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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: 

• Fotoreportage Heterdaadsessie Zoetermeer 
• Gemeente Zoetermeer 

Meer weten over het Netwerk? 
• Actuele stand Heterdaadsessies 
• Komende activiteiten Papieren Tijger Netwerk 
• Andere Heterdaad eDossiers 
• Papieren Tijger site 

8 Heterdaad eDossier VI

https://www.papierentijger.nl/fotoreportage-zoetermeer.html
https://www.zoetermeer.nl/
https://www.papierentijger.net/heterdaadsessies.html
https://www.papierentijger.net
https://www.papierentijger.net/edossiers.html
https://www.papierentijger.net


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 die stap te zetten, dus om het spannend te 
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maken richting bestuur, het spannend te maken richting de directie: 
Zorgen dat ze ècht voelen dat er iets mis kan gaan en niet dan terugslaan 
zoals wij in 2016 beleefden met een proces dat je niet wilt, maar 
terugslaan met middelen en kennis om stappen naar voren te zetten. Dat 
is echt heel belangrijk. 

 

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

• Maar dat is niet genoeg: bied ook een praktisch en realistisch 
handelingsperspectief. Wij zijn heel goed in het problematiseren van wat 
er niet goed gaat, we zijn minder goed in het bieden van een helpende 
hand: Hoe lossen we het dan wel op? Of we nemen het over en dan 
hebben we meer werk dat we ooit kunnen verstouwen. Dan hebben we 
een volgend probleem. 

• Maar echt: bied een praktisch toepasbare oplossing, zodat een afdeling 
verder kan of een organisatieonderdeel! Zeg: Ik start nu met de opbouw 
van een toekomstgerichte digitale bewaaroplossing.  

We gaan straks vertellen hoe wij dat hebben gedaan. Dat is niet de 
gouden route, maar het is onze route en we leren daar nog iedere dag in.  
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Ga daar mee aan de slag, want dat is onderdeel van datgene wat je kunt 
aanbieden om tot een oplossing te komen. En niet alleen maar 
politieagent spelen en zeggen wat er niet goed gaat. En daar hoort ook 
bij:  

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

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

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

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

Stappen zetten 

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

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

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

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

Karin 

Ik startte in Zoetermeer in december 2019. Toen ik hier solliciteerde zat ik 
nog bij de Politie. Mijn toenmalige collega's vroegen: hoe was je gesprek bij 
Zoetermeer? En toen zei ik: "Joh, ze zijn net gereorganiseerd en weet je, ze 
hebben drie scanoperators. Daar schrok ik van." Want wat moet ik nou in 
een speelveld waar we eigenlijk niet zoveel meer te scannen hebben, waar 
van die grote postzakken inmiddels nog maar zo'n (klein) stapeltje post over 
is en ik toch drie scanoperators heb? En waarom heb ik aan de andere kant 
maar 1 recordmanager en 1 adviseur in m'n team?  

Zo begon ik. Ik zoom nu eerst iets meer in op de situatie van waaruit ik 
startte: over de vacaturetekst Teammanager IB, over de opzet van het team, 
en over het KPI-verslag van onze archivaris/toezichthouder, die al een aantal 
jaren aan de bel trok dat er een aantal dingen niet goed gingen. [KPI: 
Kritieke Prestatie-Indicator.] 
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Eerst over de vacaturetekst. Dit zijn echt letterlijke quotes uit die vacature 
tekst: "Het team Informatiebeheer is verantwoordelijk voor het post- en 
archiefproces..." En het was ook de doelstelling om het post- en 
archiefproces te verbeteren.  

Focus: papier... 

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

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

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

Zaaktype ingekomen post 

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

Dit was voor mij best een opgave: Hoe krijg ik nou de juiste mensen op de 
juiste plaats? En hoe krijgen we nou de slag gemaakt naar  
informatiebeheer in de hele breedte van het vakgebied? Martijn  benoemde 
al waar het team een aantal jaren lang mee bezig was geweest:  
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Er was een keertje een poststuk kwijtgeraakt, gericht aan de burgemeester. 
Iets over een ingetrokken vergunning en overschreden bezwaartermijnen. 
Het gevolg: de burgemeester stond in z'n hemd. Het feit dat dat ene 
poststuk kwijt was geraakt in de organisatie was daarmee extra pijnlijk en 
werd zo een politiek onderwerp. En zo werd die postkant ook belangrijk en 
werd op een incident ingezoomd en daarop beleid gemaakt. Wat 
gebeurde? Toen zeiden ze: Dat mag nooit meer voorkomen en om te 
voorkomen dat er nooit meer iets zoekraakt, hebben ze een zaaktype 
ingekomen post gemaakt. En als je een beetje zaakgericht werkt, dan denk 
je: Wat moet ik nou met een zaaktype ingekomen post? Daarmee laat je het 
principe van zaakgericht werken volledig los. 

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

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

Gedachtefout 

En dan moeten we mensen uitleggen: er is geen zaaktype uitgaande post. 
Er is post die naar aanleiding van de zaak uitgaat en die moet je opslaan bij 
de zaak. Doordat ze die registratie indertijd zo hadden ingericht, hadden we 
aan de postregistratiekant een enorme achterstand in denken en in doen. 
We hebben het er vaak over gehad, ook met de mensen die er zaten: 
Waarom is dan niemand op die barricaden gaan staan? Waarom heeft 
niemand tegen de burgemeester gezegd: Dit kan echt niet! U maakt nu echt 
een denkfout. Maar dan moet je ook durven in een wereld waarin 
informatiebeheer zo ondergewaardeerd wordt.  
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Ik heb het voorrecht dat ik bij meerdere organisaties mocht werken binnen 
het vakgebied van informatiebeheer. Medewerkers informatiebeheer/DIV 
zitten vaak letterlijk in de kelder. En vaak is het ook nog een bepaald type 
mens in de zin van consciëntieus, heel, heel hardwerkend, de dingen goed 
willen doen. Dan is het best een hele grote stap naar adviesgerichte 
activiteiten.  

Openheid van zaken 

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

 

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

En er is meer 

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

 

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

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

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

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

Gemiste kans 

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

Leonard en ik werken hierin samen. Leonard schrijft het KPI-verslag en zet 
daarin wat niet goed gaat, conform opzet. Ik maak daar een oplegger bij om 
te laten zien wat we beogen te verbeteren als we daartoe de middelen 
hebben/krijgen. Als je samen zegt dat het niet goed gaat en je hebt een 
plan hoe het beter kan dan kun je die zaak wellicht omturnen. 
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Er was te weinig slagkracht, daadkracht maar ook kennis bij IB. Voor mij 
waren er hardwerkende teammanagers, maar ik ben wel met iets meer 
kennis van vakgebied binnengekomen en dat helpt onwijs. Het helpt onwijs 
als je weet waar het over gaat om die zaken over de bühne te brengen. Je 
hoeft niet de technische details te weten, maar je moet wel kunnen 
uitleggen wat het gevaar is van een niet goed informatiebeheer. 

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

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

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

22 Heterdaad eDossier VI



 

Mens: duidelijke communicatie 

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

Je kunt mensen ook helpen om vragen te stellen, je medewerkers 
begeleiden: Wat wil je? Wat heb je nodig? Welke kant wil je op binnen dit 
beeld? Waar zie je jezelf dan staan? Maar wees ook eerlijk waar jij iemand 
ziet staan. Want niet iedereen maakt een bepaalde transitie naar een senior 
adviseur, want je hebt ook een bepaald analytisch vermogen nodig. Op 
recordmanagementniveau bijvoorbeeld. Het is geen rocket science, ons 
vakgebied, en toch, als je het niet ziet, als je zaakgericht werken niet ziet, 
dan is het best wel een taaie materie. 
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We hebben heel veel ruimte gegeven om te zoeken naar die eigen rol. En ik 
heb denk ik wel meerdere stijlen van leidinggeven toegepast. Soms duw je, 
soms doe je dat niet. Soms coach je en geef je ruimte en soms laat je 
merken dat het je te langzaam gaat. Dat ligt ook aan wie ik ben. Ik geef heel 
veel van mezelf en ik verwacht daar denk ik ook wel best veel voor terug. 
What you see is what you get.  

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

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

Techniek 

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

 

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

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

Martijn 

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

Karin 

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

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

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

Martijn 

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

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

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

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

Procedures beschrijven en aanpassen aan de digitale archivering. We 
hebben een digitale procedure voor vernietiging geschreven. Migratie: daar 
zijn we veel strenger naar gaan kijken. We hebben een pre-depot gemaakt. 
We hebben dus eigenlijk al die data uit dat zaaksysteem in dat pre-depot 
gezet. Daarmee is natuurlijk niet alles opgelost. We hebben nog niet alles 
vernietigd en we moeten dat nog allemaal bewerken. Daar hebben we nog 
veel in moeten doen, maar die data staat er en die data is toegankelijk. 
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We hebben processen ingericht om zicht te krijgen op de wijzigingen bij 
migraties. En we staan vaak ook bij onze collega's van projecten om 
daarover te praten. De reactie: "Het gaat niet over jullie vakgebied." En dan 
zeggen wij: "Mogen wij dat zelf bepalen?" Want zij zeggen: "Daar hebben 
wij jullie niet bij nodig, want daar zit niks in." Maar er zit toch altijd 
informatie, data in een applicatie? Dus wij zeggen: "Wij bepalen graag zelf 
hoe belangrijk die informatie is en hoe we dat willen migreren. We zijn daar 
graag bij betrokken." 

Organisatie 

Het belang van informatiebeheer moet je breed uitdragen op alle niveaus. 
We zitten bij de wethouder aan tafel. Leonard zit als archivaris en ook als 
toezichthouder bij de wethouder en mag zelf z'n eigen adviezen schrijven, 
ook richting burgemeester, als hij zegt dat ons vakgebied niet akkoord is. 
Maar ook zitten we aan tafel bij de directeur.  

 

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

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

Team 

Team, hoe ziet mijn team er nu uit? Op het plaatje zie je de verschuiving 
zoals we die nu gemaakt hebben. We hebben nu één scanoperator, want 
scanoperator twee is doorgestroomd naar medewerker IB en scanoperator 
drie gaat nu net met pensioen. Er komt een andere medewerker voor terug, 
maar niet als scanoperator. We hebben vier en een halve medewerker 
informatiebeheer en minder kan niet, want we hebben ook een vier ogen 
principe. Als je aan vervanging wil doen, moet je met meerdere mensen 
scannen, registreren. Dus vanwege vakantie en ziekte is dat wel echt het 
minimum waar we aan zitten.  
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We hebben mensen die inventaris opmaken, daar hebben we iemand bij 
gezet op inhuur basis. En er is een iemand die doof is (0,5 FTE) die op dit 
moment de ruimte krijgt om binnen de organisatie of buiten de organisatie 
te kijken waar ze aan de slag wil, maar die we ook niet ontslaan. Als iemand 
twintig, dertig jaar bij de gemeente werkt heb je ook gewoon een 
zorgplicht.  

Maar aan de rechterzijde hebben we nu drie senior adviseurs, twee 
adviseurs informatiebeheer en twee recordmanagers. Eén recordmanager 
zit niet in mijn team maar bij mijn collega Jolanda. Ik zeg: 
"recordsmanagement is het hart van IB, die moet bij IB zitten." Ik denk dat 
we daar best uit gaan komen eerdaags. We hebben nu een 
recordbeheerder, een medewerker informatiebeheer en een senior adviseur 
in te vullen. 

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

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

31 Heterdaad eDossier VI



 

Succesfactoren 

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

 

Wensen 

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

Tips 

 

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

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

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

Handige links 

De links openen in je browser 

• Profiel Martijn 
• Profiel Karin 
• Presentatie 
• Gemeente Zoetermeer 
• Vacatures 
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https://www.linkedin.com/in/degrootmartijn/
https://www.linkedin.com/in/karin-piters-133a683/
https://www.papierentijger.nl/download/1.-informatiebeheer-karin-en-martijn.pdf
https://www.zoetermeer.nl
https://www.werkenbijzoetermeer.nl/vacatures/


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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De aanpak en keuzes 

We hebben in 2020 een onderzoek uitgevoerd: hoe kunnen wij het beste 
een e-depot realiseren binnen de gemeente? Daar kwam een aantal zaken 
uit naar voren. Een belangrijk punt: als je kijkt naar wat een e-depot is en wat 
dat allemaal moet kunnen, dan hoeft dat niet per se één te zijn die alles kan. 
Het kunnen ook verschillende applicaties zijn die met elkaar samenwerken.  

 

We bleken al dingen in huis te hebben - zoals de recordmanagementtool en 
Atlantis - die delen van die functie kunnen realiseren of taken daarvan 
kunnen doen. Die wilden we graag gebruiken, want we wilden niet weer 
alles de deur uit en dan iets nieuws ervoor in de plaats. In het stadsarchief 
werken we bijvoorbeeld met Atlantis en dat bevalt goed. Daar willen we 
gewoon mee blijven werken en dat gebruiken als collectiebeheersysteem 
om archief online beschikbaar te stellen. Verder kwamen we er gaandeweg 
achter dat we ook wel graag het onderdeel archival storage - het plaatje met 
alle e-depot-onderdelen volgt - los wilden hebben van het toegangsdeel. 
Dus geen black box oplossing die alles kan waar je iets in stopt, maar waar 
je data en je e-depot misschien heel moeilijk uit te krijgen zijn als je naar 
een ander collectiebeheerssysteem wilt gaan. Voor ons gevoel heb we een 
oplossing waarbij we makkelijk naar een ander collectiebeheersysteem 
zouden kunnen switchen als we dat willen. 
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Verder hebben we ook niet gezocht naar een oplossing waarmee we alle 
bestandsformaten die er maar in de gemeente voor kunnen komen kunnen 
ontsluiten op termijn voor het publiek. Wat wij nu vooral aan zien komen zijn 
de meest gangbare bestandsformaten: Office bestanden, Pdf's. Er zijn 
ongetwijfeld allerlei exotische en wat lastiger bestanden, maar daar is het e-
depot vooralsnog niet voor ingericht. Als dat zich voor gaat doen, kijken we 
hoe we daarmee omgaan. Het hangt er vanaf wàt het is. Misschien is het wel 
iets waar een landelijke oplossing voor moet komen omdat eigenlijk alle 
gemeenten daar mee worstelen. Of misschien moeten we daar zelf dan een 
andere oplossing voor realiseren.  

