeente Coevorden / Ministerie BZK / Pensioengigant MN / Rijksmuseum. Bonus: 
Het Mooiste Stadsarchief ter Wereld!  (80 pagina's, verschenen 2021) 

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

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

Voor niet-leden zijn Digitale Tijger Journals verkrijgbaar bij het Netwerk door simpelweg 
lid te worden via deze link of zaak@papierentijger.net. Kosten: € 49 voor het lopende 
kalenderjaar (bij verschijning van deze publicatie geldt dat voor 2022). 
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Papieren Tijger Netwerk, TijgerTalks 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, TijgerTalks en andere 
professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken.  

En… natuurlijk door  
• de Heterdaad eDossiers, gratis uitgebreid verslag voor sessiedeelnemers 
• de Digitale Tijger Journals, gratis bloemlezingen met recente Heterdaad-artikelen voor 

leden 
• De Nieuwsbrief 

Heterdaadsessies


Kennis, op Heterdaad gesnapt! Kennis en het delen ervan, dat staat centraal bij de 
activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk. 

Een Heterdaadsessie is niet gewoon ‘een uitje’ zoals veel bedrijfs–bezoeken zijn, maar 
sterk informatie-intensief, met een hoog netwerk-gehalte en natuurlijk… op locatie!  

Kenmerken 
• Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case. 
• Programma: middagvullend en maatwerk, afgestemd op de organisatie en op de 

vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen. 
• Sprekers: van enkelen tot 20+. Naast het plenaire programma is vaak sprake van 

parallelsessies en zo mogelijk een rondleiding. 
• Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel. ;-) 
• Van elke sessie verschijnt een fotoreportage en een kort verslag op de site.  
• Het uitgebreide verslag krijgen de deelnemers achteraf in het betreffende eDossier, 

samen met links naar de sheets en andere relevante achtergrond-informatie. 

23 Heterdaad eDossier VI



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

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

Zie voor nadere informatie over Heterdaadsessies: 
www.papierentijger.net 

TijgerTalks


Bij TijgerTalks staan nou eens niet de organisaties centraal maar de vakgenoten zelf, 
Tijgers die - virtueel - een aansprekend verhaal presenteren binnen het 
informatiedomein. Sommigen omdat ze tegendraads zijn of pleiten voor hun passies of 
ideeën, maar anderen ook gewoon om kennis en resultaten te delen. 

Er zijn zoveel soorten en maten van functies in dit fascinerende vakgebied, zoveel visies 
en passies en lessons learned... De TijgerTalks bieden daaraan een platform, met een 
knipoog naar de bekende TEDTalks. En de deelnemers krijgen een kans om geboeid en 
geïnspireerd te worden èn om vervolgens in discussie te gaan aan de hand van hun 
eigen vraagstellingen. Een gaaf scala aan sprekers presenteert: gemeente en industrie, 
universiteit en nutsbedrijf, dienstverlening en rijksoverheid...  

Zie voor nadere informatie over TijgerTalks: 
www.papierentijger.net 
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Organisatie Papieren Tijger Netwerk


Het Netwerk is een netwerk, geen seminar-organisator en dus geen duiventil ;-) 

Om het netwerk-karakter te beschermen moet je lid zijn als je wilt deelnemen aan 
sessies. Sessies en publicaties zijn dan ook exclusief voor leden. Maarrr... doorgaans als 
je je aanmeldt voor een sessie of publicatie is 1 jaar lidmaatschap in de prijs inbegrepen.  

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

Organisator Simon Been (drs) adviseerde ooit organisaties als Binnenlandse Zaken, Shell, 
ING, Akzo op het gebied van document- en kennismanagement samen met zijn team 
vanuit Kopter Kennisgroep (Consultancy, Media en Seminars).  

In die tijd was hij ook al dol op het vastleggen en bundelen van kennis in publicaties 
zoals het Handboek Documentmanagement, de Leergang Management van het 
Document/Kenniscentrum en de Dossierreeks Document Management. Maar dat was 
allemaal papier en heel lang geleden, vóór zijn burn-out.  

Nu focust hij op het Papieren Tijger Netwerk en sinds kort weer op... publicaties en zo. ;-) 

Lidmaatschap


Je kunt individueel lid zijn van het Papieren Tijger Netwerk of als hele organisatie. 

• Individueel lid: alleen jij persoonlijk geniet de lidmaatschapsvoordelen. Naar keuze 
gaat de factuur naar je bedrijfs- of naar je privé-adres.  

• Bedrijfslidmaatschap: alle medewerkers van de organisatie genieten de voordelen van 
het lidmaatschap.  

Beide lidmaatschappen zijn zakelijk en lopen per kalenderjaar. Je krijgt naar verwachting 
12x per jaar een attendering op Heterdaadsessies, publicaties of andere activiteiten.  

Bij een bedrijfslidmaatschap kunnen bijvoorbeeld de ene keer 4 medewerkers naar een 
Heterdaadsessie gaan en de andere keer 1, telkens tegen ledenprijzen. Het 
bedrijfslidmaatschap voorkomt tevens dat de organisatie jaarlijks moet kijken welke 
persoon wel/geen lid wordt of blijft èn bespaart aanzienlijk. 

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


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

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

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

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

Prijzen

Individueel lidmaatschap: € 85. 

Bedrijfslidmaatschap: € 198. 

Heterdaadsessie: € 159 (lid), € 209 (niet-lid wordt meteen lid), € 99 (idem werkzoekende) 

Heterdaad eDossier: € 95 (gratis voor betalende deelnemers aan die sessie). 

Digitale Tijger Journal: € 49 (gratis als lid in verschijningsjaar). 

Nu individueel lid worden kan voor € 49 hier of via een mailtje (zaak@papierentijger.net). 

Alle bedragen in deze publicatie zijn ex BTW en gelden voor 2022. Transacties zijn 
zakelijk, op naam van de organisatie en dus BTW-plichtig.
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