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The I of the Tiger 
Toch nog een Corona-Cadeautje!  

Er gloort een effectief vaccin, dus... met een 
beetje mazzel zien we elkaar in 2021 weer in 
den lijve! Tot die tijd strooit het Netwerk nog 
met Corona-edities, zoals deze. :-) 

Maar er wordt niet alleen hard gewerkt aan 
deze Digitale Tijger Journals en de Heterdaad 
eDossiers, maar ook aan... virtuele vormen van 
kennisdeling. Om te beginnen een compleet 
nieuw concept:  

TijgerTalks! 
Visies, Passies & Lessons Learned in het 
Informatiedomein... 

Super spannend. Zie de poster een paar pagina's verderop! En lees er meer over 
in de rubriek Tijgernootjes: 'De Redding van het Informatiedomein!' 

Bij TijgerTalks staan nou eens niet de organisaties centraal maar de vakgenoten 
zelf, mensen die - digitaal - een aansprekend verhaal kunnen presenteren binnen 
het informatiedomein. Het is een Ode aan de Factor Mens... 

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.  

Maar goed, laten we nog maar niet teveel verklappen. Een gaaf scala aan sprekers 
begint zich te verzamelen: gemeente en industrie, universiteit en nutsbedrijf, 
dienstverlening en rijksoverheid... Zie daarvoor verderop de rubriek Tijgernootjes. 

Mocht je tips voor sprekers hebben of zelf een wetenswaardige ervaring, case, 
visie of misschien zelfs een hartstochtelijke mening, dan hoor ik graag van je. Het 
netwerk zorgt voor begeleiding, screening en productie... 
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Herfst, kale bomen en hééél veel blaadjes (om te lezen ;-)

Ja, dit is weer een bomvolle Digitale Tijger Journal, met uniek materiaal over en 
van: 
• Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit 
• ABN AMRO 
• Gemeente Doetinchem 
• Koninklijke Bibliotheek 
• Vereniging Nederlandse Gemeenten 

Plus... een Mystery Organisatie in de rubriek Sentimental Journey :-) 
En vergeet vooral niet de gave strip 'De Archivist' van vakgenoot Jurgen Egges! 

En in rubriek Tijgernootjes: 'De Redding van het Informatiedomein!' en de 
TijgerTalks. 

Maar ook nog iets heel anders: een gastauteur. De nieuwe gastrubriek biedt een 
podium aan professionals in het informatiedomein die een onderbouwd verhaal 
hebben over een thema, project of andere ervaringen. Gastschrijver in deze editie 
is Eric Burger van eric burger document management. 

Eric's bijdrage gaat over Office 365 in corona tijden en de consequenties voor 
compliance en recordsmanagement. Gelukkig mèt best practises! 

Je weet: wat je nu leest is een bloemlezing uit vrij actuele sessieverslagen plus 
enkele rubrieken. Digitale Tijger Journals verschijnen ca. 4 x per jaar en komen 
telkens beschikbaar voor alle leden van het Papieren Tijger Netwerk. Gratis. 

Verslagen van de allerlaatste sessies die verschijnen in de Heterdaad eDossiers 
zijn doorgaans een stuk uitgebreider en leveren langere, diepgravender artikelen 
op, maar bloemlezingen bevatten ook kortere als die een aardige inkijk geven in 
de materie. 

Waarom deze bloemlezingen? Om inspiratie en kennis te delen rond 
onderwerpen die zoal in sessies langskomen. Trouwens: Kennis en het delen 
ervan staat al sinds 1998 centraal voor het Papieren Tijger Netwerk, met name via 
de bekende Heterdaadsessies. Motto: Kennis, op Heterdaad Gesnapt! 
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Lees je dit als niet-lid? Een korte intro

Papieren Tijger is een spotnaam ontpopt tot erenaam. Een geuzennaam.  
Met accent op Tijger!  

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

Een Heterdaadsessie (pre-corona editie) focust op een aansprekende organisatie 
met een spraakmakende case en speelt zich af op… de plaats delict zelf! De 
sessie is middagvullend, sterk informatie-intensief en kent een hoog netwerk-
gehalte. Naast het plenaire programma is vaak sprake van parallelsessies en zo 
mogelijk een rondleiding. Heterdaadsessies worden afgesloten met een ludiek 
presentje voor de gastorganisatie en een Tijgerborrel met Tijgernootjes. ;-) 

En sinds kort verschijnt van elke Heterdaadsessie een Heterdaad eDossier: een 
uitgebreid verslag inclusief bijpassende illustraties en links naar de 
onderliggende sheets, fotoreportages en andere handige achtergrondinformatie.  
Exclusief voor leden en gratis voor deelnemers aan de betreffende sessie. 

En dan is er nog die nieuwe, digitale loot: TijgerTalks! 
Visies, Passies & Lessons Learned in het Informatiedomein... 

Digitale Tijger Journals zijn vooral bloemlezingen uit eDossiers, exclusief en gratis 
voor leden. Voor € 49 ben je lid voor 2020 en 2021 en krijg je dus alle Journals 
automatisch. 

Overigens is het netwerk naast alle zakelijke informatie ook sterk voorstander van 
wat luchtigheid en hier en daar een knipoog. Vandaar bijvoorbeeld in dit dossier 
de Column Tijgernootjes, de Sentimental Journey en de Strip 'De Archivist'. 

Zoals ik al schreef: wegens corona ook beschikbaar voor niet leden. Zo brengt het 
virus naast alle verwarring en verdriet hopelijk ook een beetje inspiratie...  

Veel leesplezier! 

Met Tijgergroet, 
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P.S.  Alle publicaties zijn exclusief voor leden. De Heterdaad eDossiers 
vertegenwoordigen elk een waarde van € 95. Maar... ze zijn ook te koop als 
je geen lid bent, want door aanschaf word je lid (lidmaatschap voor 2020 en 
2021 is inbegrepen in de prijs). 

En...  Mocht je zelf ook een interessant artikel hebben dat je met vakgenoten wilt 
delen, ik neem het - na screening/redactie - met alle plezier op in een 
Digitale Tijger Journal. Uiteraard met bronvermelding! Veel leesplezier! 
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De Archivist - Strip van Jurgen Egges 
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1. Gastrubriek - Office 365 in corona tijden: best practices 

De gastrubriek biedt een podium aan professionals in het informatiedomein die een 
onderbouwd verhaal hebben over een thema, project of andere ervaringen. 

Eric Burger van eric burger document management is 
de eerste gastschrijver voor deze rubriek. Niet zomaar, 
want hij weet waar hij het over heeft. 

Zijn bijdrage gaat over Office 365 in corona tijden en 
de consequenties voor compliance en 
recordsmanagement. Gelukkig mèt best practises! 

Het woord is aan Eric... 

Door mijn online sessies, cursussen en implementatietrajecten hoor ik van heel 
veel organisaties in het land terug hoe zij hun Office 365 governance zo goed 
mogelijk proberen te organiseren. Zo goed mogelijk, want veel moest in 
sneltreinvaart van de grond getrokken worden toen de coronacrisis velen ineens 
thuishield. En het vergaderen gewoon door moest kunnen gaan. Satya Nadella, 
de bovenbaas van Microsoft zei onlangs dat een digitale transformatie van twee 
jaar zich in twee maanden had voltrokken. Online werken en vergaderen is dan 
wel ’gewoon’ geworden, de organisatie achter Office 365 is in de meeste gevallen 
nog lang niet klaar of op orde. Hoe komt dat en wat zijn best practices om dat 
beter te doen?  

Een Case: project loopt, maar corona ook…

Ik schets vaak een fictieve organisatie waar het project of programma voor 
introductie van Office 365 nog volop loopt, terwijl tegelijkertijd de producten 
daarvan al gedeeltelijk of goeddeels in gebruik zijn genomen. In dat project 
worstelen projectteamleden om de Office 365 zo goed en zo snel mogelijk bij de 
medewerkers te krijgen. Er zijn deadlines, afhankelijkheden en veel partijen om 
rekening mee te houden. Dus vaak proberen projectmanagers de scope klein te 
houden, heikele onderwerpen door te schuiven naar een volgende fase en 
natuurlijk is vaak genoeg archivering dan kind van de rekening. Interne en externe  
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"Wat doen we met al die informatie in Office 365? Sommige 
specialisten hebben hardop gepleit voor loslaten, een puinhoop 

wordt het toch en we kunnen alles tegenwoordig fantastisch 
goed terugvinden. Maar in ons vakgebied weten we wel beter..." 

samenwerking is de focus. En vaak genoeg moeten informatiebeheerders en 
recordsmanagers vechten om de aandacht die compliance en 
recordsmanagement wel verdienen. 

Het is Office, maar not as we know it

Tegelijkertijd is Office 365 ook al in productie genomen, al was het alleen maar 
om ondanks de crisis het thuiswerken te kunnen ondersteunen. Office 365 is een 
gigantisch omvangrijk product, maar beheerorganisaties zijn vaak nog geschoeid 
op de leest van CD-erin-CD-eruit Office migraties eens in de zoveel jaar. Nu komt 
er ineens een wereld van permanente vernieuwing aanrollen die heel veel vragen 
oproept bij de gebruikers. En als je alles out-of-the-box aanbiedt ben je in luttele 
maanden tijd van niks naar twee- of drieduizend Teams gegroeid. Met evenveel 
SharePoint sites, laat staan als je ook nog private channels toestaat in Teams.  

 

Ook het tempo van verandering is moordend: je kan niet langer drie jaar doen 
met je handleiding, het Office 365 berichtencentrum doet regelmatig zo’n tien 

Afb 1 Berichtencentrum. Zie de wijzigingen. 
 (Klik hier voor volledige grootte)
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nieuwe aankondigingen per dag. Als je geluk hebt krijg je een paar maanden 
respijt. Het platform verwerkt dagelijks updates. Er is geen releasekalender, de 
verandering is permanent.  

We hebben het dan nog niet eens over vereisten voor informatieveiligheid met al 
die mogelijkheden voor delen met derden. Of wettelijke eisen aan archivering. 
Want de illusie dat al die communicatie via e-mail ooit in een DMS terecht zou 
komen hadden we toch zeker al verloren? Wat dan te doen met miljoenen chats in 
Teams en privé berichten, alle documenten, videoregistraties, taken, lijsten en 
andere nieuwe typen van informatie? Of blijven we ons vastklampen aan het 
ambtelijk ritualisme van kopiëren naar een DMS om het dan daar heel zorgvuldig 
te gaan bewaren en vernietigen? Wat doen we met al die informatie in Office 365? 
Met de gemeenschappelijke schijven wisten we ook al niet zo’n raad en als we nu 
loslaten zijn we nog heel veel verder van huis. 

Loslaten of beheersbaar maken

Sommige specialisten hebben hardop gepleit voor dat laatste: loslaten, een 
puinhoop wordt het toch en we kunnen alles tegenwoordig fantastisch goed 
terugvinden. Maar in ons vakgebied weten we wel beter en zullen we vooraan 
moeten zitten, zowel in de projecten als in de governance teams die Office 365 
gaan beheren. Want waar Office 365 een fusie is van zowel je fileshares, je 
mailboxen, je DMS en je intranet kan het niet anders of beheer wordt een team 
aangelegenheid.  

Door de combinatie van functies in Office 365 moet het beheer op een nieuwe 
manier georganiseerd. Waar je voorheen de mogelijkheid had om verschillende 
diensten in verschillende applicaties te organiseren - en dus niet teveel met elkaar 
te maken te hebben – is er nu een acute noodzaak om letterlijk bij elkaar te gaan 
zitten (of nog een tijdje virtueel dan natuurlijk) en te gaan samenwerken.  

Je zou zeggen dat dit voor de hand ligt – want iedereen kan toch zien dat Office 
365 bepaald geen Office-CDtje is - maar verschillende factoren staan dat in de 
weg.  
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"Hoezeer ook de haast en deadlines aandringen, hoe zeer 
ook de scope wordt verkleind tot het minimale, 

compliance vereisten wachten niet, waren er gisteren, 
vandaag en ook morgen..". 

Organisaties niet flexibel

Werkorganisaties blijken vaak niet voorbereid om zo’n verandering in 
samenwerken goed op te vangen. De afstand tussen te betrekken onderdelen 
blijkt vaak groot. Samenwerking blijkt veel moeizamer dan nu juist nodig is. 
Bemoeienis wordt nogal eens als bemoeizucht gezien. Managers moeten elkaars 
medewerkers in een team laten samenwerken, bedenken hoe dit team sturing 
moet krijgen, wie verantwoording aflegt aan wie.  

Maar waar het intranet niet meer netjes in een door Interne Communicatie 
beheerde applicatie valt en archief in het DMS niet meer in de Afdeling DIV of 
Archief wordt beheerd en allerlei functies met elkaar verweven raken zal opnieuw 
moeten worden vastgesteld welke vingers aan welke knoppen in hetzelfde 
systeem mogen zitten.  

 

Afb 2 Informatiebeheer 
 (Klik hier voor volledige grootte)

12 Digitale Tijger - Winter 2020

https://www.papierentijger.nl/download/afb-2-informatiebeheer-1.png


Governance versus project

Het project staat onder druk om zo spoedig mogelijk uit te rollen, helemaal 
gezien al het thuis werken. Maar hoezeer ook de haast en deadlines aandringen, 
hoe zeer de scope wordt verkleind tot het minimale, compliance vereisten 
wachten niet, waren er gisteren, vandaag en ook morgen. Wat zorgvuldig 
gearchiveerd moet worden, moet gearchiveerd volgens de regels. Wat vindbaar 
moet zijn voor de WOB, moet vindbaar blijven. En wat verwijderd moet worden uit 
privacy-overwegingen, moet verwijderd. Het is onmogelijk om tegelijkertijd aan 
projectafspraken te voldoen en toch alle archiefeisen uit het programma van eisen 
of de norm aan te vinken. Die spanning moet onder ogen worden gezien, zonder 
dat het spanning tussen de verschillende betrokkenen en disciplines oplevert.  

Botsende disciplines

Want botsende disciplines zijn een terugkerend verschijnsel in SharePoint- en nu 
in Office 365 implementaties. De techneuten begrijpen niet waar de 
recordsmanagers zich druk over maken (we kunnen toch alles bewaren), de 
informatiebeheerders begrijpen de communicatiemedewerkers niet (want in de 
krant van vandaag wordt morgen de vis verpakt) en de mensen uit de business 
willen vooral snel en intuïtief hun werk doen (zonder eerst 25 velden te hoeven 
invullen).  

Dat deze groepen medewerkers niet vanzelfsprekend kunnen samenwerken, een 
eigen jargon hanteren en er eigen kwaliteitsstandaarden op na houden is een 
leerproces. Waar we echt jaren en jaren hebben geaccepteerd dat archivarissen 
kopieën van documenten in een afzonderlijk systeem stopten terwijl de 
Exchangebeheerder de - geautomatiseerde – boodschap liet uitgaan dat ‘uw 
mailbox vol’ is, kunnen we niet verwachten dat deze disciplines als vanzelf elkaars 
logica en normen begrijpen.  

