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1. Dit is het eDossier over… Hete Data! 

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

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

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

Maar ook in allerlei andere contacten viel steeds vaker het woord 'data'. Het 
ging dan over procesdata tot gegevens in bodycams en van 
onderzoeksdata tot meta data. Etc. En telkens weer waren er allerlei 
gespecialiseerde partijen die er iets mee van doen hadden van Privacy tot 
Security tot Legal tot... Toch bleek dat de informatiediscipline beter in staat 
was om het grote plaatje te zien (wat dat betreft is het woord 
'informatiespecialisme' echt wel achterhaald). Dwars daardoorheen spelen 
rond data zaken als ethiek en de rol van de informatieprofessie als 
organisatiegeweten... 

Kortom: zo ontstond de Heterdaadsessie over Datagovernance. 'Data' is 
natuurlijk al tijden 'hot' maar zoals de afbeelding toont: het stroomt nu echt 
over onze schoenen. Wat moeten we daarmee als Informatieprofessionals? 
Want onze expertise is hard nodig... 
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Naast Henriette en Margreet zijn ook Gert-Jan Schotmeijer (Kennisinstituut 
Deltares), Esther Maes (TU Delft) en Rob Everink (DSM) aangehaakt. 
Opmerkelijk genoeg vonden de meeste overheidsorganisaties die ik 
benaderde om ook te spreken het nog even te vroeg. Misschien een 
signaal? 

Hoe dan ook, het werd tijd om Ervaringen, Inzichten èn Tips te delen. En 
opnieuw - voor de derde keer al - bij Deltares in Delft. Met heel veel dank 
aan Jolanda Heij die haar prachtige faciliteiten ter beschikking stelde. 

Over DATA in het Informatiedomein: 

New Kid in Town? 

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

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

Maar hoe ziet dat eruit, die wereld van data en data governance? Hoe krijg 
je daar grip op? En hoe word je überhaupt een speler als je dat nog 
onvoldoende bent? Kortom: wat zijn ervaringen elders? 
 
Dat was de missie voor de Heterdaadsessie en dus dit eDossier. 
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Dweilen met de kraan open, dat is wat we als informatieprofessionals 
zeggen over documenten. Maar dat is nog niets vergeleken met DATA: 
de enen en nullen stromen als hete lava door ons informatielandschap. 

Voel je de hitte al? De kraan is een vulkaan en hij wordt alleen maar 
groter… 

Data in Context 

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

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

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

Maak je borst maar nat.  

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

Je kunt al onze traditionele aandachtsterreinen langslopen - éénduidigheid, 
kwaliteit, opslag, zoeken en ontsluiten, definities, vernietiging... en noem  

5 Heterdaad eDossier VII



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

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

maar op, plus nu natuurlijk bijvoorbeeld de privacy en beveiliging en 
juridische aspecten. 

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

Focus van de sessie en dus dit eDossier 

• Welke rol krijgen DATA binnen ons informatiedomein en hoe krijgen we 
ze onder onze Regie?  

• Waarom is dit belangrijk? 
• Waar raakt het mij en hoe claim ik mijn rol?  

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

De cases zijn uit allerlei typen organisaties en processen. Sommige zitten 
misschien precies in jouw straatje, maar juist die andere kunnen - out-of-the-
box - boeiende eye openers bieden. ;-) 
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En hoe ging het? 

Zoals verwacht is de diversiteit van de achtergronden groot: van super 
gestructureerde onderzoeks- en fabrieksdata tot de ongrijpbare grijze en 
kantoordata, van top-down bedrijven tot autonome wetenschappers, van 
archiefwet tot pharma-regelgeving. En zo voort.  

Die diversiteit drukt zich ook uit in de benaderingen van de sprekers. Elk 
vertelt een eigen verhaal waaruit een eigen aanpak blijkt. De voorzitter 
vergelijkt dat met schilders die ook elk unieke invalshoeken kiezen en een 
unieke stijl weten neer te zetten.  

De deelnemers kunnen het goed waarderen, zo blijkt uit de levendige 
pauze en Tijgerborrel. En uit gemiddelde 8- en de lovende woorden op de 
evaluatieformulieren.  

In lijn met de metafoor van de schilders worden de sprekers 'beloond' met 
het zelfportret voor de vulkaan dat ook gebruikt is in de aankondigingen, 
maar dan in de stijl van bekende schilders... 

Zie bijvoorbeeld Gert-Jan door Van Gogh en Margreet door Andy Warhol. 
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En - wat gedurfder - Rob door Leonid Afremov en Esther in 'Cyberstyle'. 

 

Hoe je dat doet als artiesten al overleden zijn? Met data natuurlijk! De 
schilderijen zijn gemaakt door Kunstmatige Intelligentie: NightCafé Studio. 

En... ook nog uitgevoerd in Chocolade door chocolatier A3. 

Voor gastvrouw Jolanda van Deltares eveneens een fors chocolade tableau, 
maar dan met een afbeelding van Deltares (d.w.z. één van de gebouwen op 
hun fascinerende terrein) als rots in de hete data.  
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Links 
Elk volgend hoofdstuk wordt afgesloten met toepasselijke links naar nadere 
informatie. Ter illustratie: 

• Fotoreportage Heterdaadsessie Hete Data 
• Deltares 
• NightCafé Studio 
• Bon Bon Atelier A3 

Meer weten over het Netwerk? 
• Actuele stand Heterdaadsessies 
• Komende activiteiten Papieren Tijger Netwerk 
• Andere Heterdaad eDossiers 
• Papieren Tijger site 
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2. Welkom bij Deltares / Jolanda 

Jolanda Ouwerkerk - Heij is 
Teamleider Soft Services Facility 
management bij Deltares en... 
gastvrouw voor de Hete Data 
Sessie. 

Hier krijgt ze als dank het 
chocolade Rots in de Branding 
plateau uitgereikt. :-) 

Intro 

Jolanda heet de ca. 40 deelnemers welkom en geeft een korte introductie 
van gastorganisatie Deltares en haar rol daarbinnen. 

 

Altijd leuk om te weten: Informatiemanagement - inclusief kennisbank en 
fysiek archief - maakt onderdeel uit van haar afdeling Soft Services, naast 
Visualisatie - denk aan vormgeving, foto, film, beeldenbank en online events 
- Receptie en Servicedesk. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor grote 
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contracten zoals rond schoonmaak, catering, glasbewassing, 
groenvoorziening en voor projecten als de verbouwing / inrichting, 
duurzaamheid, circulair en inclusief. 

Deltares 

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

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

Jolanda toont wat filmpjes - zie ook hieronder bij de links - om te 
visualiseren wat Deltares doet. 

 

De foto geeft een overzicht van het terrein met de verschillende faciliteiten. 
De kraan staat erop omdat op dat moment de splinternieuwe Geocentrifuge 
wordt geplaatst, een inventief gevaarte waarmee bodemprocessen op 
schaal worden getest door de zwaartekracht op te voeren. Wat in de grond 
jaren kan duren, wordt zo teruggebracht naar uren. 

Deltares opereert wereldwijd in landen met Delta problematiek. Dat 
gebeurt vooral vanuit Nederland maar samen met locale mensen. Inclusie 
en diversiteit zijn belangrijke aandachtspunten, net als het bereiken van een 
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goede leeftijdsmix. De gemiddelde leeftijd is de laatste jaren gedaald van 
52 naar 44 en er zijn 39 nationaliteiten vertegenwoordigd. De 
groenvoorziening wordt gedaan door mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Links 
• Deltares 
• Video over Deltares 
• Video over de Geocentrifuge: Achtergrond 
• Video van Geocentrifuge: Werking 
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3. Datagovernance, een ontdekkingsreis / Henriette Reerink 

Henriette Reerink werkt als 
projectmanager en 
beleidsadviseur bij de bibliotheek 
van de Universiteit van Amsterdam 
en de Hogeschool van Amsterdam  

Intro 

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

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

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

Het thema is hete data. Je zal je vingers er maar aan branden. Maar dat 
geldt niet voor Henriette. Ze geeft al meteen aan dat data voor haar een 
enorm interessant onderwerp is. Door de enorme reikwijdte is ze er 
onverwachts enorm door gefascineerd geraakt. Ze vertelt hoe dat zo is 
gekomen. 

Als historicus was ze al heel lang geïnteresseerd in de digitale transformatie 
en haar persoonlijke wake up call was het bovenstaande interview met Ann 
Applebaum in NRC. Ann Applebaum vergelijkt onze huidige digitale 
revolutie met de uitvinding van de boekdrukkunst en de boekdrukkunst was 
natuurlijk een een uitvinding met ongekende mogelijkheden, maar had 
zeker ook zijn schaduwzijde: de reformatie, enorme verwoestende oorlogen 
die in Europa lang woedden.  

Zo startte Henriettes eigen data reis. Met als belangrijke vraag: hoe moeten 
we grip op onze data te krijgen? De beschikbaarheid van data wordt als 
heel vanzelfsprekend ervaren, maar als projectleider merk je wel - vooral 
ook als je naar je data kijkt in keten processen - dat het eigenlijk helemaal 
niet zo makkelijk is allemaal. 
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Henriettes datapad 

In 2019/20 deed ze nog projecten, maar in 2020 verscheen het UvA 
instelling plan, de visie van de UvA hoe ze de komende jaren de 
uitdagingen tegemoet wilde treden. 

 

Rond die tijd werd haar gevraagd of ze een verkenning wilde schrijven over 
artificial intelligence en wat het zou kunnen betekenen voor de bibliotheek. 
Dat paste goed bij haar interesse in al die digitale zaken. Ze startte met een 
online cursus over artificial intelligence 'Artificial Intelligence en implications 
voor business strategy'.  

Ze heeft een verkenning geschreven, niet alleen over de bibliotheek, maar 
ook over wat artificial intelligence voor de universiteit zou kunnen 
betekenen. 

Grip op je data 

Gedurende dat onderzoek raakte ze steeds meer geïnteresseerd in de data 
erachter. En ze leerde het begrip data governance kennen en ontdekte: 
daar gaat het om. Je moet grip en zicht op je data zien te krijgen. Een groot 
deel van haar onderzoek ging dan ook over data governance. Haar 
onderzoeksrapportage opende de deur naar het kernteam bij de 
universiteit dat zich bezig ging houden met het formuleren van de digitale 
strategie van de UvA.  
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Dat was een centrale afdeling, de afdeling informatiemanagement op het 
Maagdenhuis. In mei is de digitale strategie gepubliceerd. Inmiddels zit ze 
weer fysiek achter haar bureau, data projecten leiden, inzetten op digitale 
geletterdheid en bezig met een project om te kijken hoe de bibliotheek 
binnen de universiteit een soort voorbeeldrol kan nemen. Want de 
bibliotheek is van oudsher een datarijke omgeving. De bibliotheek staat 
dicht bij het primaire proces van de business en heeft ook zicht op het hele 
digitale landschap.  

Data als Asset 

Klaus Schwab van het World Economic Forum zei in 2016 al: we leven in de 
vierde industriële revolutie. Met A.I. als toepassing krijgt data nog veel meer 
toegevoegde waarde. Data is een asset (deel van je bedrijfskapitaal). Kijk 
bijvoorbeeld naar de beurswaarde van Google, die is enorm groot. Maar als 
je kijkt naar de waarde van Google op de balans van Google, dan zie je dat 
die waarde beduidend minder groot is. En het verschil zit hem in de data. 

 

Data vertegenwoordigt een waarde die niet echt tastbaar is, nou ja totdat 
het misgaat. En juist als het misgaat, wordt het misschien wel duidelijk dat 
het niet vanzelfsprekend is van wie die data nu precies is. Wie is er nu 
verantwoordelijk voor de data, in de boardroom, op de werkvloer?  
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Is er uberhaupt genoeg kennis in de hele organisatie over data? En ook heel 
interessant, uit die cursus bij MIT: 65% van de data, vooral van de 
administratieve data, blijft gemiddeld ongebruikt. Zowel bij organisaties als 
de universiteit, maar ook bij commerciële organisaties. 

De keerzijde 

Het hele data-is-een-asset-verhaal heeft ook zijn keerzijde. Je moet goed 
nadenken over de inzet van je data, waartoe je ze gebruikt, of de data wel 
representatief en inclusief is. En of onze publieke waarden er niet door 
geschonden worden.  
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Vorig jaar heeft de Utrecht Data School DEDA ontwikkeld. DEDA staat voor 
de ethische data assistent. En de DEDA-tool helpt bij projecten of bij 
formulering van beleid om ethische problemen te herkennen. Het is heel 
mooi dat deze tool er is en de Utrecht data school biedt ook workshops aan. 
In zo’n workshop kan je als organisatie twee-drie uur met ze in gesprek gaan 
over het gebruik van deze tool, specifiek gerelateerd aan je eigen 
organisatie, projecten en beleid. 

Omgang met data 

We hebben het nu gehad over de inzet van data. Maar hoe gaat de UvA 
eigenlijk zelf met data om? Als projectmanager heet Henriette in veel 
projecten te maken met data problemen. De kwaliteit klopt niet of in de hele 
keten loopt het niet goed door. En dat zijn natuurlijk dingen die in de lijn 
zouden moeten worden opgelost. Maar je komt ze in de projecten tegen en 
in je project moet je het ad hoc oplossen. Terwijl een fundamentele 
oplossing natuurlijk veel beter zou zijn: gaan we wel om met onze data op 
de goeie manier? Daar valt nog heel veel te winnen. Data zit in silo's, de 
kwaliteit is niet optimaal. Optimaal krijg je de kwaliteit waarschijnlijk nooit, 
maar de de kwaliteit is vaak ook niet suboptimaal. 
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Dit is uit een project over het implementeren van een workflow voor het 
proefschriften proces. Er is in kaart gebracht hoe het proces loopt en welke 
systemen en datastromen daar bij betrokken zijn. Je ziet: met zoveel 
applicaties, koppelingen en datastromen is het geen wonder dat het wel 
ergens misgaat.  