 

Het opslagdeel van het e-depot splitsen we in twee stukken: een stuk voor 
het stadsarchief en een stuk voor informatiebeheer. Informatiebeheer kan 
daar langdurig te bewaren maar uiteindelijk te vernietigen digitale 
archiefbescheiden ook in kwijt, want het staat daar gewoon heel veilig. En ja, 
als je het lang moet bewaren is toch wel prettig als het veilig staat. En ze 
kunnen daar ook al te bewaren archieven die klaar zijn voor overbrenging 
naar het stadsarchief neerzetten. Als die bijvoorbeeld wettelijk gezien nog 
niet overgebracht moeten worden dan kunnen ze daar al klaargezet worden 
voor de formele overbrenging. Als de formele overbrenging zo ver is is het 
alleen nog een kwestie van het omzetten van een aantal dingen in het e-
depot. Tot zover de keuzes die we hebben gemaakt.  
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Architectuur 

Dat heeft gerealiseerd in het plaatje met aan de linkerkant het pre-depot.  

 

Het plaatje moet trouwens een beetje herzien worden, want er kloppen een 
paar dingen niet helemaal. Het blauwe gedeelte is de opslag voor 
bijvoorbeeld alles wat uit het zaaksysteem is gekomen. Het beheer daarvan 
vindt met RMT (RecordManagement Tool) plaats. De ontsluiting voor intern, 
de collega's, gaat via MyLex. Wat we ook met het RMT gaan doen is dat we 
de SIP gaan maken voor de ingest, de opname in het e-depot.  

Bij het testen van deze hele opstelling en bij de eerste ingest die we 
afgelopen week hebben gedaan, voor dat particuliere archiefje dat ik 
noemde, hebben we zelf een SIP gemaakt, een csv bestand. Het is de 
bedoeling om dat op termijn bij het materiaal dat uit het zaaksysteem komt 
met behulp van de RMT te doen. Dat is wat minder arbeidsintensief hopen 
wij.  

Aan de rechterkant staat het e-depot. Dat bestaat uit een object store die we 
afnemen van Data Matters. Daaromheen heb je de applicatie Seal die het 
onderdeeltje data management van het e-depot voor zijn rekening neemt. 
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Dus daar kunnen we een metadataschema of meerdere metadataschema's 
in invoeren en ook kunnen we daarmee de ingest, het binnenhalen van 
archief in het e-depot uitvoeren. Samen worden die twee - de object store 
en Seal - ook wel Strongroom genoemd. Uiteindelijk is dat gekoppeld aan 
Atlantis voor de beschikbaarstelling: als het openbaar gemaakt kan worden, 
kan het ook daadwerkelijk op de website beschikbaar gesteld worden.  

 

Dit is het bekende OAIS-model met de onderdelen van een e-depot. Je 
herkent al de onderdelen die wij hebben neergezet. Helemaal links staat de 
SIP, het pakketje met metadata en bestanden dat in het e-depot moet gaan. 
We maken die met de records management tool. De ingest, het blauwe 
blokje, vindt plaats met Seal. Het grijze blokje is datamanagement, 
metadatabeheer; dat vindt ook plaats met Seal. Archival storage is de object 
store en de Access vindt plaats via Atlantis. Die overige onderdelen zijn 
eigenlijk net iets minder belangrijk en die moeten we ook nog verder uit 
werken.  

Nader uitgewerkte onderdelen 

Om dit allemaal werkend te krijgen zijn we bezig geweest met een aantal 
andere onderdelen. We hebben een metadataschema opgesteld, een soort 
versimpelde versie van het TMLO. Op basis van dat schema worden 
archieven opgenomen in het e-depot via Seal. Daarnaast hebben we een 
aan koppelscript laten maken tussen Seal en Atlantis. Afgelopen week heb 
ik het eerste archief in Seal gezet, dat particuliere archiefje, en nu kunnen we 
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de leverancier van Atlantis opdracht geven om dat script te draaien. Dan 
wordt het binnengehaald, in Atlantis, en kan het getoond worden. Of het 
online getoond mag worden - we kunnen niet alles zomaar tonen wat in dat 
archief zit - geven we ook mee in de metadata.  

 

Verder hebben we een heel opname-protocol opgesteld waarin alle 
stappen beschreven staan die we moeten doorlopen als we een archief 
krijgen: vanaf dat het archief wordt aangeboden totdat het in het e-depot 
staat. Daarin zijn ook alle eisen vastgelegd: hoe de structuur moet zijn, aan 
welk bestandsformaat het moet voldoen en welke metadata nodig zijn 
conform het metadatamodel. 

De eerste ervaringen 

Het genoemde particuliere archiefje is heel interessant eigenlijk, want het is 
best klein maar ook een ratjetoe aan allerlei soorten bestanden. Dat leverde 
veel vragen op. Hoe vertalen we die structuur in het e-depot? Een setje 
bestanden vormde bij elkaar een website. Wat doe je daar mee? Want je 
kunt die bestanden wel op het e-depot zetten, maar niet via Atlantis die site 
presenteren. Dus wat doe je er dan mee? Een hele goeie vraag... Daar gaan 
we een andere oplossing voor zoeken. We hebben gekeken of we kunnen 
aansluiten bij de archiefoplossing voor het archiveren van de gemeentelijke 
website. Misschien brengen we het daar in een apart hoekje onder, maar 
daar zijn we nog niet helemaal uit.  
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Dat kleine archiefje hebben we inmiddels helemaal doorgenomen en 
bepaald dat het helemaal online kan. Digitale bestanden zijn heel makkelijk 
om allemaal online te zetten, maar het is tegenwoordig niet meer zo simpel 
met AVG. Je mag misschien wel iets op de studiezaal ter inzage geven, maar 
dat betekent nog niet dat je het ook allemaal online mag plaatsen. We 
moeten heel goed kijken hoe we daarmee omgaan en of we nou of we dat 
vast kunnen leggen in een aantal spelregels. Dat wordt in de toekomst best 
wel een lastig ding, ook met verkorting van de overbrengingstermijn naar 
tien jaar die eraan komt. Dat wordt nog heel interessant.  

 

Verder bleek bij de eerste ingest die we zelf wilden gaan doen dat we daar 
een tool voor moesten installeren. Maar onze collega's van automatisering 
hadden een aantal redenen om dat niet te willen doen. Dat hadden we 
volledig over het hoofd gezien. Bij het testen had de leverancier Data 
Matters die ingest voor ons gedaan. Dat was dus een beetje jammer, want 
ook nu hebben zij weer de ingest moeten doen. Er komt wel een oplossing 
aan zodat we dat ook zelf kunnen doen, want nu moeten wij steeds uren van 
hen afnemen. Inmiddels hebben we wat kleine aanpassingen in het 
metadata schema doorgevoerd, maar in principe werkt dat technisch 
allemaal best naar behoren. 

Wat moet er nog gebeuren? 

Maar er moet ook nog wat gebeuren. Het belangrijkste staat bovenaan en 
dat zit niet zozeer aan de stadsarchiefkant. Waar ik me het meeste zorgen 
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over maak zijn de archieven die op dit moment bij de gemeente worden 
gevormd in het zaaksysteem en andere applicaties die blijvend te bewaren 
zijn. Die zijn gewoon niet op orde.  

 

Als straks een archief wordt aangeboden ga ik als archivaris vragen of dat in 
goede, geordende en toegankelijke staat is. Laat maar eens zien. Net zoals 
dat met papier gebeurde: ik ga geen kar met ongesorteerd papier 
accepteren. En op dit moment hebben we er weinig zicht op omdat er nog 
geen echt goeie kwaliteitscontroles worden uitgevoerd, maar wat ik ervan 
zie is dat het best wel een puinhoop is.  

Dus daar zit het werk. En dat is ook wat we met archivering by design 
bijvoorbeeld proberen op te lossen. Maar daar daar gaat echt heel veel 
werk in zitten. En dan komen we gelijk bij het volgende probleem: bij 
informatiebeheer zijn heel veel veranderingen in gang gezet, maar we zijn 
er nog lang niet. We hebben echt nog niet de kennis en capaciteit om om 
de digitale archieven nu al helemaal op orde te krijgen. Laat staan dat we 
voldoende medewerkers hebben die die digitale archieven kunnen 
bewerken en kunnen klaarmaken voor overbrenging naar het e-depot. Dus 
in theorie ziet het plaatje er mooi uit, maar als straks die archieven daar echt 
aankomen dan maak ik mij daar best wel zorgen over of dat geen grote 
gatenkaas is.  

De eerste SIPS hebben we zelf gemaakt in een CSV bestand. Met de RMT 
moeten we nog ervaring gaan opdoen. Het opnameproces hebben we 
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beschreven, maar andere processen moeten we nog vast gaan leggen. Zo 
ook het beleid voor minder gangbare of complexe bestandsformaten 

 

Wat nog ontbreekt in het architectuurplaatje: de vernietigbare archieven die 
in het gemeentelijke deel van het e-depot worden opgenomen of de te 
bewaren archieven die eigenlijk zijn uitgeplaatst naar het e-depot maar nog 
niet formeel zijn overgebracht naar ons, worden niet via de website 
ontsloten, maar moeten via MyLex worden ontsloten. Dus MyLex moet ook 
op Seal worden gezet.  

Succesfactoren 

Voor ons gevoel hebben we hiermee nu een oplossing staan waarmee we 
een aantal grote stappen hebben gezet om digitale archiefbescheiden 
duurzaam te kunnen bewaren en te kunnen ontsluiten. Maar we realiseren 
ons echt wel dat we er nog niet zijn. We willen toetsen op wat we hier nog 
missen. Eerst gaan we nog een aantal belangrijke dingen realiseren, maar 
daarna willen we echt checken of we nog meer missen.  

We zijn al met al wel blij met wat we hebben neergezet - we zagen er best 
tegenop om een e-depot neer te zetten - maar het is vrij snel gegaan, zo'n 
zes maanden, en daar zijn we ook trots op. Wat helpt is dat we gebruik 
gemaakt hebben van wat we al in huis hadden.  
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Omdat we het beperkt hebben gehouden is het behapbaar gebleven. We 
hebben niet gezocht naar het schaap met de 5 poten, een oplossing die 
alles moet kunnen. Het was een oplossing die zich al in de praktijk had 
bewezen bij het Streekarchief Gooi en Vechtstreek. Die hadden een 
vergelijkbare opstelling, maar zonder de RMT en met een ander soort pre-
depot. En wij hadden het geluk dat we iemand met alle kennis konden 
inhuren om ons te adviseren. Die heeft ons door alle inhoudelijke keuzes en 
het maken van het metadata schema heen gesleept. Dat heeft echt heel veel 
tijd en gedoe gescheeld. Ook omdat zij wel discussies met de verschillende 
leveranciers hebben gehad en keuzes moesten maken en kinderziektes 
hadden. Eigenlijk hebben zij dat allemaal voor ons opgelost waardoor wij 
dat zo konden overnemen. Dat was wel heel fijn. 

Ook een succes is dat we een hele nauwe samenwerking hebben met 
informatiebeheer. Dat komt dan ook omdat we niet een archief zijn dat 
ergens aan de andere kant van de stad zit, maar we gewoon bij elkaar zitten. 
Informatiebeheer neemt ook het metadatamodel dat wat wij gebruiken mee 
bij archivering by design als er ergens een applicatie ingericht moet 
worden. Zo zorg je ook aan de voorkant al dat je bepaalde metadata gaat 
eisen.  

Advies 

Er zijn allerlei redenen om nog geen stappen te zetten, zoals "we hebben 
nog niks wat overgebracht hoeft te worden" of "de markt is nog niet 
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helemaal uitontwikkeld" maar mijn advies als je er nog niet mee begonnen 
bent - of je nou bij informatiebeheer zit of bij een archiefdienst - is:  

Ga direct aan de slag. Want als je bij informatiebeheer zit: ik kan niet 
geloven dat je digitale archief wat je nu hebt en wat je moet bewaren en 
overbrengen helemaal op orde is. Dus je moet als de wiedeweerga aan de 
gang om dat op orde te krijgen. Anders kun je het niet overbrengen, want 
de archiefdienst gaat dat dan weigeren, denk ik.  

 

En als je bij een archiefdienst zit: je kan wachten op het Schaap met de 5 
poten, maar het is belangrijk om nu vast te oefenen en in relatieve rust 
keuzes te maken. Wat wij hebben is niet de perfecte oplossing, maar het is 
voor ons zo leerzaam. En... er komt nu nog niet een hele grote berg met 
data op ons af maar die gaat in de toekomst wel komen. Zo'n klein 
particulier archiefje bijvoorbeeld geeft ons echt de mogelijkheid om er een 
beetje mee te oefenen en te kijken waar we nou tegenaan lopen.  

Dus als je niet begonnen bent: je moet er wel veel voor leren, maar zie een 
e-depot niet als iets super ingewikkelds. Begin! 

Links 
• Profiel Leonard 
• Presentatie 
• Stadsarchief Zoetermeer 
• MyLex 

• Seal (Secure Electronic Archive 
Library) 

• RMT 
• Strongroom van Data Matters 
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https://www.linkedin.com/in/leonard-korevaar-136b7410/
https://www.papierentijger.nl/download/5.-e-depot-parallel.pdf
https://stadsarchief.zoetermeer.nl
https://my-lex.nl
https://star-storage.ro/product/seal-online/
https://star-storage.ro/product/seal-online/
https://www.vhic.nl/producten/rmtool/
https://datamatters.nl


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

Zoetermeerse Context 
Ik werd in maart vorig jaar gevraagd als projectleider om het oude 
zaaksysteem uit te zetten en het nieuwe aan te zetten en verder zaakgericht 
werken te implementeren. Top, gaan we doen!  

Tijdens het eerste gesprek werd gezegd: "Het moet in april uit. Over een 
maand. Ja, dat hebben we beloofd..." Maar dat was onmogelijk. Dat gaan 
we niet redden. Maar wat was wèl realistisch? Toen bleek dat het 
zaaksysteem elke dag twee keer gereboot moest worden, dat er privacy-
issues waren (het draaide op een versie van Microsoft die niet meer 
ondersteund werd) en dat 1 januari een hele harde deadline was. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Samenwerking 

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

 

51 Heterdaad eDossier VI



Proces 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Maar hoe krijg je de organisatie zo ver? 