Centraal versus decentraal

Office 365 biedt out-of-the-box een vergaand gedemocratiseerd en 
gedecentraliseerd model voor kantoorautomatisering. In de standaard versie kan 
iedereen een Team creëren, dat wil zeggen dat op de achtergrond een 
autorisatiegroep wordt aangemaakt en een reeks apps wordt gekoppeld, 
waaronder natuurlijk een Team in Teams, maar onder meer ook een SharePoint  
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"De samenhang van applicaties, de veelheid aan functies die het 
traditionele Office ver overstijgt, de impact op legacy systemen, 

het wordt nog steeds onderschat. En dat breekt een degelijke, 
afdelingsoverstijgende, multidisciplinaire governance wel op." 

site in SharePoint. ‘Vroeger’ kreeg je als nieuwe medewerker na instroming met 
verschillende goedkeuringen te maken voordat je een keer toegang kreeg tot een 
stukje van de fileshare en de nodige vakapplicaties. Nu hebben we met een druk 
op de knop een eigen autorisatiegroep, zijn we eigenaar en kunnen we naar 
believen collega’s als leden en zelfs externen als ‘gasten’ toevoegen.  

Gelukkig zijn er centraal instellingen mogelijk die een vergaande decentralisatie 
enigszins remmen. We moeten dan te rade in de admincenters voor zowel 
SharePoint, OneDrive, als Teams. Ook het Compliance Center bevat instellingen 
voor beperking van extern delen. Maar zelfs dan blijven er ruime bevoegdheden 
over voor iedere eigenaar van een Team.  

 

Afb 3 Governance centraal decentraal 
 (Klik hier voor volledige grootte)
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Best practices om het beter te doen

Is al de narigheid in deze case nu niet te voorkomen? Wellicht niet alles of niet 
alles tegelijk, maar er zijn kenmerken af te leiden van organisaties die wel 
succesvolle stappen hebben gemaakt in hun Office 365 governance.  

Dat begin bij een beter besef bij het management van de aard van dit platform. 
De samenhang van applicaties daarin, de veelheid aan functies die het 
traditionele Office ver overstijgt, de impact op legacy systemen, het wordt nog 
steeds onderschat. En dat breekt een degelijke, afdelingsoverstijgende, 
multidisciplinaire governance wel op. Ik krijg uit projecten, sessies en cursussen 
vaak gefrustreerde verhalen terug, als zouden ‘ze’ het toch niet begrijpen. 
Resources worden daardoor niet tijdig ingezet of geworven, organisatievormen 
niet tijdig herschikt. Het toestaan van los samenwerkingsverband, het luisteren 
naar de werkvloer die er middenin zit, het is op zich niet zo ingewikkeld als je je 
als manager voor de vernieuwing openstelt.  

Ook is het aan het management de verschillen maar ook de verhouding tussen 
project en governance te leren begrijpen. Het project heeft doelstellingen en 
scope, maar de governance moet een stabiel beheer faciliteren. Vaak loopt een 
deel al met dubbele petten op. Meer begrip leidt tot minder stress en 
overspannenheid.  

 

Afb 4 Governance project-productie 
 (Klik hier voor volledige grootte)
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"Overal waar eigenaarschap wordt opgehakt in abstracte ‘ICT-
diensten’ onder deze of die manager zie ik de inrichting van 

governance vertragen." 

De modellen voor werkende governance komen ook altijd op dezelfde 
constructie uit. Aan de basis een multidisciplinair team waar functioneel beheer, 
informatiebeheer en eventueel interne communicatie een plek hebben en nauw 
contact onderhouden met keyusers in de organisatie, eventueel met 
‘informatiecoaches’ als liaison.  

En dit

Stel de verhouding tot de beheerpartij die het platform technisch beheert ter 
discussie. Iedere implementatie leidt er toe dat beheer steeds functioneler, steeds 
minder technisch wordt en dus (weer) binnen de eigen organisatie kan worden 
belegd. Dit vereist vaak wel een herijking van beheerrollen voor Office. Ook zal de 
beheerpartij, immers contractueel verantwoordelijk, niet graag die rollen ‘zomaar’ 
loslaten. Er zijn gevallen beschreven waarin een recordsmanager door een foutje 
in het Compliance Center, een deel van de informatie van de organisatie weg 
maakte. Die herijking kan dus niet meteen en niet zonder goede technische 
begeleiding, maar is wel onontkoombaar. En ook: als je geen begin maakt, leert 
de eigen organisatie niets uit de praktijk. 

Waar de externe beheerpartij ook nog voorziet in projectverantwoordelijkheid is 
het zaak om de verantwoordelijkheden te kunnen onderscheiden en binnen de 
organisatie over voldoende kennis te gaan beschikken om het handelen van de 
externe partij nog te kunnen beoordelen. Ik maak te vaak mee dat wensen van de 
organisatie worden afgewezen omdat de externe beheerpartij daarmee een stuk 
zeggenschap kwijtraakt. Toegang tot één of meer beheercentra is vaak een 
minimale stap om vooruit te komen in kennis en beheervaardigheden. En een 
minimale vereiste om controle te krijgen over functionaliteiten voor, bijvoorbeeld, 
dossiervorming, metadata, bewaartermijnen en verwijdering. 

Governance - helder en concreet

Aan de bovenkant van het model moet het absoluut helder zijn wie nu eigenaar is 
van het gehele platform. Overal waar dat eigenaarschap wordt opgehakt in 
abstracte ‘ICT-diensten’ onder deze of die manager zie ik de inrichting van 
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governance vertragen. De interne samenhang van de applicaties in Office 365 
maakt dat grootheden als ‘samenwerking’ en ‘veiligheid’ maar wat lastig zijn te 
onderscheiden. Uiteindelijk zal je toch op al die functies concrete beheerders 
nodig hebben.   

Maak daarom liever een vertaling van de doelen die je nastreeft met Office 365, 
naar diensten, naar organisatie rollen, naar Office 365 beheerdersrollen. En kom je 
met die laatste twee niet precies uit, wat erg goed kan namelijk, dan is er altijd 
nog een extra licentie mogelijk om in Azure custom rollen te formuleren. 

 

Tot slot

Tot slot, heb voldoende zorg voor al die Teams- en site-eigenaars waar een heel 
stuk gedelegeerd beheer komt te liggen, of je nu hun bevoegdheden centraal 
vergaand beperkt of niet.  

Afb 5 Governance in stappen 
 (Klik hier voor volledige grootte)
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Handige links

De links openen in je browser 

• Blog Eric over SharePoint, Office365, recordsmanagement e.d. 
• Blauwdruk Recordsmanagement, artikel van Eric in Heterdaad eDossier II 

'Structuur in de Informatiehuishouding' over recordmanagement in relatie tot 
Office 365 en SharePoint.  

• Uitspraak Raad van State over archivering van sms'jes en appjes in het kader van 
de WOB 

• Archiving by design: Office 365 en archiefvernietiging 
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2. Archiveren in tijden van Uitbesteding & Digitalisering / 
ABNAMRO 

Guido Tol, Recordsmanager bij Archief, Kunst en 
Historisch Bezit van de ABNAMRO, zit bovenop de 
daadwerkelijke, fysieke archivering.  

ABNAMRO is bepaald niet onbekend met ups en 
downs, vooral rond de bankencrisis 2008: in de top 
20 van de wereld, opgekocht door de Schotten, 
Spanjaarden en Belgen, opsplitsing, dreigend 
faillissement, nationalisatie, fusie met Fortis etc.  

Maar deze herrezen financiële grootmacht was al nooit een stilzitter: de 
geschiedenis toont misschien wel zo’n duizend rechtsvoorgangers, van kleine 
stedelijke bankjes tot grote fusiepartijen als Bank Mees & Hope. Zelfs de 
digitaliserings-vloedgolf was geen schok (daarvoor was microfilm een tijdje de 
grote hype in de financiële wereld), misschien wel de heftigheid van de 
saneringen. De laatste jaren is het weer menens voor de bijna 20.000 
medewerkers. Inmiddels bankieren we zelfs via de smartphone en zijn ‘data’ de 
nieuwe ‘documenten’ aan het worden. Hoe ga je dan om met je Archief? En in dit 
geval: je fysieke archivering? 

Enkele koele cijfers

• Elke maand krijgt Guido in het bedrijfsarchief 3.000 archiefdozen binnen, zo’n 2 

pallets per dag. Het pand bestaat uit 8 hallen van elk 1.000 vierkante meter 
stellingen, vier verdiepingen hoog. Inderdaad: zo'n 10 FIFA-size voetbalvelden 
vol archief!  

• Het bedrijfsarchief beslaat 220 km en het historisch beleidsarchief zo’n 4 
kilometer aan dozen, inclusief de circa 2 kilometer aan bruiklenen aan het 
Nationaal Archief en andere archiefdiensten.  

• De collectie van Historisch Bezit bestaat naar schatting uit 150.000 objecten, ja 
tot en met kantoormachines, meubilair, apparaten, gevelschilden, maquettes, 
effecten, tombstones (!), atlassen & kaarten, prenten, munten, textiel PR-
materiaal en natuurlijk diverse soorten foto- en filmmateriaal.  
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• Het aantal registraties van historische objecten beslaat momenteel ruim 58.000 
records, waarvan naar schatting 20.000 stuks negatieven. De registratie van 
historische archiefdocumenten vindt plaats in het systeem Mais-Flexis. 
Momenteel beslaat deze registratie circa 55.000 records.  

• De archieven – met name die van Hope & Co en R. Mees & Zoonen - gaan terug 
tot de achttiende eeuw. Zo’n driekwart van het historisch archief betreft 
beleidsdocumenten, maar ook de bouwzaken bijvoorbeeld zijn erg interessant. 
Alleen al die tig historische (ex)bank-panden in Amsterdam… 

• Het Archiefteam telt ca 10 medewerkers en het team Kunst & Historisch bezit 6 
medewerkers, een aantal freelancers en de ondersteuning van 10 vrijwilligers.  

• Er worden in de periode tot 2021 volumedalingen verwacht inzake opvragingen 
van 24% (fysiek archief) tot 100% (microdata). 

• Trouwens: er gaan maandelijks ook zo’n 15.000 archiefdozen het pand uit, ter 
vernietiging. Behalve natuurlijk datgene wat beleidsarchivaris Dick Wijmer er op 
de valreep aan historisch materiaal uitplukt! 

 

Het archief is zo gebouwd dat bij brand hetgeen wat eventueel verloren gaat per 
sectie gecontroleerd kan worden. Dus er gaat als het goed is maar een deel 
verloren.  
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IT is verantwoordelijk voor het digitale archief. De archiefafdeling heeft daar dus 
geen beheer over, ze kunnen er alleen maar in zoeken. 

Het archief, dat van van tien locaties naar één locatie ging, heeft een capaciteit van 
2,6 miljoen dozen. Hierbij gaat het om de standaard witte archiefdozen. De laatste 
jaren is de omvang teruggebracht van 400 naar 220 kilometer, dus momenteel is 
er veel ruimte over. Dit komt ook omdat veel tegenwoordig digitaal is (digital stays 
digital) en natuurlijk wegens bewaartermijnen en vernietiging.  

Naast papier zijn er ook andere opslagmedia, zoals microfiches, cd’s en dvd’s. Het 
vernietigen van deze media is een uitdaging. Zo kun je bij microfiches niet 
volstaan met versnipperen, omdat zelfs op een klein stukje nog veel informatie 
staat. Deze worden dus verbrand. Maar een eerdere uitdaging, nog voor het 
vernietigen, is de vraag of iets nog waarde heeft voor de historie. En zijn 
opslagmedia in de toekomst nog leesbaar? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
videoband. 

 

De Business vult en registreert de dozen

Bij de opslag van het papieren archief is de doos leidend, ook voor wat de 
bewaartermijnen betreft. Belangrijk is dat de doos is samengesteld en 
geregistreerd door de business zelf, niet door het archief. En wat er in de doos zit 
wordt niet aangepast. Er kunnen dus stukken inzitten met meerdere 
bewaartermijnen, bijvoorbeeld 10 of 50 jaar. Dan is de langste bewaartermijn 
leidend. Dit betekent dat stukken met een korte bewaartermijn vaak toch lang 

Een stukje Historisch Bezit...
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bewaard worden. Digitaal is het makkelijk deze te verwijderen, maar fysiek 
gebeurd dat dus niet, ook al zouden veel stukken eigenlijk vernietigd moeten 
worden. Dit heeft te maken met de hoeveelheid en de efficiency. Met nieuwe 
wetgeving zal hier opnieuw naar gekeken moeten worden. Dit heeft ook te maken 
met privacy. En wat gebeurt er als iemand gebruik maakt van het recht om 
vergeten te worden? 

 

Er wordt elke dag een deel van het archief vernietigd. Dit gaat per sectie en aan 
de hand van lijsten. De dozen die ter vernietiging uit het archief worden gehaald, 
worden gescand. Zo is er ook een extra controle of de goede doos verwijderd is. 
Elke doos heeft een unieke barcode. Hiervoor zijn afspraken met de leverancier. 

Bewaartermijnen en Trefwoorden

Het archief bestaat eigenlijk uit diverse archieven, waaronder die van 
rechtsvoorgangers en fusiepartners. In 2000 is men gestart met het e-archief en 
zijn veel stukken gescand in een scanstraat. Vóór de digitalisering bestonden 
verschillende omschrijvingen voor eenzelfde soort stuk. Dit is in 2002 
teruggebracht naar 190 trefwoorden en 7 bewaartermijnen. Deze 
bewaartermijnen zijn gekoppeld aan de trefwoorden. Een hypotheek duurt 
bijvoorbeeld 30 jaar. Daarna is er nog een bewaartermijn. In totaal wordt dit 
afgerond naar 50 jaar. 

Omdat er nog steeds veel archieven van partners bijkomen, is men ook begonnen 
met business-self-scanning. Afdelingen zijn dan zelf verantwoordelijk voor het 
scannen van documenten en het plaatsen van fysieke documenten in dozen met 
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de juiste bewaartermijn. Elk kantoor heeft een multi-functie-operator waar 
gescand kan worden. Deze scan heeft een uniek nummer en de dag dat er 
gescand is. Ter plekke staan twee dozen op tafel: één van 7 en één van 50 jaar. Er 
wordt gescand, en als de doos van 7 jaar vol is, wordt die naar het archief 
gestuurd. Het enige wat het archief dus nog krijgt is een doos met trefwoord en 
scannummer en een dag of aantal dagen (scanperiode). 