Data wordt bijvoorbeeld niet in elk systeem op dezelfde manier vastgelegd. 
En daarmee is de uitwisseling van data tussen systemen ook niet altijd 
optimaal. En ja, bij wie is de data wèl op orde? Consultants zeggen altijd: bij 
de bedrijven die wij geholpen hebben. ;-) 

AI fascinatie 

Henriette schreef met fascinatie over AI en raakte hoe langer hoe meer 
geïnteresseerd in de data erachter. Aandacht en zorg voor de data is een 
keuze, vergt een diepte investering. En is pas op de lange termijn zichtbaar. 
AI is sexy en innovatief en mensen raken er van onder de indruk. Maar ja, 
data is de grondstof voor AI, dus je moet echt voor die data zorgen.  

En je kan wel parallel daaraan met AI toepassingen aan de slag gaan en 
experimenten doen, maar zorg voor die data. Dat vindt ze echt een 
verantwoordelijkheid van organisaties en bedrijven en daar valt zoveel te 
winnen: 'Laten we die 65% wel gebruiken en vooral op een goeie manier. ' 

En laten we dus zorgen dat we grip en zicht op die data krijgen. En dat het 
kan, kan je zien aan Estland. Estland liep enorm achter toen ze onafhankelijk 
werden van de Sovjetunie. En die achterstand heeft ze eigenlijk een enorm 
groot voordeel gebracht want ze hadden helemaal niet te maken met de 
eerste pogingen en de erfenis daarvan waar wij mee zitten maar konden van 
scratch af aan beginnen. Ze hebben hun processen opnieuw ingericht met 
als missie: Wij willen het meest geavanceerde technologische land van de 
hele wereld worden. En ze hebben daar een hoop van waargemaakt. 

Estland: grip op data 

Ze kunnen bijvoorbeeld allemaal digitaal stemmen. De burgers zijn 
eigenaar van hun eigen data kunnen ook precies zien wie hun data gebruikt 
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en kunnen daar ook zelf toestemming voor geven. Dus Estland is echt een 
voorbeeldland. Ze hebben ook maar 1,3 miljoen inwoners, dus dat maakt 
het ook wel een beetje makkelijker. Maar een mooie graadmeter is: 96 of 
97% van de Esten zijn er heel tevreden over, over hun digitaal ingerichte 
land. Toen Estland voorzitter van de EU was, hebben ze ook geprobeerd om 
een stimulans te geven aan de andere EU landen en dat is ten dele gelukt. 

 

En de burgers vinden hun privacy net zo belangrijk als wij. Het is zodanig 
goed ingericht dat die privacy geborgd is. De burgers zitten zelf aan het 
stuur, die kunnen zelf bepalen wat er met hun data gebeurt. Ze hebben hun 
systemen op die manier kunnen inrichten. Marleen Stikker en de Waag, 
die zich sterk bezig houden met privacy en digitaal burgerschap, kijken hier 
ook  naar. Wij zitten natuurlijk allemaal met de systemen die we nu hebben 
en hoe je die transitie maakt terwijl de boel toch moet blijven draaien, dat is 
ingewikkeld. 

En naast de systemen speelt ook de cultuur een rol. In Estland gold meer 
een top down model, in die zin dat ze heel lang onderdeel hebben 
uitgemaakt van de Sovjet-Unie. Dus burgers daar aanvaarden wellicht 
eerder wat er door een overheid gezegd wordt terwijl bij ons iedereen 
gewend is om zijn eigen zegje te doen. En de minister president was ook 
een AI-man zegt een deelnemer. En hij voegt er aan toe: Bij ons staat Rutte 
nog met zijn Nokia zelf zijn archief te beheren, maar daar is het de minister 
president die alles aanzwengelt.) Ook in België zijn er allerlei initiatieven 
richting meer standaardisatie die een grote vlucht nemen omdat de premier 
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van België zelf een IT'er is. Misschien moeten wij wel zorgen dat de 
opvolger van Rutte ook een IT'er is. :-) 

Drie thema's 

Niet alleen Estland is veel wendbaarder omdat ze vanaf scratch konden 
beginnen, dat zie je in onze samenleving ook bij bedrijven die begonnen 
zijn met hun bedrijf in het digitale tijdperk. Die hebben ook een voorsprong 
op de traditionele bedrijven, omdat ze alles konden inrichten met het zicht 
op digitale oplossingen. En die bedrijven zijn ook vaak veel wendbaarder.  

Goede organisatie van je data is een uitdaging. Het thema kent zoveel 
facetten dat je de draad makkelijk uit het oog kan verliezen. Daarom kiest 
Henriette  drie thema's om te behandelen:  

• Data governance. Omdat die grip en zicht op je data huishouding 
verzorgt. 

• En wat de data governance onder andere kan helpen: compliance. 
Voldoen aan wet- en regelgeving 

• Veiligheidsoplossingen. 
  
Want het is lastig om het van binnen uit te organiseren, soms heb je externe 
factoren nodig om daarbij te helpen.  

Soorten Data 

Over welke data gaat het binnen de universiteit en binnen de bibliotheek?  

Onderzoeksdata, dat is eigenlijk een speerpunt van de UvA: alle data die 
wordt gegenereerd in het onderzoek dat bij de UvA gedaan wordt. De 
bibliotheek is actief in ondersteuning van het research datamanagement. Ze 
hebben ook een impuls gegeven dat er in het Maagdenhuis beleid kwam 
op het gebied van onderzoeksdata. Ondersteuning komt o.a. vanuit de 
bibliotheek en ook de ICT afdelingen. Wat betreft onderzoeksdata loopt het 
goed. 
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De UvA heeft ook te maken met onderwijsdata. Die bevinden zich in de 
digitale leeromgeving van de UvA. Daar is pas de afgelopen jaren aandacht 
voor gekomen. Maar nationaal wordt er steeds meer mee gedaan en de 
UvA haakt daarbij aan.  

Dan hebben we het over de administratieve data, de grijze data: vooral de 
personeels data, de studenten data, de opleidingsdata, de HR data, 
transactie data, sensordata, issue data. Dat zijn eigenlijk de data waar de 
organisatie meer aandacht aan zou moeten besteden. Er is ook een een 
datawarehouse - UvA data heet dat - voor business en 
managementinformatie. 

En als laatste type data zijn er ook nog de collectie data. Dat zijn natuurlijk 
de data waar de bibliotheek zich erg voor inspant en inzet. Alle collecties 
zijn beschreven met metadata en die kunnen weer gebruikt worden voor 
onderzoek. 

Het maakt eigenlijk niet uit over welk type data je het hebt. De thema's zijn 
eigenlijk op alle typen data van toepassing. En het is ook niet voor niets dat 
die onderzoeksdata bij de UvA een hogere vlucht hebben genomen. 
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Grijze data 

 

De 65% van de data die niet gebruikt worden zijn met name de 
administratieve data. Als organisaties en bedrijven hun administratieve data 
op orde hebben en weten te benutten, hebben ze meer inzicht, zijn ze 
wendbaarder en kunnen ze beter inspelen op vragen vanuit de business, 
trends en problemen signaleren en oplossingen onderbouwen. Met als 
gevolg dat het onderling vertrouwen en de motivatie juist groter worden.  

Rollen en Stimulansen 

Rollen verschillen. De bibliotheek maakt de collectie data. Daarvan zijn zij 
bronhouder, dat is echt helemaal hun ding ook los van de universiteit. Maar 
van de administratieve data zijn allemaal verschillende bronhouders.  

Mensen bij de ICT afdeling gaan over SAP waar de personeelsdata worden 
opgeslagen. Bij het administratief centrum worden de studentendata 
bijgehouden. En de UvA is momenteel bezig met het RIO register, het 
Register Instellingen en Opleidingen, een landelijk register ingezet door 
OC&W. Dat RIO register gaat waarschijnlijk, hopelijk, voor de UvA en voor 
andere universiteiten een stimulans betekenen om de opleidingsdata op 
orde te krijgen.  
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De verschillende universiteiten gaan het RIO register vullen. Dus daar 
hebben ze hun eigen zeggenschap. Maar het datamodel, gebaseerd op 
linked data, is door DUO of OC&W vervaardigd. Eigenlijk een hele goeie 
prikkel en stimulans voor het hoger onderwijs om de data op orde te 
krijgen! 

Data Governance 

Data governance. Het gaat over vastleggen van verantwoordelijkheden. Er 
zijn ontzettend veel definities zoals je hier ziet. Maar de bottom line is: Maak 
beleid, draag verantwoordelijkheid en leef het na.  

 

Wat blijkt: het is allemaal al uitgedacht door DAMA, een niet-commerciële 
organisatie. In 2012 hebben ze de eerste editie uitgegeven en 2017 de 
tweede editie. Alles zit erin. Je ziet heel mooi de data governance in het 
midden met alle verschillende kennisgebieden eromheen. Met dit 
framework heb je het hele data ecosysteem, het hele landschap in kaart 
gebracht. Als je wil weten 'hoe zorg je voor je data' moet je daar te rade 
gaan.  

De 'data bijbel' is het DAMA DM Book. Een pil van 500 bladzijden: 
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Focus van Applicaties naar Data 

Data governance is onlosmakelijk verbonden met je organisatie, met je 
processen en met je applicaties en met je data. De huidige trend is om meer 
vanuit een data centrische blik naar je organisatie te kijken. Want die 
applicaties die komen en gaan. Maar je data, die blijven. Dus waar je ziet dat 
er nog heel veel wordt gefocust op de applicaties - de UvA werkt ook met 
systeem eigenaren en niet met data eigenaren - zou het eigenlijk veel beter 
zijn om op de data te focussen.  
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De universiteit wil graag meer datagedreven werken, maar de organisatie is 
er nog niet naar ingericht. Kijk naar het organogram. Het bestuursmodel van 
de UvA is een gefedereerde bestuursmodel. De zeggenschap ligt bij de 
afzonderlijke faculteiten. Elke faculteit is een organisatie op zich. Daarboven 
zit het college van bestuur en daar rechts zitten de centrale diensten.  

Datagedreven, maar hoe dan? 

De faculteiten zelf hebben onderling niet altijd veel contact. Als je je 
adminsitratieve data vlg. standaarden wilt beschrijven dan moeten alle 
faculteiten dat gezamenlijk doen. Ze zouden met elkaar in conclaaf moeten, 
maar dat gebeurt zelden. ICT of projectleiders van de diensten organiseren 
dit. Dat is best een ingewikkelde situatie. Daarbij voeren de faculteiten vaak 
hun eigen data in. Daarvoor heb je goeie documentatie nodig. Wat is bijv. 
de betekenis van de velden, hoe vul je ze? Je moet goeie checks inbouwen. 
Wie doet dat? Dat is niet goed geregeld. Er ontbreken nog 
datakwaliteitsprocessen. 

 

De centrale diensten hebben wel onderling contact. Maar ook dat zijn 
eigenlijk weer aparte organisaties binnen de universiteit. Dus de onderlinge 
communicatie is niet ideaal en de afstand tussen faculteiten en de diensten 
is te groot, al komen ze wel weer samen bij projecten. En: tegenwoordig is 
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de UvA Agile gaan werken, dus zijn er ook meer product teams dus ook 
meer overkoepelend werk.  

In het midden zie je nog het UvA datawarehouse. Dat valt onder de bestuur 
staf, onder de organisatie beleid- en strategieontwikkeling. 

Bij de afdeling UvA Data werken ook elf domein specialisten op het gebied 
van onderwijs, personeelsadministratie, financiën, huisvesting. UvA data 
heeft ook key users bij de faculteiten en diensten werken. 

 

Digitale Agenda 

Dit is de digitale agenda, de digitale strategie van de UvA. Er zijn acht 
focusgebieden geformuleer: vier domein gericht en vier overkoepelend 
thema gericht. En per domein is een visie geformuleerd: te bereiken doelen 
op digitaliseringsgebied. Henriette was betrokken bij het focus gebied Data 
& AI.  
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En voor die focusgebieden zijn ook weer drie concrete doelen neergezet 
die de UvA wil bereiken. En dit is er één van. Het is vastgelegd: stel een data 
strategie op, richt data governance in, richt je datamanagement in etc. Ze 
denkt altijd: dit is het begin, als het maar gedocumenteerd is. De grote 
uitdaging is alleen hoe krijgen wij van de universiteit het nu voor elkaar? En 
daar komt data governance weer om de hoek kijken. Het gaat er om waar 
wat belegd wordt. Voor een heel groot deel is dat een politiek proces wat in 
een organisatie als de UvA best moeilijk is, ook omdat het een 
overkoepelend thema is. Niet iets dat logisch uit de organisatie structuur 
voortvloeit. 

Terzijde n.a.v. een vraag: alle universiteiten hebben onlangs een subsidie 
gekregen voor een Digital Competence Centrum. Dat is geplaatst bij de 
bibliotheek. Een collega van Henriette doet dat nu, onder de afdeling 
ondersteuning van onderwijs en onderzoek. En dat loopt goed. Tot nu toe is 
die ondersteuning vooral gericht op onderzoekers. En in de toekomst ook 
voor docenten en studenten  ('studium digitale'), en waarschijnlijk ook voor 
de medewerkers. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Er wordt veel budget 
gereserveerd om de medewerkers naar een hoger kennisniveau te tillen. 
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Implementatie? 