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

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

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

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

Systeem 

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

Waar we tegenaan liepen 

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

 

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

En nu? 

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

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

 

Links 
• Profiel Niels 
• Presentatie 
• Blog van Niels over Zaakgericht werken 
• Möbius 
• Möbius voor de overheid 
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https://www.mobius.eu/nl/blog/zaakgericht-werken-ontwerp-je-optimale-cola-automaat/
https://www.mobius.eu/nl/
https://www.mobius.eu/nl/landing/zaakgericht-werken-voor-de-overheid/


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 

60 Heterdaad eDossier VI



als je die processen en die informatiesystemen goed in de klauwen hebt, 
dan zorgt dat uiteindelijk voor een beter, duurzaam en toegankelijk geheel. 

Aanpak 

Ik ga je niet heel veel met theorie lastig vallen, maar hoe pak je dat nou aan?  

 

Onder andere: dweilen met de kraan open is natuurlijk geen goed idee. Het 
werd door Karin al verteld. Ik zeg dat iets anders: Wees een goeie 
gatekeeper. Zorg dat er geen systeem binnenkomt waar je niet mee uit de 
voeten kan als informatiebeheer. Dus zorg dat je ook aan tafel zit bij die 
aanbestedingen.  

Gatekeeper 
En hoe kan je dat gaan regelen? In de gemeente Zoetermeer is daar een 
middel voor: altijd als mensen een nieuwe applicatie willen aanschaffen 
moeten zij dat melden, in dit geval in TOPdesk. Dat wordt vastgelegd en de 
architect koppelt de juiste mensen aan dat advies traject. En dat willen we 
eigenlijk het liefst zo vroeg mogelijk, dus al wanneer er daadwerkelijk een 
marktverkenning wordt gedaan.  
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We zien vaak dat mensen pas naar ons toe komen wanneer ze al bijna de 
handtekening aan het zetten zijn bij het contract. Maar we willen dat steeds 
eerder hebben. En wij zeggen ook simpelweg dat we daar met IPI 
(Informatiebeveiliging, Privacy en Informatiebeheer) aan tafel willen zitten en 
daar zeggenschap in willen hebben en een advies in kunnen geven of er 
wel of niet een applicatie in huis mag komen. Hoe doe je dat? Door samen 
te werken met die twee partijen: Informatiebeveiliging en Privacy. 

Samenwerking 
Wij hebben daarvoor gekozen omdat wij vaak overlap zien tussen 
informatiebeheer en privacy en iets minder met informatiebeveiliging. We 
zien heel duidelijk dat wij gezamenlijk meer kunnen bereiken dan als losse 
eenheden. Dat is een samenwerking die ongeveer een jaar nu in gang is en 
je ziet dat de IPI-partners ook bij ons op de lijn komen als zij iets voorbij zien 
komen wat ons gaat raken. We hebben een standaard overleg en het werkt 
daadwerkelijk. Hoe we samenwerken vertel ik straks. 

Eisen en Wensen 
Stel ook een eisen en wensenlijst op. Toen ik hier kwam in november was er 
een lijstje van ongeveer acht eisen en wensen, onvoldoende om in een 
bestek, een aanbestedingstraject te komen. Soms werd dat ook terzijde 
geschoven. Met z'n allen hebben we toen gekeken: wat moet daar in komen 
te staan?  

Wij kwamen zo op een 50-tal eisen en wensen inclusief heel wat open 
vragen. Daar schrik je misschien van: vijftig, daar kan geen enkele 
leverancier aan voldoen! En ja, als je ze alle vijftig stelt bij elke 
aanbesteding, dan is dat misschien ook wel het geval. Maar we doen aan 
maatwerk, we kijken wat voor type applicatie het is en dan putten we uit die 
vijftig. We schuiven de vragen naar voren die van belang zijn bij die 
specifieke aanbesteding. Maar we gebruiken steeds wel diezelfde bron. En 
er zitten ook wel wat stapelvragen in.  

En we hebben gradaties qua belang van de eisen en wensen. Niet voldoen 
aan een eis betekent per definitie No Go in een aanbesteding. Bij wensen 
kunnen ze zeggen "ja maar" of "nee, maar wel in de toekomst". En daar kun 
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je eventueel op scoren. Dat is hoe de aanbestedingen bij ons altijd gedaan 
worden en volgens mij is dat bij heel veel (overheids)organisaties hetzelfde. 
Maar... Je kunt ook te veel eisen stellen aan een applicatie... Je hebt er ook 
niks aan als geen enkele leverancier inschrijft. Je wilt de beste leverancier, 
met de applicatie waar je ook het beste in kan beheren. Helemaal honderd 
procent voldoen doet bijna geen enkele applicatie in deze tijd nog.  

Procesverbetering 
En... het is leuk dat je met de aanbesteding aan tafel zit, maar er vinden 
tegenwoordig ook heel veel lean trajecten plaats en 
procesverbeteringstrajecten. In die procesverbeteringstrajecten ontstaan 
hele leuke ideeën, maar die kunnen ook wel botsen met informatiebeheer. 
Want als je lean echt goed toepast dan wil je dingen eruit snijden die jou 
niet helpen om bijvoorbeeld de klant beter neer te zetten. Het kan best zijn 
dat wat je eruit snijdt een administratieve handeling is of een 
metadatahandeling die voor informatiebeheer wel heel erg van belang is.  

Dus zorg dat je als informatiebeheer aangehaakt bent als de organisatie 
zo'n procesverbetertraject ingaat - binnen de gemeente Zoetermeer is dat 
'de wasstraat' -  want anders word je daar achteraf mee geconfronteerd en 
dan kost het je nog veel meer tijd.  

Een mooi voorbeeld is dat wij onlangs bij een WMO-procesverbetering 
zaten. Je ziet dan ook wat huidige situatie is, al verraste ons die niet heel 
erg: Er werden schaduwlijstjes aangehouden, rapportages gemaakt en 
daarmee gingen ze ook de taken verdelen. Er werd onveilig gemaild, soms 
ook onbewust.  

Dus archivering by design is leuk, maar je kijkt ook naar dat privacy aspect 
en dat je mensen wel bewust daarvan maakt. Dat heeft ertoe geleid dat we 
nu het gesprek aangaan met die afdelingen: hoe kunnen we dat nou beter 
doen? Nu mag ik ook voor alle WMO consulenten ingaan op de risico's in 
die schaduwlijstjes. Want die lijstjes hebben twee aspecten: je mag ze niet 
eeuwig bewaren en er zitten allerlei persoonsgegevens op en die wil je ook 
niet eeuwig bewaren. Dus dan heb je al twee van de poten van IPI te 
pakken. Die lijstjes helemaal wegdoen, dat zal je nooit krijgen. Maar mensen 
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moeten zich wel bewust zijn dat als ze dat werklijstje niet meer nodig 
hebben na een jaar of een half jaar, dat ze die dan ook gewoon zelfstandig 
moeten vernietigen. Het zijn al kopieën natuurlijk van de informatie die ook 
in het systeem staat. Dat zijn dingen waar we over in gesprek gaan om 
verbeteringen te bereiken.  

Bestaande applicaties 
En dan heb je nog natuurlijk de bestaande applicaties. Focus je in eerste 
instantie wel op die nieuwe applicaties. Daarover moet je altijd aan tafel 
zitten. En bij bestaande applicaties... Het zijn er soms zoveel dat je ook niet 
kan zeggen: we gaan ze alle tweehonderd langs. Dat is bijna niet te doen. 
Maar ga het ook niet uit de weg als er iets aan de hand is binnen een 
applicatie. 

IPI Samenwerking 

Voordat iets aangekocht mag worden moet er een advies vanuit IPI zijn. Dat 
kan soms ook een negatief advies zijn dat ze in de wind slaan, maar er moet 
een advies liggen, anders kom je niet verder. En dat is wel een gevecht dat 
je aan moet gaan. De uitdaging is om dat zó duidelijk naar voren te brengen 
dat men daar niet meer aan voorbij kan lopen. Maar ook wij komen nog wel 
tegen dat we in de wandelgangen horen dat een migratie heeft 
plaatsgevonden... 
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Gisteren nog werden we verrast. De veiligheidsregio heeft een soort 
Refugee Matching tool waar wij op in mogen loggen of zo. Natuurlijk is dat 
niet begonnen door onze eigen organisatie en we zijn ook misschien niet 
zorgdrager, maar het is wel gek dat dat zo laat pas bij ons komt. En dat er 
morgen al misschien in gewerkt moet gaan worden. Dat soort dingetjes 
komen wij nog steeds wel tegen, maar we willen wel voorkomen dat het in 
de toekomst nog vaker voorkomt. Vandaar dat we het maar steeds weer 
herhalen en aan tafel gaan zitten. Weliswaar zijn er applicaties waar we geen 
beheerders of eigenaar van zijn alleen wel gebruik van maken, maar ook bij 
die hebben we een taak. Onze insteek is dat we niet eindverantwoordelijk 
zijn voor de informatie, dat is de vakafdeling, maar als zij niet kunnen 
voldoen aan archiefwetgeving, AVG-regeling of allerlei wetgevingen, dan is 
het wel onze taak om die afdeling daarop te wijzen. En dat ook in 
rapportages duidelijk te maken en ook scherp daarop te zijn. 

Dit leidt vaak tot discussies, zoals onlangs bij het proces toezicht op de 
WMO. Ik zeg dan: 'Volgens de archiefwet moet je het zo lang bewaren.' En 
dan zeggen zij: 'We willen het langer bewaren voor deze en deze 
doeleinden.' Maar dat is 130 willen rijden op een een snelweg waar 100 
gereden mag worden. Zij weten niet dat ze daarmee eigenlijk min of meer 
een wet overtreden. Dat is wat er binnen IPI wel een beetje scheef zit: de 
eerste I en de P - Informatiebeveiliging en Privacy - worden heel vaak wel 
gevoeld en krijgen heel veel aandacht. De laatste I - Informatiebeheer - is 
toch soms nog wel een beetje ondergeschoven. Je moet altijd weer blijven 
vertellen hoe het zit.  

Daarom is het zo sterk als je die samenwerking opzoekt. Dan kan je 
aansluiten bij de verplichte sessies van informatiebeveiliging zodat je ook je 
verhaal kwijt kunt in het geheel van informatiebeveiliging, privacy en 
informatiebeheer. Als je bij een afdeling met een drukke agenda de voet 
tussen de deur wil krijgen, dan hoef je niet nog eens alleen vanuit het 
informatiebeheer aspect langs te komen. Bovendien: tot nu toe konden wij 
onze trainingen over zaakgericht werken en informatiebeheer niet verplicht 
stellen, maar voor privacy en informatiebeveiliging waren die al wel 
verplicht. Als nu iemand in dienst komt, of dat nou een externe is of een 
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interne of iemand die doorstroomt en daardoor een andere rol krijgt, dan 
kunnen wij verplichte workshops aanbieden en dus ook meedraaien in dat 
traject van informatiebeveiliging en privacy. 

Eisen en Wensen Informatiebeheer en Archivering 

Bewaartermijnen zijn een kwestie apart. Als je zaakgericht gaat werken 
ontkom je er ook niet aan om zaakgericht te gaan archiveren. En dan kun je 
afspreken dat je sommige stukken, zoals een ontvangstbevestiging die 
weinig waarde heeft er niet uit gaat vissen. Dus houden we het complete 
dossier intact tot de bewaartermijn verstreken is. 

 

Toen er een nieuwe VTH applicatie aangeschaft moest worden zijn we 
begonnen met eisen en wensenlijsten op te stellen, vanwege de 
omgevingswet. Eigenlijk waren we al begonnen maar toen die kwam 
moesten we het versnellen. In die eisen en wensen is archiveren by design 
als uitgangspunt genomen. We vragen de leverancier ook altijd om zijn visie 
op archiveren by design, een open vraag. Die scoren we dan ook. En daarna 
gaan we een aantal eisen en een aantal wensen langs. Ik noemde het al: het 
is wel van belang welke applicatie je voor je hebt. Dus je kijkt vooral naar 
risico's en dat sluit ook aan bij de bewaarstrategie die wij hebben.  

Sommige informatie die in een specifieke applicatie wordt vastgelegd moet 
tot tien jaar bewaard worden (risico laag), andere informatie tot dertig jaar 
(risico midden) en langer dan 30 jaar, of te bewaren (risico groot). iNavigator 
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is een middel waarbij die riscocategorisatie op procesniveau al wordt 
aangegeven. En vanuit KIDO word je daar ook toe verplicht om een 
risicoclassificatie op processen te gaan toepassen. En natuurlijk richt je je 
dan op die onderste categorie waar de grootste risico's zijn. Dat is de eerste 
keuze als je als je mag kiezen. Het tweede is dat er meerdere scenario's zijn.  

Standalone kan 
Bij ons is  het niet zo dat elke applicatie per definitie aangesloten moet zijn 
bij het centrale zaaksysteem. We hebben dat losgelaten. Dat is in onze 
architectuur zo gedaan. Want als we kunnen beheren in een applicatie en er 
is een mogelijkheid tot aansluiting bij de persoonlijke internetpagina - want 
dat is ook wel iets wat natuurlijk soms wenselijk is: als je een aanvraag 
binnenkrijgt wil je dat eventueel ook kunnen terugkoppelen - dan mag zo'n 
applicatie ook standalone staan. Dan komen er wel wat meer eisen op je af 
als standalone applicatie, maar we vinden dat in principe prima als ze dat zo 
insteken. Bij een applicatie waar je bijvoorbeeld niet contact hebt met een 
burger of een instantie is die PIP niet van toepassing. En dan kom je eerder 
uit bij een standalone applicatie. We hebben op dit moment nog maar een 
vijftal applicaties aangesloten op het centrale zaaksysteem en dat zijn met 
name de grotere, de suite van sociaal domein en de VTH applicatie die we 
gebruiken, nu Squit 20/20, straks de nieuwe applicatie die voldoet aan de 
omgevingswet. 