Afnemende Aanvragen

Het fysieke archief gaat steeds meer van dynamisch naar statisch. Er is een afname 
van het aantal archiefaanvragen. En door de eerder genoemde digitalisering 
neemt het volume van het archief af. Na 2021 zullen alle microfiches vernietigd 
zijn. Vanwege de overstap naar digitaal wordt ook gekeken naar een manier om 
alle e-archieven toegankelijk te maken via één user-interface. De medewerker kan 
dan zelf zoeken. Hierbij wordt natuurlijk wel rekening gehouden met de rol of het 
niveau van de medewerker. Niet iedereen mag overal bij. 

 

Nog een belangrijk aandachtspunt, dat eerder al kort aangestipt is: er komen ook 
archieven vanuit bijvoorbeeld België. Deze zijn niet altijd op dezelfde wijze 
ontsloten als in Almere. De afspraak is dat degene die het archief aanlevert zelf 
verantwoordelijk is voor de ontsluiting. Er zijn dus verschillende richtlijnen per 
business, en de business moet dan ook voor de input zorgen. 

Een van de grootste uitdagingen is de veranderende wet- en regelgeving en de 
transitie naar flexibele bewaartermijnen (years after end of relation). In 2018 wordt 
de nieuwe Europese – en Nederlandse – wet- en regelgeving van kracht. Deze 
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gaat de klant centraal stellen. De vraag is hoe daarmee om te gaan, met name 
fysiek. 

Uitbesteding

Uiteraard is uitbesteding onderzocht, in 2015 voor het laatst. Het was nog te duur! 
Het pand staat in Almere en heeft geen last van de Randstedelijke vierkante meter 
prijzen. En verder is de werkwijze eenvoudig: de archiefstukken worden door de 
bedrijfsafdelingen zelf in dozen gestopt en geregistreerd, de dozen krijgen een 
barcode en worden daarop ingeboekt, als het document met de laatste 
bewaartermijn verloopt wordt de hele doos vernietigd. Er is nog veel vraag naar 
dossiers en met de expertise van het team zijn deze terug te vinden.  

De scenario’s waren: Business as usual, Kwaliteitsslag, Outsourcen in 2018 en 
Outsourcen in 2021. De conclusie was om te investeren in de uitvoering van 
scenario 2: ‘kwaliteitsslag’. Dit betreft met name de controles en de inhoudelijke 
vastlegging, maar ook bijvoorbeeld het opleiden van gebruikers. Maar de 
opgestelde roadmap was voor 3 tot 6 jaar... 

En toen...

Inmiddels, najaar 2020, is er veel gebeurd. Inclusief Outsourcing. Guido's rol bleef 
recordsmanager. Hij werd tevens contractmanager en Single Point Of Contact 
(SPOC) tussen leverancier en bank. 

Links

• Presentatie Guido 
• Over de vele rechtsvoorgangers 
Andere artikelen over ABNAMRO: 

• Enterprise Content Management en Digitale Archivering / Marinja Ketelslegers, 
Productowner Document & Records Management ABNAMRO.     
Zie: Digitale Tijger Journal #1, Lente 2020 

• Case: Mens, Strategie & Organisatie: Veranderen is Best Lastig / ABNAMRO.   
Zie: Digitale Tijger Journal #2, Zomer 2020 
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3. Textdatamining / Koninklijke Bibliotheek 
Theo van Veen duikt in de data. Zijn focus: verbetering 
van de vindbaarheid en bruikbaarheid van de digitale 
content van de Koninklijke Bibliotheek.  

Daartoe gaat hij in op de combinatie van verrijkingen, 
machine learning en crowd sourcing. Wat een machtig 
interessant onderwerp!  

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland en 
werkt samen met partners op het terrein van erfgoed, wetenschap en met de 
openbare bibliotheken. Als nationale bibliotheek maakt de KB de 
bibliotheekcollectie Nederland zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. 

Boeiend is om te zien hoe de KB zich continu ontwikkelt. Er is eerst natuurlijk heel 
veel expertise rond manuscripten bijvoorbeeld, maar het vakgebied groeit 
razendsnel evenals de hoeveelheden informatie. Vergeet niet dat het oudste 
manuscript van ca. 800 is en het eerste gedrukte boek van 1477. Al die digitale 
spullen zijn maar van de laatste paar decennia. En de KB verzamelt alles...  

Sinds 1974 ligt er 1 exemplaar van alles dat in Nederland verschijnt - in het Depot 
voor Nederlandse publicaties - en in 1994 is besloten ook een Digitaal Depot aan 
te leggen. 2009: Besluit om alles ‘uit Nederland’ te digitaliseren. Ga er maar 
aanstaan. Alles goed kunnen terugvinden is natuurlijk al erg fijn, maar... verrijken 
gaat wel een hele stap verder. 

Verrijken

Hoe werkt dat verrijken? Het betreft met name het beter vindbaar en bruikbaar 
maken van content, vooral krantenartikelen, door tekst of onderdelen van tekst 
van een hoger gehalte te maken door toevoeging van gerelateerde informatie.  

Die gerelateerde informatie betreft meestal linked data (bijv. namen gelinked aan 
DBpedia) die als contextinformatie kunnen dienen en geavanceerde zoekvragen 
mogelijk maken. Denk maar aan hyperlinks in tekst die verwijzen naar 
achtergrondinformatie. Wikipedia staat er bol van.  

25 Digitale Tijger - Winter 2020



DBpedia is een vrijwilligersorganisatie die wil bijdragen aan een open 
informatie-infrastructuur. Daartoe ontwikkelt en onderhoudt zij een 
systeem dat gestructureerde informatie op een ook voor machines 

leesbare wijze uit Wikipedia haalt, de open internet-encyclopedie. Deze 
informatie wordt als linked data beschikbaar gesteld. 

Content bevat 'kennis' die niet via gewone zoekopdrachten in de tekst gevonden 
kan worden. Dit vereist intelligente verwerking vooraf. Gerelateerde informatie 
moet niet eerst door gebruikers gezocht hoeven te worden maar moet direct 
aangeboden kunnen worden. Oftewel: ‘Onze software moet onze content 
integraal gelezen en geanalyseerd hebben voor de gebruiker!!’ Alleen zo kunnen 
de juiste links in de originele teksten en beelden worden toegevoegd. 

 

Eénduidige identificatie

Voor de bibliografische informatie uit het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd 
Catalogiseersysteem voor de Nederlandse bibliotheken worden die links op een 
presenteerblaadje aangeboden: vanuit een bibliografisch record kan het 
thesaurus record en het VIAF record opgevraagd worden. VIAF - the Virtual 
International Authority File - is een internationaal bestand waarin Authority 
Records van persoonsnamen van Nationale Bibliotheken en Bibliografische Centra 
samengebracht zijn. Een schitterende bron voor éénduidige identificatie. En VIAF 
biedt weer een link naar informatie uit veel nationale catalogi over de hele wereld 
en Wikipedia. Die bibliografische records komen uit de nationale biografie van 
Nederland voor 1540-1800, bekend als de STCN-database. 
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Voor alle andere tekst (denk maar aan kranten e.d.) moeten we de links naar 
personen, plaatsen, gebeurtenissen, etc. nog genereren.  

En dat goed doen vergt opnieuw correcte identificatie voor beter onderscheid 
tussen objecten met dezelfde naam, maar vergt ook de identifiers/links zelf (naar 
context informatie). En: bij het indexeren kan gerelateerde informatie als 
onderdeel van het object mee-geïndexeerd worden zodat daar ook op gezocht 
kan worden. Door identifiers van beschrijvingen mee te indexeren kan op basis 
van semantisch relaties gezocht worden. Ja, alles draait om relaties en 
éénduidigheid. 

 

Named entity recognition

En daar begint het: je moet dus namen van ‘dingen’ herkennen. Hoe weet je 
anders waar het om gaat? Dat noemen we Named entity recognition. Die namen 
moeten geïdentificeerd worden door ze te zoeken in en vervolgens te linken naar 
Wikipedia/DBpedia beschrijvingen. DBpedia is een hoogst gestructureerde 
machineleesbare versie van Wikipedia. Maar ja, die namen zijn ambigu: hoort 
Einstein bij Albert Einstein of Alfred Einstein?  

Dus moet software ontwikkeld worden om de juiste links te vinden, en wel 
machine learning software. En dan nog worden er veel fouten gemaakt - en niet 
alles zit in DBpedia - dus is gebruikers-feedback nodig. Die feedback betreft 
correcties, het toevoegen van links voor niet herkende namen en ook extra 
training van de software. En dat is de moeite waard, want deep learning, met 
name via een neuraal netwerk, is een effectievere vorm van analyse dan het meer 
traditionele ‘rule based’ learning.  
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Zelflerend

Een voorbeeld is het matchen van krantenartikelen d.m.v. titel, beschrijving en 
datum van Polygoon videos. Er wordt gematcht op tientallen, misschien wel meer 
dan 100 kenmerken. 

 

Het plaatje hieronder is maar op basis van 2 daarvan. Visualiseren wordt feitelijk 
onmogelijk. Het kan nog in 3D maar daarna verlies je het zicht. 

 

Bijzonder is dat de software zelf besluit wat de named entity is. Het algoritme is 
zelflerend dus onbekend. Het proces om alle named entities te linken duurt heel 
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lang en vergt daardoor veel computerkracht/tijd. Bij voorkeur doet de KB dat 
door SURFsara te gebruiken in de HPC cloud. 

 

Basisingrediënten voor automatische herkenning

Gelukkig zijn er trouwens ook kant-en-klare basisingrediënten voor automatische 
herkenning, zoals een Persoonsnamenthesaurus (Nederlandse Thesaurus van 
Auteursnamen), onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd 
Catalogiseersysteem (GGC). En zo zijn veel typen verrijkingen voorhanden... 

  

De vraag is overigens of dat soort thesauri nog wel nodig zijn. Moet ieder zijn 
eigen bronbeschrijvingen maken of kunnen we ‘gewoon’ vertrouwen op Wikidata 
als universele thesaurus voor bibliotheken? Theo ziet dat wel zitten! 
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Conclusies

• De combinatie van machine learning en het gebruik van Wikidata identifiers is 

veelbelovend voor het verbeteren van de toegang en bruikbaarheid van 
kranten en andere digitale content.  

• De betrouwbaarheid van de links moet worden opgevoerd door meer 
kenmerken te gebruiken.  

• Crowdsourcing is nodig om de overblijvende fouten eruit te halen en de 
software beter te trainen.  

• De software moet de KB-content integraal gelezen en geanalyseerd hebben!  

Handige links

De links openen in je browser 

• Presentatie Theo 
• DBpedia 
• VIAF: The Virtual International Authority File 
• STCN: Short-Title Catalogue, Netherlands 
• GGC: Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem 
• Koninklijke Bibliotheek Linked Data 
• Site KB 
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4. Wegwijs in de Mist van Licenties / Radboud Universiteit 
De Radboud Universiteit (RU) is bij uitstek een 
organisatie waar gewerkt wordt met enorme 
hoeveelheden informatie, door een grote en 
geschakeerde poel van gebruikers.  

Wil je weten hoe daar de Universiteitsbibliotheek tegen 
licenties aankijkt, dan moet je bij Els Peters, 
Beleidsmedewerker, zijn.  

De universiteitsbibliotheek vervult uiteraard een gidsfunctie in het - voornamelijk 
digitale - informatielandschap. Voorbij is de tijd waarin je als bibliotheek vooral 
boeken selecteerde, aanschafte via geoliede boekhoudkundige en logistieke 
workflows, ze uitleende aan telkens 1 gebruiker en weer terugzette in de kast. Nu 
worden alle digitale tijdschriften van een bepaalde uitgever nationaal 
aangeschaft. Worden e-books soms aan een onbeperkte groep gebruikers 
beschikbaar gesteld en soms juist aan slechts een paar gelijktijdige gebruikers. 
Worden e-books pas achteraf aangeschaft - als ze een paar keer gedownload zijn 
- in plaats van vooraf te bepalen welke boeken je gebruikers willen bestuderen. Je 
kent het waarschijnlijk. Maar... bij al deze ontwikkelingen horen diverse en 
complexe financiële verrekenings- en verdeelsystemen... Welkom in de wereld 
van de licenties. 

Toegang

De wereld van de licenties is mistig. Een licentie geeft jou toestemming - tegen 
een bepaalde prijs - iets te gebruiken terwijl het eigendom gewoon bij de 
eigenaar blijft. De materie rond het afsluiten van licenties is complex. Om de 
wetenschappers (2.700) en studenten (20.000) van de 7 faculteiten en het UMC 
door die mist te gidsen zorgt de Radboud UB voor ondersteuning. Al die 
gebruikers - ook burgers trouwens, mits via een gastaccount maar alleen in de 
bibliotheeklocatie - moeten zonder allerlei hobbels kunnen zoeken en bladeren 
door de 13.000 digitale tijdschrift-abonnementen.  
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Eén van die mogelijke hobbels is toegang. Er zijn immers verschillende manieren 
om bij content te komen. Om te voorkomen dat men apart moet inloggen 
afhankelijk van de benaderingswijze, heeft de UB ervoor gezorgd dat er 
campusbrede toegang is. Je logt dus éénmalig in voor autorisatie en hebt geen 
inlogaccounts per bron. De rest gebeurt achter de schermen en in de afspraken 
met de uitgevers. 

Budgetten en Verrekeningen

De benodigde vakspecifieke literatuurbudgetten worden geleverd door de 
faculteiten. Vanzelfsprekend is er voortdurend afstemming tussen die faculteiten 
en de UB. Al met al resulteert dit in een literatuurbudget waarvan zo’n 90%  
opgaat op aan de ca. 13.000 digitale abonnementen, databases, e-books etc. en 
de rest zit in zo’n 1.500 print-abonnementen en 8.000 gedrukte boeken per jaar. 
Daarnaast zijn er nog diverse andere bronnen zoals LexisNexis, Times Literary 
Supplement Historical Archive, educatieve video’s en textbooks.  

Een 40-tal licenties is landelijk, met name tijdschriften. Als er eenmaal landelijk 
afspraken zijn, lijkt het simpel, maar de praktijk wijst uit dat er nog veel 
verrekeningen nodig blijven voor losse dingen. En de niet onbelangrijke vraag 
doet zich voor: hoe ga je de kosten verdelen over de universiteiten? Doe je dat op 
basis van studenten-aantallen (maar ja, niet elke universiteit heeft een medische 
faculteit bijvoorbeeld)? Of doe je dat op basis van de financiering die de 
universiteiten krijgen, of op het aantal publicaties? En als je dan een 
verdeelsleutel hebt, moet je intern weer rekenen om het over de faculteiten te 
verdelen.  