 

Zie boven voor manieren om je data governance te implementeren. De non 
invasieve methode van Robert Seiner zou misschien werken, maar Henriette 
is naar eigen zeggen meer van het concrete werk.  

 

Misschien praktisch: een aantal boeken op het gebied van data governance. 
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Rol van Compliance en Security 

 

Compliance. De aankomende Europese regelgeving gaat vast helpen bij de 
implementatie van onze data governance. Die externe prikkels helpen vaak. 
En de EU is bezig met de Datagovernance Act en met de Data Act en met 
de AI Act. Dus er gaat van alles gebeuren. Deze wetgeving is een 
geopolitieke positionering ten aanzien van digitalisering en data. En de 
focus van de EU ligt op het benutten van de data aan de ene kant en aan de 
andere kant het beschermen van de rechten van de burgers. Ja, we mogen 
blij zijn dat we in Europa leven. 

Security. De bibliotheek, maar ook de UvA als geheel, gaat een security 
audit uitvoeren, een nulmeting van hoe het staat met de informatie–
beveiliging van de organisatie. Die security audit is georganiseerd door 
SURF, de overkoepelende Nederlandse organisatie voor ICT voor hoger 
onderwijs. Er zijn allerlei onderdelen uit de ISO standaard gehaald waarop 
het hoger onderwijs in Nederland haar security kan beoordelen. Het mooie: 
universiteiten en hoge onderwijsinstellingen kunnen hun eigen audit 
uitvoeren (en ook op deelgebieden bij de diensten of bij de faculteiten) en 
met deze audit kunnnen universiteiten onderling vergeleken worden. Dus 
dat kan ook een goeie stimulans zijn. Daarnaast ontstaat er ook een 
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totaalbeeld van hoe het qua security is geregeld binnen het hoger 
onderwijs.  

 

Dit is met name interessant omdat veel security onderwerpen overlappen 
met data governance. Zo is een heel onderdeel van de autdit gewijd aan 
gegevensbeheer (nummer 9). Ook het begrip data eigenaarschap komt aan 
de orde: wie is de eigenaar van je data? Daar zal de universiteit echt over 
moeten gaan nadenken om die vraag te kunnen beantwoorden. 
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Mensenwerk 

Na dit hele verhaal benadrukt Henriette dat het uiteindelijk natuurlijk om 
mensen gaat. Om het vergroten van data bewustzijn, het vergroten van de 
digitale geletterdheid, zowel bij het management als de werkvloer. Het 
streven is wel om de data uit de silo's te krijgen en die met elkaar te 
verbinden, maar dat geldt eigenlijk evenzo voor de mensen: 
afdelingsgrenzen loslaten en... samenwerken. 

Handige links 

De links openen in je browser 

• Profiel Henriette 
• Universiteit van Amsterdam 
• Organisatie UvA 
• Besturingsmodel UvA 
• UvA Instellingsplan 2021-2026  
• Digitale Agenda UvA (2022) 
• AI en datagovernance bij de UvA, een verkenning  
• Research data management en RDM support onder de Bibliotheek 
• Online MIT course Artificial Intelligence: Implications for business strategy 
• Utrecht Data School over DEDA 
• Over Datamanagement en Datagovernance: site George Firican 
• Over het Framework: Setting the Foundation for Data Maturity - WWT  
• Factsheet self assessment data governance 
• Robert Seiner. The data governance test. 2015.  
• Handreiking EU Informatie m.b.t. digitale en data-strategie. Geonovum 

Handreiking. Werkversie 04 november 2022 

Boeken 
• Boek NON-INVASIVE DATA GOVERNANCE: The Path of Least Resistance 

and Greatest Success, Robert Seiner op amazon.nl 
• Boek Data Governance: How to Design, Deploy, and Sustain an Effective 

Data Governance Program, John Ladley op amazon.nl 
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https://www.linkedin.com/in/henriette-reerink-a11648a/
https://www.uva.nl
https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/regelingen-en-reglementen/centraal-register/register-organisatie-eenheden.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFtPm61oL6AhVBtqQKHdkFBUgQFnoECBEQAQ&url=https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/1.-besturingsmodel.pdf&usg=AOvVaw3rnKn92pEKU_q3dJmhKapv
https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/instellingsplan/instellingsplan.html
https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-agenda/digitale-agenda.html
https://openresearch.amsterdam/nl/page/73640/ai-en-data-governance-bij-de-uva-een-verkenning
https://rdm.uva.nl/
https://rdm.uva.nl/ondersteuning/ondersteuning.html
https://executive.mit.edu/course/artificial-intelligence/a056g00000URaa3AAD.html
https://dataschool.nl/deda/
https://www.lightsondata.com/what-is-the-difference-between-data-management-and-data-governance/
https://www.wwt.com/article/setting-the-foundation-for-data-maturity
https://www.ubrijk.nl/binaries/ubrijk/documenten/brochure/brochure-2020/05/06/factsheet-self-assessment-data-governance/Factsheet+Self+Assessment+Data+Governance_06052020.pdf
https://tdan.com/the-data-governance-test/19126
https://geonovum.github.io/eu_regelingen_datastrategie/
https://geonovum.github.io/eu_regelingen_datastrategie/
https://amzn.eu/d/gmvRrcp
https://amzn.eu/d/iCvLacC
https://amzn.eu/d/iCvLacC
https://amzn.eu/d/iCvLacC


• Boek Data Governance and Compliance: Evolving to Our Current High 
Stakes Environment, Rupa Mahanti op amazon.nl 

• Boek Data Governance and Data Management: Contextualizing Data 
Governance Drivers, Technologies, and Tools, Rupa Mahanti op amazon.nl 

• Boek Data Governance Success: Growing and Sustaining Data 
Governance, Rupa Mahanti op amazon.nl 
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https://amzn.eu/d/fcdZPw9
https://amzn.eu/d/fcdZPw9
https://amzn.eu/d/fcdZPw9
https://amzn.eu/d/hPOq7eL
https://amzn.eu/d/hPOq7eL
https://amzn.eu/d/hPOq7eL
https://amzn.eu/d/2dQJsuv
https://amzn.eu/d/2dQJsuv
https://amzn.eu/d/2dQJsuv


4. Hoe open je die ogen? Een methodiek / Margreet Zwenne 

Margreet Zwenne is Data Officer 
bij Waterbedrijfleiding PWN.  

Dit artikel bevat haar persoonlijke 
ervaringen en meningen. 

Intro 

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

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

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

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

 

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

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

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

Mijn Informatie attributen 

 

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

Nou dat is zo ongeveer Margreet in steekwoorden. Wat ik gedaan heb: ik 
heb deze steekwoorden aan Google gevoerd. En toen kregen we dit: 
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Gaaf, want dat is wel wat ik wil. Maar het is natuurlijk niet zo want ik zei al: ik 
bak er niks van. Was het maar waar dat ik dit kon zijn. 

 

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

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

 

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

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

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

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

PWN 

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

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

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

PWN en Data 

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

40 Heterdaad eDossier VII



orde'. Meer niet. Dus dat is wat we gingen doen. Data op orde brengen. De 
drijfveer was een wetgeving. De drijfveer was compliant zijn aan je wet. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Eigenaarschap 

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

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

 

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

De Quiz 

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

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

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

Management 

 

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

Volgende: Wat vind jij?  

 

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

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

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

Stelling drie. Wat vind jij?  

 

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

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

Dit is de laatste stelling: 

  

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

Reality check door een deelnemer: 'Bij veel organisaties, vooral bij de 
Rijksoverheid, wordt nog steeds primair uitgegaan van wat de applicatie kan 
betekenen in plaats van de onderliggende informatie en data. Gooi er maar 
een DMS in en klaar.' 

Wij zeggen binnen PWN in alle plannen 'wij willen datagedreven zijn', maar 
het gedrag en de keuzes zijn al snel gericht op applicaties. Als er een 
functionele vraag gesteld wordt dan kijken wij eerst naar welk tooltje het kan 
gaan oplossen en niet naar welke data bijdraagt aan de oplossing.  
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Na al die stellingen en antwoorden is er de laatste vraag: Wat is nu jouw 
keuze? 

Ambitie 

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

 

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

Culture eats strategy for breakfast... 
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Links 
• Profiel Margreet 
• Presentatie 
• Waterleidingbedrijf PWN 
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5. Al die Data uit Projecten... Beheer! / Gert-Jan Schotmeijer 

Gert-Jan Schotmeijer is Manager 
Data Strategy en iD-lab bij 
Deltares. 

Intro 

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

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

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

Dit artikel laat zien dat het bij data governance om heel veel meer gaat dan 
om 'archivering' alleen. Het gaat om de complete ontstaansgeschiedenis, 
vanaf de faciliteiten die worden ontworpen en gebruikt om de 
proefopstellingen te maken tot en met vastlegging van elke afzonderlijke 
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stap van de proeven en de uiteindelijke uitkomsten ervan. Alles draait om 
context en FAIR. 

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

Deltares 

Ik ben geen informatiemanager, maar werk al heel lang bij Deltares. Ik ben 
ooit begonnen bij één van de voorlopers van Deltares - Geo Delft - met het 
modelleren van grote vervormingen in de ondergrond. Dijken bijvoorbeeld 
schuiven af en dat noemen ze grote vervormingen. Daar heb ik aan 
gerekend, net als aan het tunnelen, het graven en duwen van tunnels. 
Uiteraard komt daar ook data bij kijken, dus zo ben ik langzamerhand van 
afdeling strategisch onderzoek aan de geo kant de IT ingerold. Daar heb ik 
twaalf en half jaar leiding gegeven aan de ondersteunende IT afdeling. Ook 
daar heb ik heel veel te maken gehad met het grootschalig rekenen waarbij 
heel veel data gegenereerd wordt, maar ook met het opslaan van de data 
vanuit onze faciliteiten: op dit moment rond de twee petabyte. Op zich is 
zo'n hoeveelheid niet erg als dat allemaal heel waardevol zou zijn. Dan heb 
je een goudmijntje. Maar dat is helaas niet zo, want de context ontbreekt af 
en toe. We praten dan over dark data. 

Na 2,5 jaar IT wilde ik weer terug naar het primaire proces, het echte werk. 
Daar ligt toch mijn passie. Deltares houdt zich vooral bezig met water en 
met ondergrond. Ik ben niet terug gegaan naar de ondergrond, maar naar 
het water deel. Dus ik werk nu op de afdeling Operationeel 
watermanagement en dat combineer ik met mijn rol als manager van ons ID 
Lab, ons data lab. In die hoedanigheid ben ik ook best veel bezig met data: 
het opslaan van data, data strategy, datascience, machine learning, AI. Ik 
ben geen expert, maar ik hou me er wel deels mee bezig. 
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Deltares bestaat al heel lang. Hier is bijvoorbeeld de Afsluitdijk. Daar 
hebben we heel veel aan gerekend destijds. Overigens aan alle 
Deltawerken. Links de oorspronkelijke en rechts de toekomstige versie. De 
blokken zijn niet zomaar blokken die toevallig die vorm hebben. Daar is 
goed over nagedacht, eerst in het hoofd van iemand, daarna in de 
computer en daarna ook getest in werkelijkheid. Die vorm en hoe ver die 
blokken van elkaar liggen daar kun je allemaal leuke tests mee doen in onze 
faciliteiten. En daar komt allemaal data uit naar voren, dus dan weet je hoe 
je iets moet bouwen. 

Als je kijkt naar onze rol: wij zijn een kennisinstituut. We zijn een stichting en 
hebben dus geen winstoogmerk. We kunnen overigens wel failliet, we 
moeten wel ons geld verdienen om Jolanda en mij onder andere te betalen. 
En we zijn de kennispartner van Nederlandse overheid. Dat betekent dat de 
Nederlandse overheid ons kan vragen - en dat doet ze ook - op allerlei 
vlakken met projecten.  

We werken ook veel voor drinkwaterbedrijven en waterschappen in de vorm 
van kennispartner, soms ook als adviseur of consultant. Dat laatste niet zo 
heel vaak, want wij mogen niet concurreren met de ingenieursbureaus, dus 
we zijn geen Royal Haskoning of Arcadis. We zijn echt een kennisinstituut op 
gebied van water en ondergrond. Dat doen we niet alleen in Nederland, 
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ook in het buitenland. We hebben een aantal vestigingen voor grote 
projecten en daar mogen we dan wel als consultant optreden en dat doen 
we af en toe ook. 

 

Nederland staat bekend als Nederland Waterland en we hebben heel veel 
kennis over watermanagement en dat is nog steeds zo. Het buitenland 
denkt nog steeds zo over Nederland en daar liften wij graag op mee. 
Sterker nog, daar moeten wij ook aan bijdragen qua innovatiekracht. Onze 
innovaties bedenken we samen met anderen, met TNO of andere 
ingenieursbureaus. Bij de kust ligt bijvoorbeeld de Zandmotor. Daar heb ik 
aan meegewerkt, gerekend. Die is gemodelleerd in de hal: Zo moet je het 
doen en op die manier kun je de kust verstevigen. 

Hoe werkt dat? 