Enterprise search 
Op den duur willen we voor Woo-verzoeken (voorheen Wob) met enterprise 
search oplossing My-Lex zoeken binnen verschillende applicaties. Maar als 
je een WOO verzoek hebt weet je over het algemeen wel in welke applicatie 
die informatie zich zal bevinden. Niet altijd, want zit ook nog heel veel 
informatie op de netwerkschijf en in de mail. Maar je weet als het een 
vergunning betreft en men vraagt daar iets over, dan moet je niet kijken in 
de suite van sociaal domein. In sommige gevallen is dat wel wat lastiger, 
vooral in mailboxen en op netwerkschijven en niet in systemen. Dus dat is 
de grootste uitdaging 
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Je moet ook een scenario hebben voor de wat kleinere applicaties: voor 
welke van de standaard eisen en wensenlijst zet je je in? 

Eisen en Wensen 

Ziehier de meeste eisen en wensen die wij grofweg hebben. Ik stip ze kort 
aan. DUTO sla ik even over.  

 

MDTO en TMLO vinden we hele belangrijke. We stellen niet de eis om te 
voldoen aan MDTO, want heel veel applicaties zullen dan gelijk uitgesloten 
worden. Wat we wel doen is eisen dat ze toekomstbestendig zijn. Dus we 
gaan een vraag stellen: "MDTO is waar we naartoe gaan binnen 
informatiebeheer. Het Nationaal Archief gaat dat straks ook een keer 
introduceren. Dus wij willen weten op welke termijn jullie aan MDTO kunnen 
voldoen. En nu moeten ze minimaal aan TMLO voldoen." De wat kleinere 
applicaties misschien niet, de grotere applicaties wellicht wel. En dat kun je 
als eis stellen.  

Metadata 
We hebben het metadataschema opgesteld en daar moet de applicatie wel 
aan kunnen voldoen. Wat we vaak zien als er gekoppeld wordt met een 
centraal zaaksysteem is dat niet alle informatie die in de vakapplicatie zit ook 
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daadwerkelijk overkomt in de koppeling. En als je dat naar een pre-depot 
brengt, dan mis je soms ook informatie. Ik noem het vaak procesinformatie 
die je dan vaak mist. Wij zoeken dan ook naar wat andere 
exportmogelijkheden dan alleen TMLO en MDTO zodat we wat aanvullende 
exportmogelijkheden hebben en zo eventueel die informatie kunnen 
verrijken in ons pre-depot. Dat is Recordmanagement tool, waarmee we dat 
kunnen gaan beheren en in kunnen lezen. Dan voeg je die metadata samen.  

Niet onbelangrijk: we willen de relaties tussen objecten zo veel mogelijk 
blijvend behouden. Dat is vaak wel een uitdaging hoor. Zaken relateren gaat 
nog wel, maar vergunningen met weer iets anders... Die relaties zijn altijd 
een grote uitdaging.  

Als we naar de rechterkant kijken: bij de gemeente is gewoon de selectielijst 
die daar staat van toepassing. Bij andere organisaties een andere 
selectielijst. Maar als je met een selectielijst werkt dan wil je eigenlijk wel dat 
een applicatie, ook al is het een vakapplicatie, op basis van de selectielijst 
resultaten kan toekennen aan de zaak. 

Vernietigen 
En dan vernietigen. Niet onbelangrijk. Eigenlijk is vernietigen bij elke 
applicatie - bestaand of nieuw - aan de orde. En bij bestaande applicaties zit 
daar mijn focus ook op. Certificering is ook een hele belangrijke. Niet alle 
applicaties zullen gelijk voldoen aan die nieuwe certificering die iets meer 
dan een jaar oud is volgens mij. En voorheen werd hij door NEN 2082 
gegarandeerd. Niet dat wij dat helemaal honderd procent dekkend willen 
hebben, maar het geeft ons natuurlijk wel garanties. Bijvoorbeeld als we het 
hebben over een omgevingswetapplicatie, dan mogen we wat hogere eisen 
daaraan stellen dan bijvoorbeeld een eenvoudige applicatie die daar niet 
aan voldoet. Het geeft ons garantie dat ze er goed mee overweg gaan en 
dat je daar redelijk in kan beheren. 

Koppelingen 
En dan koppelingen. Waarom staat dat punt hier, want dat is een heel 
technisch aspect? Nou, ik zei het al: je mist soms ook informatie in de 
koppeling. Dus als je die koppeling niet goed op orde hebt, één van die 52 

69 Heterdaad eDossier VI



vragen, dan heb je natuurlijk ook heel veel informatie die je mist. Vandaar 
dat daar een huidige situatie zit -  Zaak- en Documentservices, wat vaak in 
de koppeling gebruikt wordt - en de nieuwe situatie: hun API strategie ten 
aanzien van zaakgericht werken?  

Migreren 
En als laatste ook niet onbelangrijk: Vergeet bij aanbestedingen ook niet dat 
je spullen hebt op te ruimen. Dus dat je gaat migreren. En wat ga je dan 
waarheen migreren? Ga dan niet een apart project starten, ga dat al bij de 
aanbesteding daadwerkelijk in kaart brengen. Wij leveren standaard onze 
bewaarstrategie mee. Wij zeggen ook welke export wij wensen om op te 
nemen voor die legacy applicatie in ons pre-depot. Dus we hebben 
eigenlijk al een keuze gemaakt daarin. En wij willen weten in hoeverre zo'n 
leverancier ons daarin kan helpen om dat gewoon op een goeie manier te 
laten doen. Want dat zijn vaak heel taaie trajecten als je dat elke keer weer 
opnieuw moet doen en elke keer weer het wiel opnieuw moet gaan 
uitvinden.  

En bestaande applicaties? 

Wat doe je met de bestaande applicatie? Ik had al een paar punten 
genoemd.  

 

Ga vooral het gesprek aan. Dat is simpelweg de boodschap. Dat kan je niet 
met alle applicaties doen en met alle leveranciers, maar pik er een aantal uit 
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die van belang zijn. Doe dat op basis van risico's en ga met die functioneel 
beheerder en ook met die leverancier in gesprek. We hebben goede 
voorbeelden waarbij de leverancier het snapt of kennis heeft van 
informatiebeheer, bijvoorbeeld bij het jeugdvolgsysteem waar we dingen 
snel konden regelen. En we hebben ook hele slechte voorbeelden. Zoals 
TOPdesk, waar steeds meer informatie ingestopt wordt de laatste tijd. En 
daar zijn de gesprekken een stuk taaier.  

Hoe stelt de leverancier zich op? 
Daar heb je een heel andere gesprekspartner en een leverancier die niet wil 
bewegen of geen mogelijkheden ziet. De reden waarom wij wat meer 
aandacht voor TOPdesk hebben gekregen is omdat TOPdesk steeds meer 
informatie in hun systeem zet. Ze zijn begonnen met meldingen en die 
waren voor ons minder interessant, weinig informatiewaarde, maar ze willen 
nu ook bijvoorbeeld contractbeheer erin zetten. Dan zitten we aan tafel. Dan 
hóór je ook aan tafel te zitten. Wat wij horen als we met TOPdesk praten is: 
"Jullie zijn echt de eerste die hiermee aankomen zetten!" Maar wij geloven 
dat echt niet. Dan vragen wij wel eens rond in ons netwerk en dan is het heel 
anders. Andere organisaties spelen met datzelfde aspect.  

Daar moet je dus doorheen prikken. Je moet aanhoudend het belang inzien 
en ook kijken wat er wèl kan. Als het technisch niet te regelen is, ga dan 
kijken wat je procedureel eventueel wel kan regelen. En als je dat doet en 
die opening geeft kom je er ook in het algemeen wel uit met een 
leverancier. Maar het is wel een een kwestie van de lange adem. De 
gesprekken met TOPDesk zijn al twee en half jaar geleden begonnen en we 
zijn al heel lang aan het uitleggen wat nou daadwerkelijk vernietigen is. En 
zij komen maar terug met anonimiseren. Dat is omdat zij ook nog 
management rapportages willen hebben. Dat is de discussie die we steeds 
hebben. En dan elke keer opnieuw gaan we uitleggen wat dat betekent en 
wat ze er voor moeten doen. Dus het is een kwestie van lange adem en we 
gaan daar de komende tijd weer mee verder, want we zijn er nog niet uit. 
Voor één module hebben we het geregeld nu - misschien vijfenzeventig 
procent - en voor de andere modules is het nog niet geregeld. 
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Links 
• Profiel Boudewijn 
• Presentatie 
• KIA 
• Squit 20/20 
• AVG 
• TMLO 
• MDTO 
• TOPdesk 
• I-Navigator 
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https://www.linkedin.com/in/boudewijn-de-jong/
https://www.papierentijger.nl/download/4.-archiveren-by-design.pdf
https://kia.pleio.nl
https://www.roxit.nl/Oplossingen/VTH/Squit2020/Squit2020_Tools
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/tmlo
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto
https://www.topdesk.com/nl/
http://www.inavigator.nl


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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heel belangrijke facet is mens en cultuur en het gedrag van mensen. En 
daarop richt ik me nu en vooral op de verandering daarin. 

 

Als je zaakgericht gaat werken is altijd de vraag: hoe doe je dat? Want het is 
een organisatiebrede verandering. Hoe zorg je dat je het organisatiebreed 
duurzaam bij iedereen tussen de oren krijgt? Ik bespreek dat aan de hand 
van stellingen en de reacties die je daarop kunt krijgen. 

Stelling 
Organisatiecultuur is gerelateerd aan de prestatie van de organisatie 

Hoewel veel mensen deze stelling steunen is hij toch niet waar. Anders zou 
er een definitie zijn van 'de juiste cultuur' om goed te presteren. En dat is 
niet per se waar. Als je kijkt naar verschillende organisaties met hele 
verschillende culturen, dan kan het zijn dat ze toch allebei heel goed 
presteren. Bij Apple en Samsung bijvoorbeeld zijn er vast hele verschillende 
culturen en toch zijn het allebei organisaties die heel goed telefoons kunnen 
maken. Waar het vooral om gaat is concretiseren welke cultuur je met elkaar 
uit wil dragen. Oftewel: welk gedrag willen we hebben? Wat past binnen 
deze organisatie? Het is niet zo dat je van tevoren kunt uittekenen 'als we 
nou daarheen gaan dan zijn we per definitie succesvol'. Dat is een groot 
misverstand. Het zou wel makkelijk zijn, maar helaas is dat niet het geval. 
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De omgeving van een organisatie is continu aan allerlei veranderingen 
onderhevig en soms vereist dat een aanpassing van je cultuur. Bijvoorbeeld 
omdat je meer onder druk komt of omdat je marges onder druk komen in 
een commercieel bedrijf of omdat de markt ophoudt te bestaan of omdat je 
CO2 moet reduceren. Dan kan het zijn dat je een cultuurverandering nodig 
hebt om naar een nieuw soort business model te komen of naar een nieuw 
soort proces of om een versnelling te krijgen. 

 

Karin 
En soms bij externe druk is de vraag wat er eerst is: gaat de politiek 
reageren omdat ze vinden dat de prestaties niet goed genoeg zijn en 
vragen ze: waarom kan dat niet sneller? En kan dan de organisatie door zijn 
cultuur niet de simpele reden overbrengen waarom iets zoveel tijd kost? Of 
ontstaat het probleem juist omdàt de organisatie zo geneigd is om dingen 
binnenshuis te houden? Terwijl het misschien veel beter was als ze veel 
opener zouden zijn en veel meer zouden spreken over de problematiek 
waar ze tegenaan lopen? Terug naar Marcel. 

Systems drive behavior 
Shingo - uit de Lean six hoek - gaat uit van 'systems drive behavior': dat je 
gedrag kan beïnvloeden met systemen. Veel mensen vinden dat een 
vreemd idee, maar je ziet het onder andere bij de belastingdienstaffaire: als 
je bepaalde KPI's - key performance indicators - oplegt aan een organisatie 
dan gaan mensen zich ook daarnaar gedragen. Als je tegen een 
buschauffeur zegt dat die op tijd moet rijden, dan slaat die wel eens een 
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halte over. Dat kan een heel bewuste keuze zijn. Dat betekent wel dat als je 
met de bus wilt en je ziet hem staan en je komt aanrennen en komt een 
seconde te laat dat die man vlak voor je neus wegrijdt. 

Karin 
Ik heb gewerkt bij het busbedrijf in Amsterdam en het klopt van die KPI's en 
het effect op het gedrag. Die buschauffeur heeft een digitale box waarmee 
het wegrijden van die bus exact wordt bijgehouden. Dus ja, de 
klantvriendelijkheid neemt af, want die buschauffeur gaat inderdaad rijden. 
Want hij krijgt op z'n donder als hij niet op tijd klaar is. Dus dat doen die 
mannen - vooral mannen - terwijl ze het ook verschrikkelijk ingewikkeld 
vinden. Want natuurlijk willen ze die passagiers meenemen, want dat is hun 
vak. Het is hun eer te na om iemand te laten staan. Terug naar Marcel. 

Ten kwade of ten goede... 
Aan de andere kant betekent het ook dat als hij toch op die ene persoon 
zou wachten, hij later aankomt bij de volgende halte, waardoor de persoon 
die daar uit moet stappen misschien z'n aansluiting heeft gemist. Dus er zit 
wel degelijk een bepaalde gedachte in.  

Hoe dan ook: als je hele strakke KPI's hebt, dan moet je er niet vreemd van 
staan te kijken als mensen zich daar ook naar gaan gedragen. Dat is iets 
waarmee je wel het gedrag en dus ook een hele cultuur kunt beïnvloeden. 
En ik denk dat dat een van de factoren is geweest die bij de belastingdienst 
vreselijk mis is gegaan. Want als je tegen ze zegt: we willen dat je strenger 
optreedt tegen mensen die mogelijk fraude plegen, dan gaan mensen 
systemen bedenken om fraudeurs op te sporen en dat kan vreselijk 
ontsporen als je dat niet in goede banen leidt.  

Stelling 
Met een heldere visie zijn we klaar voor verandering.  
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Voor de stelling pleit bijvoorbeeld:  

Met een visie ben je klaar om verandering in te gaan. Je bent er nog niet. 
Absoluut niet. Maar het is wel een van de eerste stappen om te zetten. En 
het ontbreekt vaak, die visie. Of je gaat een veranderingstraject in om een 
visie te krijgen.  

Tegen: 

Natuurlijk moet je een visie hebben op verandering, maar daarmee ben je 
er nog niet, want het is een heel samenspel van allerlei factoren. Het gaat 
om mensen betrekken bij allerlei processen.  