Titel tumult

Een factor die onverwachts weer tot nieuwe verrekeningen leidt is de aan- en 
verkoop van tijdschrift-titels door uitgevers. Sommige tijdschriften gaan 
gaandeweg de contractduur over naar een andere uitgever, zodat daarvoor 
alsnog apart onderhandeld en betaald moet worden. Dit noopt ertoe dat een 
marge moet worden afgesproken: als meer dan 5% van de omzet uit zijn pakket 
verdwijnt, moet de uitgever geld terugbetalen. Een vergelijkbaar probleem treedt 
op als een tijdschrift wel door de uitgever wordt uitgegeven, maar net niet onder 
de deal valt, terwijl het wel die schijn heeft.  
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E-books

E-books is een verhaal apart. Die worden ingekocht met de afspraak van 
perpetual access. Dat klinkt goed, maar de vraag is dan: toegang door wie? 
Oftewel: door hoeveel gebruikers tegelijkertijd? Het ideaal is multi-user, maar 
soms mogen er maar 3 concurrent users zijn, soms zelfs maar 1. En natuurlijk is 
gewenst dat ze in de knowledge base komen. En zo is er altijd wat af te stemmen 
en te onderhandelen. Els en haar collega’s hebben voorlopig wel de handen vol… 

Handige links

De links openen in je browser 

• Terms and conditions of use of the digital library 
• Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit 

N.B.  Dit is een artikel op hoofdlijnen. Digitale Tijger Journals bevatten teksten van 
uiteenlopende lengte en diepgang. Artikelen in Heterdaad eDossiers daarentegen 
zijn gedetailleerd en uitgebreid en actueel bij verschijning. 
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5. Archiveren by Design - GIBIT / Ver. Ned. Gemeenten 
André Plat (op foto), projectleider/adviseur, en Ivo 
Hendriks, Expert Architectuur en Standaarden, beiden 
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
werpen hun licht op Archivering by Design. 

Aanvullend zijn in dit artikel lessons learned 
meegenomen van adviseurs van het Nationaal Archief. 

  

Informatie is bij voorkeur duurzaam toegankelijk vanaf het moment dat het 
ontstaat. Dan hebben de meeste gebruikers er profijt van. Vaak is het ook 
goedkoper om toegankelijkheid meteen bij ontstaan te regelen. Want hoe langer 
er wordt gewacht, des te groter de kans dat de benodigde kennis en techniek niet 
meer beschikbaar zijn en er kostbare herstelacties nodig zijn. Maar hoe krijg je dat 
voor elkaar? Dat betekent dat archivering moet worden ingebed in de 
werkprocessen en applicaties.  

Dat kun je natuurlijk doen door bestaande software en processen aan te passen, 
maar ook dat vergt de nodige hoofdbrekens en kosten. Het mooiste is als 
passende vormen van archivering al direct zijn ingebakken, vanaf de start. Deze 
aanpak voor duurzame toegankelijkheid richt zich daarom op het moment dat de 
werkprocessen en applicaties worden bedacht, oftewel ontworpen, of 
aangekocht. Dit wordt toegankelijkheid en archivering 'by design' genoemd. Met 
name in de overheid is dit een begrip geworden. 

 

Bredere bedding

'By design' betreft in de overheid niet alleen de archivering, maar ook het 
onderwerp Privacy en dus de beveiliging van persoonsgegevens en dus... de 
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archivering daarvan. Tegelijkertijd is er ook het streven naar meer openheid. Denk 
aan de Wet Open Overheid (Woo), de opvolger van de Wob, begin 2021.  

Voor gemeenten betekent die Woo nogal wat. Zo worden zij verplicht 
documenten in elf categorieën actief en snel openbaar te maken. Dat betekent: 
niet meer wachten tot ernaar wordt gevraagd. Daarnaast verplicht de wet 
gemeenten hun informatiehuishouding op orde te brengen. (Dat is overigens ook 
al geregeld in de Archiefwet, die stelt dat gemeenten hun documenten in een 
goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren.) Een 
haalbaarheidsonderzoek op dit gebied, Onderzoek Actief Openbaar, adviseerde 
daartoe: 

• Maak ‘high value informatiecategorieën’ actief  
• Wettelijke verankering 
• Vergroot toegankelijkheid en vindbaarheid 
• Ontwikkel overheidsbrede standaarden 
• Experimenteer met koplopers 
• Training in ambtelijk vakmanschap 
• En... Investeer in open by design 

  

Bewaren èn Vernietigen

Hoewel de kern van Archiveren by design is dat de vereisten voor het duurzaam 
bewaren én toegankelijk maken van informatie al tijdens het ontwerpproces van 
informatiesystemen worden meegenomen, houdt het daar niet mee op. Ook het 
definitief kunnen verwijderen van data en de mogelijkheid karakteristieken van 
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gegevens (metadata) te registreren zijn belangrijke (archiverings)functionaliteit 
die informatiesystemen nu vaak niet bieden. Het spreekt voor zichzelf dat hier 
consequenties uit voortkomen voor o.a. de inkooppraktijk, zoals een paragraaf in 
de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT).  

Om ontwerpers en inkopers van informatiesystemen in staat te stellen 
bovenstaande functionaliteit te bouwen of te kopen, zijn normen, standaarden en 
handreikingen opgesteld (NEN, ISO, GEMMA, KIDO, DUTO etc). Zie voor uitleg 
verderop onder Handige Links. 

Normen, Standaarden èn Samenwerking

Het volgen van normen en standaarden is een eerste vereiste voor Archivering by 
design. In de GIBIT-inkoopvoorwaarden (zie ook Handige Links) en de 
bijbehorende Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen zijn een aantal belangrijke 
archiveringsnormen opgenomen. Het volgen daarvan door leveranciers of 
ontwerpers wordt afgedwongen door in een overeenkomst de GIBIT van 
toepassing te verklaren. 

 

Minstens zo belangrijk als het volgen van normen en standaarden is het 
organisatorische aspect van Archiveren by design; vertegenwoordigers van de 
business moeten samen met inkopers, archivarissen of informatiespecialisten, 
beveiligingsexperts en privacybewakers aan tafel om samen de specificaties van 
het gevraagde informatiesysteem te bepalen.  

Dit proces kan middels een rollenspel worden verbeeld. Neem de fictieve casus 
rondom de aanbesteding van een nieuw vergunningensysteem. 
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De casus Aanbesteding Vergunningen systeem

Dit rollenspel kent als rollen: 
• Inkoper 
• Vertegenwoordiger business 
• Ontwerper 
• ICT-er (onderhoud/ondersteuning) 
• Archivaris/DIV-er (archivering) 
• Functionaris gegevensbescherming (privacy) 
• Data-expert (openbaarheid) 
• Beveiligingsexpert (beveiliging) 
• Informatiemanager (integratie in informatie/applicatielandschap) 
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Je kunt dit spelen met een groep mensen. Ieder draagt vanuit zijn rol punten en 
vragen aan die van belang zijn bij de aanbesteding. Degenen zonder rol zijn 
waarnemers. Er wordt gewerkt via de methode Design Thinking, zie de 
afbeeldingen. 

 

Aanbevelingen

Archiveren by design vereist aandacht voor organisatorische en technische 
vereisten. Hoe verzeker je dat? 

Wat betreft het organisatorische aspect en ‘cultuur/gedrag’: 
• Werk samen met inkopers, de business, IT-ers en vertegenwoordigers van 

andere ‘by design’ functionaliteit: privacy, beveiliging, openbaarheid...  
• Zorg dat archiveren of het ‘archief-proof’ aanleveren van documenten al bij de 

inkoop van systemen op de agenda staat.  

En wat betreft de technische vereisten: 
• (Her)gebruik materiaal wat reeds voorhanden is: standaarden en 

handreikingen. 
• Zorg dat de GIBIT van toepassing wordt verklaard en houd een vinger aan de 

pols over de (juiste) implementatie van archiveringgerelateerde functionaliteit.  
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De gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Deze uniforme inkoopvoorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren 
van de inkoop van ICT-diensten en –producten. De VNG raadt gemeenten en 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden aan om de GIBIT op te nemen in het 
inkoopbeleid. Eind 2019 past meer dan 90 procent van de gemeenten GIBIT in de 
praktijk toe of heeft GIBIT opgenomen in hun inkoopbeleid. 

Het belang is inmiddels wel duidelijk. Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds 
verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT 
levert hiervoor de basis. 

 

Aanvullende aanbevelingen van het Nationaal archief 

Het Nationaal Archief schrijft over Archiveren by Design onder meer: 

"Informatie uit het werkproces duurzaam toegankelijk maken, zonder 
dure maatregelen achteraf. Klinkt goed! Dat kan met archivering by 
design. Daarbij houd je al rekening met duurzame toegankelijkheid 

bij het ontwerpen van de informatiesystemen die het werkproces 
ondersteunen. Maar… hoe doe je dat? Hoe kan het werksysteem 

voldoen aan de eisen van archivering? Het Nationaal Archief heeft 
hier een concept voor ontwikkeld, gebaseerd op 7 

aandachtspunten." 
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Samengevat zijn die aandachtspunten: 
• De opdrachtgever moet de mensen en middelen hebben om advies van 

deskundigen op dit gebied te kunnen implementeren. Ook moet hij het 
belang van duurzame toegankelijkheid delen en bereid zijn de ontwerpkeuzes 
daarvoor in overweging te nemen. 

• Je moet aansluiten bij het bestaande proces voor het ontwikkelen van het 
werksysteem, bij voorkeur vanaf de start ervan. Richt geen losstaand 
adviestraject daarvoor in voor archivering. 

• Neem het probleem als uitgangspunt en niet een oplossing. Kortom: ‘hoe kan 
het werksysteem voldoen aan de eisen van archivering’. 

• Wees een gelijkwaardige gesprekspartner als het gaat over passende 
oplossingen. Begrijp het werkproces en welke informatie daarbinnen 
ontvangen en gemaakt wordt, maar ook de applicaties en de huidige en 
toekomstige gebruikers van die informatie. 

• Zorg dat betrokkenen bij het ontwerpen van het werksysteem het belang van 
archiveren inzien. Wat je niet kunt vinden, bestaat niet meer. 

• Bepaal de wensen van de huidige én toekomstige gebruikers van de 
informatie: welke informatie, hoe zoeken, wat is betrouwbaarheid...? Ook van 
de buitenstaanders die het procesverloop willen beoordelen, van burger tot 
journalist. 

• Vraag de ontwerpers hoe het werksysteem zo gemaakt kan worden dat het aan 
de gebruikerswensen voldoet. Prioriteer. Bepaal met de gebruikers de 
wenselijkheid en de ontwerpers de haalbaarheid. 

Erik Saaman, adviseur Digitale Archivering bij het Nationaal Archief, schreef 
hierover in OD (Overheidsdocumentatie) in 2018 o.a.: 

"Archivering by design is geen wonderolie. Het is een manier om het 
vraagstuk van digitale archivering aan te pakken. Maar het geeft op 

zichzelf geen concrete aanwijzing voor hoe je moet archiveren. 
Digitale archivering is nog een taai probleem. Dat los je niet op door 

vooraf een totaaloplossing te formuleren en deze dan volgens een 
vast plan uit te voeren. Daarvoor zijn de problemen te diffuus, zijn de 

oorzaken te divers, de belangen tegengesteld en weten we niet 
precies hoe een goed werkende oplossing eruitziet. Het past beter 

om stap voor stap te ontdekken wat echt werkt, en dat dan vast te 
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houden. Archivering by design helpt ons die stappen te zetten. 
Ontdek mee!" 

Handige links

De links openen in je browser 

• Presentatie André en Ivo 
• Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer / KIDO, DUTO 
• GIBIT-inkoopvoorwaarden 
• Nationaal Archief over Archiveren by Design 
• Nationaal Archief over Archiveren by Design: Lessons Learned 
• Artikel Erik Saaman in OD over Archivering in Design, mei 2018 
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6. Samen Organiseren / Ver. Nederlandse Gemeenten 
Chris Batist, landelijke Task Force Samen Organiseren, 
neemt het landsbrede onderwerp Samen Organiseren 
onder de loep.  

Aan de orde komen onder meer Digitale Identiteit en 
Privacy, Common Ground en de Gezamenlijke 
Gemeentelijke Uitvoering. 

  

Bij ‘Samen Organiseren’ ligt groot accent op het aanpakken van praktische 
vraagstukken door met verschillende disciplines en organisaties samen de 
handen uit de mouwen te steken. Een prachtige ontwikkeling waar het 
informatieveld heel veel baat bij kan hebben. Tenslotte zitten veel 
informatiespecialisten toch nog op een redelijk geïsoleerde positie. 

In de VNG is Samen Organiseren het vliegwiel voor het verbinden en versnellen 
van de gezamenlijke uitvoering op het terrein van dienstverlening, 
informatievoorziening en taken als Werk, Zorg, Inkomen, Belastingen en 
Omgevingswet. Vraagstukken zijn te divers en vaak ook te complex om 
zelfstandig op te pakken, en ook is er winst te behalen in kostenbesparingen en 
verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening. Dus: 
vooral veel samenwerking tussen gemeenten. 

Dit is dus wel wat anders dan 'veel gezamenlijk overleg', het is een nieuwe 
werkwijze: 
• Hij gaat uit van behoeften in de uitvoeringspraktijk 
• Eén maal ontwikkelen, in alle gemeenten kunnen toepassen 
• Gemeenten vullen eigenaarschap in 
• Gemeenten, koepels en VNG/VNG Realisatie ontwikkelen samen 
• Ook projecten in de keten (één overheid)  

Het doel is betere dienstverlening voor bewoners, bedrijven, instellingen en een 
efficiëntere aanpak van routineprocessen, informatievoorziening en digitalisering  
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Samen! Maar wat dan?

Wat gemeenten samen kunnen doen is vooral samen Ontwikkelen en samen 
Richten. Denk aan: 

Samen ontwikkelen  
• Gemeentelijke Basisprocessen (werk, inkomen, belastingen, omgevingswet)  
• Digitale Identiteit 
• Visie +1 gemeente 
• Common Ground  
• Innovatief standaardiseren dienstverlening  

Nadruk bij de samenwerking tussen gemeenten ligt op het standaardiseren van 
routineprocessen, niet alles meer zelf doen. De basis daarvan is immers voor alle 
gemeenten hetzelfde, denk maar aan het verstrekken van rijbewijzen. Een 
praktische aanpak is “Plus-1 gemeenten”. Hierbij wordt de oplossing van de ene 
organisatie hergebruikt bij andere. Of enkelen beginnen en anderen haken aan. 
Het zal niemand verbazen dat in dit opzicht informatievoorziening en 
digitalisering hoog op de agenda staan. 