In het buitenland gaan we vaak met Arcadis of Haskoning mee. In Amerika 
bijvoorbeeld na de hurricane Irma die Orléans helemaal onder water zette 
en voor een heel groot deel vernietigde. Er zijn vliegtuigen vol mensen uit 
Nederland daarnaartoe gegaan om de Amerikanen te helpen. In Amerika 
verdedigt het leger, het US Corps of Marines, het land ook tegen water. 
Samen met Nederlandse ingenieursbureaus keken we: hoe kun je dat nou 
verbeteren? Twee jaar terug was er weer hurricane en was de schade een 
stuk minder. Dat was heel mooi om te zien. Dat hebben we toch bereikt met 
z'n allen, de Nederlanders en de Amerikanen. Die weten inmiddels ook wel 
hoe het moet. 
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Wij zijn missie gedreven op een aantal focusgebieden, gericht op 
toekomstige delta's. Dus hoe ziet het delta van de toekomst eruit, met alle 
klimaatveranderingen? Hoe doe je dat op een duurzame manier? Duurzaam 
kan bijvoorbeeld zijn wat ik net noemde de zandmotor. Wij noemen dat 
bouwen met de natuur - building with nature - zodat je de natuur het werk 
laat doen. Bijvoorbeeld door begroeiing voor de kust aan te leggen om de 
golven te dempen. En we gaan voor veilige delta's: hoe houden we ons 
onze voeten droog en worden we niet weggespoeld? En hoe zorgen we dat 
- mocht er een keer een overstroming komen - onze infrastructuur kan 
terugveren zodat we die daarna toch weer kunnen gebruiken. Dat kunnen 
de wegen zijn, maar ook alle andere infrastructuur die in Nederland vitaal is. 

Belang van data 

Om het praktisch te maken is dit is een heel mooi project. Het is een project 
van de Verenigde Naties: 'Water, Peace and Security'. De 
klimaatveranderingen worden heftiger, frequenter et cetera et cetera. En wie 
het meest daardoor getroffen worden, zijn vaak de mensen in arme landen. 
In dit geval Afrika. Dat is verschrikkelijk. Wij onderzoeken op basis van data 
onder andere: wat kunnen wij voorspellen dat er gaat gebeuren? Voor zover 
mogelijk. Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar migratie en klimaat–
vluchtelingen, maar ook de relatie tussen water, droogte en conflicten. Want 
als je goed kijkt naar waar de conflicten vandaan komen, zeker in dat soort 
gebieden, is water één van die redenen. 
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Ethiek rond data 

Mensen roepen altijd dat er weinig ethiek, weinig persoonlijks aan data zit. 
Dat ligt genuanceerd. Wij hebben bijvoorbeeld een een manier bedacht om 
op basis van satelliet data te zien wanneer water structureel verandert in 
grond - bijvoorbeeld door landaanwinning - en andersom, wanneer land 
verandert in water. Die informatie kunnen we over de hele wereld zien, want 
wij zijn heel open met data. Data is weliswaar een asset, maar we willen toch 
heel graag dat anderen slimmigheden met die data doen.  

Je ziet dan dat er reservoirs zijn aangelegd in de wereld, dammen in rivieren 
voor eigen watervoorziening. Dus voor hydro power, voor 
waterkrachtcentrales, maar ook voor irrigatie. Die ingrepen moet je officieel 
administreren, zodat de hele wereld en ook je buurland weet dat er door 
zo'n reservoir minder water uit deze rivier komt. We zagen we dat meer dan 
30% niet geregistreerd is, met name in bepaalde delen van de wereld. En 
iedereen kon dat opeens zien. En toen kwamen er ook conflicten. 

Dus wij waren trots op de open data, maar dat is best hoog opgelopen. 
Daar moet je dus wel over nadenken. Je denkt ethisch niet van belang te 
zijn, maar dan toch wel.  
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Inzichten rond zeespiegelstijging 

We weten allemaal: het water komt omhoog en dat zou kunnen 
overstromen. Maar mensen weten vaak niet hoe belangrijk de zout-
indringing is. Voor de waterwinning, maar ook voor de agrarische sector, 
met name in de kustgebieden. Het water wordt brak. Bij lagere waterstand 
op de rivieren zal ook het water vanuit de zee de rivier opkomen waardoor 
het ook steeds verder het binnenland in zout gaat worden. Dat zout wil je 
niet zo ver het binnenland in hebben, dus daar moeten we iets op 
verzinnen.  

 

Wat je kan doen is gewoon doorspoelen. We hebben een groot IJsselmeer, 
dat is onze grote regenton, en van daaruit kunnen water door het land 
pompen om dat zout wat terug te dringen. Maar dat is natuurlijk ook niet 
oneindig. Dus hoe moet je dat dan doen in de toekomst, wetende dat de 
rivieren steeds minder water aanleveren? Dat de gletsjers smelten?  

Daar doen we ook onderzoek naar: proberen de verwachting uit te spreken 
hoeveel de zeespiegel gaat stijgen, gecombineerd met de lage rivier 
afvoeren. Wat zijn dan de gevolgen? Wat kun je er aan doen?  
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Energietransitie 

De energietransitie is natuurlijk ook actueel. We kijken bijvoorbeeld naar die 
grote windmolens. Hoe hoe zit dat in mekaar? Wat moet je daarvoor 
bouwen? Daar komt ook heel veel data bij kijken. Waar ook naar kijken is de 
planologische kant op de Noordzee bijvoorbeeld. Je kan niet overal die 
dingen neerzetten, want er zijn vaarroutes, er zijn ecologische gebieden die 
beschermd zijn en er zijn best veel gebieden waar militairen oefenen. Er 
lopen bovendien heel veel leidingen over de bodem en... Waar die dingen 
staan, daar kun je geen zand meer weghalen. En dat hebben we nodig.  

 

Dus je moet rekening houden met heel veel aspecten. Dus daar zijn we heel 
druk mee bezig. Ook aardig: we kunnen de golven modelleren, dus ook 
zien wanneer je met een bootje naar de windmolens kunt varen om 
onderhoud te plegen. In de toekomst doen dat misschien robots, maar nu 
wil je nog daar naartoe. Samen met de Erasmus Universiteit en een partij in 
Ierland is er een module bedacht waarbij je kan zien of je ziek wordt op zo'n 
schip als je erheen vaart. Dus we werken niet alleen maar aan water maar 
ook aan gezondheid. 

Zonder faciliteiten geen data 

Wat hebben we nodig voor deze projecten? Onze kennisfaciliteiten! 
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Op de afbeelding hieronder krijg je een indruk waar data om de hoek komt 
kijken. We hebben software en modellen, die maken we zelf. Wat wij onder 
een model verstaan is een vereenvoudigde schematische weergave van de 
werkelijkheid. Een model is bijna nooit 100% goed. Er zijn altijd aannames, 
vereenvoudigingen et cetera et cetera. Die bouwen wij ook zo goed 
mogelijk.  

 

Daarnaast hebben we experimentele faciliteiten, zoals onze deltagoot: 300 
meter lang, vijf meter breed en twaalf meter diep. Er gaan heel veel liters 
water in. We kunnen het water in en reservoir laten stromen en dan kunnen 
we objecten erin plaatsen om te testen. 
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Een voorbeeld van een building with nature project is de inzet van een 
mangrove bos. Golven komen er aan en worden gedempt door deze 
begroeiing. Voor de Afsluitdijk hebben we dat niet, daar liggen die blokken. 
Ook getest natuurlijk: blokken op hun plaats en hoe slaat dan de golf over 
de dijk heen? En dat gaat zo lekker. Degene die de blokken maakt wilde niet 
dat de concurrent wist hoe dat in mekaar stak, dus die proef was geheim.  

Data visualiseren: nieuwe technologie 

We gebruiken van allerlei nieuwe technologie zoals AI, datascience, 
visualisatie technieken, hololens, virtual reality, met name om inzichtelijk te 
maken wat er aan zit te komen en wat dat betekent.  

Dus planologisch gezien, maar ook qua overstromingen e.d. Het leeft pas 
echt als mensen zien wat die data betekent. Alleen getalletjes, dat zegt ze 
weinig. Van die software en modellen hebben we een heel scala: hydro 
software om waterzaken mee te modelleren voor zee, rivieren en 
grondwater en drinkwater. De geo software, die visualiseert bijvoorbeeld 
het afschuiven van een dijk. Daar komt ook heel veel data bij kijken.  

En we maken ook apps en games, zoals een nitraat-app waarmee je als boer 
je waterkwaliteit kunt uploaden naar een centrale database. Uiteraard moet 
ook de context worden geregistreerd, zoals het moment van meting e.d. om 
de waterkwaliteit goed in kaart te brengen. En we hebben de Decision 
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Support Tools, grotendeels gebaseerd op data. Want je kunt niet 'de data' 
laten beslissen, je hebt altijd domeinkennis nodig.  

 

Het meest indrukwekkende van wat wij hebben is de campus met allerlei 
faciliteiten rond water, geo en grond, zoals de golfgoot en de bassins. Daar 
meten we heel veel en komt ook heel veel data bij kijken. Zo hebben we aan 
de geo kant hele grote zandbakken en een geotechnische lab waar we 
grondmonsters kunnen beproeven. Je wil namelijk wel weten hoe diep je 
met de heipalen moet gaan, of je het risico loopt op kwel etc. We hebben 
ook een chemisch lab.  

Met al die data die we hebben kunnen we van alles visualiseren met de 
nieuwste technologieën en verwachtingen uitspreken, over waterstanden, 
rivierafvoeren, dat soort dingen. Daar kunnen we al deels Machine Learning 
en A.I. in toepassen. Dus op basis van de data van de hoeveelheid regen die 
valt zijn er modellen die zeggen nou dit wordt de rivier afvoer en dat kun je 
visualiseren. 

Openbare Data 

De software die we maken is voor een heel groot deel open source, dus die 
mag iedereen gebruiken. Wat niet open source is, is freeware dus kun je ook 
gratis downloaden net als de apps. Er zijn ook web versies van. Dus in 
principe is alles open en mag je het gebruiken. We verdienen ons geld plat 
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gezegd met uurtje factuurtje. Je kunt ons inhuren om dat soort dingen te 
ontwikkelen. 

ID Lab 

Dat komt voor een heel groot deel samen in ons ID lab en daar kunnen we 
hele leuke dingen doen met onze data. Je kunt daar visualiseren, 
brainstormen, kennis delen. Wat we er ook doen is Spoed Advies. Als er een 
ramp gebeurt of een dreigende ramp op het gebied van water dan belt de 
Waterkamer in Lelystad ons: 'Help, wat moeten we doen?' of 'Geef ons 
advies'. Dan doen we 24/7. Dus het is ook een soort control room.  

 

Wijsheid begint met Data 

De volgende grafiek is wel bekend. Ik wil niet helemaal bovenaan gaan 
zitten als Deltares, maar we zitten wel op de rand van kennis en 'wijsheid', al 
heb ik wat moeite met die term. Want we willen ook richting de toekomst 
verwachtingen kunnen uitbrengen. Als je een stapje terug doet kom je bij 
Kennis. Om daar te komen heb je die data nodig.  
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Nou hoe ging dat dan vroeger? Heel 
veel handwerk. Alles werd voornamelijk 
opgeschreven. Je meet en dan weet je 
hoe je het moet bouwen, met het 
Noordzeekanaal bijvoorbeeld. Dat 
maak je dan tien keer zo groot of 
honderd keer zo groot in het echt.  

Maar waar we naartoe willen is 
begrijpen hoe het in elkaar zit. Je wil 
patronen herkennen, of eigenlijk het 
fysisch proces begrijpen: begrijpen 
wanneer het gebeurt, waarom het 
gebeurt en wat er gebeurt.  

Dat kun je dan verpakken in formules 
en die weer in computermodellen 
doen. Dat is veel goedkoper, makkelijker dan al die faciliteiten. Dus dat 
willen we doen en dat is redelijk goed gelukt. 
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Genoeg data? Nooit 

Al je dat visualiseert heb je geen animatie, maar het resultaat van een 
computermodel, niet iets fictiefs. Bijvoorbeeld een dam van een 
waterkrachtcentrale of een model van de Rijn of de Maas, et cetera. Van al 
die data die we opgedaan hebben met die metingen kun je - grofweg - zo'n 
computermodel maken. Je zou zeggen: dan hoef je ook niet meer te meten.  

Maar hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je niet weet. Je hebt 
steeds meer data en krijgt steeds extra inzichten. En er komen nieuwe 
technologieën. Data is de brandstof voor AI en datascience, daar heb je 
echt data voor nodig. Dat wil je het liefst zelf hebben omdat je zelf weet hoe 
je daar mee om moet gaan. En meer data roept weer meer vragen op dus je 
wilt altijd meer. 

 

Vandaar ook die goot. Zelfs in het grote Amerika hebben ze niet zo'n grote. 
Het is best kostbaar zo'n goot aanleggen, maar na de eerste twee proeven 
hadden we het er al uit, met name door besparingen rondom de Afsluitdijk. 
En zo is er ook de centrifuge. Dat is een tijdmachine. Daarmee kun je 
bepaalde processen in de grond versnellen waardoor je sneller zaken kunt 
onderzoeken. Kortom: data is en blijft gewoon waardevol. Je hebt niet 
alleen die computermodellen nodig, maar het gaat echt om die data. En die 
metingen zijn grootschalig. Zo levert die centrifuge heel veel data op. Je 
weet alleen niet op welk moment het beoogde fenomeen zoals een dijk die 
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breekt optreedt. Dus je moet de hele reeks aan data bewaren, enorm veel 
data. 

 

 

En met modelleren alleen ben je er niet, je hebt ook echt veld data nodig. 
Zo zagen we een jaar of vier, vijf terug hurricane Sandy aankomen in 
Amerika en vroegen we het leger om zo snel mogelijk allerlei 
meetapparatuur het veld in te gooien om te meten of onze modellen 
klopten. Dat hebben ze gedaan. Dus we hadden heel veel waardevolle data 
om onze modellen te valideren. Heel fijn. Dat is ook heel belangrijk, want 
zo'n hurricane kun je niet in een faciliteit doen. Dat lukt gewoon niet. 
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Data houdt waarde 

Soms lijkt het goedkoper om een proef opnieuw te doen, dan om alle data 
te bewaren, maar sommige proeven kun je bijna nooit exact opnieuw doen. 

