
Archiefvisie Zeist:  
Vindbaar, Toegankelijk, & 
Duurzaam
Archiveren is vooruitzien! 



▪ Hoe informatiebeheer verandert, 
▪ Wat er bij ons aan de hand was, 
▪ Hoe we dat oppakken, 
▪ Hoe we dat aanpakken, 
▪ Waar we zijn, 
▪ Wat er wordt opgestart, 
▪ En wat losse eindjes . . . 

Wat ik ga vertellen



(Digitaal) informatiebeheer, van: bewaren/opslaan & 
archiveren ...



naar: informeren & regisseren . . . 



Van IV 1.0 via 2.0 naar 2.1, maar ... 



... eerst: heien en hozen!



Aanleiding: rekenkameronderzoek

Persoonsgebonden archivering:
Succes of niet?
Rekenkameronderzoek naar 
archivering en vindbaarheid van 
gemeentelijke archiefstukken

Maart 2017



Richtinggevend perspectief op het omgaan met analoge en 
digitale overheidsinformatie die de gemeente Zeist nu en in de 
toekomst ontvangt, creëert en beheert.

Archiefvisie (6 juni 2017)



▪ de basis goed, geordend en toegankelijk moet zijn; 
▪ papier digitaal is geworden; 
▪ er andere informatiebehoefte is bij in- en externen;  
▪ we rechten en plichten hebben;  
▪ de organisatie van de overheid verandert en;  
▪ we kantelen naar keten-denken, 

Overwegende dat . . . 



1. Informatie is grondstof met (toekomst)waarde. 
2. Overheidsinformatie van Zeist is vindbaar, 

toegankelijk en duurzaam. 
3. De toegang tot het geheugen van Zeist is lokaal 

geborgd. 
4. De archieffunctie vervult de gemeente Zeist in een 

netwerk.  
5. “Ik vorm het geheugen van Zeist” 

. . . kiezen we voor: vindbaar, toegankelijk & duurzaam



▪ Werkpakket 1 : doorontwikkeling digitaal werken, digitaal 
archiveren 

▪ Werkpakket 2 : analoge en digitale archieven op orde 
▪ Werkpakket 3 : geheugen van Zeist  
▪ Werkpakket 4 : naar een nieuwe (andere) organisatie van de 

archieffunctie van Zeist

Uitvoeringsplan: 4 werkpakketten



Voorwas . . .  
1. Richten: beleid, uitgangspunten en kaders duurzaam 

digitaal samenwerken (advies GMT), kwaliteitssysteem 
2. Verrichten: evaluatie/heroverweging zaaksysteem, update 
3. Inrichten: (vernieuwd) besluit vervanging,  

i-Navigator/zaaktypes/metadata t.b.v. digitale archivering. 

Werkpakket 1 : doorontwikkeling digitaal werken, digitaal archiveren 



Goed op stoom 

1. Richten: TVB management en medewerkers bij digitale 
archivering 

2. Verrichten: Vervanging en Kwaliteitssysteem 
3. Inrichten: Wervelwind en Archiefbewerkingsplan 

Werkpakket 2 : analoge en digitale archieven op orde



Vrijwel afgerond 
1. Richten: Visie uitrollen 
2. Verrichten: Rol publieksarchivaris positioneren 
3. Inrichten: Digitale dienstverlening intensiveren

Werkpakket 3 : Geheugen van Zeist



Grotendeels geregeld, restant via 
werkpakket 1 en 3. 

1. Richten: brede bewustwording archiefvisie (1) 
2. Verrichten: regionale samenwerking (3) 
3. Inrichten: 4te vacatures

Werkpakket 4 : naar een andere organisatie van de 
archieffunctie van Zeist



Maarrrrre .... Voorwas?



VISIE: 
Wij werken digitaal(vaardig) samen, waarbij de juiste informatie te allen 

tijde betrouwbaar en vlot beschikbaar is, voor datgene wat onder handen 
is. De ambtenaar en onze (keten) partners en/of samenleving zijn 

voldoende uitgerust om dit aan te kunnen. Onze informatie is in- en 
extern transparant, veilig, (openbaar) toegankelijk en duurzaam. 

Daar is voor nodig: 
Nú de kaart tekenen, morgen starten met de verandering maar met besef 

van de problemen van vandaag ... 

Duurzaam Digitaal Samenwerken



Contact & Samenhang, Dienstverlening, 
Communicatie & Zakelijkheid,  Focus & 

Sturing

Automatiseren en faciliteren 

Inwoner: eenvoud en transparant 
 Proces: heldere afweging 

medewerker = ‘proces controller/
regisseur’/ ‘master planner’ 

Systemen: processen geleid door 
workflow, snelle informatie-uitwisseling, 

product overstijgend 
Digitale vaardigheden: experts in 
inhoud en  handig met systemen  

Sturing: sturing op o.a. doorlooptijd, 
kwaliteit

Dienstverlenin
g & 

samenhang

1. Gestandaardiseerde processen 2. Semi gestandaardiseerde processen 3. Niet gestandaardiseerde processen

Individuele aanvragen/producten 
Met direct passend antwoord

Aanvragen/producten met 
afwegingmogelijkheden  

Een keus uit vergelijkbare oplossingen

Complexe processen en producten 
Samenwerking intern en extern 

Draagvlak

Type 
proces

Definitie

In
vu

lli
ng

 p
ijl

er
s

Automatiseren 

Inwoner: eenvoud, transparantie  
Proces: weinig foutmarge,  

medewerker = ‘proces controller’ 
Systemen: geautomatiseerde 

processen, archivering achterkant. 
Digitale vaardigheid: beheersing 

systemen 
Sturing: (bij) sturing op eenvoudig 

toegankelijke data 

Dienstverlenin
g

Informatiseren en faciliteren 

Inwoner: betrokkenheid en inbreng  
Proces: medewerker = 

procesregisseur,  archivering met 
ondersteuning via decentrale 

aanspreekpunten/’DIV2.1’  
Systemen: omgeving optimaal digitaal 

samenwerken, bestanden delen, 
versiebeheer 

Digitale vaardigheden: Eenvoudige 
informatieopslag in 

gemeenschappelijke omgeving. 
Sturing: tevredenheid stakeholders, 

archivering, eigenaarschap 
medewerker 

Samenhang & 
Contact





▪ Intern toezicht: nul-meting, inzet externe, verbeterplan 
▪ Provincie: “verscherpt” toezicht, regelmatig (informeel) overleg 

en voortgangsrapportages 
▪ Raad: presentatie, wrs vj19.  
▪ Duurzaam Digitaal Samenwerken: in lijn brengen 

Dienstverleningsvisie en ‘Maaltijd’, pva opstellen, budget 
vrijmaken, pilot (netwerkschijven......). 

▪ Gemeente-archivaris? Kernvraag: wat mag wél van de 
Archiefwet, college-besluit(en) en mandaatsregeling? 

▪ Rol management? Kernvraag: wat betekent uitgangpunt 
‘Medewerker is zélf verantwoordelijk’ voor sturing en 
verantwoording van management? 

▪ Bewustwording? Kernvraag: wat zie je als je werk? (Margriet 
vs. Zonnebloem....)

En ... Losse eindjes