Samen richten  
• Advisering strategisch portfolio VNG Realisatie 
• Privacy en beveiliging 
• Leveranciersstrategie 
• Organiseren netwerken  
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De hamvraag is: Wat willen wij voor onze burgers en bedrijven? En dat vervolgens 
krachtig aangeven bij het relevante ministerie: Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK). Wat wij willen is een regierol, eigen kracht tonen, zelf 
eigenaar zijn van eigen systemen. Hiertoe ligt een faciliterende en 
ondersteunende rol bij VNG en VNG Realisatie (voorheen KING), met veel 
aandacht voor standaardisatie van ‘common ground’ data en techniek.  

Zie onder dit artikel voor een helder filmpje over Common Ground op YouTube. 

Tot voor kort moest alles in 1x goed bij dergelijke grote projecten. Dan ben je 
lang bezig met ontwikkelen, terwijl eisen veranderen. Nu ligt het accent meer op 
Agile, Scrum. Maar het gaat niet alleen om het standaardiseren van de 
basisprocessen. Een belangrijk punt is ook de Digitale Identiteit van met name de 
burgers.  

Digitale Identiteit

Eenzelfde burger heeft te maken met vele processen en systemen en heel veel 
gegevens worden doorgespeeld van gemeenten naar anderen, bijvoorbeeld 
belastingdienst. Niet alleen is sprake van veel dubbelingen en dus inefficiency en 
risico op fouten, maar ook is de vraag hoe dit zich verhoudt tot de privacy.  

 

De weg voorwaarts is: regie geven aan de burger. Die moet bij de eigen 
gegevens kunnen en ze kunnen wijzigen. Dat is een opgave aan de overheid, met 
consequenties voor de wijze voor opslag van die gegevens: niet meer zoals nu 

Allerlei informatie op allerlei plekken, deels dubbel
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het proces centraal en overal gegevens opslaan, maar de digitale 
identiteitsgegevens slechts 1x vastleggen en door de andere processen louter 
laten raadplegen. 

 

Maar... dat betekent het verlaten van de silo-benadering. Dat gaat niet zomaar. 

Toekomstvisie

Deze aanpak vergt het toewerken naar een Toekomstvisie. Centraal daarin staan: 
1. Ontsluiting van de gegevens conform een standaard informatiemodel 
2. Toegang tot de data via services conform landelijke API-afspraken (o.a. 

beveiliging en logging) 
3. Landelijke integratiefaciliteit, inrichting van een Landelijke (technische) 

voorziening voor ontsluiting van de services 
4. Inrichting en ondersteuning van flexibele gestandaardiseerde processen 
5. Interactie conform wensen/eisen doelgroep (dus bijv. ook via smartphone) 

Met name moeten de onderste 3 lagen zo worden vormgegeven, dat processen 
makkelijk te herinrichten worden. 

Voor het werken met documenten betekent dit dat dat steeds meer 'werken met 
data' wordt in plaats van met papier en pdf’s. Data in de vorm van een besluit 
bijvoorbeeld. 

Dezelfde informatie, geconcentreerd en met beveiliging
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Samen met partners is hiermee een start gemaakt. Conclusie: het werkt! Nu moet 
deze aanpak op een degelijke manier veilig worden ingezet. De steun van 
gemeentesecretarissen is deels al verkregen en de omgevingswet biedt een 
uitgelezen kans om dit verder te gaan ontwikkelen. 

Visueel weergegeven: 

 

Hier en Nu

De ontwikkelingen staan niet stil, uiteraard. Inmiddels is bijvoorbeeld het Fonds 
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) actief. Het Meerjarenprogramma 
2020-2024 van de GGU biedt duidelijkheid over wat gemeenten de komende 
jaren kunnen verwachten aan gezamenlijke gemeentelijke uitvoering en is 
gerelateerd aan het samen inspelen op nieuwe wetgeving, technologie en 
ontwikkelingen die alle gemeenten raken.  

Het Meerjarenprogramma omvat met name: 
• meerjarige structurele activiteiten waarmee de Algemene Ledenvergadering 

van de VNG eerder heeft ingestemd, zoals de Informatiebeveiligingsdienst 
voor gemeenten en het beheer van voorzieningen zoals de Gemeentelijke ICT 
Inkoopvoorwaarden (GIBIT) 

• de opzet en uitvoering van een meerjarig programma voor de vernieuwing van 
de informatievoorziening van gemeenten (Common Ground) 
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Door zo in te zetten op schaalvoordeel, ontstaat er voor gemeenten meer 
(financiële en personele) ruimte om lokaal maatwerk te kunnen bieden op 
gemeente-specifieke uitdagingen. 

De GGU draagt bij aan: 
• Ruimte creëren voor lokaal maatwerk en autonomie 
• Bundelen van schaarse kennis en expertise 
• Samen sterk in gesprek met Rijk, ketenpartners en markt 
• Realiseren van efficiency- voordelen 

Alle gemeenten dragen naar rato van het aantal inwoners bij aan het Fonds GGU, 
circa 3 euro (incl BTW) per inwoner (€ 52,3 Mln). 

Bijna 60% van het GGU-Fonds is gereserveerd voor structurele activiteiten. De 
omvang van meerjarige programma’s is nu geraamd op 35% van het fonds; het 
overige deel is voor kortcyclische activiteiten. 

Handige links

De links openen in je browser 

• Presentatie Chris 
• Verhelderend filmpje over Common Ground op YouTube 
• De laatste stand van Samen Organiseren 
• Het Meerjarenprogramma van de GGU 2020-2024 
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7. Case De Doetinchemse Aanpak: Visie, Transitie en 
Samenwerking 

Gastvrouw Françoise van den Ham, teamleider 
Informatie Management van Gemeente Doetinchem, 
neemt ons bij de hand.  

Er speelt veel in de gemeente: OCR-Scanstraat, 
SharePoint, Het Nieuwe Werken, Digitaal zaaksgewijs 
werken, Metadata-ervaringen (TMLO), Kwaliteitssysteem 
voor vervanging, E-Depot, DI-consulenten… 

Stevige ontwikkelingen vanuit een situatie met digitaliseringswens, maar forse 
papieren achterstand. Nee, geen BIG BANGs bij Gemeente Doetinchem. Eerder 
zo: Interessante ontwikkeling? Snel aftasten, op kleine schaal uitproberen, 
grondige problem shooting en gefaseerd, weloverwogen invoeren. En die 
nuchterheid - 'we zijn geen schrijvers, maar doeners' - levert vruchten af. Geheim 
ingrediënt: veel enthousiasme en teamspirit! 

Het Nieuwe Werken

In 2010 werd het gemeentehuis verbouwd en startte Het Nieuwe Werken en de 
digitale dienstverlening, want, tja: geen kamers meer, veel open ruimte en dus 
weg met die kasten! Wat wel een beetje hielp was dat een heel belangrijk dossier 
‘kwijt’ was. De wethouder struikelde er zelfs over. Digitaal werken is dan natuurlijk 
de ultieme oplossing. Nooit meer iets kwijt!  Ja, ja... ;-) 
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Er staat nu een compleet gerenoveerd en tamelijk digitaal gemeentehuis 
majestueus midden op het plein in Doetinchem, maar dat was niet altijd zo: “Een 
donker, somber bastion werd een licht, uitnodigend, ruim en duurzaam gebouw 
dat twee keer zoveel mensen huisvest dan voorheen en tóch niet voller lijkt” 
(aldus de Architect).  

Zoals veel projecten kwam ook dit project uit Team Informatiemanagement. Het 
Zaaksgewijs werken werd eerst opgepakt met Corsa, gericht op post. Het werd 
een hele opruimactie. ‘Heel veel containers vol papier kwamen uit het hele pand.’ 
De DI-afdeling was echter niet gewend aan projectmatig werken en leek het 
alleen niet te gaan redden. Dat leidde tot de tijdelijke samenvoeging met IM.  

Dat pakte heel goed uit, want IM miste veel archiefkennis en DI de projectmatige 
werkwijze. Het aantal poststukken groeide van 40.000 in 2010 naar 200.000 nu en 
DI groeide mee van 10 naar 27 FTE en is nu terug naar 20. In die teruggang zit de 
nodige efficiency winst. Doetinchem als gemeente is niet groot (56.000 inwoners), 
maar IM en DI hebben ook de nodige regio-taken. 

Aanpak en Visie

Er werd niet gestart met een blanco lei, want men was al gewend aan digitaal 
werken met facturen. Er werd veel aandacht besteed aan digitale vaardigheden 
tijdens de projectstart met Corsa. In 2 jaar werd Zaaksgewijs werken gerealiseerd 
en daarna werd volledig digitaal gewerkt. Maar... er bleken grenzen te zijn aan 
Corsa en... BCT vertelde dat ze gingen stoppen met Corsa. 

In 2013 kwam er dan ook een nieuw Visie-plaatje. Stukken vanuit het zaaksysteem 
en de back-office systemen, maar ook samenwerkingsdocumenten moesten 
digitaal het archief in stromen en vervolgens het E-depot. Die 
samenwerkingsdocumenten zijn belangrijk omdat  die vaak grote projecten 
betreffen, zoals bouwprojecten, waarover vaak pas achteraf afspraken worden 
gemaakt over de archivering. Niet onbelangrijk in deze integrale aanpak: ‘Willen 
af van onbeheerde netwerkschijven’ en... ‘Sharepoint dient als basis’. In deze visie 
speelt Corsa geen rol meer. Opmerkelijk is dat BCT later verklaart Corsa toch in 
stand te houden. Voor Doetinchem is dat station op dat moment echter al 
gepasseerd. 
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Françoises droom is dan: met een druk op de knop vernietigen en overbrengen. 
En: zoveel mogelijk automatische metadatering, een medewerker vult aan waar 
nodig. Dat betekent dat een DI-medewerker kwaliteitscontroles uitvoert tijdens 
het proces en bij het afsluiten van de zaak. De druk op de knop en: het staat in het 
archief. Nog een druk op de knop en: een vernietigingslijst en de rest wordt 
overgedragen. Alles uitgaande van 1 zaaksysteem. 

De Doetinchemse Aanpak: de Status

Anno 2017 blijkt 1 zaaksysteem niet te volstaan. Productverschillen zijn soms zo 
groot en het generieke systeem zou dan zo moeten worden aangepast voor 
producten als parkeren en belastingen, dat daarvoor aparte zaaksystemen zijn 
ingezet. Of eigenlijk: backoffice-systemen die zich gedragen als zaaksystemen. 
Maar de archivering blijft intact en daar ging het om. Documenten komen niet in 
verschillende systemen terecht. Ook worden de belangrijkste processtappen 
vertaald naar het generieke systeem zodat uiteindelijk ook de burger in dat 
systeem kan zien hoe ver hij of zij is in het proces, bijvoorbeeld een 
vergunningaanvraag.  

Een belangrijk winstpunt is dat dit soort gespecialiseerde systemen met een 
update van de leverancier actueel blijven, terwijl anders - als de functionaliteit in 
het generieke systeem was ondergebracht - bij elke wetsaanpassing de gemeente 
zelf alles zou moeten verbouwen in de workflows. Er is wel een keerzijde: de 
koppelingen tussen de systemen zijn heel lastig door de uiteenlopende dialecten. 
Al met al is de ene druk op de knop om uit het archief een vernietigingslijst te 
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krijgen nog niet gerealiseerd, maar hij komt wel steeds dichterbij. Cruciaal daarbij 
is uiteraard het kwaliteitssysteem. 

Kwaliteit vergt controles. Françoise is tevreden met Cognos voor business 
intelligence. Daarbinnen vinden veel dwarscontroles plaats op uitval, bij de start 
en de afronding, dus niet pas alleen aan het eind. 

 

Overigens zijn er ook aparte systemen voor bijzondere document-formaten of 
bijvoorbeeld tekeningen met links naar tekst. Denk aan Squit-dezta, 
videoverslaglegging van raadsvergaderingen (‘daar wordt SharePoint niet blij 
van’) en pagefreezer voor de website. Het is niet erg dat er meerdere 
archiefsystemen zijn, mits voor gewone documenten er maar 1 pakket blijft. 

Een stevige klus...

Het was geen simpele weg. Om een voorbeeld te noemen: een E-depot-pilot 
klinkt niet zo spannend, maar het helemaal mappen van de metadata van Corsa of 
OneGov op TMLO is een grote klus. Inmiddels is een OCR-scanstraat (Kofax) in 
productie, wordt automatisch gemetadateerd, is er sprake van gemeentebrede 
vervanging, en wordt het vervangingsproces met 1 druk op de knop in gang 
gezet, is een E-depot pilot uitgevoerd, is Corsa opgevolgd door OneGov, is net 64 
jaar archief overgedragen naar het streekarchief, worden email èn post 
geregistreerd door het Klant Contact Centrum, wordt archiefbewerking ook 
gedaan voor andere organisaties, zijn alle dossiers vanaf 2010 zelf doorzoekbaar 
voor ambtenaren en kunnen ze bij het Front Office terecht voor vragen en 
papieren dossiers.  
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Het contact met de organisatie loopt via de DI-consulenten. Naast de 
postregistratie verzorgt team DI onder meer de vervanging en het daadwerkelijke 
digitaliseren, de vernietigingsprocedures, de overbrenging en het beheer van de 
gemeentebrede mailbox. DI is misschien nog niet ‘klaar’, maar doet volop mee in 
de - digitale - vaart der volkeren. 

Er was heel veel achterstand in het papieren archiefwerk, maar dat gaat nu goed. 
In de jaren van 2009 t/m 2015 is heel veel opgeruimd van de achterstanden en in 
april 2017 zijn ze ingelopen. Sinds januari 2015 is papier verleden tijd. Dat is met 
een big bang ingevoerd. De OCR-herkenning, de koppelingen naar het archief en 
zeker ook de cultuuromslag kostten veel tijd. Al met al kan nu geoogst worden.  

Het archief t/m 2010 is overgedragen. Vanaf 2010 wordt zaaksgewijs gewerkt. 
Vanaf 01-01-2015 is er sprake van volledige vervanging. Natuurlijk wordt nog aan 
van alles gewerkt. Het terugdringen van registratietijd door OCR herkenning gaat 
al goed. Zaaktypen herkennen voor webformulieren is nog een spannend 
onderwerp. Dit zou alle geautomatiseerde koppelingen kunnen vervangen, die 
zijn namelijk vaak duur als je er onvoldoende van hebt. 

Nu is Doetinchem klaar voor het E-depot en volledige vervanging. Opmerkelijk is 
- zo blijkt uit de pilot - dat metadata-velden soms ontbreken in pakketten, terwijl 
ze wel zouden voldoen aan de requirements. Gelukkig kan DI in dat soort situaties 
terugvallen op IM. 