 

Wetenschappelijke integriteit, da's heel belangrijk, ook voor ons. En wij zijn 
een kennisinstituut. Wij hebben de ambitie om het FAIR Frame Deltares 
breed toe te passen: in 2025 toegepast op alle data. (FAIR staat voor 
Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.)  

En dat doen we op een Agile manier, in 2-wekelijkse sprints. We begonnen 
natuurlijk met een Legacy. Lang voordat FAIR opkwam waren we al bezig 
met data opslaan. Je moet het kunnen vinden, je moet erbij kunnen, je moet 
ermee kunnen werken en dat geldt voor de mens èn de computer. 
Metadata is key. Vindbaar voor jezelf maar ook voor anderen, en 
herbruikbaar. Belangrijk is een persistent identifier, een link naar de data, 
die altijd blijft bestaan. Je moet metadata hebben, een repository, de 
provenance. In een notendop. 

FAIR is niet binair, niet wel-FAIR of niet-FAIR. Sommige data moet iets meer 
FAIR zijn dan de andere, dus beter vindbaar en toegankelijk zijn dan andere 
of meer interoperabel zijn dan andere. Daar moet dus wat gradatie in 
komen. Zover zijn we nog niet. maar daar denken we wat over na.  
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Uitdagingen rond data 

 

De proefopstelling - waar zitten de opnemers en dat soort zaken - is heel erg 
belangrijk. Ook om bij herhaling het precies hetzelfde te kunnen doen. Je 
hebt een experiment en daarbinnen kun je proeven doen, bijvoorbeeld met 
drie meter per seconde, met vier meter per seconde etc.  

 

En je moet rekening houden met de verschillende gebruikersgroepen. 
Sowieso de opdrachtgever. Die wil de gemeten waarde op een bepaalde 
manier aangeleverd krijgen met een bepaalde context. En je wil de data 
gebruiken voor een numeriek model om het te valideren. Ook medewerker 
van de faciliteiten is belanghebbend, want die wil de proef nog een keertje 
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kunnen doen. En de toekomstige gebruiker die vaak in een andere domein 
zit of verderop in de keten. En dat laatste is lastig want je weet niet wat die 
wil. 

Standaardisatie! 

Een jaar of 10-12 geleden hebben we een methode bedacht om op een 
verstandige manier onze testresultaten op te slaan, met name bij ons geo 
lab. Daar is een Oracle database (om de meta data op te slaan) en een 
Matlab omgeving om te zorgen dat de data op een gestandaardiseerde 
manier opgeslagen wordt en ook weer gebruikt kan worden zonder dat die 
data gemuteerd kan worden tussendoor. 

 

Dat gebeurt in vijf stappen (SMARF) die bij elk experiment gelijk zijn: de 
opzet van je van je meting, de meting zelf, de data analyseren, een report 
maken, en... archiveren. Dat zijn vijf losse fasen waardoor je het op een 
gestructureerde wijze kunt opslaan. En per fase heb je een documentatie. 
Van elke stap weet je wat er precies gedaan is.  

Als je alleen de test definitie hebt, heb je niks. Dat geldt ook voor alleen de 
data. Het gaat altijd om de combinatie, dus die moeten altijd met elkaar 
verbonden zijn.  
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Per stap heb je vaak ook een andere groep mensen. De mensen die het 
experiment opbouwen hoeven zich alleen maar bezighouden met de eerste 
stap. De mensen die dit verwerken houden zich bezig met de tweede stap. 
Dat werkt goed , maar ook daar zijn uitdagingen. Vooral de vertaalslag naar 
mensen buiten het eigen domein, alleen al qua terminologie. In een 
presentatie vroeg ik een engelstalig publiek wat ze verstonden onder een 
plant. De één zei 'zo'n groen ding' en de ander 'een fabriek'. Daar moet je 
dus afspraken over maken. 

 

 

Dat STREAM SMARF ligt vast. Dat vinden mensen vaak niet zo heel fijn, zeker 
niet bij ons. Ze willen toch zelf nog een beetje hobbyen. En 'even iets erbij' 
kan niet. Het ligt gewoon keihard vast. Dan krijg je een hoge kwaliteit maar 
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de flexibiliteit is een beetje weg in hun ogen. En het belang zit elders in de 
keten. De uitdaging is dus om mensen verder te laten kijken dan hun neus 
lang is. 

We proberen aan te sluiten bij bestaande standaarden zoals Dublin core. 
Ook zijn we met Aquo organisaties (Aquo = standaarden in het 
waterdomein) in overleg om termen die daar niet in voorkomen toe te 
voegen en te laten aansluiten bij de internationale standaard.  

 

Steentje in het water 

Wat goed werkt is dat de mensen uit de faciliteiten zelf die de data 
genereren opslaan, aanleveren, in het team zitten waardoor je vanuit die 
kant ook betrokkenheid krijgt. We werken verder in sprints en proberen 
klein te beginnen. Dus we gooien een steentje in het water bij een paar 
faciliteiten en hopen dat het zo goed werkt dat anderen ook zo willen 
werken.  
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We zijn best al ver gekomen maar we zijn er nog lang niet! 

Links 
• Profiel Gert-Jan 
• Presentatie 
• FAIR Framework 
• Deltares  
• Video over Deltares 
• Video over de Geocentrifuge: Achtergrond 
• Video van Geocentrifuge: Werking 
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https://www.linkedin.com/in/gjschotmeijer/
https://www.papierentijger.nl/download/gert-jan-groot.pdf
https://www.fairinstitute.org/what-is-fair
https://www.deltares.nl/nl/
https://youtu.be/QfpfuMieWJU
https://youtu.be/Vh6jfIY07iU
https://youtu.be/uMnlYUT5scs


6. Weerstand, Standaardisatie, Data Historian / Rob Everink 

Rob Everink is Senior Expert Digital 
Solutions Operations bij DSM. 

   

Intro 

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

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

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

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

De wereld van DSM 

Ik ben Rob Everink, chemisch technoloog, maar terechtgekomen als proces 
automatiseringsman. Ik vond de chemie wel aardig, maar toen ik de eerste 
computers zag staan eind jaren tachtig, had ik daar iets meer mee dan met 
een reactor of een reageerbuisje. Sinds die tijd ben ik actief in deze wereld. 

Ik kom uit operations en ben één van de teamleden die veel met fabrieken 
bezig is. Dus wij praten veelal over tijdsequence data: we maken iedere 5 
seconden of soms iedere seconde, afhankelijk van de noodzaak, een foto 
van een fabriek. Dat slaan we dan op met tijd, temperatuur, druk. En zo 
hebben wij een database van ongeveer een half miljoen punten die we 
iedere 5 seconden opslaan. Daar gaat mijn verhaal een beetje over: de 
route ernaartoe. Want het was natuurlijk niet altijd vrede in de wereld van 
DSM.  

Wij onderscheiden OT en IT. OT is Operations-IT en IT is gewoon IT. IT denkt 
altijd: we hebben veel meer geïnstalleerd dan dan OT. We hebben voor 
ongeveer 300 miljoen aan computers, PLC's in de fabrieken staan. Het 
onderhoud doen we natuurlijk niet alleen maar samen met IT. Vandaar dat 
de werelden van IT en OT af en toe botsen, want we hebben andere 
normen.  

120 fabrieken wereldwijd 

DSM was ooit Staatsmijnen. Vervolgens zijn we de olie en de stikstof chemie 
ingegaan. En eigenlijk vanaf de jaren 2000 hebben we het bedrijf 
getransformeerd. We zijn nu de grootste vitaminen fabrikant en daarnaast 
hebben we food specialties. In alle soepjes zit spul van ons. Hier in Delft 
wordt bijvoorbeeld kippensoep gemaakt: gistcellen die wij 
omtransformeren zodat er een kippensoepsmaakje uitkomt. Of 
tomatensoep als je dat wilt. We hebben 40 grote fabrieken en 80 hele 
kleintjes. Die kleintjes zijn fabriekjes die eigenlijk alleen maar mengen. Een 
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vitaminepil bijvoorbeeld: wij stampen en mengen en maken pilletjes. 
Firma's als Centrum, Etos of Kruidvat verkopen dat want wij willen zelf niet 
direct met de eindgebruikersmarkt te maken hebben.  

Dat is afgezien van de diervoeding, want daar zitten we zwaar in. Van die 
tachtig kleintjes zijn er ongeveer zestig diervoedingsfabriekjes die alles op 
aanvraag maken. Als de boer zegt ik wil een beetje van dit en een beetje 
van dat, dan maken we het en de volgende dag wordt het geleverd. 

Maar het draait vooral om die veertig grote. Dat zijn hele eigenwijze sites. 
Een site is soms één fabriek maar soms ook tien of soms vijftien. En 
binnenkort gaan we samen met de Zwitserse branchegenoot Firmenich. 
DSM is wel groter - ongeveer 70% vs 30% - maar de waarde van Firmenich is 
zo groot dat het een 50-50 deal wordt. De onderdelen die niet meegaan in 
de fusie zijn inmiddels al verkocht, zoals een vezel fabriek en alle polymeer 
fabrieken. De overblijvende veertig grote sites hebben allemaal hun eigen 
cultuur en eigen eigenwijsheid want geen fabriek is hetzelfde. Ze zijn 
allemaal uniek. We hebben maar één vitamine E fabriek. We hebben maar 
één vitamine A fabriek (maar die is wel enorm groot, bijna net zo groot als 
een raffinaderij). Etc. 

De boze buitenwereld 

Ze willen dus alles zelf beheren, zelf behouden en absoluut niks afgeven aan 
IT. Ik zat ook in die wereld en dan is ICT de boze buitenwereld, want alles 
wat vanuit IT komt kan de fabriek enigszins beschadigen. Denk maar aan 
cyber attacks en cyber security. Ook al heeft de IT het goed voor mekaar, 
dan nog is IT slecht.  

Dus vandaar dat wij in OT onze eigen cultuur hadden, onze eigen 
beslissingsmodellen, onze eigen systemen. En alles zat zwaar onder de 
firewall. We hebben een bedrijfs firewall, we hebben een site firewall, maar 
onder die site firewall zat er nog een OT firewall. Daar regelden wij alles in. 
En niemand mocht eraan komen. Dus als iemand een data puntje nodig had 
dan moest hij een aanvraag doen aan een klantmanager en die vroeg 'wat 
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wil je ermee, wat doe je ermee?' en dan kwam er uiteindelijk een 
handtekening. Of niet.  

Data Centric 

Een paar jaar geleden nam de Raad van Bestuur de beslissing om digitaal te 
gaan: de volgende stap, Industrie 4.0. (Ondertussen spreekt me al over 
industrie 5.0). Data Centric was het devies. 

Dat riep vragen op: Data Centric, weet je dat wel zeker? Eind jaren negentig 
hadden wij namelijk de eerste fabrieken op AI lopen, de polymeer 
fabrieken. Die bestuurden we volledig met neurale netwerken. Alleen 
niemand begreep het. Het is zo complex. Je gooit een heleboel data erin 
met datgene wat je denkt dat de kwaliteit van een polymeer kan 
beïnvloeden. En je maakt er een model van dat er goed uitziet. Maar 
vervolgens wordt die fabriek naar links en naar rechts gestuurd en je moet 
eigenlijk de datastroom dusdanig inperken om te zorgen dat het niet uit de 
hand loopt.  

En toch willen we met zijn allen daar naartoe want dat heet AI, de betere 
wereld. Dus de raad van bestuur zei: daar willen we naartoe want er zit heel 
veel geld. Zorg ervoor dat alles die kant op gaat! 

(Eigenlijk is de benadering meer data gedreven dan data centrisch maar het 
idee was: data is het centrum van onze kennis.) 

De Digital Officer was een IT man en die dacht: we hebben zoveel data daar 
kunnen we miljoenen mee maken. We gooien de juiste data met AI bij 
elkaar, big data, daar komt een model uit en dat is dan de waarheid.  

Vervolgens heeft IT een aantal projecten gedaan. Ze hebben een aantal 
fabrieken proberen te modelleren met alle data die we hadden: Gooi er 
maar twintig jaar data in. Maar er kwam niks uit. Data is pas data als het 
informatie is en context heeft.  
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Open! 

 

Conclusie: als wij nu een volgende stap willen maken, dan moeten wij af van 
onze terughoudendheid om onze systemen open te zetten. Dat hele model 
hebben wij voorgelegd aan de operations directeuren. Zo van 'het kost je 
een paar miljoen maar dan is ook alles open, intern natuurlijk'. We voldoen 
dan volledig aan de cyber security regels zowel IT als OT, maar iedereen kan 
alles zien. Dus als we een dashboard hebben dan kan iedereen dat zien. De 
operations directeuren gingen daarin mee: ook wij willen dat iedereen alles 
kan zien want daar kan men alleen maar van leren. 
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Dat was de start. Aanvankelijk dachten we aan veertig lokale historians. 
Iedere historian is een grote proces data database en kost ongeveer 
honderdduizend per jaar. Veertig betekent 4 miljoen per jaar aan 
onderhoud, licenties enzovoort. Dat gingen we er niet doorkrijgen 
voorzagen we - en we wilden ook geen veertig installaties meer - dus we 
kozen voor vier installaties over de hele wereld. En dat moet natuurlijk future 
proof zijn, een systeem waar je op kan groeien, waarop je alles kan 
aansluiten. Wij bouwen namelijk niet zo veel fabrieken meer, wij kopen 
meestal fabrieken en verbeteren ze dan. Maar dan heb je nog wel plc's of 
computers staan die 10-20 jaar oud zijn. Ook daarmee moet je kunnen 
praten, net als met al die andere systemen, zoals hoofdzakelijk SAP, 
laboratorium systemen, cloud diensten, alles. Je moet met alles kunnen 
praten en iedereen krijgt hetzelfde en we gaan alles regionaal doen. 