Toen wij hier in Zoetermeer begonnen met de implementatie van 
zaakgericht werken - in corona tijd - is duidelijk een knip gemaakt tussen  

(a) de ontwikkeling van de technologie, zorgen dat het systeem staat,  
(b) implementatie en beheer (ook redelijk technisch) en  
(c) migratie.  

 

Met name bij implementatie en beheer hebben we sterk gekeken naar de 
communicatie. We hebben heel veel overleg gehad met gebruikers over de 
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manier waarop we het gingen inrichten, ze betrekken bij testen, 
informatiesessies, trainingssessies. Ook hebben we filmpjes gemaakt, e-
learnings. Alles om die gedragsverandering op gang te brengen. Dus ja, 
een heldere visie helpt, maar het komt daarna wel aan op de acties die je 
doet om het daadwerkelijk te laten landen. 

Stelling 
Cultuurverandering is lastig en kost heel veel tijd.  

Tegen: 

Als je de organisatie een hele slag wilt draaien, dan kost dat natuurlijk veel 
tijd, maar als je elk stapje duidt en elke kleine verandering probeert te zien 
met elkaar, dan schuif je stap voor stap wel degelijk op. Vaak knok je elke 
dag en lijkt het dat je niet opschiet, maar als je dan een stap achteruit zet en 
kijkt naar wat er al gedaan en bereikt is, dan is er misschien geen 
omwenteling te zien, maar wel vooruitgang. Ook dat is cultuurverandering. 

Het is vooral ook: zèlf het voorbeeld geven. Geef maar eens na vijf jaar 
dezelfde presentatie van vijf jaar geleden. Zo van: weet je nog? Dan zie je 
van hoe ver je komt. Kijk telkens terug en pak de kleine stukjes ook mee. 
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Stelling 
Hoeveel kleine stapjes heb je nodig om een grote verandering te doen? 
Tien? Honderdduizend? 

Het is bekend dat je bijna duizend stapjes nodig hebt om een grote 
verandering te doen. Je ziet heel veel voorbeelden in de sport. 
Hoogspringen bijvoorbeeld, van 1910 tot ongeveer nu. Het duurt lang om 
van 1.96 m naar 1.97 m te komen en dan blijft daar steken totdat iemand 
een nieuwe techniek bedenkt. En dan zijn er weer heel veel kleine stapjes 
binnen die nieuwe techniek om naar 2.10 m te komen etc. De pitstop van de 
formule 1 van 1915 duurde ongeveer 67 seconden en nu 3 seconden. Die 
grote verandering kostte 70 jaar, maar er zitten heel veel kleine stapjes 
tussen.  

 

Durf die kleine stapjes te nemen, ook met het projectteam. Experimenteer. 
Train de verbeterspier in je hersens, al is het maar met de kleinste 
veranderingetjes. Dan ben je continu bezig met 'wat kan beter?' Pas dat dan 
toe en leer daarvan. Wees je wel bewust hoe je dat communiceert. In plaats 
van 'eindelijk heeft de leverancier geregeld dat we dit kunnen' kun je ook 
zeggen: 'fantastisch, vanaf vandaag kunnen we dit!' En vier het succes.  

Stapje voor stapje betekent ook dat je bepaalde stappen misschien parkeert 
tot later. Processen kun je verbeteren met allerlei technologieën, maar bij 
sommige punten kun je beter tijdelijk stoppen na het inventariseren en 
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benoemen, omdat ze te veel tijd of extra investering of extra onderzoek 
vergen. Maar er is ook altijd low hanging fruit dat je meteen kunt plukken. 
De uitgestelde dingen zijn wel belangrijk als uitkijk naar het vervolg. Die 
hebben we in de tijd uitgezet op een soort dashboard: welke stapjes er 
nodig zijn en hoe ver we daarmee zijn zodat dat voor iedereen inzichtelijk is. 

In een workshop hier hebben we mensen vanuit verschillende disciplines 
om de tafel gezet. Met tape hadden we vier kwadranten  gemaakt: weinig 
impact, weinig inspanning, veel impact, veel inspanning. Onze vraag aan 
elke deelnemer: hoeveel positieve impact heeft dit project op de burger? 
Een hoeveel energie kost het om dit project uit te voeren? Het was heel 
grappig: sommige mensen denken 'fluitje van een cent' en andere 'dit kost 
heel veel tijd'. De discussie daarover was bijzonder waardevol. We deden 
dat voor de prioritering: welk zaaksysteem doen we eerst? Iemand zei: 
'waarom beginnen nou niet bij mij, het is hartstikke eenvoudig?' Maar de 
security dame zat helemaal aan de andere kant van het kwadrant. Dat leidde 
tot een aardig gesprek. 

Stelling: 
Een nederige en geduldige leiderschapsstijl zorgt voor 
succesvolle verandering 

Wat voor leiderschapsstijl past er bij verandering? Heb je een nederige en 
geduldige leiderschapsstijl nodig of misschien een hele andere?  

De leiderschapsstijl moet passen bij de verandercultuur van de organisatie... 
Het volgende plaatje is gebaseerd op de Samoerai leider: je moet slim zijn 
(inclusief visualiseren, communiceren en stimuleren), ook nederig en 
geduldig (het zijn de mensen in je team die de kennis hebben) en soms ook 
heel meedogenloos zijn. Dan moet je zeggen dit is de team, dit is waar we 
voor staan en als je daar niet aan meedoet, als je niet achter die doelen 
staat, dan is er geen ruimte voor jou in dit team. Die combinatie zou je 
eigenlijk moeten hebben als leider om een goed verandermanagement te 
kunnen doorvoeren.  
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Karin 
Ik had iemand in mijn team waarvan ik dacht: jij kunt echt groeien naar 
recordbeheerder. Dus ik stimuleerde die persoon, bood een cursus aan e.d. 
maar die dorst niet. Een half jaar later kwam hij terug: mag ik toch die 
training doen? Die is nu onwijs waardevol in dit team en dat is wel omdat ik 
hem de ruimte heb gegeven om een stap terug te doen. 'Slim' is weten wie 
je waar nodig hebt maar ook de goede vragen en hulpvragen stellen, niet 
per se 'zelf alles weten'. Terug naar Marcel. 

Samurai strijders gaan uit van het principe dat je eerst de oorlog met jezelf 
moet winnen voordat je de oorlog met je vijand kan winnen. 

Blijvende verandering 

Er komt een moment waarop het project ophoudt, dus hoe zorg je dat het 
goede gedrag voortduurt? Daarvoor zijn er een paar leidende principes. 
Het is om te beginnen heel belangrijk met elkaar vast te stellen wat de 
waarden zijn die je aan de klant wilt bieden. Dus toch weer die heldere visie 
op het verandertraject, zaakgericht werken, implementeren... Kleine stapjes 
voor een grote verandering. Maar ook het idee van continu verbeteren, 
continuous improvement: continu, bijna dagelijks kijken naar wat kan beter, 
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welke kleine verbeteringen kunnen we doen om elke keer het proces te 
verbeteren en de waarde voor de klanten te vergroten. En ten slotte heb je 
iemand nodig die dat hele proces kan leiden en ondersteunen, op de juiste 
momenten slim en soms meedogenloos.  

 

Een voorbeeld is Lean. Het wordt met veel enthousiasme binnengehaald, 
maar hoe zorg je dat het niet langzaam wegebt?  

Een simpele manier die er wel van uitgaat dat je je KPI's gedefinieerd hebt is 
deze: sta dagelijks vijf, maximaal vijftien minuten met het team voor een 
whiteboard waarop je KPI's staan. Bespreek wat er die dag speelt. En waar 
ieder tegenaan loopt. Zo zorg je dat je continu blijft kijken waar je mee 
bezig bent, wat beter kan, waar problemen ontstaan. En: hoe gaan we dit 
oplossen? Wie gaat het doen? Jij pakt het op. En dan aan de slag. Dat zou 
een manier zijn om Lean niet in de vergetelheid te laten raken. 
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Links 
• Profiel Marcel 
• Presentatie 

• Shingo 
• Lean Six Sigma 
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https://www.linkedin.com/in/marcelvantrier/
https://www.papierentijger.nl/download/9.-verbinden-parallel.pdf
https://leanfactories.com/shingo-guiding-principles/
https://www.sixsigma.nl/wat-is-lean-six-sigma


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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In 2018 hebben we een kwaliteitszorgsysteem vastgesteld met daarbij ook 
een bewaarstrategie waarin we hebben vastgelegd hoe je met verschillende 
soorten informatie omgaat. In 2019 kwam ik zelf bij de gemeente in dienst. 
En toen was eigenlijk de eerste vraag om een oplossing te vinden voor een 
legacy systeem wat we in huis hadden: het  bestuurlijk informatiesysteem 
Zoetermeer (Biz) waar allerlei data in stond die uitgefaseerd moest worden. 
Daarvoor hebben we de recordsmanagement tool (RMT) aangeschaft om 
die data op netwerkschijven te zetten en met de recordsmanagement tool 
te gaan beheren.  

In 2020 zijn we daadwerkelijk gaan kijken: hoe kunnen we een strategie 
bedenken om die digitale data die we binnen die legacy systemen 
bijvoorbeeld zien duurzaam te beheren binnen de organisatie met 
daaropvolgend ook het overbrengen naar een e-depot? Daar is het rapport 
Duurzaam informatiebeheer voor opgesteld. 

Puzzelstukjes 
En daarin vielen een heleboel puzzelstukjes op hun plaats. Bij het 
stadsarchief was Atlantis al in huis. Daar wilden ze graag mee blijven 
werken. We hadden die RMT waar we allerlei mogelijkheden voor zagen om 
daarmee data te gaan beheren in een soort van pre-depot fase. En we 
hadden de bewaarstrategie waarin we hadden gezegd: op basis van de 
waarde van informatie gaan we daar bepaalde bewerkingen al dan niet op 
uitvoeren. Of gaan we er bepaalde controles op uitvoeren.  

Die dingen kwamen in dat rapport allemaal bij elkaar en hebben uiteindelijk 
geleid tot ons idee om dan een pre- en e-depot te bouwen op basis van die 
onderdelen. In dat rapport voor dat duurzaam beheer hadden we eigenlijk 
in eerste instantie drie modellen, drie verschillende scenario's uitgewerkt.  

Wanneer informatie overbrengen? 

Het eerste model gaat ervan uit dat je vanaf de start van een zaak of dus de 
daadwerkelijke afhandeling van iets die documenten direct al in een e-
depot gaat nemen of in een pre-depot.  
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Het tweede model gaat ervan uit dat je in eerste instantie in je DMS RMA 
gaat werken of in een vakapplicatie: dat je daar iets afhandelt en dat je dan, 
zodra de zaak afgehandeld is dat overzet naar het e-depot of pre-depot.  

In het derde model ga je er vanuit dat gedurende de hele fase tot aan de 
overdracht het in het DMS blijft of in de vakapplicatie. En op het moment 
van overdracht, dus na die twintig jaar gaat het naar een e-depot. Dat sluit 
natuurlijk het meest aan op hoe het in een fysieke wereld gaat, waarbij je als 
je papier gaat overdragen het al die tijd gewoon laat staan waar het staat. En 
als het moet naar het stadsarchief dan, in die statische fase, wordt het 
overgedragen.  

Afweging 
Dat eerste model hebben we al snel geschrapt, want dat is natuurlijk totaal 
niet realistisch. Dan zou je dubbele administraties bij moeten gaan houden, 
want je gaat zowel hier in je DMS aan de slag en in je vak applicatie, maar je 
gaat het ook alvast ergens duurzaam opslaan. Dat is niet realistisch want het 
kost gewoon veel te veel geld en te veel tijd. Het vergt een dubbel aantal 
mensen.  

 

Het tweede model is het uiteindelijk geworden. We hebben bedacht dat het 
eigenlijk heel goed kan om in je vakapplicatie je DMS dingen af te 
handelen. En op het moment dat iets afgehandeld is, willen we het idealiter 
naar het pre-depot overhevelen omdat we daar ervoor kunnen zorgen dat 
het duurzaam bewaard gaat worden.  
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Daar hebben we wel een aantal kanttekeningen bij, want we zeggen ook: als 
iets bijvoorbeeld maar tien jaar te bewaren is, waarom zouden we dan heel 
ingewikkeld gaan doen en dat overzetten naar een pre-depot? Tenzij die 
applicatie niet tien jaar lang meegaat... En die kans is natuurlijk groot. Dus 
dan gaan we dat alsnog naar het pre-depot overzetten om het daar te 
beheren. 

 

We hebben daarbij gekeken naar de zaak fases: een lopende fase, een 
afgehandelde fase en de statische fase zoals die in het vorige plaatje ook 
stond.  

En daar onderaan zie je dan waar dan de opslag plaats zou moeten vinden. 
Maar we hebben ook gekeken hoe we het toegankelijk gaan houden voor 
de gebruiker. En dat staat helemaal bovenin. We willen daarbij gebruik 
maken van MyLex, dat hadden we ook al in huis. Het is nog niet 
geïmplementeerd, maar dat is wel bezig.  

Want je wil natuurlijk wel dat een gebruiker er nog bij kan zodra iets in het 
pre-depot staat. Dat zou dan moeten op basis van zoeken met behulp van 
MyLex. Zolang het nog in de vakapplicatie staat of in de DMS RMA is dat 
natuurlijk de bron waar je zoekt, al zou je ook daarvoor kunnen kiezen om 
dat te ontsluiten met MyLex, maar dat zijn allemaal nog vervolgstappen.  
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Metadata 
Metadatabeheer vindt dan in eerste instantie plaats in de vakapplicatie of 
DMS en helemaal als het daar is opgeslagen. Maar op het moment dat het 
overgaat naar het pre-depot dan is het nodig de RMT te gebruiken om je 
metadata te verbeteren bijvoorbeeld of aan te passen.  

We hebben ook een metadataschema gemaakt op basis waarvan we data in 
het pre-depot krijgen. Dus de verplichte metadata zijn beschreven. Maar dat 
is natuurlijk nog niet aan de orde bij de vakapplicaties zoals we nu hebben.  

Dat metadataschema geven we nu ook mee bij een aanbestedingtraject als 
er een nieuwe applicatie wordt binnengehaald. Want wij willen dat het op 
het moment dat het overgezet gaat worden met die metadata in het pre-
depot gaat komen. Dus daar houden we rekening mee.  