Snel tevreden is het team van Françoise niet. Na de aanvankelijke uitrol van Kofax 
bleek bijvoorbeeld dat handmatige nabewerking nodig was, na het OCR-scannen, 
en dat was echt niet de bedoeling. Opmerkelijk genoeg werd dat door gebruikers 
elders blijkbaar wel geaccepteerd. Door intensieve samenwerking met de twee 
leveranciers  en veel doorzettingsvermogen is er nu een oplossing. En er wordt nu 
praktisch foutloos gescand zonder vaste correctieslag achteraf, met grote winst 
voor de kwaliteit van de automatische metadatering.  

Rollen en Medewerkers

De nieuwe aanpak leidde voor team DI tot anders organiseren en andere 
competenties. Zo kwamen er niet alleen archiefbeheerders maar ook DI-
consulenten. De rol van de registrator wordt kleiner en er komt meer focus op 
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dienstverlening en kwaliteit. DI schuift immers van achteraan naar vooraan in het 
proces.  

Een belangrijke omschakeling ook was die naar projectmatig werken. De kraan 
moest eerst dicht, dweilen had daarna pas zin. Een ander sleutelwoord was 
Samenwerken, een misschien voor de hand liggende, maar niet overal 
gebruikelijke methode van werken (zie ook 'Samen Organiseren' in een 
voorgaand hoofdstuk). Maar er zijn natuurlijk ook tools voor, zoals verderop in dit 
artikel blijkt. 

De groep registratoren is 3 FTE kleiner geworden door efficiencywinst, maar ook 
zijn 5 FTE nu ingezet op andere werkzaamheden zoals kwaliteitscontroles in de 
back-office. Tegelijkertijd verandert het DI-werk minder dan het lijkt. Maar... wel 
zonder papier. Dus geen post meer op het bureau. En ja, hoe haal je spoedpost 
uit een ‘digitale stapel’? :-) 

 

Maar de transformatie houdt niet op bij Team DI… Hoe krijg je de gebruiker 
digitaal? Het grootste struikelblok bij digitaal zaaksgewijs werken is helemaal niet 
het archief, het is de digitale vaardigheid van de gebruiker! Zo was men hier en 
daar knap kritisch over Corsa, maar bij doorvragen bleek dat men eigenlijk zelf 
onvoldoende vaardig was. Het management kon dit niet geloven, maar Françoise 
kreeg de kans om dit te testen. En ja: de testgroep scoorde onder de maat op de 
ECDL-test, het Europese computerrijbewijs. Vervolgens is de hele organisatie 
-verplicht- getest en kreeg ieder die onder een bepaald niveau bleef een 
basistraining. Denk vooral aan Word, Outlook en Internet. 
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En wat blijkt vervolgens? Ook al hebben ze het digitale werken onder de knie 
gekregen, managers sturen beperkt op de cijfers die ze voorgeschoteld krijgen. 
Als ze niet kloppen met hun onderbuikgevoel, geloven ze ze niet. En dat is prima, 
want dan gaan ze graven: “klopt dit wel?” En dan blijkt bijvoorbeeld dat zaken wel 
zijn afgedaan, maar administratief nog niet zijn afgehandeld. Net als in die goede 
ouwe tijd waarin een brief na behandeling niet terug kwam op het archief. Soms 
lijkt het alsof alles verandert en soms… ook niet. ;-) 

SharePoint, Office en Samenwerking

SharePoint is gekozen om de samenwerkingskant te kunnen meenemen in de 
archivering. Het samenwerkingsportaal kent wel zijn eigen uitdagingen. 
Medewerkers denken in mapjes en dat maakt het lastig. Het is al gezegd: 
bepaalde documenten - juist die waar grote druk op staat, dossiers waar issues 
mee zijn - worden ‘even snel’ buiten het zaaksysteem om aangepast (en buiten het 
systeem opgeslagen). Als zo’n document voor een vergadering uit het systeem 
wordt gehaald, is het de verkeerde versie. Nee, daar is men dan niet blij mee. De 
oplossing: de medewerker is zelf verantwoordelijk voor de juiste stukken, niet het 
zaaksysteem. De medewerker die een document op die manier heeft aangepast, 
mailt ze zelf naar de bestuurder. 

En dan is er nog die andere groep gebruikers... Het openstellen voor externen 
blijft het doel. Dat gebeurt via de federatieserver. Complicerend is dat Office-
licenties vooralsnog erg duur zijn, zo’n € 500 per werkplek, en het een klus is om 
voor iedere gebruiker een mini-accountje te maken. Verder zijn er natuurlijk 
allerlei beveiligingsnormen zoals van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Per 
saldo komt het heel goed uit dat DI en IM zo hecht samenwerken op dit gebied 
en hun expertises koppelen. Het voorkomt veel gedoe en extra kosten. 

Over peperduur gesproken... Er is voor webformulieren niet gekozen voor 
koppeling aan de back-office applicaties. Die koppelingen zijn uiterst prijzig. Je 
bent de hele tijd bezig met updates. Daarom is ervoor gekozen om ze ook door 
de OCR-herkenning te halen. Dat versnelt het registratieproces enorm. 

Modern samenwerken heeft volgens Doetinchem 1 belangrijk kenmerk: Eenvoud. 
Diederik Becker, informatieadviseur binnen de gemeente, licht dat toe. Het moet 
simpel te doen zijn voor de gebruiker. En dus ook snel. En dat kan. Denk aan het 
gebruik van tags en metadata om documenten weer te geven en te sorteren. Via 
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je iPad documenten gebruiken zonder te hoeven inloggen op Citrix (‘dat duurt 10 
minuten’). Je gaat gewoon naar samenwerken.doetinchem.nl en bent dan in no 
time ingelogd en heel snel bij de documenten. Ook voor toegevoegde externen 
is dit mogelijk. 

 

Trouwens, wat informatiebeheer betreft: ook de website van de gemeente, maar 
ook de Facebook en Twitter accounts worden dagelijks gearchiveerd. Zie de links 
hieronder. 

Handige links

De links openen in je browser 

• Presentatie Françoise 
• Video over OneGov in Doetinchem 
• Erfgoedcentrum Achterhoek (incl. Doetinchem): status quo Edepot 
• Webarchief gemeente Doetinchem (inclusief Facebook en Twitter) 
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8. Tijgernootjes: De Redding van het Informatiedomein! 
Rubriek Tijgernootjes: men neme een appetijtelijk onderwerp uit de informatie–
professie, keure geur en exterieur, zette er stevig de tanden in, krake door tot de 
kern en... verkondige onbeschaamd de eigen mening. Met een knipoog ;-) 

Auteur: Simon Been 

Dit artikel is geïnspireerd door een terugblik op 20+ jaar Heterdaadsessies en 
gelardeerd met voorbeelden van opmerkelijke cases en vakgenoten: overheid en 
bedrijfsleven, bibliotheek en archief, document, data en kennis… 

En het licht een tipje op van de sluier over de splinternieuwe TijgerTalks! 

Technologie heeft zelden oog voor nevenschade

Het is verleidelijk om Technologie (ja, met hoofdletter) de schuld te geven van de 
uitputting van de aarde, de kloof tussen arm en rijk en... de teloorgang van elke 
vorm van orde in het informatiedomein. En te stellen dat de Mens als dweil, 
bezem, stopverf en duct-tape telkens weer de redder in de nood mag zijn. Maar 
zo simpel is dat niet. Of... toch wel? 

Technologie valt niet uit de lucht. Zowel de ontwikkeling als de inzet ervan (laten 
we hier maar focussen op Informatietechnologie) wordt gedicteerd door de 
Markt. En die heeft zelden oog voor nevenschade. Dus zit er niets anders op dan 
telkens weer te dealen met de consequenties, de goede en de akelige. Het is net 
als met elke andere vorm van kwakzalverij: de tijd bepaalt welk middel - 
Wonderolie, Office, Cloud, ik noem maar wat - goedaardig uitpakt en welk meer 
kwaad doet dan goed. 

Wow, dat was één alinea en toch al drie verstopte wijsheden! Dat zijn:  
1. De Mens is wonderdokter, boeman en brandweervrouw tegelijk. Want wie 

ontwikkelt en verkoopt die nieuwe speeltjes, wie koopt en gebruikt ze, en wie 
kan vervolgens rondrennen met emmers en dweilen? 

2. Technologie is het ultieme vergrootglas op de menselijke natuur. 
3. Terugblikken heeft zin :-) 
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Moet ik nu nog uitleggen waarom het informatiedomein onder vuur ligt? Ik kan 't 
niet laten: SharePoint, social media, datalisering, deepfakes... Voor elk wat wils. :-) 

Ben je een Tijger?

Het maakt niet uit welke informatie-bloedgroep je stamt, welke infogenen er in je 
DNA zitten - arch, tech, bibli, docu, comm, data... - of hoeveel suiker je in de koffie 
lepelt om energie te houden, jouw domein ligt onder vuur. Informatietechnologie 
heeft informatie ontdaan van zijn ketenen en daarmee niet alleen de letters 
bevrijd van het papier, maar ook de bron bevrijd van alle conventies.  

Informatie is nu niet alleen vogelvrij - inclusief al die onrijpe versies en doublures - 
maar soms ook nog ronduit nep. En de bronnen? Een interessante mengelmoes 
van identificeerbare wezens, gemaskerden, bots en zombies. Natuurlijk is dat een 
opwindende uitdaging, vooral vanuit beheersoptiek, maar de hamvraag is: neem 
je binnen jouw organisatie je verantwoordelijkheid? Ja, jij! Ga je de strijd aan, met 
al jouw kwaliteiten? Kies je ervoor om een Tijger te zijn? Geen Papieren Tijger 
maar een Papieren Tijger! Je weet wel, die spotnaam ontpopt tot erenaam. Die 
geuzennaam. Met accent op Tijger!  

Want als niemand hier de tanden in zet....  

Een tweede vraag: aan wiens kant sta je? Of beter nog: aan wiens kant staat ‘de 
organisatie’? Heeft de top de ogen open of wijd gesloten? Beseft men hoe 
belangrijk een betrouwbare informatiehuishouding is en strijd je aan hun zijde? Of 
ben jij noodgedwongen de rebel die strijdt tegen een onverschillig, zielloos 
regime? 

Gekke vragen? 

Factor Mens

Velen van ons doen zo goed mogelijk ons werk. Maar wat is dat werk? Is dat sec 
de dagelijkse taken uitvoeren? Taken die misschien enkele jaren geleden zijn 
bedacht? Taken waarbij je soms denkt: ik blus de sofa in de woonkamer, maar 
eigenlijk brandt het dak al? Maar ja, wat moet je? Je doet wat is geleerd op de 
opleiding, vastgelegd in het beleid of wat nu eenmaal 'de praktijk' is. 
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Vergis je niet. Er zijn andere mogelijkheden. Je zult het vaker van me horen, maar 
als er iets is wat ik geleerd heb in dit vakgebied, dan is het wel de impact van 
Factor Mens. Technologie is een disruptor, veroorzaker van maatschappelijke 
trendbreuken, maar Factor Mens en met name de verbeeldings- en daadkracht 
van mensen als jij en ik is bepalend voor het uiteindelijke effect. En dus voor de 
balans van goedaardige en kwaadaardige effecten. Sommige medewerkers 
stijgen uit boven hun oorspronkelijke rol en 'maken het verschil'. Hoe? De 
bekende slogans preken 'Think Different', out-of-the-box, omdenken etc. En wie 
de eigen visie vertrouwt krijgt soms verbazend veel voor elkaar.  

Het begint vaak met het meekrijgen van de top, hoe onmogelijk dat ook klinkt. Al 
zo'n 25 jaar geleden ontmoette ik een formulierontwerper bij de Postbank (later 
ING) die een revolutionair nieuw ontwerp had gemaakt voor hun giro 
overschrijvingskaarten. Het machtige IT-bolwerk lachte hem vierkant uit, dus de 
deur zat 100% dicht. Want dat papiertje was nu eenmaal de input voor de 
complete bancaire molen.  

Toch werd heel Nederland deze man schatplichtig. Andries Zoetmulder stapte zelf 
naar de CEO toe en overtuigde hem in een persoonlijk gesprek. En de CEO 
‘overtuigde’ de rest van de bank… Je kent ze misschien nog wel, die blauwe, tikje 
harde afscheurkaarten die de losse velletjes vervingen en zo heerlijk overzichtelijk 
waren bij het invullen. Kaarten ook die veel makkelijker te verwerken waren in de 
bancaire informatiemachine, want Andries was allesbehalve gek. Kun je nagaan: 
Hij stapte zelf naar de CEO toe, van wat ook toen al een mega bank was! 

Kansen zat

Andries was een strijder, een Tijger. Niet dat hij iemand bij de stropdas zou 
grijpen, hij was juist heel zachtaardig en vriendelijk. Maar hij was ook bij uitstek 
deskundig en daardoor overtuigend. Hij verkondige geen onzin en dat voelde je. 

Hij had ook kunnen denken: ik heb het geprobeerd en de bank zei nee. Maar hij 
wist dat het veel en veel beter kon. En dat dat voor de bank belangrijk was. En hij 
geloofde daarin. Dit lijkt een extreem voorbeeld, maar het barst van de goede 
voorbeelden. Wanneer denk ik hieraan? Als ik schrijnende situaties meemaak. Ik 
schreef laatst in het blad Overheidsdocumentatie: 
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"Bel een willekeurige wereldwijd opererende onderneming, vraag 
naar het centrale archief en begin over SharePoint. 'WàtPoint?' 

Grote kans dat je blijkt te praten met Afdeling Dood Papier. ‘Where 
Paper Goes To Die’. Oké, in een gunstig geval is het ‘ePaper’. Men 

wacht simpelweg tot iemand aanbelt met kartonnen kistjes die 
moeten worden bijgezet of gecremeerd. Niks beleid, niks 

betrokken, niks spotlights. Gewoon op wacht bij de muur totdat 
‘men’ er iets overheen gooit." 

Voel je hem? ICT of IM is 'de baas'. Of de primaire processen, de businesses 
hebben 'geen tijd voor overleg'. Of... vul maar in. Dus de juiste paden zijn 
bewandeld en blijken dood te lopen. Nog zo'n quote: 

'In ondernemingsland scoren onze vakbroeders (m/v) alleen 
als de hoogste top informatie als essentieel bestempelt voor 

het kernproces, de ICT-club wijd de armen opent voor de 
documentaire bloedgroepen en… een krachtige vakgenoot 
haar of zijn stempel drukt. Zo niet? Dan bungelt het archief 
helemaal onderaan - ja, ook bij multinationals - en trekt de 

laatste echte informatieprofessional de deur achter zich dicht.' 