 

We hebben nu een serverpark in Amerika, twee in Ierland, en eentje in 
Singapore. Een van de twee in Ierland is voor voor de pharma fabrieken. Wij 
maken niet zelf medicijnen, alleen de vitamines, maar vervolgens gaat dat 
naar een leverancier en die maakt daar bijvoorbeeld injectables of pillen 
van. En daar zijn wettelijk regels voor. Dat gebeurt dus op farma grade voor 
de medische industrie, Alcoa en FAIR, dus je moet alles daarop testen.  
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Infrastructuur 

Bovendien moet alles eenvoudig kunnen: een druk op de knop en iedereen 
moet alles kunnen. Op de volgende afbeelding zie je hoe het er uitzag. Dit 
zijn onze fabrieken en iedere fabriek heeft zijn eigen database en alles is 
gecontextualiseerd. Dus een fabriek is opgebouwd uit een vat met 
grondstoffen, een reactor, een destillatiekolom, e.d. Dat zit er allemaal in. 
Dus al die data is gecorreleerd, gerelateerd aan zo'n unit. Op die manier 
kunnen wij proberen te verrijken: hoeveel energie verbruikt die destillatie 
kolom of van welke batch komt het product en was die kwaliteit 
goedgekeurd, wanneer is hij vrijgegeven? Mochten er klachten zijn over een 
product en moet je het terugroepen van de markt, dan moet je precies 
weten aan wie je hebt geleverd, wanneer het is geproduceerd. Je moet je 
grondstofleverancier en al je klanten informeren en je wil natuurlijk niet te 
veel terughalen maar precies dat wat je hebt geproduceerd.  

 

Die veertig zeggen ondertussen: hij mag niet uitvallen want ik ga er meer 
mee doen, ik ga mijn modellen erop loslaten, ik wil energie dashboards 
maken, ik wil precies weten wanneer ik wat doe. Dus het wordt kritischer en 
kritischer. Naast de ERP's hebben we nog een DAP (DSM Analytics Platform, 
een Amazon Cloud). Dat was het IT platform, het data lake van IT. Dat is nu 
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eigenlijk een DAPje geworden. Het enige wat daar echt van over is 
gebleven zijn alle AI modellen die erin staan. Dus we hebben er vier: Azië 
doet natuurlijk Azië inclusief Australië, Europa doet Afrika en Europa en 
Amerika doet Amerika. 

Real Time 

En dit doen we er allemaal mee. Dus we hebben onze Operations Data 
Layer (ODL), een analytische tool. Je kunt real time alle data zien. Je kunt er 
alle statistische bewerkingen op loslaten die je maar wilt. Je kunt een AI 
bouwen als je wil.  

 

Alle loggingen van operators die de fabrieken bedrijven zitten er ook in. Die 
verbinden de omstandigheden van de fabriek aan het commentaar van de 
operator zodat we dat ook weer contextualiseren. Hoe effectief heeft de 
fabriek eigenlijk gedraaid: OEE? Dat meten we gewoon online. Een shift kan 
zien hoe goed hij het gedaan heeft. Hetzelfde geldt voor LIMS: kwaliteit van 
de producten, draaien alle machines nog goed, zien we een achteruitgang 
in machines, wanneer kunnen we die onderhouden (een voorspelling)? En 
we hebben nog een energieproject: de win-win van dit project. De 
'spiegeltjes en kraaltjes' aan de fabrieken. Want eigenlijk wilden de 
fabrieken dit helemaal niet.  
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We wilden dan ook wat teruggeven. Voor al die fabrieken zijn we nu bezig te 
helpen met energie modellen om te zien hoe goed ze het eigenlijk doen. 
Na de eerste fabriek hadden we het hele project al terugverdiend. Waarom? 
Omdat mensen sec keken naar het proces en niet het totaal zagen. Nu 
hebben we dashboards gebouwd waarin mensen zien wat de 
consequenties zijn van acties. Als ik hier aan draai, blaas ik daar stoom af en 
dat heeft veel meer effect dan ik zelf dacht. Voor twintig fabrieken hebben 
we inmiddels die dashboards. Alleen dat al heeft het project meer dan 
succesvol gemaakt.  

Uitdagingen 

Maar het begon met een enorme weerstandscurve. Niemand wilde 
veranderen want iedereen had zijn eigen excel files, zijn eigen rapportjes. 
Voelde zich zelf in control, met alle passwords en was bang aan de goden 
overgeleverd te worden. Ze waren bang voor de kosten en hadden bijna 
geen personeel om het door te voeren. Onze reactie: Wij doen alles voor je. 
Met een team van tien man hebben we in drie jaar - bijna klaar - veertig sites 
gedaan.  

 

Unreliable, too high risk, too slow was ook een argument. Al die sites 
hadden de servers op hun eigen site staan. Als je iets opriep had je binnen 
10 seconden je wel antwoord. Nu gingen we naar de cloud, die data servers 
in Ierland. Dat zou wel een minuut kosten. Maar alles wat we meten staat 
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binnen 5 seconden op ons dashboard. Het management hadden we 
ondertussen overtuigd. En toen nog de win win, vandaar dat energie 
dashboard.  

 

We hadden de vier operations directeuren: Europa, China, Noord-Amerika, 
Zuid-Amerika redelijk snel overtuigd. We zeiden: als we verder willen dan 
moet iedereen dezelfde taal spreken, hetzelfde tooltje hebben. Want om 
een systeem met een ander systeem te verbinden ben ik aan 
interfacekosten dertig, veertig mille kwijt. En als ik er veertig heb en ik moet 
dat veertig keer doen, dan praat ik over rond de 1,5 miljoen. 

Dat was lastiger geweest als er meer directeuren waren. Dan redeneert 
iedereen alleen maar vanuit zijn eigen eigen budget met een eigen regio 
met maar vier fabrieken of sites. Maar nu had iedereen te maken met zo'n 
10 sites en dan praat je al snel over € 400.000 alleen maar voor interfaces. 
En heb ik het maar over één interface, maar je hebt LIMS, SAP, de cloud dus 
je praat al snel over 1 à 2 miljoen per directeur. Die waren heel snel 
overtuigd. Alleen de site manager niet. Die zag geen winst, en... hij moet het 
betalen. Dus daar hadden we de grootste weerstand, gesteund door zijn 
mannen en vrouwen die zeiden: al mijn rapporten moet ik omschrijven, ik 
heb alles in excel. Een site in Duitsland had 500 excel files, allemaal 
rapporten. Maar welke worden eigenlijk gebruikt? Uiteindelijk hebben we er 
vijftig omgezet, die vijftig worden gebruikt en die andere 450 niet. 

85 Heterdaad eDossier VII



Data Governance 

Wij leveren eigenlijk alleen maar onderhoudbaarheid en support. De sites 
zelf zijn verantwoordelijk voor de interfaces van hun systeem naar boven. 
Wij bewaken die - 'je hebt een storing op interface 1' - maar ze zijn zelf 
verantwoordelijk voor het oplossen. Wij zijn ook geen eigenaar van de data. 
De site is eigenaar van de data. Die kan wel zeggen dat China niet mag 
kijken, maar een site in Europa mag niet zeggen dat Europa er niet naar 
mag kijken. Europa is Europa. Iedereen kan er naar kijken. China is wat 
anders zeggen we altijd. Want we willen ook niet alles openzetten. Het zit 
wel in een grote database maar er zitten folders in die database: per plant, 
dus één folder is alleen maar vitamine A of alleen maar vitamine E etc. 

Is de data betrouwbaar, compleet? Af en toe hebben we wel eens gaten in 
de data zitten. Dan is het aan de site om het op te lossen. Wij kunnen dat 
niet repareren. Soms valt een meeting wel eens uit en dan is het zo. We zijn 
wel bezig om de beschikbaarheid van data nog eens te verhogen door het 
hele systeem nog eens een keer uit te voeren. Dan hebben we twee 
systemen. Mocht dan iets uitvallen dan hebben we altijd het andere systeem 
nog life. Maar dat is iets voor over één of twee jaar en dat verdubbelt, 
verdriedubbeld onze kosten ongeveer. 

Als een data punt statisch is vertrouwen we het niet, het moet een zekere en 
zekere variatie hebben. Daar checken wij op. Als er geen variatie meer inzit 
geven we een waarschuwing om daar een keer naar te kijken. 

En dan de MESS 

We hadden een zogenaamde plant breakdown structuur bedacht: zo ziet 
een fabriek eruit en zo gaat de grondstof door de fabriek heen en zo bouw 
je hem ook op. Sommigen wilden dat anders en dat kon ook wel, maar pas 
na dit project. In de praktijk zien we dat niemand het anders doet. Het zit 
goed in mekaar. We proberen nog wel af te komen van de zogenaamde 
mess: multiple excel sheets. Nog 10 sites te gaan. 
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Uiteindelijk willen we toe naar automatische rapportage: hoeveel verbruiken 
we van wat? Alles moet automatisch naar SAP. En wij willen meer en meer 
data gebruiken om AI modellen te maken. In eerste instantie alleen maar 
ondersteunend, niet om gelijk alles te sturen. Als ik niet kan uitleggen aan 
een operator wat het model doet, dan wil ik ook niet dat hij hem gebruikt. 
Het neurale net dat ik eerder noemde hebben we na twee jaar uit elkaar 
getrokken en er gewoon een aantal lineaire regressies van gemaakt. Op 
basis daarvan konden we de operator uitleggen wat dat model nou precies 
deed. 

Dashboards 

We maken dus dashboards. De donkere balken geven aan wat de grenzen 
zijn en de lichtgrijze tonen wat de operator kan 'bewegen'. Dit is een fabriek 
in Schotland met een gasturbine, een boiler. Met die eerste fabriek hebben 
we eigenlijk het halve project terugverdiend. De operators hadden geen 
grenzen en zaten vast in oude denkpatronen. Het dashboard geeft aan dat 
iedereen binnen die lijntjes moet zien te blijven. Anders draait de fabriek 
minder goed vanwege de impact op de gasturbine en boilercombinatie. 
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Bij pharma fabrieken is sprake van heel veel manuele input: rapporten van 
30-40 pagina's per batch, afhankelijk van de duur, en alles moet 
afgeparafeerd worden. Dat willen wij niet meer handmatig want dat kost 
veel te veel tijd. We willen ook geen nachtdiensten meer in operations. Dus 
dit soort dingen gaan we allemaal digitaliseren en dat moet voldoen aan de 
pharma regels. Dat is onze grootste uitdaging nog.  

Succes... 

ODL is een erg groot succes. Iedereen heeft dezelfde tools, tools die ze nog 
nooit eerder hadden. Iedereen kan hetzelfde. In plaats van excel log je nu in 
op een website. Je kunt alle data uit de fabriek trekken die je maar wil. Je 
kunt zelf energie dashboards maken. Data is niks waard als er geen 
informatie in zit. Soms kun je een ideale curve niet afleiden uit de pure data, 
dus raadplegen we onze destillatie experts en trekken we zelf een lijntje. 
Twee uur discussie leverde in Frankrijk zo 50.000 euro op. En Frankrijk heeft 
er tien staan. Soms heeft AI geen zin en heb je gewoon proces kennis nodig. 
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Die rapportages noemen we workflow engines. De operator krijgt een tablet 
en hoeft in de fabriek alleen maar een foto of scan te maken en daar loggen 
we alles mee. Met zijn vingerafdruk kan hij gewoon zijn handtekening 
zetten. We hebben ongeveer 5000 recepten en alles staat wel in SAP. Maar 
met SAP kunnen wij niet een fabriek besturen, dus wij moeten dat omzetten 
naar fabrieksrecepten. 

Automatische rapportage inclusief elektronische signatures is zo goed als af. 
En data is reliability dus het systeem moet eigenlijk altijd draaien, 100% van 
de tijd. Voor de normale fabrieken kan een uurtje data-uitval nog wel maar 
twee uurtjes niet.  

Dat smaakt naar meer 

Data analytics: we kunnen allemaal regelaars - hoeveelheid, temperatuur etc 
- monitoren. We willen ze graag op groen houden want anders wordt de 
fabriek onrustig, verbruikt hij veel meer energie. Zo zijn we bezig om al die 
fabrieken met dit soort plaatjes uit te rusten: 
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Links 
• Profiel Rob 
• Presentatie 
• DSM 
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7. Rol van Document Management & Archief / Esther Maes 

Esther Maes is Manager Document 
Management & Archive bij TU 
Delft. 

Intro 

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

In het kort wat bij Esther zoal speelt: 

• Archiefrollen: Iedereen is archivaris @ TU Delft!  
• Aanhaken bij en samenwerken met groepen die nodig zijn om Archiving 

by Design te laten landen 
• Archiving by Design: Archief haakt aan gedurende gehele proces van 

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

applicatie. 
• Uitfasering applicaties. 
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• Artificiële intelligentie: mogelijke oplossing voor email problematiek. 

Gaaf is ook dat Esther en haar team tegenwoordig vermeld staan in de 
handreiking archiveren by design als praktijkvoorbeeld. Datzelfde geldt 
voor digitaal vernietigen. Ook is de leerexpeditie archiving by design bij 
haar op bezoek geweest en waren ze onderdeel van het kennisfestival van 
het Nationaal Archief! 