Maar voor nu is het: als er een legacy applicatie is of als je iets wil gaan 
overzetten uit de vakapplicatie, dan zul je die mapping moeten maken op 
de metadata die er is en de metadata die wij verplicht hebben gesteld. Dat 
hebben we nu met het oude zaak systeem gedaan en dat is goed gelukt. In 
een volgend artikel staat daar meer over.  

Bewaarstrategie 

Dit is onze bewaarstrategie zoals we die beschreven hebben.  
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Van alles van tot en met tien jaar zeggen we: hou dat zoveel mogelijk in die 
vakapplicatie, tenzij je daar weer niet in kan vernietigen, wat natuurlijk 
negen van de tien keer zo is. Of die vakapplicatie gaat niet tien jaar lang 
mee, dan zul je alsnog moeten gaan migreren naar dat pre-depot.  

Maar bij migratie naar het pre-depot gaan we daar niet te veel bewerkingen 
meer op uitvoeren. Dan zorgen we dat daar de vernietigingstermijn op komt 
te staan. Dat is dan het enige metadataveld wat je toevoegt als dat er niet al 
bij zit. Van het gedeelte met de bewaartermijn langer dan 20 jaar tot 110 
jaar daarvan hebben we gezegd: dat gaat al wel naar het pre-depot, maar 
we kunnen er ook voor kiezen om dat al in de object store te zetten van Seal, 
het e-depot.  

Dat is een beter beveiligde omgeving omdat je weet dat het natuurlijk zo 
lang bewaard moet blijven en dan kun je er alvast op voorsorteren dat je het 
overzet. Maar dan blijft wel de verantwoordelijkheid voor die stukken en 
voor de vernietiging uiteindelijk bij informatiebeheer, dus niet bij het 
stadsarchief. En alles wat blijft te bewaren gaat uiteindelijk naar het 
stadsarchief. Ook daarvoor kunnen we kiezen om dat - als we het toch in het 
pre-depot bewerkt te hebben, we weten het is te bewaren - vervroegd over 
te dragen naar het stadsarchief, zodat je ook de openbaarheid voor de 
burger daarmee naar voren kan halen.  

Procesbeschrijving 

We hebben dit in het begin al helemaal - inclusief alle 
verantwoordelijkheden - uitgetekend in een procesbeschrijving. Het ziet er 
netjes uit. Er zijn een aantal wijzigingen wel op ondertussen. Ook zit er nog 
heel veel uitwerking in. Want je wilt beter gaan beschrijven hoe we 
daadwerkelijk die bewerking gaan doen.  

Het idee hier is: als je iets overzet naar zo'n pre-depot om te gaan 
bewerken, dan is het voor de veiligheid wel handig om daar een kopie van 
te maken zodat je één bewerkingsbestand hebt en één bestand om 
beschikbaar te stellen voor de organisatie. Maar we kwamen er al achter 
met het zaaksysteem uitfaseren - dat ging om duizend zaken en nog meer 
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documenten: dat ga je niet in kopievorm nòg een keer ergens opslaan. Dus 
daar zijn we al van teruggekomen.  

 

Metadatschema 

Hieronder staat het metadataschema. In dit gedeelte hebben we vastgelegd 
op de verschillende niveaus - op het niveau van het archief, op het niveau 
van een zaakdossier of een subzaak dossier en het informatie object in het 
bestand - welke TMLO velden wij onderkennen.  

Er staat een toelichting bij met wat wat voor soort veld het is, hoe groot het 
mag zijn, of het ook ontsloten moet worden op dat veld in MyLex. En dit is 
dus de basis om alles wat we naar het pre-depot halen op die manier te 
ontsluiten. We hebben zowel TMLO als ToPX velden toegevoegd. Bij de 
uitfasering van het zaaksysteem bleek namelijk dat we ook een vertaling 
naar ToPX moesten maken. Dus die staan er ook allemaal in. De toekomst 
zal uitwijzen of dat ook daadwerkelijk alle velden gaan zijn die we voor 
iedere migratie kunnen gaan gebruiken. 
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Architectuurplaat 

En dit is dan nog maar zoals het eruitziet.  

 

Toen we het tekenden, zeiden we tegen elkaar: Is het echt zo simpel? Ja, het 
is echt zo simpel. Alleen zag ik toch gisteren ineens nog een foutje erin 
staan. Want er is ontsluiting door MyLex aan de linkerkant. Het blauwe 
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gedeelte is de on-premise storage bij de gemeente Zoetermeer, dat is het 
pre-depot, daar sluit de RMT op aan, daar doen we bewerkingen mee. 
Daaronder staat een pijltje van de RMT naar MyLex. Maar eigenlijk moet die 
pijl van MyLex rechtstreeks op de data gezet worden. Want MyLex ontsluit 
de data, het gaat niet via de recordsmanagementtool. Als we vervolgens 
gaan overdragen vanuit het pre-depot naar het e-depot wordt er een SIP 
gemaakt vanuit RMT, een submission information package. Daarmee wordt 
het ingelezen in de Seal applicatie en dan wordt de data op een beveiligde 
omgeving gezet, een nog beter beveiligd omgeving dan zoals die binnen 
de gemeente Zoetermeer al is. En dan vindt de ontsluiting plaats voor de 
burger, maar ook voor de medewerkers, via Atlantis. Dus ja, het is eigenlijk 
heel simpel, maar wel effectief.  

E-depot = Techniek? 

Heel vaak hoor je: we moeten het e-depot gaan implementeren als een 
technische oplossing, maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Het heeft ook 
organisatorisch gewoon heel veel raakvlakken. Dus het is zinvoller om de 
focus te verleggen naar duurzaam beheer binnen de hele keten in plaats 
van richten op een technische oplossing op het moment dat we moeten 
gaan overdragen naar het stadsarchief. Zo hebben wij het ook aangevlogen. 
Het is een gezamenlijk project van ons eigen archief met het stadsarchief.  

 

We hebben gebruik kunnen maken van de kennis bij het archief Gooi en 
Vechtstreek. Die hebben een soortgelijke omgeving gecreëerd. Zij hebben 
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ook een pre-depot, maar die hebben dat natuurlijk minder nodig zou je 
denken omdat zij al geschoonde data aangeleverd krijgen van de 
aangesloten partijen. Ook van hen hebben we heel veel informatie 
gekregen. 

Anonimisering 
Anonimiseringsvraagstukken spelen nog niet echt, want de informatie gaat 
nog niet naar buiten. Wat we hebben gedaan om intern ervoor te zorgen 
dat medewerkers alleen datgene zien wat ze zouden moeten zien is dat de 
rechtenstructuur op de mappenstructuur is overgenomen. En dat lijkt heel 
goed te werken. Maar als het eenmaal is overgedragen naar het stadsarchief 
kan de burger daarin en kun je stukken zien die gelakt moeten zijn. Daar is 
aandacht voor. Bij de overbrenging wordt natuurlijk altijd gekeken of het 
openbaar kan worden. En we zijn bezig met de aankoop van 
anonimiseringssoftware omdat we natuurlijk ook iets moeten met WOO 
verzoeken.  

Links 
• Profiel Yvonne 
• Presentatie 
• MyLex 
• RMT 
• ToPX 
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https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/metagegevens-en-het-e-depot


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.  

94 Heterdaad eDossier VI



Zoetermeer heeft geen vaste spelregels en eenheid van handelen als het 
gaat om digitale project archivering. Met de oplossing worden 
projectarchieven op een eenduidige manier ontsloten en vindt er 
kwaliteitsbewaking en beheer plaats van projectarchieven.  

 

Status Quo 

Waar we nu staan met de implementatie van de omgeving: de technische 
oplossing is opgeleverd voor gebruik en er zijn handleidingen voorhanden 
rondom gebruik en beheer. Wel zijn er nog restpunten en implementatie 
activiteiten die nog plaats moeten vinden.  

Op inhoudelijk vlak moet het overdrachtsproces nog ingericht worden: van 
projectdossiers van SharePoint naar het pre depot.  

En er moet nog een inhoudelijke invulling worden gegeven aan de 
verschillende beoordelingsmomenten die zijn ingeregeld binnen de 
ingerichte procesflow. Dus ja, wanneer geef je een Go of een NoGo op een 
projectaanvraag of een archiveringsverzoek? En welke kwaliteitseisen 
stellen wij aan projectdossiers?  

Ook op het gebied van implementatie moeten er nog stappen worden 
gezet, zoals het opzetten van een communicatieplan en -strategie en het 
organiseren van informatiesessies, trainingen rondom het belang van 
projectarchivering en het gebruik van het projecten portaal. Dus er moeten 
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zeker nog stappen worden gezet maar de omgeving is voorhanden, dus we 
kunnen vanuit die basis het een en ander organiseren. 

Techniek en Mogelijkheden 

De basis die we hebben aangehouden voor de inrichting van het 
projectenportaal is een pragmatische structuur met relevante metadata die 
per projectdossier vastgelegd dienen te worden.  

Meatadatamodel 
Het metadatamodel bestaat uit verschillende niveaus:  
• het niveau van het project zelf,  
• het niveau van sub dossiers en submappen en  
• het niveau van documenten.  

Het toekennen van deze metadata is binnen de procesflow ingeregeld - dus 
de procesflow van aanvraag van een projectenomgeving tot aan afsluiten en 
archiveren van een projectenomgeving - en er vindt overerving van 
metadata plaats. Dus elk niveau overerft metadata van een hoger niveau.  
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Overigens is de structuur verenigbaar met de Zoetermeerse werkwijze voor 
projectmatig werken. Zo is de fasering die wordt aangehouden voor de 
Zoetermeerse projecten ingeregeld in het metadata model.  

Het metadata model is onderverdeeld in verschillende niveaus. Elk kleurtje 
staat voor een niveau en het metadata model bestaat uit zowel 
standaardwaarden als vrije invulvelden. Dit model is ook het product dat is 
aangeleverd bij de leverancier om het projectenportaal te bouwen. Dat is 
door een externe partij gebeurd, maar de input is van ons, zoals dit product 
als basis voor de inrichting maar ook de gewenste procesflow. De externe 
partij heeft onze eisen en wensen verwerkt in het projectenportaal.  

Procesflow 
Wanneer wordt welke metadata toegekend in het projectenportaal? De 
eerste stap is de aanvraag van een project site vanuit de projectorganisatie. 

 

Dat gebeurt in de Microsoft app Power Apps. Daar wordt op hoog niveau 
een aanvraag ingediend met relevante metadata zoals een projecttitel, 
startdatum van het project en de projectleider. Ook is er een 
projectoverzicht voorhanden in de Power Apps omgeving. Dit project 
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overzicht bevat alle geregistreerde projecten. Alle procesupdates of status 
updates worden ook in dit overzicht doorgevoerd.  

 

Wanneer een projectsite wordt aangevraagd heeft het project de status 
'Beoordelen'. De aanvraag komt binnen in Teams, in een speciaal kanaal, en 
wordt behandeld door Informatiebeheer. De standaardvelden die door 
Informatiebeheer binnen dat kanaal gecontroleerd worden zijn verplicht om 
in te vullen bij de aanvraag. Gecontroleerd wordt of de metadata goed 
(compleet) zijn ingevuld en dat de omgeving niet voor een reguliere 
samenwerkingsactiviteit wordt gebruikt, maar echt voor een project. Dat 
geeft grip op de aanvragen en het gebruik van de omgeving. 
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Informatiebeheer kan goedkeuring op de aanvraag geven en dan wordt er 
een Team aangemaakt voor de projectorganisatie. De hoofdindeling van het 
team is gebaseerd op de fasering binnen projecten, terug te zien in de 
SharePoint omgeving. Vanuit die projectsite kom je in de SharePoint 
omgeving terecht waar dossiervorming plaats vindt. Binnen de fasemap 
wordt projectdocumentatie opgeslagen. Dus in deze omgeving vindt gelijk 
bij creatie opbouw van het projectdossier plaats. De projectinformatie wordt 
opgeslagen en er vindt metadatering plaats. De informatie is gemakkelijk 
hierin terug te vinden. De projectorganisatie kan overigens zelf in de 
dynamische fase gebruikers toevoegen. 

 

Als we het hebben over metadatering dan is dit een goed voorbeeld: 

Op document niveau worden er verschillende standaardvelden getoond die 
je bij de registratie moet gaan invullen. Ook zijn er andere 
zoekfunctionaliteiten voorhanden die het mogelijk maakt om informatie 
gemakkelijk terug te vinden.  

Er is een speciaal kanaal 'Documenten zoeken' ingericht binnen dit portaal 
waarmee je over het totale project kunt zoeken zonder enige 
mappenstructuur. Daarbinnen kan je weer specifiek zoeken naar informatie 
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door gebruik te maken van de beschikbare filters op basis van de 
ingegeven metadata.  

 

Op deze manier wordt geborgd dat informatie gemakkelijk terug te vinden 
is. Projectinformatie is natuurlijk van belang voor bedrijfsvoering, 
verantwoording, informatieverstrekking en/of historisch onderzoek.  

Tot zover de praktische mogelijkheden in SharePoint. Natuurlijk zijn er nog 
andere standaard functionaliteiten in SharePoint die toegepast kunnen 
worden.  

Afsluiting en Overdracht 

Wat betreft de afsluiting van het projectdossier en de eenvoudige 
overdracht richting Informatiebeheer door de projectorganisatie: bij 
afronding van een project is het mogelijk om je projectdossier af te sluiten. 
Dat gaat op een eenvoudige wijze namelijk via het archiveringsmapje. Je 
kent de einddatum en het resultaattype toe aan het projectdossier en dient 
een archiveringsverzoek in bij Informatiebeheer.  
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Informatiebeheer voert dan een kwaliteitstoets uit op het dossier en keurt 
het archiveringsverzoek goed of af.  

 

Bij afkeuring wordt een reden van afkeuring opgegeven en komt het dossier 
weer terug bij de projectorganisatie voor correctie. Na correctie kan het 
dossier opnieuw aangeboden worden aan Informatiebeheer. Een reden 
voor afkeuring kan zijn onvoldoende structuur binnen het projectdossier of 
onvolledige metadatering. Ook checken we of er geen dubbelingen zijn 
opgeslagen van documenten, of er eerst een opschoning heeft 
plaatsgevonden. Maar hier zijn we intern ook nog niet helemaal uit.  
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Contact met het projectteam 
De verantwoordelijkheid ligt wel heel duidelijk bij de projectleider. Voordat 
hij décharge krijgt moet hij of een projectondersteuner het geregeld 
hebben. Projectleiders hebben daar misschien geen zin in en geen tijd voor. 
Dat kan een aanleiding zijn om het gesprek met de projectorganisatie te 
voeren. Het is een kwestie van inspelen op de kwaliteit en het gesprek 
erover aangaan.  