"Oh, ja, archieven, bedrijfsleven…" Ik hoor het je denken. En het klopt dat 
overheden heel anders omgaan met informatie. Zo zijn er beleidsmatig en 
praktisch tal van landelijk opgelegde thema’s waar in overheidsland koste wat kost 
een oplossing voor moet komen. Het is er een drukte van belang, van 
operationeel tot strategisch. Het document in relatie tot de informatiehuishouding 
staat volop in de belangstelling, met dank aan de wet- en regelgeving. En toch... 
De overheid is nog dementer dan rond de eeuwwiseling, de E-depot-hype is 
oude wijn in nieuwe zakken, E-mail is bijkans een verloren race (eigenlijk alles 
waar een E voor staat) en governing zonder governance blijkt een hele klus.  

En als ik zie hoe sommige overheidsorganisaties - ook de hele bekende namen - 
intern omgaan met hun informatiedomein en hoe gewaardeerde vakgenoten daar 
binnen de lijntjes moeten kleuren, dan is het verschil met het bedrijfsleven niet 
eens zo groot. 
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Laten we eens kijken naar wat inspirerende voorbeelden. En wel uit de wereld van: 
• Documenten 
• Data 
• Kennis 

Documenten

Wat dacht je hier van?:  

‘Een voorbeeld van leerzame lessen uit het bedrijfsleven is de 
benadering van MN, Nederlands grootste particuliere 

pensioenuitvoerder. MN doet een periodieke screening van 
de vele tientallen decentrale archieven met een formele status 

en ondersteunt ze met tools. Een zeer pragmatische 
benadering met haalbaar ambitieniveau die wèl zorgt voor 

'awareness' binnen de organisatie en een substantiële vangst 
als het gaat om te beheren documenten. Sanctionering door 

de top scheelt hier heel veel. Zie hiervoor Heterdaad eDossier 
#I: Pensioengigant MN.’ 

Let weer op het  zinnetje over 'sanctionering door de top'. Mensen als Marcel 
Brok, onze gastheer tijdens die sessie, zijn onmisbaar voor dit soort resultaten. 
Wanneer je in staat bent om zo goed relatiebeheer te doen dat directies naar je 
luisteren en je de ruimte geven, dan ben je een echte Tijger. 

De voorbeelden tot nu toe draaien vooral om documenten. Hoe zit dat met kennis 
en data? Neem datamanagement. Dat groeit alleen maar. Daar een rol in krijgen is 
een aardige uitdaging voor archiefafdelingen in organisaties met datagedreven 
primaire processen. Zie bijvoorbeeld het verhaal van Margreet Zwenne: 

Data en Cijfers

Margreet Zwenne is Information Officer èn Functionaris Gegevens Bescherming 
bij nutsbedrijf PWN en heeft een unieke rol. Met haar ene pet op is ze de 
bedrijfsbrede beveiligingskampioen, met de andere op heeft ze baat bij zoveel 
mogelijk openheid en toegang tot middelen voor informatiedeling. Een groot 
voordeel is dat ze de materie van beide zijden belicht. En... dat ze op beide 
gebieden een stevige vinger in de pap heeft. :-)   
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Maar dat is niet vanzelf gegaan. Ze is ooit begonnen als DIV'er... Bij haar 
werkgever kreeg ze het management in beweging door cijfermatige 
onderbouwingen van wijzigingen die ze voorstelde. En door haar tomeloze 
enthousiasme. In mijn aankondiging van Margreets presentatie ‘Data is Sexy!’ 
schreef ik: 

‘De AVG zorgde voor veel commotie, maar heeft Datamanagement 
wel vierkant op de agenda gezet. En als je persoonsgebonden 
informatie aanpakt, waarom dan niet ALLE data en informatie? 

Tenslotte bevinden die personele gegevens zich niet in een vacuüm 
en is het heel fijn als die worden benaderd vanuit een 

organisatiebrede optiek. Denk groot, doe klein. Tja, 
Waterleidingbedrijf PWN heeft zich vaker geprofileerd als pioniers 

zoals met de SharePoint Online Cloud, Office 365 en 
Informatiebeveiliging en toont zich nu ook state-of-the-art rond 

Datamanagement.‘ 

Maar hoe kroop Margreet in het oor van het management? Uit het verslag van de 
Heterdaadsessie bij PWN: 

'Om het management te activeren stelde Margreet telkens één vraag: 
Stel, je hebt 1 mail met 2 bijlagen die gaat naar 4 mensen om te 

reviewen. Hoe vaak worden die bijlagen opgeslagen? Geen idee! Het 
verlossende antwoord: ‘ze worden 69 keer opgeslagen en 

waarschijnlijk nog wel meer.’  

Ineens had ze de aandacht van de directie, want dit kostte destijds 
tonnen per jaar aan opslagcapaciteit. Maar dat is niet alles. De 
gebruikers van de documenten wisten van elkaar niet waar ze 

opgeslagen waren, ook omdat er meerdere manieren waren om het 
te doen. Het gevolg was: veel zoeken, veel improductieve uren. Ook 

dat bracht Margreet toen in kaart in een helder schema. Conclusie: er 
valt veel te verdienen door dat probleem aan te pakken. Hoeveel al 

met al? € 42.500 per dag. Wat zei de directie? ‘Ga het maar 
uitzoeken!’’ 
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Ja, ja... Factor Mens! Invloed op basis van persoonlijkheid èn de 
overtuigingskracht van feiten. Dus ook: de juiste taal spreken. Die van het 
organisatiebelang. 

Kennis

Wie is vaak de hoeder van kennis? Precies. In het bedrijfsleven zijn ze alleen 
nauwelijks meer over, de interne bibliotheken. Maar ook bij de overheden. Zoveel 
boeken naar het oud papier, verdrietig... Waar zie je de bibliotheken dan nog wel? 
Daar waar Kennis centraal staat, het tafelzilver is. Denk aan universiteiten, 
juridische organisaties en technologie-bolwerken. 

Ja, ook in de bibliotheken heeft de digitaliseringsgolf zijn tol geeist. Toch leek dat 
even anders te lopen. Kennismanagement werd een hot item en Kenniscentra 
rezen overal uit de grond. Bibliotheken noemde zich Informatiecentrum of 
Kenniscentrum en versnelden daarmee misschien wel de teloorgang, want 
daarmee kregen ze ineens niet één maar twee golven over zich heen: 
digitalisering en... de ultieme vorm van decentralisatie: het doe-het-zelven. Want 
waarom een centrale afdeling voor digitale informatie als iedere medewerker zelf 
kan Googlen?  

Communicatie-afdelingen sponnen hier garen bij. Die kregen allerlei expertise - 
overgeplaatste medewerkers - erbij die kon worden ingezet voor media-
monitoring of om excerpten te maken van rapporten, om maar wat te noemen. 

Toch zijn er nog veel meer organisaties waar Kennis het tafelzilver is. Sterker nog: 
misschien geldt dat wel voor het meerendeel van de organisaties. Overheden, 
dienstverlening, nutsbedrijven, noem maar op. Iedereen kent dit: 'Gaat collega X 
weg? Owww, hoe vullen we dat gat ooit op?' Maar ook simpelweg: hoe delen we 
kennis op gebied Y en hoe krijgen we de neuzen dezelfde richting uit rond Z? 

Dat is niet een digitaal vraagstuk. Heel spannend vond ik bijvoorbeeld wat er bij 
een grote bank gebeurde, de ING. Eén onverwachte pennenstreek en het ING-
instituut 'Kennis en InformatieCentrum' verdween in 2008 van de aardbol. Wat 
verrees uit de as? Het team Innovative Learning. Plek? ING Business School. 
Functie? Hoe prikkel je managers, daag je ze uit kennis te delen en op te nemen, 
contacten te leggen en benutten, oude patronen te doorbreken. Mireille Jansma 
en Jurgen Egges - ja, die Jurgen, de creator van De Archivist - zetten daarvoor 
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instrumenten in als Challenging Minds, CoachingOurselves en KennisCafé's. Geen 
digitrucs, maar innovatieve werkvormen... 

In de pauze van een Heterdaadsessie bij de ING schreef ik pal na een Challenging 
Minds workshop en een CoachingOurselves oefening: 

‘Terug in de zaal. De borrelende en bruisende atmosfeer blijft. 
Mireille en Jurgen hebben ons op een ander energie-niveau 

gekregen, lijkt het. Ook gek, dat hun aanpak zo succesvol is. Mireille 
vertelt dat ze net een nieuwe reeks van Challenging Minds hebben 

bekendgemaakt binnen de ING. Binnen een paar uur waren de 
beschikbare ‘stoelen’ uitverkocht. En dat is dan toch een programma 

van drie dagen waaraan men zich echt committeert. Mensen die 
eenmaal geproefd hebben van deze aanpak, willen meer. Ik ook, 

zelfs na die korte tijd.' 

Je moet maar durven wat die twee daar toen neerzetten. En dat is precies waar 
het om gaat: out-of-the-box denken. En niet piekeren maar doen. Nog twee van 
die Tijgers. Ja, die Factor Mens toch… 

Nog zo’n voorbeeld. Deze keer van de Praktizijnsbibliotheek, het onafhankelijke 
juridische instituut van de advocatuur in Amsterdam gevestigd in de Rechtbank 
Amsterdam. Ik citeer: 

‘Hoe belangrijk is dat ene tijdschrift, dat Kluwer niet levert? Of dat ene net 
iets te oude boek van die belangrijke auteur? Of bepaalde buitenlandse 

vakliteratuur? Echt, ook LexisNexis heeft lacunes. Het punt is dat uitgevers en 
portals lang niet alles digitaal (kunnen, willen, durven) aanbieden. En veel 

gebruikers nemen genoegen met de makkelijkste weg. 

Sommige bibliotheken leggen zich neer bij die luie lezers, digitale lacunes 
en aarzelende uitgevers. Directeur Paul Rodenburg doet dat niet. Zijn 

stelling: Nog niet de helft van alle relevante informatie is beschikbaar in 
portals. Linke soep, zeker voor de rechtspraak. Hoe pakt Paul dit vraagstuk 

aan? Niet high-tech. Niet met grote budgetten. Niet met bla-bla. Maar 
gebaseerd op een helder inzicht en goed overleg met uitgevers. Bovendien 

heel praktisch. Tegendraads!  
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Niet onbegrijpelijk werd deze Heterdaadsessie omgedoopt tot Tegendraadsessie. 
Dit zijn de Tijgers die we zo hard nodig hebben. Apple’s Think Different spot 
bracht ze ooit treffend deze ode:  

Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. 

The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. 
They're not fond of rules. And they have no respect for the status quo. 

You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only 
thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the 

human race forward. 

While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the 
people who are crazy enough to think they can change the world, are the 

ones who do. 

Terug naar het begin

Weet je nog wat ik in de eerste alinea vroeg? 

• Neem je binnen jouw organisatie je verantwoordelijkheid? Ga je - mèt al jouw 
kwaliteiten - de strijd aan om het Informatiedomein te redden? Kies je ervoor 
om een Tijger te zijn?  

• Aan wiens kant sta je? Of beter nog: aan wiens kant staat ‘de organisatie’? 
Heeft de top de ogen open of wijd gesloten? Beseft men hoe belangrijk een 
betrouwbare informatiehuishouding is en strijd je aan hun zijde? 

De voorbeelden die ik gaf betroffen Tijgers. En wat zien we steeds: een Tijger is 
meestal geen rebel die strijdt tegen een onverschillig, zielloos regime. Nee, het is 
wel een krijger, maar dan vaak eentje in officieel tenue. En met name eentje die 
de organisatie tot inkeer brengt! 

Maar vergis je niet. Dit is hoe wij de meeste Tijgers leren kennen: als ze succesvol 
zijn. Maar sommige beginnen wel degelijk als rebellen. En niet allemaal zullen ze 
slagen. Of ze slagen en sneuvelen daarna alsnog. Ook daar zijn er genoeg 
voorbeelden van, ook onder de net genoemde Tijgers. Vakgenoten met 
bewonderenswaardige inzet en ideeën en resultaten die toch het onderspit 
delven. Ergens klikt iets onvoldoende, op persoonlijk niveau bijvoorbeeld, of 
iemand in het hogere management begrijpt de boodschap niet helemaal en 
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grijpt een reorganisatie aan om lastige onderwerpen van het bord te vegen. Wie 
zal het zeggen? 

En toch is het zo belangrijk om ze allemaal het woord te kunnen geven. Zowel die 
tegendraadse types die schudden aan de fundamenten omdat ze de ogen verder 
openen dan de rest, als de succesvolle strijders die kunnen kloppen op resultaten. 

En daarom zijn er de TijgerTalks. Als Ode aan de Factor Mens!  

TijgerTalks

Bij TijgerTalks staan nou eens niet de organisaties centraal 
maar de vakgenoten zelf, Tijgers die een aansprekend 
verhaal kunnen 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 virtueel 
platform, met een knipoog naar de bekende TEDTalks. En 
de deelnemers krijgen een kans om geboeid en 
geïnspireerd te worden èn om vervolgens in discussie te 
gaan aan de hand van hun eigen vraagstellingen. Een gaaf scala aan sprekers 
begint zich te verzamelen: gemeente en industrie, universiteit en nutsbedrijf, 
dienstverlening en rijksoverheid...  

Zomaar wat functies van TijgerTalkers waarmee we in gesprek zijn... Informatie 
Regisseur / Information Officer / Kwaliteitsmedewerker DIV / Functionaris 
Gegevens Bescherming / Global Knowledge Manager / Beleidsmedewerker DIV / 
Projectmanager / Beleidsadviseur. 

En zomaar enkele van hun onderwerpen... Team DIV & Corona / Data- en 
Informatieorganisatie & Data Architectuur / wereldwijde R&D kennis in kaart / 
Aansluiting bij grote informatieprojecten / Artificial Intelligence, Data governance, 
Documentatie en Digitale Strategie. 
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Maarrrr... het draait natuurlijk allemaal om de mensen hierachter. De Tijgers zoals 
jij. Infopro's met visie, pit, humor, doorzettingsvermogen, passie of een mix 
daarvan. 

TijgerTalkers als...

Alexandra Janssen, Informatie regisseur bij Gemeente Coevorden. In 5 scènes 
binnen en buiten presenteert Alexandra de resultaatgebieden, werkzaamheden, 
nieuwe ontwikkelingen en bereikte en beoogde niveaus van Team DIV in 2020 èn 
de invloed van Corona daarop. Ja, Alexandra is enthousiast! 

Astrid Bakker, Global Knowledge Manager bij Kerry Taste & Nutrition in 
Luxembourg. Kerry - met 26.000 medewerkers wereldwijd leider in smaak en 
voeding - heeft de kennisniveaus van de hele R&D functie wereldwijd in kaart 
gebracht. Met consequenties! Iemand met high expertise moet tijdelijk ergens 
bijspringen, hup naar Japan bijvoorbeeld. Of leer-trajecten moeten worden 
afgesproken met HR. Wat zijn de lessons learned van dit project? Gaaf, hè, Astrid 
presenteert en spart vanuit Luxemburg! 