Ziehier haar verhaal: 

Focus: Archief 

Ik ben Esther Maes. Ik ben Head of Document Management en Archives. Dat 
zit bij ons in de Library. En wij zijn verantwoordelijk voor het archief van de 
gehele TU Delft, best een grote ingewikkelde organisatie: wereldwijd, heel 
veel samenwerkingsverbanden, heel veel data. En ik ben als hobby 
zeilinstructeur bij de Westeinderplassen.  

Ik ga het vooral hebben over archief. De (nieuwe) Archiefwet is een hele 
ingewikkelde wet en die gaat over hoe je omgaat met documenten, 
informatie, data.  

 

Ik licht eerst toe wat wij als basis archiefprincipe hanteren. Vervolgens hoe 
bij ons de organisatie aanhaakt. Daarna gaan we door met de archief rollen. 
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Want wij zorgen ervoor dat eigenlijk iedereen meedoet. We kunnen het niet 
alleen. En daarna ga ik dieper in op Archiving by Design en Delete by 
Design. En tot slot Artificial Intelligence: hoe wij dat geprobeerd hebben bij 
de e-mail.  

Basis archief-principe 

Als eerste het basisprincipe. Denk eens aan je eigen organisatie, met alle 
data die je hebt. Alles: van e-mail, Twitter, Facebook, alle software, alle 
applicaties, alle mappen, schijven, alles. En denk dan: dat gaan we in één 
archief systeem vangen. Eén klein applicatietje.  

Dat gaat hem niet worden. We hebben dat in het begin geprobeerd. Ik zal 
de naam verder niet noemen van het systeem. Systeem werkte prima maar 
onze gebruikers waren te koppig, wilden te veel, hadden veel te veel 
wensen. Ook nodig vanuit het werkproces.  

We gingen met iedere proceseigenaar, of in ieder geval die met de 
belangrijkere data, om de tafel en vroegen: wil je jouw data ook nog een 
keer in het centrale archief systeem zetten? En dan zei die proceseigenaar: 
'Waarom? Wat heb ik daaraan?' En: 'Dan moet ik ook nog dertig velden 
invullen.' En dat klopte, ze moesten er wel best veel energie instoppen, want 
wij willen goeie data hebben in dat archief systeem. Maar dan zie je allemaal 
puntjes verschijnen in het systeem: mensen raken geïrriteerd omdat er een 
verplicht veld is en vullen een punt of een komma in of een x of niets. Heel 
frustrerend, want je doet het allemaal om te zorgen dat de mensen 
betrouwbare data krijgen. Maar de hoeveelheid data is gewoon too much 
en dat groeit en dat groeit en dat groeit. Het is dweilen met de kraan open. 

Awareness 

Dus bij ons gaan we verder met het principe archivering by design. Wij 
volgen de mensen naar het systeem dat ze gebruiken. Maakt niet uit welk 
systeem het is, wij zorgen ervoor dat zij weten dat het archief is - een hele 
belangrijke eerste stap; dat heilige huisje moet je dus eerst omver 
schoppen - en dan vervolgens dat ze dat systeem op de juiste manier 
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gebruiken. En dan zijn we niet roomser dan de paus. We gaan niet die hele 
ingewikkelde Archiefwet volgen, maar we doen wel het eerste stapje. Dus 
de awareness dat je archief hebt. En dan zo veel en zo goed mogelijk die 
archiefwet proberen te volgen. Ga ik verder nog op in. 

 

Maar hoe ga je dit toepassen in zo'n mega organisatie als TUDelft? Want 
6000 man, 25.000 studenten wereldwijd, het is niet niks. Ik ben op zoek 
gegaan naar mensen die òf problemen hadden met data, metadata of 
archief òf waarvan ik dacht dit klinkt wel heel erg hetzelfde als wat wij ook 
willen doen. Dus aanhaken bij informatie, aanhaken bij de processen. In ons 
geval heb je het dan over ICT, privacy team, informatiemanagers, 
informatiespecialisten, data stewards. Die mensen zoek je eigenlijk als een 
soort van rechterhand. Want nogmaals, we kunnen het niet alleen.  

Partners zoeken 

En al deze groepen mensen doen iets met een raakvlak aan wat wij doen. 
Die probeer je mee te nemen. Hoe? Niet door de Archiefwet te noemen, dat 
valt minder goed heb ik ervaren. Bijvoorbeeld bij ICT heb je het over 
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servercapaciteit, want dat is toch wel een dingetje, zeker als je het ook 
milieutechnisch wil gaan bepalen. En bij Privacy: die willen heel graag dat 
mensen vergeten kunnen worden en dat is weer handig als je dan de juiste 
bewaartermijn kent. En zo probeer je iedere groep een beetje te benaderen 
met de argumenten die daar het beste vallen.  

 

Iedereen archivaris 

Vervolgens stellen we dat iedereen bij de TU-Delft archivaris is. Ze weten het 
misschien niet en ze hoeven het misschien ook niet te weten, wat mij betreft. 
Dus niet iedereen hoeft bewaartermijnen te kennen, niet iedereen hoeft die 
Archiefwet te kennen. Maar het principe is wel belangrijk dat alle 
medewerkers de juiste systemen op de juiste manier vullen. Het is heel 
lastig om hier awareness voor te krijgen, want je hebt bij ons zoveel 
verschillende aanpakken als er medewerkers zijn. Want niet iedereen 
gebruikt dezelfde systemen.  

Maar je hebt ook de FAB'ers, de functioneel beheerders, administrators. Die 
werken in het systeem en zij zijn de personen die voor ons bijvoorbeeld die 
bewaartermijnen toepassen. Dus die checken - en daar kom ik dadelijk bij 
delete by design op terug -  van welke data in hun systeem de 
bewaartermijn verstreken is. Een hele belangrijke rol. En wij staan onderaan. 
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Wij verzorgen het archief advies. Dus wij zijn overal en nergens. Iedereen 
zien we. Maar wel op hoog niveau. Wij verwerken geen data persoonlijk. We 
adviseren. We controleren. 

 

Volg de mens 

Let wel: bij ons is iedereen compleet anders. TU Delft is onderzoekers, 
wetenschappers, wetenschappelijke docenten. Die kun je niet vangen in 
één systeem of standaard structuur. Dus wij volgen de mensen in hun 
systemen, maar daar moeten ze dan wel structureel in blijven werken vinden 
wij. Dus als ze eenmaal een systeem gekozen hebben dat voor hun gevoel 
goed werkt, dan willen wij dat vastgelegd hebben. Daar helpt ICT ook weer 
bij en het privacy register van de AVG. En dan is het bedoeling dat daar in 
verder gewerkt wordt. 

Er is ook geen sprake van een standaard instructie voor nieuwe werknemers. 
De mensen die binnenkomen krijgen gewoon de instructie van hun team en 
dat is overal anders. Want een jurist die bij ons binnenkomt gebruikt 
compleet andere systemen of compleet andere processen dan een 
wetenschapper. Dat is totaal niet te vergelijken. Maar in die intake worden al 
die processen en systemen genoemd. En daar haken wij weer op aan. Dus 
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we hebben geen directe link met al die nieuwe medewerkers of alle 
medewerkers. 

Inspectie 

Wij vallen onder de archief inspectie. Dus het Nationaal Archief is onze 
archiefbewaarplaats. Dus wij hebben ook daar de inspecteurs en de monitor 
en alle regels. We zijn streng beoordeeld en dat is ook nog best een lastige, 
want we hebben dus heel veel open data die wereldwijd toegankelijk ook 
móét zijn - want wij worden betaald met belastinggeld - en andere data 
moet weer volledig gesloten blijven omdat dat heel spannend is. 
Bijvoorbeeld onze reactor: dat is hele precaire, gevoelige data. 

Archivering by Design 

Archiving by design. Dat is simpelweg het principe dat je begint bij de start 
en eindigt bij het einde. Als een applicatie wordt aangeschaft ga je dus 
meteen meedenken vanuit de Archiefwet wat nou de principes moeten zijn. 

 

Dit is wat wij aanbieden bij aanbestedingen. Als er een aanbesteding komt 
van een nieuw pakket, dan komen ze over het algemeen bij ons. En dan 
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vragen ze om de archiefrequirements en die stellen wij dan op. Heel simpel 
weer. Dus alles wat we doen is een soort van eerste stap. Ook hier weer. Als 
we de hele wet zouden volgen dan zou je misschien wel 500 
archiefrequirements kunnen vullen, maar dat doen we niet. We geven de 
essentie mee van waar wij denken dat de applicatie het meeste baat bij 
heeft. Dus je moet eigenlijk proberen terug te gaan naar de aller 
alleronderste basis en dat doorgeven. Super lastig!  

Archiefrequirements 

En dan moet je ook nog eens zorgen dat er systemen overblijven in de 
aanbesteding. :-) Dat lukt soms niet want het is heel verschillend in 
leveranciersland. Sommige leveranciers zijn echt al klaar voor 
bewaartermijnen en alles erop en eraan, bijna traditionele archief systemen. 
En andere leveranciers zeggen: waar heb je het over? En dan kun je dus niet 
zeggen dat het een eis is, dus dan moet je het als wens aangeven. Wij 
hebben dan ook altijd eerst een gesprek met de aanbesteder om te vragen 
hoe ver ze zijn. Als ze aan het begin staan, doen we alles als wens maar dan 
weet de leverancier wel al dat we hieraan denken. Ook vanuit het privacy 
team is dat steeds belangrijker. En we hopen dat de volgende aanbesteding 
gaat lukken. 

Archiefcheck 

Jaarlijks doen we een periodieke archiefcheck. Dat is niet gering. De 
bibliotheek - waar wij onder vallen - heeft al 123 applicaties. Hierin zijn o.a. 
ook meegenomen de tools die ze gebruiken om managementrapportages 
van te maken en ook de websites waar databases op staan. Dus we hebben 
echt heel veel websites. 

Ter toelichting: een website is eigenlijk officieel via de Archiefwet voor 
eeuwig te bewaren. Maar bij ons worden websites ook wel gebruikt voor 
databases, dus dan zien we het toch als een database. Daar moet een 
bewaartermijn bij en we hebben ervoor gekozen om een classificatie te 
gebruiken vanuit de ICT wereld: de BIV classificatie per applicatie. Die score 
bekijkt of een applicatie al dan niet gebruikt wordt door heel veel 
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gebruikers en hoeveel de uptime is bijvoorbeeld. Het is een groot verschil 
of je met drie man een applicatie gebruikt of 6000. En ook of het systeem 3 
minuten plat mag liggen, of misschien wel een hele dag voor dat mensen 
niet meer kunnen werken. 

Met die checklist bepalen wij een aantal scores aan de hand van een aantal 
archief vragen die ik heb bedacht vanuit de Archiefwet. Die worden gesteld 
aan de Functioneel Applicatiebeheerders. Je wil die personen niet per 
applicatie lastig vallen met een vragenlijst van 150 vragen dus we hebben er 
tien. Dat is vrij minimaal maar weer een eerste stap om aan te haken. 

Donkergroen graag 

Het zijn vragen als: Heb je al eens gecheckt of alle bestandstypen nog te 
openen zijn? Kun je zien wie wat waar wanneer gewijzigd heeft? Dan komt 
er een score uit en met die wegingsvragen - die bewaartermijn en BIV 
classificatie en of applicatie binnen twee jaar vervangen wordt - krijg je een 
eindscore. En in onze organisatie werkt het heel goed als je daar een 
kleurtje aan geeft: rood, oranje en groen. Vooral rood is spannend. En als ik 
eerlijk ben moeten eigenlijk alle applicaties helemaal donkergroen zijn, 
want we hebben maar een heel marginaal klein vragensetje. Dus als je hier 
oranje bent is het eigenlijk ook al heel slecht. Maar het is een begin.  

Vervolgens zetten we deze data om in een SharePoint site waar de hele 
organisatie van de TU Delft bij kan. Je ziet al die applicaties en wie de 
FAB'er is, wie de eigenaar en al die archiefrollen. Ze staan hier vermeld bij 
naam, de archief bewaartermijn en de archief score. Die gaan we in een 
update ook met een kleurtje weergeven. 

Rood is menens 

Vervolgens willen wij gaan werken aan de applicaties die rood scoren. Dus 
TU breed is duidelijk: dit zijn de spannende applicaties. En dan gaan we 
vooral onze input doen op rood scorende applicaties. En dit herhalen we 
jaarlijks, zodat de awareness blijft. Ook bij nieuwe medewerkers. Ook bij 
nieuwe procedures, nieuwe afdelingen.  
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Delete by Design 

Delete by Design is ook een leuk en redelijk spannend proces. Zeker als 
mensen het voor de eerste keer doen. Na de archief check ga je heel 
logisch door naar de vernietigingsronde. Opnieuw een jaarlijks moment 
dus. En dan heb je per applicatie eigenlijk vijf opties:  

 

Optie 1: DHZ 
De eerste is als het een hele simpele is, dus een lage bewaartermijn, lage 
BIV scoren, niet spannend voor de organisatie. Denk aan koffiezet automaat 
registratie. Dat mogen de functioneel beheerders lekker zelf doen. Die 
maken een query van het systeem van welke data weg moet volgens de 
bewaartermijn, zetten dat even naar een manager door of het goed is dat ze 
dit doen en de manager zegt ja. Dan doen ze nog een keer die query en 
dan direct 'delete'. 