We denken eraan om vaste contactpersonen aan projectleiders te koppelen, 
al lopende het project om te voorkomen dat je aan het eind zegt: "Waar is je 
projectopdracht en waar is dit en waar is dat?" Maar dat je lopende het 
traject zegt: "Waar ben je mee bezig? Had je dit niet ook erin moet zetten?" 
En we proberen de organisatie te verleiden door te zeggen geen décharge 
als wij niet akkoord zijn gegaan met de archivering. Dat is nog niet helemaal 
gelukt. ;-).  

Een tussentijdse kwaliteitstoets is dus ook mogelijk, afhankelijk van de 
werkafspraken die je maakt. De tool is overigens echt voor de vorming van 
je dossier, geen voortgangsbewaking of financiële uitputting. Er is ook een 
echte projectmanagementtool beschikbaar binnen de organisatie. En die 
administratieve neerslag moet wel weer worden opgenomen in het dossier 
ter verantwoording van het verloop van het proces en om die verschillende 
besluitvorming te kunnen reconstrueren. 

Waardering en Selectie 
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Als het dossier goed genoeg is dan vinden in eerste instantie waardering en 
selectie op hoog niveau plaats. Op dat niveau wordt er een bewaartermijn 
en waardering en vernietigingsdatum en vernietigingsgrondslag 
meegegeven indien het dossier in aanmerking komt voor vernietiging.  

Archivering 

Met een druk op de knop zet je de archivering definitief in en dan vindt er 
verplaatsing plaats van het dossier van de dynamische omgeving naar de 
archiefomgeving. Ook dat proces zie je terug in het projectoverzicht.  

 

Bij deze verplaatsing vindt er eenmalig overname plaats van die metadata 
die zijn vastgelegd in de dynamische fase van het project. Dus hier wordt al 
die metadata verplaatst naar de archiefomgeving en ook de 
mappenstructuur.  

Archiefbeheer 

De achterkant van het projectenportaal is de archief omgeving waar ook 
verder het archiefbeheer plaatsvindt. Zo vindt er verdere specificatie plaats 
van archiefkenmerken. Denk aan projectonderdelen die afwijken van de 
archiefkenmerken die op hoog niveau zijn toegekend. Denk aan een 
afwijkende bewaartermijn.  
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Vernietiging 

In de archiefomgeving is ook de functionaliteit voorhanden om een 
vernietigingslijst op te maken, een lijst met specificaties van de te 
vernietigen informatie en de vernietigingsfunctionaliteit om informatie 
definitief te vernietigen.  

 

Ook dat gebeurt op een eenvoudige wijze in deze omgeving: via de Power 
Apps kun je een vernietigingsfolder aanmaken en een zoekopdracht 
opgeven van een periode waarbinnen de te vernietigen informatie valt. En 
zo wordt er een concept vernietigingslijst aangemaakt die je definitief kunt 
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maken. De vernietiging kan alleen plaatsvinden op basis van een 
vernietigingslijst die definitief is. De logging van de daadwerkelijke 
vernietiging wordt ook in deze omgeving opgenomen als bewijs dat de 
vernietiging heeft plaatsgevonden. 

 

Verdere implementatie 

We hebben het zo gebruiksvriendelijk mogelijk proberen in te richten, maar 
zitten nog in de implementatiefase en kijken hoe wij de omgeving breder 
kunnen uitdragen en beter kunnen positioneren binnen de organisatie. 
Denk aan trainingen, klassikale informatiesessies hoe je om moet gaan met 
de omgeving.  

Probleemsituaties 

Famke: Het Projectenportaal ligt klaar voor gebruik, maar dat wil niet 
zeggen dat het ook goed van de grond komt. Hoe krijg je medewerkers 
mee? Dit wordt in twee cases besproken met de deelnemers. 
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Casus 1: Het projectenportaal 
Het Projectenportaal ligt op de plank om te gaan gebruiken maar dit 
komt niet echt van de grond. Dit is een bekende uitdaging binnen 
diverse organisaties.  

Voorbeelden van oorzaken die vertraging opleveren zijn ‘we hebben 
daar nu geen tijd voor’ of ‘de digitale vaardigheid van de medewerkers 
past daar nog niet bij’.  

Welke implementatie strategieën en/of activiteiten zijn passend om te 
zorgen voor een goede implementatie van een (informatie)systeem?  

Reacties:  
• Wij hebben adviseurs in de organisatie rondlopen die bij de start van een 

project proberen aan te haken en een goede band met de projectleiders 
te krijgen om adviezen te kunnen geven.  

• Je weet: ga je over naar een ander systeem? Dat is een andere manier van 
werken, dus krijg je weerstand. Dus op een of andere manier moet je het 
afdwingen. Daar moet iemand boven staan die dat afdwingt. 

• Vroeger kon een project alleen starten als je een plan, de mensen en de 
middelen had. De volgende verplichting voor een GO is: je informatie leg 
je vast in het projectenportaal.  

• Zijn de oorzaken die vertraging opleveren voldoende helder? Anders zou 
je misschien eerst een analyse moeten doen. En op basis daarvan je 
strategie en activiteiten bepalen. 

• Er is weerstand tegen verandering wordt altijd gezegd. Maar is het (altijd) 
wel weerstand? Ik zit al heel lang in het hele archiefvak en we hebben 
altijd schaduwarchieven gehad. Ze hebben toch een bepaalde reden om 
dingen daarin op te slaan? De eigen manier van werken is makkelijker. En 
voor de ene is dat ook nog anders dan voor de andere. 
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• Heel veel is afhankelijk van de projectleider zelf: in hoeverre die uitstraalt 
dat het belangrijk is dat het op één plek bij elkaar komt. 

• Je moet zorgen dat het makkelijker wordt. Want eigenlijk is het moeilijker 
een schaduwarchief aan te leggen dan het gebruiken van het geëigende 
archief. 
 
Mensen zeggen bij ons: "wij kunnen het niet terugvinden". Dan blijkt: "we 
willen het in drie klikken kunnen opslaan en in drie klikken kunnen 
terugvinden". En toch gaan ze hele hele ingewikkelde mappen maken op 
de netwerkschijven. Maar kijk dan bijvoorbeeld naar Marktplaats, hoe 
makkelijk het is om daar iets op te slaan als je iets wilt verkopen. Zoiets 
zou je moeten bouwen. 
 
Je moet daarvoor wel een heleboel doen aan de achterkant maar dat is 
wel de manier om het makkelijk terug te kunnen vinden. Zo verleid je 
mensen om het op de goede wijze te gaan doen. Dan is het duidelijk dat 
als je het op dezelfde manier blijft doen als dat je het nu doet, je evenveel 
moeite blijft houden met dat terugvinden. 

• Wanneer is een project een project? Soms is men al tijden bezig iets uit te 
zoeken voordat gezegd wordt: moeten we dat niet projectmatig 
oppakken? En dan ligt er misschien al een half jaar aan administratie wat 
nergens belegd is. En als niemand het afdwingt blijft dat gewoon in de 
lades liggen, ook nog bij mensen die onbekend zijn. 

Je wilt grip op informatie krijgen. We hebben daarvoor een heel project 
gestart en om mensen daarin mee te nemen moet je ze vanaf het begin 
erbij betrekken. Je moet ze bewust maken waarom het zo belangrijk is dat 
we dat doen. We hebben het afgelopen jaar onder medewerkers een 
enquete gehouden over informatie: opslag, privacy en 
informatiebeveiliging. Dat betreft de zachte kant - Hoe pak je iets aan? Hoe 
lang doe je over zoeken? - maar ook een kwaliteitsaudit met de tool van 
IBA: Wat hebben we al qua procedures? Aan wat voor eisen van 
informatiebeheer voldoen we al? En dat hebben wij gepresenteerd in het 
managementteam.  
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En we zijn nu aan het pilotten met projectteams om te kijken: Hoe kan dat 
nou voor jullie werken? En aan de hand van die pilot en de inrichting van de 
achterkant - zodat we goed kunnen opbergen - komen er nu vragen over de 
bestaande mappenstructuur. En als zij nu zelf vragen wat ze moeten 
vastleggen om het goed te kunnen terugvinden, dan moet je doorpakken! 
Het is belangrijk om dat soort handvatten te vinden. 

Casus 2: Promotie van het vakgebied 
Het vakgebied van Informatiebeheer is zich al enige jaren sterk aan het 
ontwikkelen. Binnen de organisatie weten medewerkers ook steeds 
meer wat Informatiebeheer inhoudt en waarom het belangrijk is. Toch 
is dit lang niet altijd zo. Bij het implementeren van nieuwe applicaties 
moeten we soms ons vakgebied of de applicatie ‘verdedigen’. 
Tegenargumenten kunnen bijvoorbeeld zijn ‘maar we doen het al jaren 
zo’ en ‘we hebben al een oplossing, de netwerkschijf, en dat werkt voor 
ons prima’. Hoe kan een organisatie hier het beste mee omgaan?  

Denk hierbij aan bijvoorbeeld promotie van het vakgebied, belangen 
benadrukken van IB, wetgeving, etc. En hoe doe je dat? 

Reacties 
• Bij de waterschappen hebben wij gebruik gemaakt van de infographic van 

de rijksoverheid. Die hebben we omgezet naar eentje voor de 
waterschappen samen: een infographic van drie A4'tjes over 'Wanneer is 
iets archief waardig?' En die willen we dan ook wel gaan promoten op 
Intranet en bij onze intranet pagina. 

• Maak mensen binnen de organisatie bewust van risico's 

• Onze introductie op het zaaksysteem en zaakgericht werken is nu eindelijk 
verplicht gesteld voor nieuwe medewerkers. Want er zijn een heleboel 
mensen bij ons binnengekomen die heel veel in het zaaksysteem moeten 
gaan werken en die gewoon geen introductie hebben gedaan. 
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• Schuif bij verschillende afdelingen eens aan bij het werkoverleg, laat je 
zien, vertel waar je mee bezig bent en wat je voor ze kunt doen. Zo kan 
ook een wisselwerking ontstaan. 

• En realiseer je: men heeft altijd excuses om ergens niet aan te beginnen. 

Links 
• Profiel Sanae 
• Profiel Famke 
• Presentatie Projectenportaal Techniek 
• Presentatie Projectenportaal Implementatie 
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https://www.papierentijger.nl/download/6.-projectenportaal-parallel.pdf


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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uitvoeren om iedere keer die data weer in een nieuw systeem te krijgen. 
Maar bij al die migraties gaat data verloren en door een pre-depot in te 
stellen en daar je data naartoe te migreren heb je maar één keer een 
migratie nodig. Dus dat scheelt heel veel opslagverlies of dataverlies maar 
ook ontzettend in de kosten.  

Je hebt ook flexibiliteit ten aanzien van de opslag, want je zet de data op 
een netwerkschijf in een structuur die je heel makkelijk kunt aanpassen en 
verplaatsen. Dus je kunt heel makkelijk je eigen data zelf beheren zonder 
dat je afhankelijk bent van de leverancier. Alles staat op één locatie. Wat we 
willen gaan doen natuurlijk in dat pre-depot is daar zoveel verzamelen dat 
alles daar bij elkaar staat, zodat je altijd weet dat het daar staat en zorgt dat 
er toegang op is.  

Metadata 
We hebben een gestandaardiseerde ontsluiting bedacht voor dat pre-
depot, dat metadatamodel, dus alle informatie wordt op eenzelfde manier 
ontsloten en is dus ook op eenzelfde manier toegankelijk. Wat je ook hebt in 
die omgeving is de mogelijkheid om bulkbewerkingen uit te voeren. Dat 
kan met die Recordmanagement Tool (RMT), waarmee je allerlei selecties 
kunt doen op je data. Bijvoorbeeld zoeken naar dubbele opslag of 
metadata in bulk aanpassen. Dat kan allemaal met die RMT. Maar daar heb 
je natuurlijk ook andere tooling voor om dat aan te pakken. En je hebt veel 
uitgebreidere zoekmogelijkheden. In het oude zaaksysteem bijvoorbeeld 
kon je alleen zoeken op het niveau van een zaak. Je kon niet rechtstreeks 
naar documenten zoeken. Dus door dat over te zetten en er die tooling van 
MyLex overheen te zetten heb je veel meer mogelijkheden. Je kunt verfijnen 
op zaak types, je kunt zoeken op document. Zelfs full text kun je zoeken, dus 
je vindt je informatie makkelijker terug. 

Recordmanagement Tool (RMT) 
De Recordmanagementtool wordt door VHIC uitgegeven. En wat je 
daarmee kunt doen is inderdaad data ontdubbelen. Eigenlijk is het bedoeld 
om netwerkschijven mee te beheren, dus dat je al van tevoren een bepaalde 
structuur maakt. Je zegt iets over velden of over metadata: het mag uit 
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zoveel tekens bestaan bijvoorbeeld of data moet op een bepaalde manier 
opgebouwd zijn en je kunt daar ook controles op uitvoeren. Daar is die tool 
eigenlijk voor bedoeld, maar wij gebruiken hem ook om die data in het pre-
depot te beheren.  

 
Stelling: 
Ontwikkelingen als common ground en SaaS (Software as a Service) 
maken nadenken over duurzaam beheer nu minder relevant 

Toelichting: Software as a service betekent dat je data in de cloud staat. 
Alles. Dus die leverancier heeft die data en zorgt daar wel voor. En het blijft 
jouw data. Toch? 

Reacties 
• Als je het goed hebt geregeld blijft die data van jou, anders niet. 
• Dit pleit juist des te meer voor nadenken over duurzaam beheer! 

Uitfasering Zaaksysteem 

Dan het praktijkvoorbeeld van het het uitfaseren van het zaaksysteem.  
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In de migratiestrategie hebben we bepaald dat we eerst een proefmigratie 
zouden doen van een subset van het aantal zaken in het zaaksysteem: een 
representatieve doorsnede van ongeveer tien zaaktypes. Die subset hebben 
we ook hier gebruikt voor de opleiding van personeel.  