Wilco van de Kamp, Kwaliteitsmedewerker DIV, en Peter Rietman, 
Beleidsmedewerker DIV, beiden van gemeente Leiden. Tja, hoe vind je als team 
Informatiebeheer en Archivering aansluiting bij projecten die grote invloed 
hebben op de informatiehuishouding? Bijv. bij aanschaf van nieuwe systemen, 
uitfasering van bestaande systemen en koppelingen met het centrale DMS. In een 
tweegesprek presenteren Wilco en Peter door hen ontwikkelde hulpmiddelen: 
richtlijnen, scenario’s en een visualisatie daarvan. Twee mannen met humor en 
doorzettingsvermogen. 

En zo nog een paar... Ook gek dat ik enthousiast ben. :-) 

De eerste TijgerTalks staan gepland voor maart 2021, data volgen, van 13.30 tot 
15.30/16.00 uur.  

Handige links

De links openen in je browser 

• Apple’s Think Different spot, de versie uitgesproken door Steve Jobs 
• TijgerTalks, de laatste informatie. 
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9. Sentimental Journey 
We hebben heel wat gave Heterdaadsessies achter de rug. Soms klein maar super 
fijn zoals bij het Kabinet der Koningin, soms echt méga zoals bij Rijkswaterstaat (2 
sessies met samen zo'n 125 deelnemers) en de Nationale Politie (70+ deelnemers, 
20+ sprekers...). 

Elke sessie heeft een hele historie, soms is één contact voldoende om een 
spraakmakende organisatie met een aansprekende case te vinden èn bereid te 
vinden, zoals bij Gemeente Den Haag en de Koninklijke Bibliotheek. Doorgaans 
echter duurt het jaren van contacten onderhouden voordat de tijd rijp is, zoals bij 
het Rijksmuseum (10+ jaar) en Pensioengigant MN (25!). 

Van de laatste jaren zijn er gelukkig foto's. Elke Journal geeft een impressie van 
zo'n historische sessie. Enig idee waar en wanneer deze was? Het antwoord staat 
op de volgende pagina ;-) 

 

Tip. De aankondiging had als kop: Wereldprimeur, het geheime archief van... 
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Waar was het nou...?


 
Bij de rechterfoto stond in de fotoreportage: "Hè, toch nog papier???" 

Dat was natuurlijk een knipoog, want de sessie ging vooral over het grote succes 
met het wereldwijde recordmanagementsysteem TRIM. :-) 

De plek: Royal Shell Headquarters in The Hague. Ja, wat klinkt dat hè!  
De sessie was op 29 januari 2009. 

Normaliter zijn teksten in Digitale Tijger Journals van recente sessies, maar voor 
de rubriek Sentimental Journey maken we natuurlijk een uitzondering! Gewoon 
omdat het zo gaaf is om te zien hoe snel sommige veranderingen gaan en hoe 
traag andere. 

Een stukje verslag... (let wel: uit 2009!)

Wanneer was u voor het laatst in het hoofdkantoor van één van de drie grootste 
bedrijven ter wereld? Shell is niet alleen groot, maar ook oud en divers. Dat geeft 
meteen een beeld van het archief... Op 29 januari kon een gemaximeerd aantal 
(40) vakgenoten ervaren hoe deze multinational omgaat met zijn corporate 
memory in brede zin, van de verre historie tot up-to-date records management. En 
dat was speciaal, die uitnodiging, want het hoofdkantoor van Shell in Den Haag is 
niet eerder bezocht door een groep vakgenoten. Dit was een primeur! 

Natuurlijk is het historisch archief van dit kolossale bedrijf bijna niet te bevatten. 
Denk aan de Nederlandse Petroleum Maatschappij die al in 1800 actief was, maar 
ook aan de 120 landen waarin wordt en werd gewerkt. En aan die honderden 
bedrijven en organisaties die zijn opgericht, opgekocht, gefuseerd, gesplitst en 
gesloten in de loop van de eeuwen. En de nooit ophoudende stroom van 
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reorganisaties. Uiteraard zijn er de gebruikelijke typen archiefstukken, met een 
accent op technische tekeningen. Maar wat dacht u van een antieke scheepsbel 
als archiefstuk? De diversiteit is groot en zoeken kan een aardige klus zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan die mevrouw die haar vader nooit gekend heeft maar weet dat 
hij ooit op een tanker van Shell voer. "Heeft u informatie over hem? Een foto 
misschien zelfs?"... 

Records Management 

In scherp contrast staat het moderne archief, strak gebaseerd op een krachtige 
vorm van Records Management. De voorzitter van de Board, de Raad van Bestuur, 
heeft RM tot wet verheven, zelfs tot aan het niveau van de afzonderlijke 
werknemer. Alle vitale documenten worden vastgelegd, door iedere Shell-
medewerker, of het nu om fiscale, juridische of andere externe redenen is of juist 
voor het corporate memory. Het archief stijgt hiermee van basement naar 
boardroom niveau. Uiteraard gingen we als deelnemers meteen op zoek naar die 
officiële boardroom. Er waren er verschillende, eentje met statige portretten uit 
het verre verleden. 

En de Board zelf? De vergaderverslagen worden trouw, ondertekend en wel, in 
een geheim archief opgeborgen. Ton Reijman, hoofd van het Shell Records 
Centre, en collega Rob Lawa (Historisch Archief) namen ons mee op een 
ontdekkingsreis van Shell historie tot Records Management. Daartoe gebruikten 
ze verschillende multimediale hulpmiddelen, van kroontjespen tot en met een 
animatiefilm van de gebruiksvriendelijke wereldwijde RM-software (TRIM). Voor 
het 100-jarig jubileum vorig jaar en de drie boeken die daarover verschenen, is 
natuurlijk ruim geput uit het archief. Ook stukken uit de film die toen is 
vervaardigd, kregen we zien. Sterker nog: we kregen een set van 3 DVD’s van de 
film mee! 

Geheim.. 

Maar wat zagen we nou precies? In dat archief en in de presentaties en in het 
gebouw en... Wij zeggen niets. Onze lippen zijn verzegeld. Waarom? Tja, we 
wisten dat het een geheim archief betrof. Dat stond al in de uitnodiging. We 
wisten ook dat we de allereersten waren die het mochten zien. Dat we er 
vervolgens niet over mochten schrijven, hadden we ons niet gerealiseerd. En dat 
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we de presentaties en case niet konden publiceren op de site ook niet. Maar 
eigenlijk is dat wel logisch. Geheim is geheim! 

Afscheid 

Halverwege de sessie is afscheid genomen van Margriet van Eck Poppe als 
dagvoorzitter van het Papieren Tijger Netwerk. Haar nieuwe baan bij het MIM, 
Hogeschool van Amsterdam biedt helaas onvoldoende ruimte voor deze functie. 
Simon Been neemt het stokje van haar over. Hij was tenslotte ooit oprichter van 
het Netwerk; hoog tijd dat hij weer de handen uit de mouwen steekt :-) Margriet 
heeft als het gezicht naar de leden veel voor het Netwerk betekend de laatste 
jaren. En... zo’n 25 Heterdaadsessies georganiseerd en voorgezeten, inclusief een 
HeterdaadSpecial naar Londen. Dankjewel, Margriet! 

Tevens namen we afscheid van Bauke Jousma, de vorige webmanager van het 
Netwerk. Dankjewel, Bauke! En we verwelkomden Betty Bosgoed, de nieuwe 
assistent van de dagvoorzitter. Welkom Betty! En vanwege al deze personele 
wisselingen completeerde ook Dientje Visser, de altijd opgewekte secretaresse 
van het het Netwerk, de organiserende Tijgercrew om gezamenlijk een hapje te 
eten in bruisend Den Haag. Zie foto. 

 

De Tijgercrew: Betty, Dientje, Margriet, Bauke en Simon. 
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Trouwens... 

Als je zelf een tip hebt voor een aansprekende gastorganisatie met een 
spraakmakende case en er komt daar een sessie van, dan doe je daar natuurlijk 
kosteloos aan mee! 

Geef maar een seintje: simon@papierentijger.net 

Gaaf toch? :-) 

P.S.  Al ontdekt wie ingemonteerd is in de Tijgercrew foto?  
 Spoiler: de cameravrouw. 
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Over de digitale publicaties 
De focus van alle publicaties is de Queeste naar Eye Openers in Informatieland!  
Elk telt 40 - 80 pagina’s tekst, illustraties en links naar sheets en achtergrondinformatie.  

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

De planningen en indelingen zijn onder voorbehoud. 

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

Sessiedeelnemers krijgen het betreffende eDossier zonder kosten toegestuurd; het 
bevat een verslag van veelal 40 - 70 pagina's van zoveel mogelijk sessie-onderdelen, 
inclusief illustraties en links naar sheets en achtergrondinformatie.  

Voor anderen zijn die eDossiers verkrijgbaar bij het Netwerk à € 95 via deze link of 
zaak@papierentijger.net. 

Planning: 

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

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

III. CASE Nationale Politie…  Landelijk Team DIV / Cold Cases: DIV en Artificial 
Intelligence / Communicatie van Visie & Strategie / DIV-Advies / Team Recordbeheer / 
RecordsManagementTool / Vervanging en Slim Scannen (2019, verschijning 2020) 

IV. CASE Rijksmuseum…  Rembrandt’s Monsters / Digitaal Erfgoed: Collectie Informatie / 
Terminologie / Research Data Management / Linked Open Data / The Art of 
Information / Stroomlijning Informatieverzoeken / Collectiedocumentatie & 
Informatie-architectuur (2019, verschijning 2021) 
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Digitale Tijger Journal 

Dit zijn bloemlezingen uit dergelijke sessies met langere en kortere artikelen van 4-7 
verschillende organisaties, inclusief illustraties en links naar sheets en 
achtergrondinformatie. Ook bevat elke Digitale Tijger Journal een Column en de rubriek 
Sentimental Journey: terugblik op een 'oude' Heterdaadsessie en sinds kort de strip 'De 
Archivist'. In totaal veelal 50 - 80 pagina's. 

Deze digitale Journals worden bij verschijning verstrekt aan leden van het Netwerk. 
Gratis... 

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… Case Koninklijke Bibliotheek 
(54 pagina's, verschenen lente 2020) 

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

3. Office 365 à la Corona: Best Practices / Archiveren in tijden van Uitbesteding en 
Digitalisering / Wegwijs in de Mist van Licenties / Archiveren by Design / 
GIBIT / Textdatamining & Information Extraction / Bonus: Case De Doetinchemse 
Aanpak: Visie, Transitie en Samenwerking. (78 pagina's, verschenen najaar 2020) 

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 Journal geldt dat voor 2021 en is 2020 
inbegrepen). 
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Papieren Tijger Netwerk, Heterdaadsessies en Tijgertalks 
Het Papieren Tijger Netwerk is opgericht in 1998 en telt zo’n 700 eigenzinnige 
Informatieprofessionals (document, content, kennis, data…) met als missie: elkaar scherp 
houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en 
SharePoint-tijdperk. 

Een Papieren Tijger... 

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

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

Het Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies, TijgerTalks en andere 
professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken.  

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

leden 
• De Nieuwsbrief 

Heterdaadsessies

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

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

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

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

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

samen met links naar de sheets en andere relevante achtergrond-informatie. 
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Een greep uit de inmiddels 50+ sessies 
ABNAMRO 
AFM 
Belastingdienst 
CBS 
De Nederlandsche Bank 
Deltares 
DOK Delft 
Erasmusuniversiteit 
Gemeente Doetinchem 
Gemeente Rijswijk 
Gemeente Zeist 
Gemeente 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 begint zich te verzamelen: 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.  

Organisator van het Netwerk is drs. Simon Been. Ooit adviseerde hij ministeries, 
provincies en gemeenten en organisaties als Shell, Aon, ING, Akzo op het gebied van 
document- en kennismanagement samen met zijn team vanuit Kopter Kennisgroep 
(Consultancy, Media en Seminars).  

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

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

Lidmaatschap

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

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

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

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

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

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

Géén lid?

Bestel als niet-lid een Heterdaad eDossier of Digitale Tijger Journal en je bent 
automatisch lid. Het lidmaatschapsbedrag voor dat lopende jaar is daarmee voldaan. 
Prijzen hieronder. 
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Schrijf je je als niet-lid in voor een Heterdaadsessie, dan word je automatisch individueel 
lid. Het eerste jaar zit dan in je sessieprijs berekend middels een kleine opslag.  

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

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

Prijzen

Individueel lidmaatschap: € 85. 
Bedrijfslidmaatschap: € 198. 
Heterdaadsessie: € 159 (lid), € 209 (niet-lid wordt meteen lid), € 99 (idem werkzoekende) 
Heterdaad eDossier: € 95 (gratis voor betalende deelnemers aan die sessie). 
Digitale Tijger Journal: € 49 (gratis als lid in verschijningsjaar). 

Nu individueel lid worden kan voor € 49 hier of via een mailtje (zaak@papierentijger.net). 
Alle bedragen in deze publicatie zijn ex BTW en gelden voor 2020. Word je nog in 2020 
lid, dan is 2021 inbegrepen. Transacties zijn zakelijk, op naam van de organisatie en dus 
BTW-plichtig. 

Over dit dossier

De artikelen zijn gebaseerd op deze Heterdaadsessies: 
• Office 365 à la Corona: Best Practices - Gastauteur November 2020 
• Archiveren in tijden van Uitbesteding en Digitalisering - ABNAMRO - 21 september 

2017 
• Wegwijs in de Mist van Licenties - Universiteitsbibliotheek Radbouduniversiteit - 2 

oktober 2018 
• Archiveren by Design / GIBIT - VNG - 27 maart 2018 
• Textdatamining & Information Extraction - Koninklijke Bibliotheek - 31 januari 2017 
• Bonus: Case De Doetinchemse Aanpak: Visie, Transitie en Samenwerking - Gemeente 

Doetinchem - 30 maart 2017 

Wat betreft de tijdsfactor...

De praktijk leert dat organisaties sterk verschillen in tempo van verandering. En, 
sommige inzichten zijn vrij tijdloos. Daarom is besloten om relevante artikelen ook op te 
nemen als ze wat minder recent zijn. Sommige artikelen zijn aangevuld met recente 
informatie.  
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Voor de eerste Digitale Tijger Journals wordt geput uit Heterdaadsessies van 1 - 3 jaar 
geleden. De verslaglegging was toen soms vrij beknopt. Naarmate de reeks vordert, 
worden de artikelen uitgebreider, gedetailleerder èn actueler. :-)  

Dit geldt uiteraard niet voor de Heterdaad eDossiers. Elk Heterdaad eDossier met 
ingang van eDossier V verschijnt een paar weken na de betreffende Heterdaadsessie en 
is dus actueel bij verschijning. Daarmee vormen zij de meest uitgebreide en 
gedetailleerde reeks. 
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