Dit betreft het merendeel van de applicaties, zo'n 60%, 70%. De indeling is 
vrij helder te maken. Het zijn ook relatief kleine bakjes allemaal, die 
applicaties. Het liefst zouden wij procesmatig werken uiteraard, maar we 
hebben geleerd dat de bakken beter werken voor mensen omdat we 
gewoon meer applicatie georiënteerd zijn. 
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Optie 2: Getekend 
Als het nou een complexer systeem is, bijvoorbeeld ons studenten dossier 
systeem waar de hele dossiers van alle studenten in staan, dan willen we 
een meer middeleeuwse manier: met een echte handtekening. Dat mag wel 
digitaal - in PDF - want we zijn niet meer van het papier. Wij maken een lijst 
en die ondertekent ook echt de directeur. Meerdere directies voor 
complexere systemen. 

Optie 3: Niet nodig 
Voor sommige systemen is het niet nodig, want die hebben voor eeuwig te 
bewaren informatie en daar moeten we nog een keer ook weer met het 
nationaal archief om de tafel om te kijken hoe we dat verder gaan doen. 

Optie 4: Praktisch niet mogelijk 
We hebben een aantal systemen ontdekt die niet in bulk een query kunnen 
maken. Dus je kan alleen maar per metadataveld of per document type 
bepalen dat het document weg kan.  

De schaal waar wij over praten is miljoenen en miljarden dus dat gaat hem 
niet worden. Daarom doen wij nu een pilot met Robotic Process Automation, 
RPA. Die kun je handmatige dingen laten doen. Dus dat zou ideaal zijn. 

Wij hadden een paar systemen waar het deleten automatisch ging, maar 
daar zijn we van teruggekomen. Bij een migratie zijn we iets van 50.000 
stukken kwijtgeraakt omdat het systeem automatisch bewaartermijnen ging 
updaten. Ik weet niet of systemen al klaar zijn voor de menselijke factor. 
Mensen maken fouten. Dus je wilt eigenlijk het liefste nog één keer checken 
of de data die op de lijst staan echt weg kunnen.  

Dat is de reden dat we sommige dingen formeel doen, de spannende 
systemen voor de TUDelft die een hoge bewaartermijn hebben en een 
hoge BIV score. De directeuren tekenen alles wat ze voorleggen, maar de 
proceseigenaren checken gelukkig wel en die zitten bij die spannende 
systemen in het proces. Maar, die koffieautomaten, who cares. 
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SharePoint doen we per teamsite of per site of per site collectie. SharePoint 
is voor ons de databak die niet in de proces applicaties staat. En wij hebben 
binnen SharePoint ook een DMS, dus een aantal uitzonderingen die we ook 
per site collectie doen. Het signaal systeem is altijd per jaar. Iedere site 
owner - degene die eigenaar is van een site of site collectie - krijgt jaarlijks 
een reminder: is je site nog actueel? 

We willen Teams eigenlijk gebruiken als voorbereidende werkzaamheden. 
Eigen verantwoordelijkheid: na verloop van tijd weg. En als je iets formeels 
hebt wat je langer wil bewaren: op SharePoint. 

Optie 5: Niet mogelijk qua ketenrol 
Optie vijf is een hele andere variant: de systemen die aan elkaar doorgelinkt 
zijn. We hebben ook binnen de TU Delft echt mega geweldige 
architectuurplaatjes met vijftien systemen binnen, buiten de TU Delft die 
wereldwijd aan elkaar geknoopt zijn. Daar bewaren we de langste 
bewaartermijn. Dus je kijkt in die hele keten welke de langste bewaartermijn 
heeft en de rest moet zich daar aan houden. Misschien mag iets uit het ene 
systeem eerder weg in dat betreffende proces, maar wordt het hergebruikt 
in een ander proces wat veertig jaar bewaard moet worden. Daar zijn we 
nog niet helemaal over uit. 
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Terug bij het begin 

Helemaal aan het einde van het proces wordt de applicatie uitgefaseerd. 
Ons maakt het niet uit waar het allemaal instaat, het gaat om die data 
uiteraard, de applicatie is gewoon het omhulsel. Meestal komt er dan weer 
een nieuwe applicatie. En bij die aanbesteding nemen we mee al de 
genoemde archiefrequirements plus wat we geleerd hebben bij de jaarlijkse 
archiefcheck van wat er allemaal wel en niet kan in het systeem.  

En dan is altijd de grote discussie: mag de data mee naar het nieuwe 
systeem? Nou, meestal niet, want mensen willen met een schone lei 
beginnen. Dus heel vaak zetten we dan de data apart in een map van 
dedicated ICT met een hele handleiding (dit is de data van proces X 
etcetera). Hij komt dan ook in die SharePoint lijst met applicaties, want het is 
nog steeds een bron en daar komt dan bij te staan 'dit is de oude versie'.  

Dat heeft niet onze voorkeur, maar als het maar terugvindbaar is, is het 
allemaal prima wat mij betreft. En als je dit dan allemaal goed ingeregeld 
hebt en je blijft er een beetje bovenop zitten, dat is wel belangrijk, dan heb 
je in ieder geval hele fijne en blije AVG en ICT collega's. 

Iedereen vóór? 

Er zijn wel wat hobbeltjes, niet alleen vanuit de archiefwet maar ook bij mijn 
eigen team bijvoorbeeld. Want die hadden in het begin ook zoiets van nee 
nee nee, dit gaat niet gebeuren, we raken het overzicht kwijt! Nu zeggen ze: 
we hebben nog nooit zoveel gezien, we leren dagelijks bij en we wisten niet 
dat er zoveel data was. 

En: als je je archiefinspecteur uitlegt dat jouw doel is om meer dan die één 
procent te vangen die wij in ons traditionele archiefsysteem vingen - want 
dat was het wel ongeveer, misschien wel minder - dan zeggen ze wauw, ga 
zo door. Want hiermee heb je wel heel veel meer. En je bent bij het proces 
betrokken. Het is niet heel traditioneel helaas. 

Nogmaals: je hebt alle hulp nodig. Wij hebben negen man in ons team, 
maar die groepen die ik net noemde zitten overal en die móét je echt 
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gebruiken want anders red je het niet. Je hebt ze echt heel hard nodig als 
medestander. 

Het blijft wel een dagelijkse struggle. Want als er nieuwe inzichten komen en 
het verandert, kan het zo maar zijn dat we weer even de afspraken vergeten. 
Reuring alom. 

Artificial Intelligence 

We hadden ook nog zoiets als e-mail, mappen, schijven. Daar zit ook nog 
een heleboel data en hoe pak je dat nou aan? We hadden eigenlijk een 
tweeledige uitdaging.  

 

Welke mail is belangrijk? 
Als eerste: hoe krijg je uit e-mail belangrijke mailtjes, dus de mailtjes die je 
wil bewaren. Vanuit de Archiefwet wordt gezegd je moet eigenlijk hele 
mailboxen bewaren van belangrijke personen van van de organisatie. Maar 
ja, zo'n hele mailbox, wat heb je daar verder aan? Wat kun je daarmee? Hoe 
ga je beslissen dat dit een mailtje is dat gebruikt is voor dat en dat?  
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Hoe haal je die eruit? 
En de andere vraag was: hoe haal je er data uit? Hele gevoelige data - 
sofinummers, godsdienst, dat soort dingen, richting de AVG - wil je eigenlijk 
liefst dit jaar nog verwijderen als het kan en als de bewaartermijn het toelaat.  

Die twee vragen - louter over e-mail - hebben wij om te beginnen aan een 
leverancier gesteld. Dat hebben we getest op een platform. En daarna 
hebben we nog vier teams van de UvA gevraagd die daar drie maanden aan 
hebben gewerkt. Met als eindresultaat... het is het nog niet. 

AI vréét data 

Ik was heel, heel, heel teleurgesteld. Het is net te lastig: je moet artificial 
intelligence te veel leren om goeie uitkomsten te krijgen.  

Ik had mijn eigen e-mails ter beschikking gesteld en ze alle 800 stuk voor 
stuk beoordeeld of ze weggegooid konden worden. Maar eigenlijk hadden 
ze voor ieder onderwerp minimaal 800 mailtjes nodig. En die 800 mailtjes 
moeten voorbewerkt zijn. Ik wist niet wat ik hoorde.  

Wat nog lastiger is is dat niet iedereen dezelfde term gebruikt. Bij e-mail is 
het echt ongestructureerd. En dan de verschillende talen: je kunt het beste 
nog al het Nederlands vertalen naar het Engels. Kortom: voor nu is dat 
allemaal geen oplossing. 

We moeten eigenlijk nu alles bewaren of we moeten heel veel meer training 
sets hebben. Maar niemand durft dat laatste aan. Ik had ook m'n twijfel dus 
heb een beetje bibberend mijn emailtjes uitgeleend en gevraagd: wil je ze 
alsjeblieft verwijderen en nadat je klaar bent. Ik hoop van harte dat dat 
gebeurd is.  

Er was nog wel een andere insteek die ik heel leuk vond, out of the box. Een 
aantal studenten hebben dingen bedacht die deze beperkingen zouden 
kunnen omzeilen: als je een email vaak doorstuurt kan het zijn dat hij 
belangrijker is. Formeel taalgebruik zou ook een insteek kunnen zijn. 
Misschien zijn er mogelijkheden in die richting. 
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Dan maar geen email :-) 

We hebben bij de TU Delft gezegd dat we vanaf nu de e-mail langzaam 
willen laten verdwijnen als het kan. We gebruiken natuurlijk Teams  voor 
samenwerking en daar gebruik je de mail niet. Officiële stukken gaan op 
SharePoint, dus ook daar gebruik je de mail niet meer voor. En je gebruikt 
zoveel mogelijk je proces applicaties. En in die proces applicaties kan 
tegenwoordig ook heel veel meer. Vroeger kregen wij de facturen per mail 
binnen en nu gaan die via het systeem. Dus ik hoop dan maar dat het die 
kant op gaat en dan moeten we alleen nog iets verzinnen voor die bizarre 
data tot nu toe. 

Sommige organisaties doen dat anders. Daar moet je misschien bij een 
mailtje een categorie aangeven - of het intern, confidentieel, o.i.d. is - 
anders wordt de email niet verstuurd. Dat zou een prachtige oplossing zijn, 
maar bij ons werkt zoiets heel averechts. Ik word eerder ontslagen dan dat 
een wetenschapper zo'n systeem gaat gebruiken. :-) 

Links 
• Profiel Esther 
• Presentatie 
• Praktijkvoorbeeld in handreiking archiveren by design 
• Parktijkvoorbeeld voor digitaal vernietigen 
• Leerexpeditie archiving by design 
• Rol op Kennisfestival van het Nationaal Archief 
• Artikel in Delta over de TU Delft 
• TU Delft 
• Library TU Delft 
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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) 

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

Digitale Tijger Journal  
Dit zijn bloemlezingen uit dergelijke sessies met langere en kortere artikelen van 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 / 
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GIBIT / Textdatamining & Information Extraction / Bronnen: Radboud Universiteit / 
Koninklijke Bibliotheek / ABN AMRO / Eric Burger / Gemeente Doetinchem / Ver. 
Nederlandse Gemeenten. Bonus: Case De Doetinchemse Aanpak: Visie, Transitie en 
Samenwerking. (78 pagina's, verschenen najaar 2020) 

4. DIV uit de Kast / Cold Cases: DIV & Artificial Intelligence / Kennisplatform IVy in   
SP Online / WOB & de Archiefwet aan Diggelen? / Afscheid van de platformgerichte 
dienstverlening / Frisse Blik op verouderde Terminologie / Thematische 
Herclassificatie / TijgerTalks #3 / Bronnen: Radboud Universiteit / Nationale Politie / 
Gemeente Coevorden / Ministerie BZK / Pensioengigant MN / Rijksmuseum. Bonus: 
Het Mooiste Stadsarchief ter Wereld!  (80 pagina's, verschenen 2021) 

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

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

7. Informatiebeheer op de Kaart bij Projecten  / Implementatie Zaakgericht Werken / 
Linked Open Data / Office 365: Visie & Praktijk / Vervanging en Slim Scannen / Hete 
Data! / Sentimental Journey / Bronnen: Gemeente Zoetermeer / Rijksmuseum / 
Nationale Politie / Pensioengigant MN / Shared Service Center Leidse Regio / Bonus: 
Case Rijksmuseum en Digitaal Erfgoed! (97 pagina's, 2022) 

Voor niet-leden zijn Digitale Tijger Journals verkrijgbaar bij het Netwerk door simpelweg 
lid te worden via deze link of zaak@papierentijger.net. Kosten: € 49 voor het lopende 
kalenderjaar (bij verschijning van deze publicatie geldt dat voor 2022). 
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Papieren Tijger Netwerk en Heterdaadsessies 
Het Papieren Tijger Netwerk is opgericht in 1998 en telt zo’n 700 eigenzinnige 
Informatieprofessionals (document, content, kennis, data…) met als missie: elkaar scherp 
houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en 
SharePoint-tijdperk. 

Een Papieren Tijger... 
... is een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog 
voor kansen en technologie, die het oor te luisteren legt bij 
anderen en de tanden zet in nieuwe dienstverlening! 

Ja, Papieren Tijger is een geuzennaam: een spotnaam ontpopt tot erenaam,  
met accent op Tijger.  

Het Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies, 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 voor attendering 

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 2023

Individueel lidmaatschap: € 95. 

Bedrijfslidmaatschap: € 225. 

Heterdaadsessie: € 175 (lid), € 250 (niet-lid, wordt meteen lid), € 99 (werkzoekende) 

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

Digitale Tijger Journal: € 75 (gratis als lid in verschijningsjaar). 

Nu individueel lid worden kan voor € 75 hier of via een mailtje (zaak@papierentijger.net). 

Alle bedragen in deze publicatie zijn ex BTW en gelden voor 2023. Transacties zijn 
zakelijk, op naam van de organisatie en dus BTW-plichtig.
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