Met die data gingen we kijken: hoe gaan we die bewerkingen doen als we 
alles hebben overgezet? Dus daar was het ook nuttig voor, maar het gaf 
natuurlijk ook een beeld van hoe die migratie gaat. Omdat de software al zo 
oud was en er zo'n oude SharePoint omgeving was, bleken er veel 
beperkingen te zijn om die data er weer uit te halen.  

Metadata en Documenten 
We zijn ook voor die migratiestrategie uitgegaan van het metadataschema. 
We hebben besloten: in de migratie nemen we zoveel mogelijk metadata 
mee, maar we gaan wel die mapping doen op een metadataschema wat wij 
neerleggen want dat zorgt voor de ontsluiting. Ook hebben we besloten dat 
alles naar het pre-depot gaat, het hele zaaksysteem. Alles wat erin zat 
hebben we opgepakt en gemigreerd naar het pre-depot. Geen 
uitzonderingen.  

De content bestaat uit gestructureerde data (geen datasets, daar zijn we 
nog niet mee bezig). Je hebt zaken met documenten, dus die 
zaakinformatie metadata gaat mee, de metadata over documenten gaat 
mee, maar ook de documenten zelf, in de structuur zoals het in het zaak 
systeem zat. Verderop toon ik een voorbeeld van hoe dat er op de 
netwerkschijf uitziet. 

Wat wel en niet? 
Het oude zaaksysteem viel echt om dus we moesten het zo snel mogelijk 
uitfaseren en dus die data eruit halen. We besloten geen rekening te 
houden met gekoppelde applicaties. Bestuurlijke besluitvorming 
bijvoorbeeld zat in het zaaksysteem maar had een koppeling met iBabs, 
maar alle metadata in iBabs hebben we buiten beschouwing gelaten. Dat 
konden we niet binnen het project meenemen om dat ook allemaal over te 
zetten.  
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In het zaaksysteem zaten vooral Word en PDF bestanden, weinig gekke 
dingen. De bestandsformaten die door het nationaal archief worden 
geaccepteerd nemen wij ook mee. Maar ik denk dat dat ook zeker nog 
doorontwikkeld moet worden. Met de aanbesteding van de software voor 
het fysieke domein dus voor VTH liepen we al aan tegen andere 
bestandsformaten. Bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) mag je 
meer dan wat bij het nationaal archief beschreven staat, dus daar loopt het 
al mis. Daar zijn zeker nog aandachtspunten.  

Zoeken 
De doorzoekbaarheid moet geregeld zijn, hebben we gezegd. Dat doen we 
met MyLex al draait dat nog steeds niet, terwijl we een half jaar geleden zijn 
overgegaan en het na 1 maand geregeld zou zijn. Gelukkig hebben wij 
VHIC als partner om ons te helpen bij de migratie. Zij hebben bij de RMT 
ook een zoektool die nu door de organisatie gebruikt wordt. Mensen vinden 
terug wat ze moeten vinden en daar gaat het om.  

Ook alle rechten op de data moeten behouden blijven zoals die in het 
zaaksysteem stonden natuurlijk. Bij de proefmigratie hebben we dan ook 
getest of we die rechtenstructuur konden overnemen op die 
mappenstructuur. En dat is heel goed gelukt. Alle testen die we daarmee 
deden voldeden. Mensen zien echt alleen datgene wat ze mogen zien.  

Opleiding en Bewerking 

Opleiding voor het personeel hebben we op basis van die proefmigratie 
gedaan. We moeten natuurlijk ook personeel hebben wat straks die 
bewerking gaat doen van die data. Dus mensen moeten ook weten hoe die 
RMT werkt en wat je dan precies moet doen.  

Het bewerken van de data gaat op basis van de waarde van die informatie, 
dus de bewaarstrategie. Op alles wat tot tien jaar bewaard wordt of zelfs tot 
twintig jaar gaan we geen bewerkingen meer uitvoeren. We gaan niet 
proberen om zaken volledig te krijgen of dingen bij elkaar te gaan voegen 
voor die data. We hangen er alleen de vernietigingstermijn aan, want in het 
oude zaaksysteem kon dat niet.  

114 Heterdaad eDossier VI



Er zat nergens een bewaartermijn op. Dat moet allemaal nog gebeuren voor 
ongeveer een miljoen zaken. Een leuke uitdaging. Daarom moet je er ook 
pragmatisch naar kijken. Je kan er je levenswerk van maken om dat allemaal 
uit te gaan zoeken.  

RMT en/of andere tools? 
We gaan de RMT gebruiken om dat beheer te doen. Maar de vraag is of dat 
wel moet. We hebben VHIC als hulp gekregen om die migratie te doen voor 
ons. Dus die hebben in de migratie al rekening gehouden met een heleboel 
dingen, goeie omschrijvingen gemaakt en een structuur goed gemaakt. Dus 
die RMT hebben we straks misschien niet eens nodig. Misschien kunnen we 
al rechtstreeks op die mappenstructuur allerlei dingen regelen.  

En de vraag is of we met de RMT tool wel alles kunnen doen wat we willen 
doen. Dus misschien hebben we ook nog andere tooling nodig, daar 
moeten we ook naar kijken.  

Vernietiging 
We moeten voor de bewerking van die data een vernietigingsprocedure 
vaststellen. Want in eerste instantie dachten we om die data twee keer op te 
slaan - een keer om te bewerken en een keer om beschikbaar te stellen voor 
de organisatie - maar omdat de omvang zo groot is hebben we dat niet 
gedaan. Maar dan zit je dus te werken op de data die je ook beschikbaar 
stelt. En da's natuurlijk een heel groot risico. Sowieso moet je heel 
voorzichtig zijn met wat je doet.  

Maar als je dingen wilt gaan uitzonderen voor vernietiging, dan moet je dat 
misschien toch op een andere locatie plaatsen. Daar zitten best wel wat 
haken en ogen aan, want tot het moment dat het weg gaat wil je het 
eigenlijk ook nog weer beschikbaar blijven stellen. Dus dan moeten we echt 
wel goed nadenken hoe we dat doen.  

Migratie 

Wat we geleerd hebben van de migratie is dat we echt tijdig moeten 
migreren, omdat de techniek gaat tegenwerken. Wat ik zei: het betreft een 
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oude SharePoint omgeving. Sowieso moest natuurlijk op afstand gewerkt 
worden. VHIC kon niet meer dan vijftig documenten per keer downloaden. 
Iedere keer kwam er dan een time out. Zij moesten dus een programmaatje 
schrijven om dat te omzeilen. Dat is echt dramatisch, want dat maakt de 
doorlooptijd natuurlijk super lang. Dit komt echt omdat we te laat waren met 
het uitvoeren van de migratie, want we wisten al heel lang dat het 
zaaksysteem eruit moest. 

  

De migratie: Hou het simpel. Pak gewoon alles op. Neem dat mee naar dat 
pre-depot en ga daar kijken wat je met die data gaat doen. Ga niet allerlei 
uitzonderingen in de migratie doen. Dat heeft ons echt geholpen om het 
binnen die zes maanden te redden.  

Wat we ook hebben geleerd is dat we de XML file die wij opleveren - waar 
de metadata in staat op het niveau van de zaak en het document - niet 
konden gebruiken om die data te ontsluiten. En wij dachten van wel. Dus 
daar moest een aanpassing voor komen. Dat moesten ToPX-files worden. 
Ook dat is uiteindelijk gelukt binnen de tijd, dus dat is mooi.  

Maar vooralsnog hebben we nu altijd wel hulp nodig van een externe partij. 
Als er een Legacy applicatie is kunnen we niet zelf die data eruit halen en 
het zelf op zo'n netwerkschijf zetten, want daar ontbreekt de kennis gewoon 
voor. Dat is een nadeel.  
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Het bewerken van de data: wat hebben we geleerd?  

Ik heb al verteld dat we twee verschillende bestanden naast elkaar wilden 
zetten en dat niet hebben gedaan in verband met de hoeveelheid. Van de 
medewerkers wordt een goeie digitale vaardigheid en creativiteit verwacht. 
Want je moet echt wel weten wat je doet als je met die RMT aan de slag gaat 
bijvoorbeeld.  

 

Je geeft een opdracht om in bulk van alles te bewerken en oeps, het gaat 
fout... Je kan het dan niet terugdraaien. Of je moet een back up terug gaan 
zetten.  

We moeten nadenken over het registreren van wijzigingen. In het 
zaaksysteem werd natuurlijk iedere wijziging gemonitord en vastgelegd in 
de metadata. Moeten we alle wijzigingen die wij op zo'n mappenstructuur 
doen ook registreren? Daar moeten we ook nog goed over nadenken, net 
als over de invloed van die wijzigingen op de beschikbaar stelling. Want je 
ontsluit die data door het beschikbaar te stellen, maar als jij iets gaat 
wijzigen is het dan nog wel beschikbaar? Of gaat er dan iets mis in de 
indexering omdat je dingen aanpast? Het zijn allemaal technische dingen 
om over na te denken. Ook over het afzonderen van die vernietigbare data, 
dat vernietigingsproces.  
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Wel een zaaksysteem maar niet zaakgericht werken... 
Wat we ook gemerkt hebben in de data van het oude zaaksysteem is dat we 
eigenlijk niet zaakgericht werken binnen de organisatie... We hadden het er 
al over. Er was een ingekomen post zaaktype. Dat hadden alle afdelingen: 
een ingekomen post zaaktype waar allemaal losse documenten in hangen. 
Daar kon je niks mee. Wat gaan we daar mee doen? Binnen de gemeente 
Zoetermeer is er veel aandacht voor of een document ingekomen, intern of 
uitgaand is, maar veel minder voor de samenhang van de zaak. Dat is echt 
heel lastig.  

En... Als je gaat vernietigen in je pre-depot dan zul je ook data uit de 
backoffice applicatie moeten vinden en vernietigen als daar een koppeling 
mee was. Dat is een heel verhaal op zich.  

In onze pre-depot strategie staat: als iets in een applicatie beheerd kan 
worden, dan is dat prima. Dan laten we het daar in en halen we het er niet 
uit. Als het binnen tien jaar alsnog overgezet moet worden - een applicatie 
gaat nooit zo lang mee - dan willen we het toch wel graag in het pre-depot 
hebben. Maar er zijn uitzonderingen. Soms worden de data ook (deels) 
gemigreerd naar een nieuwe applicatie als de afdeling dat heel graag wil en 
MyLex geen oplossing zou zijn om makkelijk hun oude data uit het pre-
depot te halen. 
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De netwerkschijf 
Hierboven zie je hoe het er uitziet op die netwerkschijf: er zijn allerlei 
mapjes met de zaaktypes bestuurlijke besluitvorming per jaar. We hebben 
ervoor gekozen om jaar van afronding aan te houden om te bepalen waar 
die zaken dan in komen. Er was immers geen vernietigingstermijn 
meegegeven. Zo kun je makkelijker per map bepalen wat de bewaartermijn 
is. (Al gaat dat natuurlijk voor bestuurlijke besluitvorming niet helemaal op 
omdat je daar met allerlei onderwerpen te maken hebt.)  

Je ziet al dat er best wel wat troep in zit. En dat is nog maar in een heel klein 
rijtje. Er zitten zaken in die foutief zijn, waar geen beschrijving bij zit, er zitten 
dubbele in... Je ziet ook dat vooral documentgeoriënteerd is opgeslagen: 
het gaat om een memo, een voorstel, een oplegger. Sommige zouden bij 
elkaar kunnen. Kortom: hoe ver ga je om die data nog uit te zoeken?  

Dat is dus de structuur. En dan heb je in die mapjes per zaak een aantal 
documenten.  

 

Zo heb je de XML files. In de XML file die hoort bij de zaak zitten alle 
metadata die over de zaak gaan. De bovenste is het metadatabestand dat 
we er later bij gemaakt hebben: het ToPX-bestand om de ontsluiting te 
regelen met behulp van MyLex. Ook bij alle documenten vind je twee 
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metadata bestandjes. Dus al met al leg je best veel vast. Deze structuur is 
heel makkelijk te benaderen.  

We gebruiken de RMTool om de ToPX-structuur te maken. En dat willen we 
in het vervolg meteen doen, zonder eerst een XML-file te bouwen. 

Wat zijn dan onze vervolgstappen? 

We moeten sowieso nog heel veel processen verder uitwerken. 
Bijvoorbeeld hoe we nieuwe legacy gaan binnenhalen in het pre-depot. En 
hoe we zouden kunnen regelen dat we geautomatiseerd applicaties naar 
het pre-depot kunnen halen. Want onze strategie zegt dat we zodra iets is 
afgehandeld het naar het pre-depot willen halen. Hoe gaan we dat doen 
voor al die applicaties binnen de organisatie?  

 

We moeten nog goed nadenken over dat automatiseren. Het zou betekenen 
dat we onze kennis moeten vergroten ten aanzien van de technische 
mogelijkheden. Je hebt een schaap met vijf poten nodig: iemand die snapt 
wat informatiebeheer is, maar ook gewoon technisch heel veel dingen kan 
en daar creatief in is. Dan willen we ook nog ons TMLO ToPX-schema om 
gaan zetten naar MDTO.  

En hoe gaan we om met beheer buiten het pre-depot om, bijvoorbeeld 
Office 365? Hoe kunnen we beheren in SharePoint omgevingen 
bijvoorbeeld? En Teams? Er zijn in Office 365 allerlei mogelijkheden om 
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records management labeling aan te geven. En hoe verhoudt zich dat dan 
tot datgene wat wij in het pre-depot hebben staan?  

En de gevolgen van de WOO... Hoe gaan we dingen beschikbaar blijven 
stellen als het in een pre-depot komt?  

En zo zijn er nog meer dingen te bedenken. ;-) 

Links 
• Profiel Yvonne 
• Presentatie 
• ToPX 
• iBabs 
• MyLex 
• RMT 
• TMLO 
• MDTO 
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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. 
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Een greep uit de inmiddels 50+ sessies 
ABNAMRO 
AFM 
Belastingdienst 
CBS 
De Nederlandsche Bank 
Deltares 
DOK Delft 
Erasmusuniversiteit 
Gemeente Doetinchem 
Gemeente Rijswijk 
Gemeente Zeist 
Gemeente Zoetermeer 
Gemeente Zwolle 
Haags Gemeentearchief 
Havenbedrijf Rotterdam 
ING 
Kabinet der Koningin 
KIT / TropenInstituut 
Koninklijke Bibliotheek 

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

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

TijgerTalks


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

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